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Uwagi o wersji
Zawiera wymagania systemowe, obsługiwane ścieżki uaktualnienia, znane problemy i łącza do szczegółowych informacji
Przed zainstalowaniem lub uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection należy zapoznać się z uwagami
o wersji lub skontaktować się z przedstawicielem pomocy technicznej. Uwagi o wersji przedstawiają zmiany instalacji,
kwestie związane z uaktualnieniem oraz znane problemy i ich rozwiązania.

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
Ta sekcja opisuje nowe funkcje w tej wersji.
14.3 RU1 MP1

• Dodano możliwość zalogowania się do programu Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu poświadczeń w
•

•
•
•
•
•

formacie AD (np. username@domain.com lub domain\username).
Dodano możliwość synchronizowania nazw użytkowników w obu formatach z usługi Active Directory
(UserPrincipalName i nazwa logowania przed wersją systemu Windows 2000 – sAMAccountName). Program
Symantec Endpoint Protection Manager nie tworzy już zduplikowanych wpisów i obsługuje obie nazwy użytkownika
zgodnie z wymaganiami.
Nowa opcja Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji w sekcji Funkcje i ustawienia instalacji
umożliwia tworzenie i eksportowanie pakietu klienta, który jedynie uaktualni klienta do nowej wersji, ale nie dokona
żadnych zmian w konfiguracji, komunikacji klienta lub zainstalowanych funkcjach.
Interfejs skanowania złośliwego oprogramowania (AMSI) uwzględnia teraz wyjątki pliku/folderu podczas skanowania
pliku skryptu przed jego uruchomieniem.
Dodano możliwość synchronizacji szczegółów systemu macOS z Active Directory.
Więcej informacji w dziennikach:
– Wpisy w dzienniku zawierają pełne informacje o grupie klientów.
– Zdarzenia Live Update zawierają informacje o wersjach.
Schemat bazy danych zawiera następujące zmiany tabeli:
– Dodano nową kolumnę „user_name_2” w tabeli SEM_CLIENT.

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Ta sekcja opisuje nowe funkcje w tej wersji.
Funkcje ochrony

• Zawiera nowe agenty dla systemu Mac i Linux, które można zainstalować i zarządzać z poziomu lokalnego programu

•

Symantec Endpoint Protection Manager lub zintegrowanej konsoli w chmurze Cyber Defense Manager.
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac
Instalowanie Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1
Zapobiega nowym i nieznanym zagrożeniom w systemie macOS, monitorując zachowanie plików w czasie
rzeczywistym. Nowy agent dla systemu Mac zawiera funkcje ochrony opartej na sposobach działania. Ochrona
oparta na sposobach działania (SONAR) wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowane uczenie maszynowe do
ochrony typu „godzina zero”, aby skutecznie powstrzymać nowe zagrożenia.
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Zarządzanie funkcją SONAR

• Blokuje niezaufane nieprzenośne pliki wykonywalne (PE), takie jak pliki PDF i skrypty (jak np. PowerShell, JavaScript,
•

•
•

•
•
•

•

•

VBScript), które nie zostały jeszcze zidentyfikowane jako zagrożenie. W zasadach wyjątków kliknij pozycję Wyjątki
systemu Windows > Dostęp do plików.
Zapobiega zagrożeniom internetowym na podstawie oceny reputacji strony internetowej. Zasady funkcji Zapobieganie
włamaniom obejmuje filtrowanie reputacji adresów URL, które blokuje strony internetowe z oceną reputacji poniżej
określonego progu. Oceny reputacji wahają się od -10 (źle) do +10 (dobrze). Opcja Włącz reputację adresu URL jest
domyślnie włączona.
Można wymusić, aby program Symantec Endpoint Protection zapamiętywał aplikacje na podstawie wartości skrótu
aplikacji. W zasadach wyjątków kliknij pozycję Wyjątki systemu Windows > Aplikacja > Dodaj aplikację opartą na
niepowtarzalnym identyfikatorze.
Chroni punkty końcowe i użytkowników przed atakami pochodzącymi z Internetu na destrukcyjnych witrynach za
pomocą funkcji Przekierowania ruchu sieciowego. Przekierowanie ruchu sieciowego przekierowuje cały ruch sieciowy
(dowolny port) lub tylko ruch internetowy (porty 80 i 443) do usługi Symantec Web Security, która zezwala lub blokuje
ruch sieciowy i dostęp do aplikacji SaaS na podstawie polityki firmy. Zasada Przekierowania ruchu sieciowego ma
nową metodę przekierowania zwaną metodą tunelu. Metoda tunelu automatycznie przekierowuje cały ruch internetowy
do usługi Symantec WSS, gdzie ruch jest dozwolony lub blokowany na podstawie zasad Symantec Web Security
Service. Metoda tunelu jest uznawana za funkcję w wersji beta. Należy przeprowadzić dokładne testowanie aplikacji w
odniesieniu do zasad WSS. Broadcom posiada stronę internetową w wersji beta, która oferuje przewodnik po testach
oraz miejsce, gdzie można zostawić opinie na temat własnych doświadczeń. Zaloguj się do następującej witryny sieci
Web przy użyciu poświadczeń Broadcom: Validate.broadcom.com
Konfiguracja Przekierowania ruchu sieciowego
Nazwa Zasada integracji została zmieniona na Zasadę przekierowania ruchu sieciowego.
Umożliwia obsługę zdarzeń wzbogaconych o rozwiązania MITRE w programie Symantec EDR. Wykorzystanie
frameworka MITRE ATT&CK w celu dostarczenia informacji o tym, co aktualnie dzieje się w danym środowisku.
Umożliwia obsługę następujących zdarzeń EDR firmy Symantec, które zapewniają szczegółowy wgląd w punktach
końcowych:
– Zdarzenia AMSI zapewniają widoczność metod zagrożyciela, które mogą omijać tradycyjne metody sprawdzania z
wiersza poleceń.
– Zdarzenia ETW zapewniają wgląd w zdarzenia występujące w zarządzanych punktach końcowych systemu
Windows.
Obejmuje możliwość uruchamiania programu Windows Defender, jak i Symantec Endpoint Protection na tym samym
komputerze. Skanowanie Automatycznej ochrony jest uruchamiane po programie Windows Defender i może wykryć
wszelkie zagrożenia, które nie zostaną rozpoznane przez Windows Defender. Opcja Wspólne działanie z Windows
Defender gwarantuje, że funkcja Automatycznej ochrony działa w przypadku wyłączenia programu Microsoft
Defender. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do zasady Ochrony przed wirusami i programami typu spyware > Różne >
karta Różne.
Ograniczanie łańcucha ataku jest teraz obsługiwane dla klientów zarządzanych hybrydowo.

program Symantec Endpoint Protection Manager

• Wbudowana baza danych została zaktualizowana do bazy danych programu Microsoft SQL Express. Baza danych

•

programu SQL Server Express przechowuje zasady i zdarzenia zabezpieczeń bardziej efektywnie niż domyślna
wbudowana baza danych i jest instalowana automatycznie z Symantec Endpoint Protection Manager.
Najważniejsze wskazówki dotyczące uaktualniania z osadzonej niniejszej bazy danych do bazy danych programu
Microsoft SQL Server Express
Podczas instalacji lub uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Manager, Kreator konfiguracji serwera
zarządzania:
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– Automatycznie instaluje zawartość usługi LiveUpdate.
– Udostępnia opcję używania certyfikatu TLS do bezpiecznej komunikacji między programem SQL Server a
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Usługa LiveUpdate używa nowego silnika w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, o nazwie

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

LUX, który jest zoptymalizowany do pracy na konsoli w chmurze. Nowy silnik nie obsługuje już metody FTP ani metody
LAN umożliwiającej określenie wewnętrznego serwera LiveUpdate w celu pobrania zawartości do programu Symantec
Endpoint Protection Manager.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu Symantec Endpoint Protection Manager
Opcja Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm, która nie była
dostępna w wersji 14.3 MP1, jest ponownie dostępna w wersji 14.3 RU1 z wersją zaktualizowaną. Ta opcja służy do
odinstalowywania oprogramowania zabezpieczającego innych firm. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, kliknij stronę
Administrator > Pakiety > Ustawienia instalacji klienta.
Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14
Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14.3 RU1
Kreator wdrażania klientów, używany do wdrażania pakietów klienckich, musi mieć zweryfikowane poświadczenia
i możliwość nawiązania połączenia z programem Symantec Endpoint Protection Manager. Jeśli proces weryfikacji
zakończy się niepowodzeniem, proces wdrażania klienta zostaje zatrzymany, aby uniemożliwić zablokowanie kont
użytkowników Active Directory.
Instalowanie klientów programu Symantec Endpoint Protection za pomocą zdalnego wypychania
Dzienniki i raporty o stanie komputera umożliwiają teraz wybór zakresu dla pól Wersja klienta i Wersja IPS. Nazwa
filtru Wersja produktu została zmieniona na Wersja klienta.
Opcja Wyłącz ikonę obszaru powiadomień jest dostępna dla klientów, którzy działają na serwerze terminalowym
i powodują wysokie zużycie procesora i pamięci. Można teraz wyłączyć ikonę w obszarze powiadomień, zwanej
również ikoną zasobnika systemu, aby zapobiec uruchamianiu wielu wystąpień procesów sesji użytkownika (takich
jak SmcGui.exe i ccSvcHost.exe). Dla klientów, którzy działają na serwerach terminalowych, opcja Wyłącz ikonę
obszaru powiadomień zastępuje ustawienie klucza rejestru w HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\SMC\LaunchSMCGui. Zamiast ręcznej zmiany tego klucza, jest on teraz zarządzany
przez zasadę. W ramach najlepszych praktyk należy przed uaktualnieniem przenieść klienty, które są na serwerze
terminalowym w tej samej grupie. Dla klientów, którzy nie są uruchamiani na serwerach terminalowych, to ustawienie
powinno być wyłączone. Opcja ta jest dostępna tylko po ponownym uruchomieniu usługi smc klienta. Ta opcja jest
włączona na stronie Klienty > karta Zasady > Ogólne > Ustawienia ogólne.
Zaktualizowano tryb listy dozwolonych i listy niedozwolonych zgodnie z funkcjonalnością zezwalania i blokowania.
Na stronie Klienty > karta Zasady > okno dialogowe Blokada systemu listy plików aplikacji zmieniły się z Whitelist
Mode (Tryb listy dozwolonych) i Blacklist Mode (Tryb listy niedozwolonych) na Allow Mode (Tryb zezwalania) i Deny
Mode (Tryb odmowy).
Na stronie Administrator > karta Serwery > Skonfiguruj rejestrowanie zewnętrzne > karta Ogólne, opcja Serwer
główny rejestrowania została zmieniona na Podstawowy serwer logowania.
Typ dziennika systemu > dziennik administracyjny i dziennik inspekcji wyświetla nazwę komputera.
Dzienniki zapory sieciowej klienta są gromadzone, dzięki czemu użytkownik otrzymuje mniej powiadomień na konsoli
w chmurze.
Oprogramowanie Oracle Java SE zastąpiono OpenJDK.
Zaktualizowano składniki zewnętrzne JQuery do nowszej wersji.

Aktualizacje klientów i platform

• Klient systemu Windows obsługuje system Windows 10 20H2 (Windows 10 wersja 2009)
• Klient systemu Mac obsługuje macOS 11 (Big Sur) z procesorem Intel Core i5 lub nowszym.
• Przeniesiono starsze pakiety instalacyjne klienta systemu Mac do folderu Dodatkowe pakiety.
Funkcje usunięte
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• Opcje Dotkliwość zagrożenia i Rozkład ryzyka według kryterium dotkliwości zostały usunięte z powiadomień i
raportów.

• Karta CASMA i polecenie Analizuj zostały usunięte, ponieważ ta funkcja jest nieobsługiwana w wersji 14.3.
• Klient dla systemu Mac nie obsługuje już systemu macOS 10.13 lub 10.14.x.
• Nie można już przeglądać wykluczeń w rejestrze. Dla wersji 14.3 RU1 i wcześniejszych, aby wyświetlić wykluczenia,
zobacz: Sprawdź, czy klient programu Endpoint automatycznie wykluczył aplikację lub katalog.

Dokumentacja
Pomoc programu Symantec Endpoint Protection Manager jest teraz dostępna online i znajduje się pod adresem:
Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programu Symantec Endpoint Protection
Schemat bazy danych
Schemat bazy danych zawiera następujące zmiany:
Tabela

Zmiana kolumny

ALERTS

Dodano kolumnę 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
COMMAND
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
REPORTS
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

Usunięto następujące kolumny z każdej tabeli:
RESERVED_INT1
RESERVED_INT2
RESERVED_BIGINT1
RESERVED_BIGINT2
RESERVED_CHAR1
RESERVED_CHAR2
RESERVED_VARCHAR1
RESERVED_BINARY
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Tabela

Zmiana kolumny

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

(Kontynuacja)

BINARY_FILE
SERVER_POLICY_LOG_1
SERVER_POLICY_LOG_2
V_SERVER_POLICY_LOG

• Typ danych kolumny CONTENT zmieniony z image

INVENTORYREPORT

Dodano następujące kolumny:
• PRODUCTVERSIONFROM
• PRODUCTVERSIONTO
• IDS_VERSIONFROM
• IDS_VERSIONTO

na ‘varbinary’

• Dodano kolumnę indeksowaną FILESTREAM_ID
• Dodano indeks FILESTREAM_ID
• Usunięto następujące kolumny:
– RESERVED_INT1
– RESERVED_INT2
– RESERVED_BIGINT1
– RESERVED_BIGINT2
– RESERVED_CHAR1
– RESERVED_CHAR2
– RESERVED_VARCHAR1
– RESERVED_BINARY
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Tabela

Zmiana kolumny

SEM_AGENT

• Dodano kolumnę NTR_MESSAGE
• Usunięto następujące kolumny:
– RESERVED_INT1
– RESERVED_INT2
– RESERVED_BIGINT1
– RESERVED_BIGINT2
– RESERVED_CHAR1
– RESERVED_CHAR2
– RESERVED_VARCHAR1
– RESERVED_BINARY

SEM_AGENT_VERSION

Dodano następujące kolumny:
• VERSION
• FORMATTED_VERSION
• REFRESH_USN
• AGENT_VERSION_FORMAT_REFRESH
• VERSION1
• ntec.com/sep/14/whats_new_all
• VERSION2
• VERSION3
• VERSION4

SEM_SVA

Usunięto następujące kolumny:
• RESERVED_INT1
• RESERVED_INT2
• RESERVED_BIGINT1
• RESERVED_BIGINT2
• RESERVED_CHAR1
• RESERVED_CHAR2
• RESERVED_VARCHAR1

V_ALERTS

Dodano kolumnę ENRICHED_DATA

Nowości we wszystkich wersjach programu Symantec Endpoint Protection

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
(14.3.0.1)
Ta sekcja opisuje nowe funkcje w tej wersji.
14.3 MP1 (odświeżanie):
Dodano obsługę platformy Google Cloud Platform dla zarejestrowanych w chmurze Symantec Endpoint Protection
Managers i zarządzanych przez chmurę agentów Symantec. Użytkownik nie musi przeprowadzać aktualizacji, jeśli nadal
używa lokalnie programu Symantec Endpoint Protection Manager do całkowitego zarządzania klientami. Zobacz: Często
zadawane pytania: Migracja programu Symantec Endpoint Protection do platformy Google Cloud
14.3 MP1:

• Ulepszenie interfejsu REST API umożliwia kopiowanie ustawień w zasadach Ustawień ogólnych do innych

grup. Jeśli nie masz włączonego dziedziczenia dla grup, możesz użyć wywołania API, aby zmienić ustawienia dla
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•
•

•
•
•

wielu grup. Na przykład można ustawić puls i pobrać wartości działań losowych, włączyć Ochronę integralności i
skonfigurować opcje kontrola serwera.
Funkcja Rejestrowania zewnętrznego dodaje nowy wpis Syslog zawierający zmiany zasady filtrowania poprzez
informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (PII). Ta zmiana dodaje drugą linię dziennika opisującą zawartość
zasady, gdy zmiana zasady jest przeprowadzana i zapisywana w dzienniku inspekcji.
Funkcja Rejestrowania zewnętrznego przesyła dalej informacje o typie skanowania do serwerów Syslog. Informacja
ta zawiera informację, czy skanowanie było pełne, czy aktywne, a także skanowanie ręczne lub zaplanowane. Ta
zmiana dodaje nową kolumnę SCAN_TYPE w rejestrowaniu zewnętrznym dla zdarzeń skanowania. Informacje można
wykorzystać do śledzenia regularnie zaplanowanych skanowań na komputerach klienckich.
Dziennik administracyjny Symantec Endpoint Protection Manager wyświetla nazwę użytkownika administratora oraz
nazwy grup źródłowych i docelowych po przejściu klienta z jednej grupy do drugiej.
Dodano obsługę skanowania wiersza polecenia dla procesów podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL). W
zależności od SDS w wersji 1.12 lub nowszej.
Co to jest podsystem Windows dla systemu Linux?
Schemat bazy danych zawiera następujące zmiany tabeli:
– SEM_AGENT: TDAD_GLOBAL_DATA_PROCESSING_DONE_TIME (sygnatura czasowa kiedy agent zakończy
przetwarzanie zasady TDAD).
– SERVER_POLICY_LOG_1 i 2: EVENT_CONTENT (Przechowuje zawartość zasady po dodaniu, edycji lub
usunięciu po włączeniu opcji Dziennik inspekcji).

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection 14.3?
W tej sekcji opisano nowe funkcje wersji 14.3.
Funkcje ochrony

• Deweloperzy aplikacji innych firm mogą chronić swoich klientów przed dynamicznym złośliwym oprogramowaniem

opartym na skryptach i przed nietradycyjnymi sposobami cyberataku. Aplikacja innej firmy wywołuje interfejs AMSI
systemu Windows, aby zażądać skanowania skryptu dostarczonego przez użytkownika, który jest kierowany do
klienta programu Symantec Endpoint Protection. Klient odpowiada werdyktem, aby wskazać, czy zachowanie skryptu
jest złośliwe. Jeśli zachowanie nie jest złośliwe, wówczas wykonanie skryptu postępuje. Jeśli zachowanie skryptu
jest złośliwe, aplikacja nie uruchamia go. Na kliencie w oknie dialogowym Wyniki wykrywania wyświetlany jest stan
„Odmowa dostępu”. Przykłady skryptów innych firm obejmują programy Windows PowerShell, JavaScript i VBScript.
Funkcja Automatyczna ochrona musi być włączona. Ta funkcja działa na komputerach z systemem Windows 10 i
nowszych.
Jak Interfejs skanowania złośliwego oprogramowania (AMSI) pomaga chronić przed złośliwym oprogramowaniem
Interfejs skanowania złośliwego oprogramowania (AMSI)

program Symantec Endpoint Protection Manager

• Konsola zdalna programu Symantec Endpoint Protection obsługuje teraz technologię Java 11 zamiast Java 8.

•

•

Aby uzyskać dostęp do konsoli zdalnej, otwórz obsługiwaną przeglądarkę internetową i wpisz w polu adresu
następujący adres: http://SEPMServer:9090/symantec.html i pobierz nowy pakiet konsoli zdalnej. Wykonaj
wymienione instrukcje. Poprzednia wersja konsoli zdalnej programu Symantec Endpoint Protection Manager nie jest
już obsługiwana.
Logowanie do programu Symantec Endpoint Protection
Można skonfigurować jeden z menedżerów programu Symantec Endpoint Protection w lokacji jako główny serwer
rejestrowania do przekazywania dzienników do serwera syslog. Jeśli główny serwer rejestrowania przejdzie w tryb
offline, drugi serwer zarządzania przejmuje i przekazuje dzienniki do serwera syslog. Gdy główny serwer rejestrowania
powraca do trybu online, wznawia przekazywanie dzienników.
Konfigurowanie serwera przełączania awaryjnego do rejestrowania zewnętrznego
Zasady integracji mają nową opcję dla Przekierowania ruchu sieciowego WSS, Włącz niestandardowy plik
PAC LPS. Ta opcja umożliwia zastąpienie domyślnego pliku PAC hostowanego przez serwer LPS na kliencie z
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•
•

•
•
•
•

niestandardowym plikiem PAC. Niestandardowy plik PAC rozwiązuje problemy ze zgodnością z aplikacjami innych
firm, które nie działają z lokalnym serwerem proxy nasłuchującym z karty pętli zwrotnej.
Obsługa bazy danych programu Microsoft SQL Server 2019.
Proces skanowania antywirusowego używa teraz usługi oddzielnej od głównej usługi niezwiązanej z
zabezpieczeniami. Ten nowy proces skanowania zapewnia bardziej efektywne użycie pamięci, ciągłą ochronę i
mniejszą zależność od problemów z usługą główną.
Separacja procesu skanowania w programie Endpoint Protection 14.3
Schemat bazy danych zawiera nowe kolumny jako część funkcji dla przyszłej wersji. (tabele
AGENT_SECURITY_LOG_1, AGENT_SECURITY_LOG_2, SEM_AGENT)
Interfejs Rest API zawiera następujące pola odpowiedzi interfejsu API /sepm/api/v1/computers JSON do wywołania i
pobrania raportu o stanie komputera: quarantineStatus, quarantineCode, wssStatus, pskVersion.
Uaktualniono następujące składniki innych firm do nowszych wersji: Apache Tomcat, Boost C++ Libraries, cURL,
Jackson-core, jackson-databind, Jakarta Activation, Java, logback, sterownik JDBC Microsoft SQL Server, OpenSC,
OpenSSL, Spring Security, spring-framework, sqlite.
Aby zarejestrować domenę Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze, należy najpierw uzyskać
token rejestracji za pośrednictwem konsoli Symantec Endpoint Protection. Wcześniej uzyskasz token rejestracji,
klikając przycisk Zacznijmy na stronie Chmury.

Aktualizacje klientów i platform

• Klient systemu Windows obsługuje system Windows 10 20H1 (Windows 10 wersja 2004)
• Klient Linux obsługuje teraz Ubuntu 18.04, RHEL 8 i CentOS 8.
• Narzędzie AppRemover zostało zaktualizowane do nowszej wersji. Narzędzie AppRemover usuwa aplikacje innych

firm przed zainstalowaniem klienta systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji, które są
usuwane, zobacz: Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14.3

Funkcje usunięte

• Następujące powiadomienia: Infekcja zagrożeniami, Pojedyncze zdarzenie zagrożenia, Wykryto nowe zagrożenie nie
wyświetlają już pól: Nasilenie ryzyka i Typ ryzyka.

Nowości we wszystkich wersjach programu Symantec Endpoint Protection

Nowości dla wszystkich wydań programu Symantec Endpoint
Protection (SEP) 14.x
Można wyświetlić listę zmian dla wszystkich wersji programu Symantec Endpoint Protection 14. Lista ta obejmuje dodaną
obsługę systemów operacyjnych, dodaną obsługę przeglądarek oraz nowe zmiany funkcji.
Zmiany dla klientów systemu Windows dotyczą również tych zarządzanych przez konsolę w chmurze programu Integrated
Cyber Defense Manager (ICDm). Klienty zarządzane w chmurze, nazywane również agentami (Symantec Agents), są
tymi samymi, co klienty zarządzane lokalnie.

• Można zarządzać wersją klienta (14.2 RU1) 14.2.3332.1000 lub nowszą za pomocą programu Symantec Endpoint
•
•

Protection Manager w wersji 14.2 RU1 lub nowszej lub całkowicie w chmurze.
Można zarządzać całkowicie w chmurze od wersji klienta 14.2.2486.1000 (14.2 RU1 tylko zarządzana w chmurze).
Można zarządzać wersją klienta (14.0.1/14.1) 14.0.3752.1000 za pomocą programu Symantec Endpoint Protection
Manager 14 RU1 lub nowszej, albo częściowo w chmurze.

Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dotyczące zabezpieczeń programu Endpoint Security i
wszystkich wersji programu Endpoint Protection (w tym numery wersji, daty wydania, numery kompilacji)
Podręczniki produktu do wszystkich wersji programu Symantec Endpoint Protection 14
Wersja 14.3 RU1
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• Zawiera nowe agenty dla systemu Mac i Linux, które można zainstalować i zarządzać z poziomu lokalnego programu
Symantec Endpoint Protection Manager lub zintegrowanej konsoli w chmurze Cyber Defense Manager.

• Zapobiega nowym i nieznanym zagrożeniom w systemie macOS, wykorzystując ochronę behawioralną lub SONAR.
• Blokuje niezaufane nieprzenośne pliki wykonywalne (PE), takie jak pliki PDF i skrypty, które nie zostały jeszcze
•
•

zidentyfikowane jako zagrożenie, za pomocą wyjątku dostępu do plików.
Zapobiega zagrożeniom internetowym na podstawie oceny reputacji strony internetowej. Zasady funkcji Zapobieganie
włamaniom obejmuje filtrowanie reputacji adresów URL, które blokuje strony internetowe z oceną reputacji poniżej
określonego progu.
Wbudowana baza danych została zaktualizowana do bazy danych programu Microsoft SQL Express. Baza danych
programu SQL Server Express przechowuje zasady i zdarzenia zabezpieczeń bardziej efektywnie niż domyślna
wbudowana baza danych i jest instalowana automatycznie z Symantec Endpoint Protection Manager.

Co nowego w programie Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Wersja 14.3 MP1 (odświeżanie)
Dodano obsługę platformy Google Cloud Platform dla zarejestrowanych w chmurze Symantec Endpoint Protection
Managers i zarządzanych przez chmurę agentów Symantec. Użytkownik nie musi przeprowadzać aktualizacji, jeśli nadal
używa lokalnie programu Symantec Endpoint Protection Manager do całkowitego zarządzania klientami. Zobacz: Często
zadawane pytania: Migracja programu Symantec Endpoint Protection do platformy Google Cloud
Wersja 14.3 MP1

• Ulepszenie interfejsu REST API umożliwia kopiowanie ustawień w zasadach Ustawień ogólnych do innych grup.
• Funkcja Rejestrowania zewnętrznego dodaje nowy wpis Syslog zawierający zmiany zasady filtrowania poprzez
•

•
•
•

informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (PII). Ta zmiana dodaje drugą linię dziennika opisującą zawartość
zasady, gdy zmiana zasady jest przeprowadzana i zapisywana w dzienniku inspekcji.
Funkcja Rejestrowania zewnętrznego przesyła dalej informacje o typie skanowania do serwerów Syslog. Informacja
ta zawiera informację, czy skanowanie było pełne, czy aktywne, a także skanowanie ręczne lub zaplanowane. Ta
zmiana dodaje nową kolumnę SCAN_TYPE w rejestrowaniu zewnętrznym dla zdarzeń skanowania. Informacje można
wykorzystać do śledzenia regularnie zaplanowanych skanowań na komputerach klienckich.
Dziennik administracyjny Symantec Endpoint Protection Manager wyświetla nazwę użytkownika administratora oraz
nazwy grup źródłowych i docelowych po przejściu klienta z jednej grupy do drugiej.
Dodano obsługę skanowania wiersza polecenia dla procesów podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL). W
zależności od SDS w wersji 1.12 lub nowszej.
Schemat bazy danych zawiera zmiany tabeli w SEM_AGENT i SERVER_POLICY_LOG_1 i 2.

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
Wersja 14.3

• Integracja z Interfejsem skanowania złośliwego oprogramowania (AMSI).
• Ulepszona obsługa aplikacji internetowych z przekierowaniem pliku PAC WSS umożliwia administratorom
•
•
•
•

dostosowanie pliku automatycznej konfiguracji serwera proxy hostowanego przez usługę lokalnego serwera proxy
WSS.
Program Symantec Endpoint Protection Manager i konsola zdalna obsługują teraz technologię Java 11.
Przełączanie awaryjne Rejestrowania zewnętrznego
Obsługa systemu Windows 10 w wersji 2004 i SQL Server 2019.
Agenty Linux obsługują teraz Ubuntu 18.04, RHEL 8 i CentOS 8.

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection 14.3
Wersja 14.2 RU2 MP1 (wersja od s)

• Aktualizacja adresu URL dla zarządzanych hybrydowo agentów Symantec z zasadami izolacji aplikacji i kontroli

aplikacji. Zobacz: Uaktualnianie agentów zarządzanych w chmurze firmy Symantec do wersji 14.2 RU2 MP1, aby
uzyskać więcej szczegółów.
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Wersja 14.2 RU2 MP1

• Zasada Integracji zawiera nową opcję, Zezwalaj na ruch bezpośredni, gdy ochrona WSS nie jest dostępna. Opcji tej

•
•
•
•
•

można użyć, aby dać użytkownikom dostęp do sieci, jeśli nie powiedzie się uwierzytelnianie użytkowników za pomocą
serwera proxy w chmurze WSS (ProxySG). Ta sytuacja ma miejsce, jeśli administrator skonfigurował przekierowanie
ruchu sieciowego WSS, ale nie użytkowników przemieszczanych WSS.
Ulepszenie interfejsu REST API umożliwia sprawdzanie zasady wykrywania lokalizacji przypisaną do klientów.
Dzienniki Syslog dla programu Splunk rozróżniają pomiędzy pełnym skanowaniem systemu, skanowaniem szybkim,
ręcznym skanowaniem i skanowaniem zaplanowanym. Dzienniki pokazują również nową kolumnę „Lokalizacja” w
rejestrowaniu zewnętrznym dla zdarzeń ochrony SONAR.
Dodano obsługę adresów e-mail i list dystrybucyjnych ze znakami specjalnymi dla powiadomień programu Symantec
Endpoint Protection Manager.
Dodano następujące wsparcie systemu operacyjnego dla klienta systemu Linux: Red Hat Enterprise Linux Server
(RHEL) 8 i 8.1, CentOS 8 z wersją jądra 4.18
Ulepszono składniki jackson-databind i SQLite innych firm.

Wersja 14.2 RU2

• Obsługa dla:
– Windows 10 19H2 (wersja 1909)
– macOS 10.15 (Catalina)
• Uaktualniono wiele komponentów innych firm do nowszych wersji.
Wersja 14.2 RU1 MP1 (wersja odświeżona)
Data wydania: 24 września 2019
Brak nowych funkcji lub ulepszeń.
Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1
Wersja 14.2 RU1 MP1
Data wydania: 4 sierpnia 2019

• Ulepszenia dla klientów zarządzanych w chmurze:
– Dodano wtyczkę naprawy luki w zabezpieczeniach.

•

•
•

Ta funkcja rozpoznaje brakujące kluczowe aktualizacje systemu Windows i pozwala administratorowi zainstalować
je za pomocą usługi Windows Update z konsoli w chmurze.
Planowane jest w przyszłości odświeżenie obsługi tej funkcji w konsoli w chmurze.
– Dodano obsługę polecenia Power Eraser.
Planowane jest w przyszłości odświeżenie obsługi tego polecenia w konsoli w chmurze.
– Poprawiono tworzenie raportów o błędach Automatycznego uaktualniania.
Uaktualniono te komponenty innych firm do następujących wersji:
– AppRemover 4.3.31.1
– PHP 7.1.29
– JDBC 7.2 (dla program Symantec Endpoint Protection Manager)
– JRE 1.8u212
– OpenGC 0.19.0.0
Wyłączenie obsługi systemu Mac OS X 10.10.
Usunięto pełną listę wymagań systemowych z pliku PDF z informacjami o wydaniu. Są one teraz publikowane tylko na
stronie online w bazie wiedzy.
Wymagania systemowe dla Symantec Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2 RU1 MP1
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Wersja 14.2 RU1 MP1 (tylko zarządzana w chmurze)
Dokumentacja: Symantec Endpoint Security
Wersja 14.2 RU1 (wersja odświeżona)

• Obsługa notaryzacji rozszerzeń kext w systemie macOS 10.14.5

Zobacz: Endpoint Protection 14.2 RU1 i notaryzacja rozszerzeń kext dla systemu macOS 10.14.5.

• LiveUpdate Wsparcie dla Web Security Service (WSS) Traffic Redirection treści w kliencie systemu Mac dla Symantec
Endpoint Protection

Brak nowych poprawek specyficznych dla tej odświeżonej wersji. W przeciwnym razie zobacz: Nowe poprawki i wersje
składników w programie Endpoint Protection 14.2 RU1
Wersja 14.2 RU1
Integracja programu Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory

• Program Symantec Endpoint Protection dostarcza jednego agenta używanego przez program Endpoint Threat
•

•
•
•
•
•
•

Defense for Active Directory po wprowadzeniu go do środowiska. Przewodniki produktu dla programu Symantec
Endpoint Threat Defense for Active Directory.
Ulepszenia wydajności w zakresie zapobiegania włamaniom na serwerach: Użyj nowego podzestawu
sygnatur dla serwerów, aby zapewnić profil ochrony zoptymalizowany dla serwerów. Program Symantec Endpoint
Protection wprowadza ponadto nową opcję trybu operacyjnego do zapobiegania włamaniom: Skanowanie poza
pasmem transmisyjnym. Ten tryb zmienia model przetwarzania dla ruchu sieciowego. Firma Symantec zaleca
przetestowanie skanowania poza pasmem transmisyjnym przed wdrożeniem go w środowisku produkcyjnym,
ponieważ charakterystyki wydajności różnią się w zależności od obciążenia.
Uproszczone wdrażanie programu Symantec Endpoint Protection poprzez dodanie obsługi uwierzytelniania protokołu
NT LAN Manager (NTLM).
Ulepszone przenoszenie do chmury Łącza na karcie Chmura w programie Symantec Endpoint Protection Manager
przenoszą bezpośrednio do konsoli chmurze.
Dodano obsługę systemu Windows 10 April 2019 Update
Program Symantec Advanced Threat Protection (ATP) to teraz Symantec Endpoint Detection and Response
(Symantec EDR).
Pobieranie oprogramowania i szczegóły dotyczące licencji są teraz dostępne za pośrednictwem platformy
MySymantec.
Usunięto ochronę poczty Lotus Notes i poczty internetowej w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu
spyware. Nadal można konfigurować pakiety instalacyjne starszych wersji klientów zawierających te funkcje za
pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager.

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2 RU1
Wersja 14.2 RU1 (tylko zarządzana w chmurze)
Dokumentacja: Symantec Endpoint Security
Uaktualnianie programu z wersji Symantec Endpoint Protection do wersji Symantec Endpoint Security
Wersja 14.2 MP1 (wersja odświeżona)

• Ulepszenia dla funkcji Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection - Kontrola aplikacji i Izolacja aplikacji
Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2 MP1
Wersja 14.2 MP1 (wersja odświeżona)

• Obsługa zgodności z funkcją Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection - Kontrola aplikacji
• Ulepszenia interfejsu API REST dla programu Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint
• Obsługa następujących systemów operacyjnych:
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– Windows Server 2019
– Aktualizacja systemu Windows 10 z października 2018 (wersja 1809), zawierająca obsługę uwzględniania wielkości
–
–
–
–

liter
MacOS 10.14 (Mojave)
Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 7U5 (7.5)
Obsługa systemu Linux inode64 i XFS
Obsługa systemu Windows Server 2016 Hyper-V

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2 MP1
Wersja 14.2 MP1

• Obsługa zgodności z funkcją Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection
• Dodano obsługę następujących systemów operacyjnych:
– Windows Server 2019
– Aktualizacja systemu Windows 10 z października 2018 (wersja 1809), zawierająca obsługę uwzględniania wielkości
liter

– MacOS 10.14 (Mojave)
– Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 7U5 (7.5)

• Obsługa systemu Linux inode64 i XFS
• Obsługa systemu Windows Server 2016 Hyper-V
• Usunięto obsługę systemu Windows Server 2008 (RTM) dla programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.

• Ulepszenia interfejsu REST API dla programu Symantec Endpoint Detection and Response
Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2 MP1
Wersja 14.2
Funkcje oparte na chmurze

• Domyślnie grupy i urządzenia są zarządzane przez program Symantec Endpoint Protection Manager, a nie
•

•

przez portal w chmurze: Po zarejestrowaniu domeny Symantec Endpoint Protection Manager domyślnie zarządza
grupami i urządzeniami. W wersji 14.1 opcją domyślną był portal w chmurze.
Automatyczna aktualizacja klientów za pomocą funkcji Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint
Protection: funkcja Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection została wprowadzona między wersjami
14.0 a 14.2. W wyniku zastosowania tego rozwiązania nie było możliwe uaktualnienie klientów w wersji 14.0.x z
zabezpieczaniem programu Symantec Endpoint Protection (SEP).
– W wersji 14.2 można zainstalować zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection na klientach z
systemem Windows z zastosowaniem funkcji Automatyczne uaktualnianie nawet, jeśli ta funkcja nie została
wcześniej zainstalowana. W pakiecie instalacyjnym klienta nadal można zainstalować zabezpieczanie aplikacji,
nawet, jeśli opcja Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji jest włączona. Należy się również
upewnić, że opcja Zabezpieczanie aplikacji jest wybrana w zestawie funkcji niestandardowych (domyślnie
włączona), ponieważ w przeciwnym razie zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection nie zostanie
zainstalowane.
– W wersji 14.2 zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection jest obsługiwane w 32- i 64-bitowych
systemach operacyjnych Windows. Wcześniejsze wersje klientów obsługują tylko 64-bitowe, komputerowe
systemy operacyjne Windows. Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection nie jest obsługiwane w
serwerowych systemach operacyjnych.
Obsługa klientów mobilnych: klienty mobilne sporadycznie łączą się z serwerem zarządzania. Od wersji 14.2 klienty
mobilne wysyłają zdarzenia krytyczne automatycznie do portalu w chmurze, gdy nie mogą nawiązać połączenia z
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•

•
•

serwerem zarządzania. Gdy klient ponownie nawiąże połączenie z serwerem zarządzania, przesyła nowe zdarzenia
krytyczne do serwera zarządzania.
Integracja z Symantec Content Analysis System: System analizy treści Symantec (ang. Content Analysis System
– CAS) określa poziom niebezpieczeństwa pliku w oparciu o usługę klasyfikacji reputacji plików działającą w chmurze,
która pozwala na identyfikowanie znanych plików. Usługa korzysta z ocen reputacji (1–10) w celu określenia, czy
pliki są zaufane czy złośliwe. Wysoka ocena, oznacza że pliki mogą być złośliwe. Rozwiązanie Symantec Endpoint
Protection można zintegrować z Systemem analizy treści i przekazywać pliki do analizy z portalu w chmurze do
systemu CAS. Gdy system CAS zwróci ocenę reputacji, użytkownik może podjąć działanie, np. zablokować plik lub
dodać go do listy dozwolonych. Aby zintegrować rozwiązanie Symantec Endpoint Protection z systemem CAS, kliknij
kolejno Administrator > Serwery > Edytuj właściwości lokacji > System analizy treści. Przesyłanie plików do
analizy wymaga przejścia do portalu w chmurze.
Replikacja wielu witryn dostępnych dla serwera zarządzania zarejestrowanych w portalu w chmurze: teraz
można zarejestrować witryny replikowane w witrynach partnerów do portalu w chmurze. Witryna partnera nie jest
rejestrowana w portalu w chmurze, ale kontynuuje replikowanie danych z pierwszą witryną.
Automatycznie włączane opcje zbierania i wysyłania danych: po zarejestrowaniu programu Symantec Endpoint
Protection Manager w portalu w chmurze ustawienia zbierania danych i wysyłania są włączane automatycznie.
Następuje to bez względu na fakt, czy ustawienia te wcześniej były wyłączone czy też nie. Firma Symantec zaleca
pozostawienie tych ustawień włączonych, aby klienty mogły korzystać z funkcji AML w chmurze.

Funkcje ochrony

• Obsługa adresów IPv6: Obsługę adresów IPv6 dodano w poniższych przypadkach:
– Komunikacja między klientami systemu Windows, Mac i Linux oraz programem Symantec Endpoint Protection

•

•

•

•

Manager.
– Komunikacja między konsolą i serwerem zarządzania, np. logowanie lokalne lub zdalne do programu Symantec
Endpoint Protection Manager.
– Komunikacja między serwerami zarządzania i wewnętrznymi serwerami LiveUpdate, na których działa narzędzie
LiveUpdate Administrator.
– Kryteria oparte na adresach IPv6 dla wielu zasad, np. niestandardowe sygnatury systemu zapobiegania
włamaniom, rozpoznawanie lokalizacji, dostawcy aktualizacji grupy i wyjątki.
Zapora Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac zapewnia ochronę z możliwością pełnej integracji w
Symantec Endpoint Protection, która obejmuje zdarzenia, zasady i polecenia. Zarządzanie i konfigurowanie reguł
zapory oraz niektórych ustawień odbywa się w ramach tej samej zasady zapory Symantec Endpoint Protection
Manager jak w przypadku systemu Windows. Zapora programu Symantec Endpoint Protection Manager jest dostępna
tylko dla klientów zarządzanych.
Przekierowanie ruchu sieciowego WSS dla systemu Mac: Przekierowanie ruchu sieciowego WSS (WTR)
pozwala przekierować ruch sieciowy za pomocą adresu URL pliku konfiguracji serwera proxy do usługi Symantec
Web Security. Przekierowanie ruchu zabezpiecza ruch sieciowy w przypadku komputera klienckiego. Ta wersja
programu Symantec Endpoint Protection zapewnia obsługę funkcji Przekierowanie ruchu sieciowego WSS również na
komputerach Mac.
Ulepszenia Przekierowania ruchu sieciowego WSS dla systemu Windows: Ta wersja programu Symantec
Endpoint Protection dodaje rozszerzone uwierzytelnianie klienta dla usługi Symantec Web Security Services (WSS).
Zapewniają one bardziej precyzyjne możliwości zarządzania bezpieczeństwem w przypadku przekierowania ruchu
sieciowego WSS. Ponadto można skonfigurować opcje przekazywania dodatkowych danych nagłówka, co umożliwia
identyfikowanie użytkownika inicjującego ruch. Dodatkowe dane nagłówka pozwalają tworzyć oddzielne reguły ruchu
dla użytkowników. Aby przejść do tych ustawień, kliknij kolejno pozycje Zasady > Integracje, otwórz zasadę i kliknij
opcję Przekierowanie ruchu sieciowego WSS.
Skanowanie szybko obsługuje dużą liczbę zagrożeń na poważnie zainfekowanych komputerach: gdy funkcje
skanowania ręcznego lub Automatyczna ochrona wykryją na komputerze klienckim wiele zagrożeń, ich przetwarzanie
odbywa się bardzo szybko. Tryb agresywny jest uruchamiany, gdy na komputerze zostanie wykrytych co najmniej
100 wirusów. Domyślnym działaniem w takiej sytuacji jest opcja Usuń. W trybie agresywnym nie są przetwarzane
programy typu spyware. Tej funkcji nie trzeba konfigurować, ponieważ jest ona uruchamiana automatycznie.
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Funkcje serwera zarządzania

• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe VIP i uwierzytelnianie za pomocą karty inteligentnej firmy Symantec dla

•

•
•

•

•

Symantec Endpoint Protection Manager: teraz można użyć dwóch dodatkowych typów uwierzytelniania dla kont
administratora programu Symantec Endpoint Protection Manager:
– Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) za pomocą aplikacji Symantec VIP: po włączeniu uwierzytelniania
dwuskładnikowego należy podać unikatowy, jednorazowy kod weryfikacyjny oraz hasło podczas logowania się do
programu Symantec Endpoint Protection Manager. Kod można otrzymać głosowo, w wiadomości tekstowej lub za
pomocą bezpłatnej aplikacji Symantec VIP Access.
– Uwierzytelnianie za pomocą karty inteligentnej: w programie Symantec Endpoint Protection Manager można
skonfigurować logowanie dla administratorów za pomocą karty Personal Identity Verification (PIV) lub karty
Common Access Card (CAC). Karty inteligentne są używane przez administratorów pracujących w agencjach
federalnych Stanów Zjednoczonych lub placówkach wojskowych. Podczas uwierzytelniania PIV/CAC odpowiednia
karta jest wsuwana do czytnika i wprowadzany jest kod PIN.
Nowy moduł komunikacyjny: istniejący protokół został zastąpiony nowym modułem komunikacyjnym. Obydwa
moduły nadal korzystają z pliku sylink.xml w celu nawiązywania połączenia umożliwiającego zarządzanie między
programem Symantec Endpoint Protection Manager i klientem. Nowy moduł komunikacyjny obsługuje adresy IPv6 i
IPv4 i komunikuje się z klientami Windows, Mac i Linux.
Hasło musi być silniejsze: po zainstalowaniu lub skonfigurowaniu serwera zarządzania należy określić silne hasło
dla konta administratora systemu. Hasło musi się składać z 8–16 znaków. Musi także zawierać co najmniej jedną małą
literę [a–z], jedną wielką literę [A–Z], jedną cyfrę [0–9] i jeden znak specjalny ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].
Aktualizacje dotyczące zgodności ze standardem FIPS 140-2: W programie Symantec Endpoint Protection 14.2
zaktualizowano komponenty innych producentów i zweryfikowano moduły w celu zapewnienia dalszej zgodności ze
standardem Federal Information Processing Standardization (FIPS) 140-2 pod względem szyfrowania danych. W
programie Symantec Endpoint Protection 14.2 środowiska zgodne z FIPS 140-2 dysponują dostępem do funkcji w
chmurze.
Usługa LiveUpdate pobiera treści dla mechanizmu kontroli aplikacji: w celu usunięcia problemów z systemem
operacyjnym, np. Windows 10 usługa LiveUpdate pobiera teraz treści dla mechanizmu kontroli aplikacji z
przeznaczeniem dla klientów systemu Windows w wersji 14.2. Aby uzyskać dostęp do treści kontroli aplikacji, kliknij
kolejno pozycje Administrator > Edytuj właściwości lokacji > LiveUpdate > Typy składników oprogramowania
do pobrania. Ta opcja powinna być zawsze włączona.
W funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm dodano nowych dostawców i produkty

Wymagania systemowe
Konsola internetowa Symantec Endpoint Protection Manager i Pomoc dodają obsługę następujących przeglądarek:
Mozilla Firefox 5.x do wersji 60.x, Google Chrome 66.0.x
Funkcje usunięte, nieobsługiwane lub zmodyfikowane

• Usunięto opcję integralności hosta dla systemu Mac: zasady integralności hosta dla systemu Mac wymagały

•

•

instalacji klienta On-Demand Symantec Network Access Control dla klienta systemu Mac. Program Symantec Network
Access Control osiągnął koniec okresu świadczenia pomocy technicznej w listopadzie 2017 , a jego używanie w
programie 14.x nie jest obsługiwane. W systemie Mac opcja dodawania wstępnie zdefiniowanego wymagania dla
klienta Mac nadal była dostępna w interfejsie użytkownika do wersji 14.2.
Usunięto raport Nieprawidłowy stan zgodności sieci: raport był typem raportu zgodności i był używany w
przypadku programu Symantec Network Access Control. Raport był dostępny w następujących lokalizacjach:
– Strona Raporty > karta Szybkie raporty > typ raportu Zgodność
– Strona Monitory > karta Podsumowanie > lista rozwijana Typ zestawienia
– Strona główna > sekcja Ulubione raporty
Zmiany w funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm: zmiany w funkcji usuwania
oprogramowania zabezpieczającego innych firm w wersji 14.2 oznaczają, że tej funkcji nie można włączyć
w przypadku pakietów instalacyjnych starszych wersji. Przykładowo: funkcji usuwania oprogramowania
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zabezpieczającego innych firm nie można włączyć dla pakietów klienta w wersji 14.0.1, jeśli są one tworzone i
wdrażane z poziomu programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.2.
Zmiany dokumentacji
Wprowadzono modyfikacje dostępności następujących opcji na stronie Administrator > Administrator:

• Opcja Dozwolona liczba prób została zmieniona na Dozwolona liczba niepoprawnych prób zalogowania
• Opcja Limit nieudanych prób weryfikacji hasła została zmieniona na Dozwolona liczba prób zmiany bieżącego
•

hasła. Ponadto poprawiono nieprawidłowy opis tej opcji. Ta opcja wyświetla dozwoloną liczbę prób zmiany hasła
innego konta administratora, kiedy wpisano nieprawidłowe hasło bieżące.
Opcja Nieudane próby weryfikacji hasła została zmieniona na Niepowodzenie prób zmiany bieżącego hasła.

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.2
Wersja 14.0.1 MP2
Nowości w tej wersji

• Obsługa Windows 10 April 2018 Update (wersja 1803)
•
•

•

(Ta obsługa jest wstecznie zgodna z 14.0.1.)
Wady wskazane przez klientów
Obsługa klienta
– Obsługa technologii Microsoft Storage Spaces
– Obsługa aplikacji Microsoft OneDrive
– Obsługa baz danych programu SQL Server hostowanych w serwisie Amazon RDS
Aktualizacje składników zewnętrznych

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.0.1 MP2
Wersja 14.0.1 MP1
Funkcje oparte na chmurze

• Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection: program Symantec Endpoint Protection zapewnia

izolację aplikacji. Izolacja aplikacji chroni użytkowników przed destrukcyjnymi makrami w pakiecie Microsoft Office,
złośliwymi plikami PDF, a także wtyczkami przeglądarki z lukami w zabezpieczeniach. Izolacja aplikacji uniemożliwia
zastępowanie jednej aplikacji drugą, jeśli obie aplikacje korzystają z tego samego zasobu. Na przykład, zainfekowana
karta przeglądarki może dzielić tą samą pamięć z inną kartą. Jedna zainfekowana karta może infekować karty w
innych przeglądarkach. Zabezpieczanie programu Symantec Endpoint Protection dostarcza pakiet zasad, które można
użyć w celu izolacji różnych aplikacji tak, aby działały one w chronionym środowisku.

Funkcje ochrony

• Przekierowanie ruchu sieciowego WSS: Symantec Endpoint Protection zapewnia bezpieczeństwo sieci

•

użytkownikom zdalnym poprzez połączenie klienta z usługą Web Security Services (WSS), gdy trasa przez sieć
korporacyjną jest niemożliwa lub niepraktyczna. Przekierowanie ruchu WSS (WTR) kieruje ruch z urządzenia
końcowego do usług WSS/CASB, eliminując potrzebę instalowania oddzielnego klienta. Wdraża się je raz i
zarządza nimi centralnie, co obniża koszty zarządzania i eliminuje potencjalne konflikty między agentami. Dzięki tej
funkcjonalność program Symantec Endpoint Protection szybko włącza łączność z usługami w chmurze z minimalną
przerwą dla użytkowników.
Możliwość przetestowania nowych definicji oraz składników mechanizmu przed wdrożeniem: Symantec
Endpoint Protection zawiera kilka składników mechanizmu, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych części
funkcji programu. Firma Symantec udostępnia specjalny serwer umożliwiający pobieranie i testowanie składników
mechanizmu przed wdrożeniem ich do środowiska produkcyjnego. Aktualizacje mechanizmów pojawiają się na
serwerze Early Adopter (EAS) na 2 tygodnie przed ich stopniowym wydaniem na publicznym serwerze LiveUpdate.
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•

Firma Symantec dostarcza aktualizacje mechanizmu za pomocą standardowej konfiguracji usługi LiveUpdate. Opcja
Użyj serwera Symantec LiveUpdate z wcześniejszą publikacją znajduje się w Zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Opcja zablokowania wersji mechanizmu: zasada składników LiveUpdate zawiera teraz opcję powrotu do
wcześniejszej wersji mechanizmu, nadal otrzymując najnowsze składniki związane z danym mechanizmem. W
Zasadzie składników LiveUpdate w obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij Definicje zabezpieczeń >
Wybierz wersję mechanizmu > Edytuj. Klienty przypisane do danej wersji mechanizmu otrzymują wyłącznie treści
usługi LiveUpdate związane z daną wersją mechanizmu.

Funkcje serwera zarządzania
Na stronie głównej programu Symantec Endpoint Protection Manager łącze Najnowsze informacje zostało zmienione
na Najnowsze alerty. Ikona w kształcie dzwonka wyświetla teraz czerwoną kropkę, gdy pojawiają się nowe komunikaty.
Kliknij przycisk Najnowsze alerty, aby przeczytać informacje i alerty dotyczące programu Symantec Endpoint Protection.
Wymagania systemowe
Dodano obsługę:

• Uaktualnień składników innych firm, takich jak Java SE Development Kit 8, zlib oraz Commons-Jelly.
• Konsoli internetowej Symantec Endpoint Protection Manager: Mozilla Firefox 5.x do wersji 57.x, Google Chrome 63.0.x
Polecenia dotyczące interfejsu REST API
Dokumentacja dotycząca interfejsów REST API programu Symantec Endpoint Protection Manager jest dostępna w
następujących lokalizacjach:

• http://apidocs.symantec.com/home/saep/ - dostęp do tej lokalizacji jest możliwy w Pomocy w portalu w chmurze po

•

kliknięciu ostatniej ikony w dolnej części pulpitu nawigacyjnego. Uwaga: Jeśli program Symantec Endpoint Protection
Manager jest zarejestrowany w portalu w chmurze, nie jest obsługiwana obsługa za pomocą poleceń interfejsu REST
API.
Na serwerze programu Symantec Endpoint Protection Manager pod następującym adresem, gdzie SEPM-IP jest
adresem IP serwera programu Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html

Funkcje usunięte lub nieobsługiwane

• Niedostępna pomoc techniczna dla Kontroli dostępu do sieci: firma Symantec od dnia 5 listopada 2017 nie

zapewnia już pomocy technicznej oraz aktualizacji treści dla użytkowników posiadających bieżący pakiet Basic
Maintenance Support lub pakiet Essential Support z programami Symantec Network Access Control, Symantec
Network Access Control Starter Edition oraz Symantec Network Access Control Enforcer with 6100 Series Appliance.
Integralność hosta została już włączona do programu Symantec Endpoint Protection.

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.0.1 MP1
Wersja 14.0.1/14.1
Wersja 14.01 odnosi się do klienta; wersja 14.1 odnosi się do programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Różnice między wersją Symantec Endpoint Protection 14.0.1 a 14.1.
Program Symantec Endpoint Protection 14.0.1 jest następnym wydaniem po wersji 14 MP2 i zawiera ulepszenia zarówno
dla klientów programu Symantec Endpoint Protection Manager, jak i Symantec Endpoint Protection. Wersja 14.0.1
zawiera składniki, które umożliwiają połączenie z programem Symantec Endpoint Protection Manager i zarządzanie nim
za pomocą nowego portalu w chmurze zaktualizowanego w wersji 14.1. Wersja 14.1 zostanie wydana w tym samym
czasie co wersja 14.0.1 Program Symantec Endpoint Protection 14.1 zawiera portal w chmurze, program Symantec
Endpoint Protection Manager 14.0.1 oraz klienty 14.0.1. Funkcjonalność programu Symantec Endpoint Protection
Manager jak i klientów nie ulega zmianie, a interfejs użytkownika obu składników jest w dalszym ciągu oznakowany jako
14.0.1. Nie ma konieczności uaktualniania serwera zarządzania ani klientów do wersji 14.1. Portal w chmurze w wersji
14.1 umożliwia zarządzanie klientami programu Symantec Endpoint Protection Manager i zawiera kilka dodatkowych
funkcji, których nie ma program Symantec Endpoint Protection Manager. W przypadku braku rejestracji w chmurze,
zarządzanie klientami może odbywać się w całości za pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager. Aby
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połączyć się z portalem w chmurze, należy zarejestrować wersję 14.0.1 domeny Symantec Endpoint Protection Manager
w wersji 14.1 portalu w chmurze.
Nowości w programie Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.0.1 (14 RU1)
Zestawienie opartych na chmurze funkcji dostępnych dla tego wydania:
Przewodnik po produktach Endpoint Protection 14.1
Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14.0.1
Wersja 14 MP2

• Uaktualnienia składników innych firm
Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14 MP2
Wersja 14 MP1
NOTE
W przypadku korzystania z wersji 14 MP1 (14.0.2332.0100) NIE NALEŻY uaktualniać do wersji 14 MP1 Refresh
Build (14.0.2349.0100). Obie wersje są aktualne. Uaktualnienie z wersji 14 MP1 do wersji 14 MP1 Refresh
Build (14.0.2349.0100) NIE jest obsługiwane. Zmiana kodu w wersji 14 MP1 Refresh Build, który dotyczy
następującego zagadnienia, ma zostać uwzględniony w przyszłym wydaniu wersji 14:
Użycie jedynego końcowego odwrotnego ukośnika ze zmienną prefiksu wyjątku w SEP 14 MP1 powoduje
awarię ccSvcHst.exe.

• Obsługa systemu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.
• Aktualizacje składników innych firm, w tym PHP, Java i Apache Tomcat.
• Usuwa problemy powiązane ze stylem i formatowaniem obecne w interfejsie użytkownika programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.

Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14 MP1
Wersja 14

• Ulepszona ochrona:
– Definicje wirusów w chmurze (usługa Intelligent Threat Cloud)
– Technologia Advanced Machine Learning (AML) na urządzeniu końcowym zapewniająca skuteczniejsze
wykrywanie statyczne

– Odporność systemu operacyjnego (zapobieganie lukom w zabezpieczeniach)
– Emulator dla oprogramowania destrukcyjnego w pakietach
– Poprawki zabezpieczeń dla klientów z systemem Windows do pobrania za pomocą usługi LiveUpdate

• Użyteczność i skala:
– Nowy interfejs użytkownika
– Niestandardowy harmonogram replikacji
– Maska podsieci dla jawnych dostawców aktualizacji grupy
– Powiadomienia wewnątrzprogramowe
– Dokumentacja dotycząca interfejsu REST API
• Obsługa wieloplatformowa:
– Kontrola urządzeń (klient dla sytemu Ma)
– Automatyczne uaktualnienie (klient dla sytemu Mac)
Wymagania systemowe

Aby uzyskać pełną listę wymagań systemowych, zobacz Wymagania systemowe dla Symantec Endpoint Protection 14.

• Symantec Endpoint Protection Manager:
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– Dodano obsługę systemu Windows Server 2016
• Klient systemu Windows:
– Dodano obsługę systemu Windows 10 Anniversary Update
• Klient systemu Linux:
– Dodano obsługę systemu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 i 7.2 (obsługa prekompilowanych plików binarnych)
– Dodano obsługę systemu Oracle Linux (OEL) 6U5
• Klient systemu Mac:
– Dodano obsługę systemu MacOS 10.12 (Sierra)
• Baza danych:
– Dodano obsługę programu SQL Server 2014 SP2
• Zgodność przeglądarek z konsolą internetową i Pomocą programu program Symantec Endpoint Protection Manager:
– Microsoft Edge
– Mozilla Firefox 5.x do wersji 49.0.1
– Google Chrome do wersji 54.0.x
Nowe funkcje w programie Symantec Endpoint Protection 14 (SEP)
Nowe poprawki i wersje komponentów w programie Endpoint Protection 14

Znane problemy i rozwiązania zastępcze dla programu Symantec
Endpoint Protection
Zagadnienia w tej sekcji dotyczą bieżącej wersji programu Symantec Endpoint Protection.
Table 1: Problemy z uaktualnieniem
Problem

Opis i rozwiązanie

program Symantec Endpoint Protection
Manager w ciemnej sieci pobiera
starą zawartość Systemu wykrywania
włamań klienta (Client Intrusion
Detection System) do nowych klientów,
ponieważ usługa LiveUpdate nie jest
uruchamiana podczas uaktualniania
[wersja 14.3 RU1]

Gdy wersja 14.3 RU1 Symantec Endpoint Protection Manager nie może uzyskać dostępu
do Internetu ani serwera LiveUpdate Administrator (LUA), przechowuje starą, niezgodną
zawartość w swojej pamięci podręcznej. Ta stara zawartość jest zwykle dostarczana do
nowych klientów. Aby zaktualizować zawartość w pamięci podręcznej serwera zarządzania,
należy ręcznie pobrać certyfikowane definicje wirusów i pliki .jdb CIDS. [SEP-69125]
Aby upewnić się, że nowi klienci nie otrzymają starej zawartości, należy ręcznie zainstalować
plik CIDS .jdb na SEPM przed zainstalowaniem nowych lub aktualizacją starych klientów.
Pobieranie plików .jdb w celu aktualizacji definicji programu Endpoint Protection Manager

Nie można zalogować się do programu
Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM) po wyłączeniu karty interfejsu
sieciowego [wersja 14.3 RU1]

Jeśli po zainstalowaniu programu Symantec Endpoint Protection Manager nie można
zalogować się do konsoli i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nieoczekiwany błąd serwera

Ten problem może wystąpić, jeśli karta interfejsu sieciowego komputera jest wyłączona
po zainstalowaniu modułu SEPM, który uniemożliwia wygenerowanie certyfikatu serwera.
[SEP-67040]
Aby dowiedzieć się, czy program SEPM został zainstalowany z wyłączoną kartą interfejsu
sieciowego, zapoznaj się z certyfikatem serwera.
Nieoczekiwany błąd serwera przy logowaniu do programu SEPM, jeśli został zainstalowany
na serwerze bez włączonej karty NIC
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Problem

Opis i rozwiązanie

Po odinstalowaniu SEPM i skorzystaniu
z opcji usunięcia domyślnej bazy
danych i pozostawieniu instancji
SQL Server Express, pojawia się
następujący błąd: „Wystąpił błąd

Jeśli podczas dezinstalacji programu Symantec Endpoint Protection Manager wybrana
zostanie opcja Usuń tylko bazę danych i pozostaw zainstalowaną instancję SQL
Server Express z opcją SEPM, może pojawić się następujący błąd: „Wystąpił błąd
podczas próby połączenia z serwerem bazy danych ”. Ten problem
występuje po dodaniu poświadczeń dla domyślnego użytkownika DBA i może być związany
podczas próby połączenia z z uprawnieniami użytkownika. [SEP-68670]
serwerem bazy danych ” [wersja Aby obejść ten problem, należy wykonać dezinstalację, uruchamiając instalatora SEPM.exe
14.3 RU1]
plik i klikając opcję Usuń tylko bazę danych i pozostaw opcję SQL Server Express
zainstalowaną z opcją SEPM podczas dezinstalacji.
Uaktualnienie programu SQL Server z
wersji 2017 do wersji 2019 kończy się
niepowodzeniem z włączonym trybem
FIPS [14.3]

Może zostać wyświetlony błąd: „Wystąpił następujący błąd”. Wystąpił błąd podczas
instalowania funkcji rozszerzalności z komunikatem o błędzie: utworzenie aplikacji
AppContainer nie powiodło się z komunikatem o błędzie BRAK, stan. Ta implementacja nie
jest częścią algorytmów kryptograficznych zweryfikowanych przez platformę Windows FIPS.
Dzieje się tak, jeśli włączono tryb FIPS programu Symantec Endpoint Protection Manager
14.3 i dokonano aktualizacji z programu Microsoft SQL Server 2017 do 2019. [SEP-61473]
Aby uniknąć tego problemu, wyłącz tryb FIPS na poziomie systemu operacyjnego:
1. W C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programy
\Narzędzia administracyjnekliknij pozycję Lokalne zasady zabezpieczeń
> Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń i wyłącz Kryptografię systemu: Użyj
algorytmów zgodnych ze standardem FIPS do szyfrowania, mieszania i
podpisywania
2. Uaktualnienie z programu SQL Server w wersji 2017 do wersji 2019.
3. Po pomyślnym uaktualnieniu programu SQL Server ponownie włącz tryb FIPS.
Uaktualnienie SQL z 2017 do 2019 kończy się niepowodzeniem z włączonym trybem FIPS

Niestandardowe nazwy mogą
uniemożliwiać aktualizację zasad
zapory podczas uaktualniania
programu do wersji 14.2 lub nowszej

W przypadku uaktualniania programu Symantec Endpoint Protection do wersji 14.2 lub
nowszej, zasady zapory nie mogą uwzględniać zmian w przypadku adresów IPv6, jeśli
niektóre nazwy domyślne zostały zmienione. Nazwy domyślne obejmują nazwy zasad
domyślnych i nazwy reguł domyślnych. Jeśli reguł nie można zaktualizować podczas
uaktualniania oprogramowania, opcje IPv6 nie są wyświetlane. Nie dotyczy to żadnych
nowych reguł lub zasad tworzonych po uaktualnieniu.
Jeśli to możliwe, należy przywrócić wszystkie nazwy domyślne. W przeciwnym razie należy
się upewnić, że żadne reguły niestandardowe dodane do zasady domyślnej nie blokują
komunikacji IPv6. Analogiczne działania należy podjąć w przypadku wszystkich nowych
dodawanych zasad lub reguł.
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Table 2: Problemy dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager
Problem

Opis i rozwiązanie

Niektóre zdarzenia EDR nie pojawiają
się na kliencie [wersja 14.3 RU1]

Klient programu Symantec Endpoint Protection musi uruchomić system Windows 10
kompilacja 14393 lub nowszej do zbierania zdarzeń usługi Symantec EDR Event Tracing dla
systemu Windows (ETW). [SEP-67175]

Funkcja Przekierowanie ruchu
sieciowego ma pewne ograniczenia
[14.3 RU1]

• Usługa Symantec Web Security Service uwzględnia protokoły IPv4, ale nie IPv6.
[SEP-68700]

• Przekierowanie za pomocą metody tunelu:
– Działa tylko w systemie Windows 10 x64 w wersji 1703 i nowszych (opcja Semi-

Annual Servicing Channel). Ta metoda nie obsługuje żadnych innych systemów
operacyjnych Windows ani klienta systemu Mac. [SEP-67927]
– Nie obsługuje urządzeń 64-bitowych z systemem Windows 10 z obsługą interfejsu
HVCI. [SEP-67648]
– Przekierowuje ruch wychodzący z klienta programu Symantec Endpoint Protection
do WSS, zanim zostanie sprawdzony przez zaporę klienta lub reguły reputacji adresu
URL. Zamiast tego ruch ten jest analizowany pod kątem zapory sieciowej WSS i reguł
adresów URL. Na przykład, jeśli reguła zapory klienta SEP blokuje google.com, a
reguła WSS pozwala na dostęp do google.com, klient pozwala użytkownikom na
dostęp do google.com. Przychodzący ruch lokalny do klienta jest nadal przetwarzany
przez zaporę Symantec Endpoint Protection. [SEP-67488]
– Portal WSS Captive nie jest dostępny dla metody tunelu, a klient ignoruje
poświadczenia wezwania. W nowszym wydaniu oprogramowania uwierzytelnianie
SAML dla agenta WSS zastąpi Captive Portal i będzie dostępne w kliencie Symantec
Endpoint Protection.
– Jeśli komputer kliencki łączy się z usługą WSS przy użyciu metody tunelu i obsługuje
maszyny wirtualne, każdy użytkownik-gość musi zainstalować certyfikat SSL podany
w portalu WSS.
– Ruch w sieci lokalnej, na przykład w katalogu domowym lub uwierzytelnianiu Active
Directory, nie jest przekierowywany.
– Nie jest kompatybilny z Microsoft DirectAccess VPN.
Metoda tunelu jest obecnie uznawana za funkcję w wersji beta.
Zduplikowane wpisy rejestracji agenta Uaktualnienie klientów programu Symantec Endpoint Protection z wersji 14.2.x do 14.3 MP1
po uaktualnieniu z wersji 14.2.x do 14.3 i nowszych tworzy zduplikowane wpisy rejestracji agenta dla tych klientów na stronie Klienci
MP1 i nowszych [14.3 RU1]
w programie Symantec Endpoint Protection Manager.
Nie ma to wpływu na funkcjonalność i można kontynuować pracę z nowymi wpisami dla
klientów w wersji 14.3 RU1. Symantec Endpoint Protection Manager usunie starsze wpisy
agenta.
Zezwalaj na adresy URL w programie
Symantec Endpoint Security,
jeśli używasz opcji zarządzania
hybrydowego, serwerów proxy lub
zapory obwodowej [wersja 14.3]

Wraz z przejęciem przez Broadcom firmy Symantec Enterprise Security adresy URL
komunikacji klient–chmura uległy zmianie w 14.2.2.1. [CDM-42467]
Należy uaktualnić klientów do wersji kompilacji 14.2.5569.2100 lub nowszej w następującej
sytuacji
• Program Symantec Endpoint Security służy do zarządzania klientami i zasadami podczas
rejestrowania lokalnych domen programu Symantec Endpoint Protection Manager w
konsoli w chmurze
• Serwery proxy są używane.
Adresy URL są zezwalane na agentach w pełni zarządzanych w chmurze lub hybrydowo, a
następnie serwerze proxy i/lub zaporze obwodowej.
Zobacz: Adresy URL umożliwiające SEP i SES łączenie się z serwerami Symantec
Zobacz Uaktualnianie agentów zarządzanych w chmurze firmy Symantec do wersji 14.2 RU2
MP1 lub nowszych.
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Problem

Opis i rozwiązanie

Konsola zdalna programu Symantec
Endpoint Protection Manager nie
obsługuje już 32-bitowej platformy
Windows [14.3]

W wersji 14.3 i nowszych nie można zalogować się do konsoli zdalnej programu Symantec
Endpoint Protection Manager, jeśli pracuje się na 32-bitowej wersji systemu Windows.
Środowisko Oracle Java SE Runtime nie obsługuje już 32-bitowych wersji systemu Microsoft
Windows. [SEP-61106]
Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, zaloguj się lokalnie do programu
Symantec Endpoint Protection Manager:
„Ta wersja programu C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection
Manager Console\bin\javaw.exe nie jest zgodna z używanym systemem Windows. Sprawdź
informacje o systemie komputera, a następnie skontaktuj się z wydawcą oprogramowania.”

Podczas instalowania programu
Symantec Endpoint Protection
Manager [14.3] wyświetlony jest błąd
„Niepowodzenie instalacji środowiska
Microsoft Visual C++ Runtime”

Podczas instalowania programu Symantec Endpoint Protection Manager w systemie
Windows 2012 R2 może wystąpić następujący błąd: „Nie można zainstalować środowiska
Microsoft Visual C++ Runtime” [SEP-60396]
Aby uniknąć tego problemu, należy aktywować system Windows i zainstalować aktualizacje
systemu Windows. Aktualizacja systemu Windows instaluje redystrybucyjny program Visual
C++ 2017, który jest niezbędny do instalacji programu Symantec Endpoint Protection
Manager 14.3 w systemie Windows 2012 R2.

Aktualizuj, aby umożliwić włączenie
protokołów TLS 1.1 i TLS 1.2 jako
domyślnych bezpiecznych protokołów
w WinHTTP w systemie Windows [14.3]

Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu do programu Symantec Endpoint Protection Manager
w wersji 14.3, która jest zarejestrowana w konsoli w chmurze, serwer zarządzania nie
przekazuje już pomyślnie dzienników do chmury. W pliku uploader.log może pojawić się
następujący błąd:
<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

Ten problem jest spowodowany brakującą aktualizacją systemu Microsoft, która zapewnia
obsługę protokołu TLS 1.1 i 1.2.
W celu rozwiązania tego problemu należy zainstalować aktualizację systemu Microsoft:
KB3140245. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Aktualizuj, aby umożliwić włączenie protokołów TLS 1.1 i TLS 1.2 jako domyślnych
bezpiecznych protokołów w WinHTTP w systemie Windows
Komunikat „Wdrażanie w toku” wciąż
pojawia się w programie Symantec
Endpoint Protection Manager, gdy klient
otrzyma aktualizowane zasady dla
programu Endpoint Threat Defense
dla usługi AD [14.2 RU1 MP1 i nowsze
wersje]

Jest to oczekiwany sposób działania. Zasady programu Endpoint Threat Defense 3.3 dla
usługi AD są obsługiwane tylko w wersji klienta 14.2 RU1 MP1 lub nowszej.
Zastosuj zasadę dla programu Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory 3.3
do grupy. Grupa zawiera klienty używające programu Symantec Endpoint Protection w wersji
14.2 RU1 lub starszej. Takie klienty poprawnie otrzymują i stosują zasady, ale ich status w
programie Symantec Endpoint Protection Manager nadal zawiera komunikat Wdrażanie w
toku.

Table 3: Problemy z klientami systemu Windows, Mac i Linux
Problem

Opis i rozwiązanie

Pakiet instalacyjny uaktualnienia, który
jest używany do czystej instalacji,
instaluje domyślny zestaw funkcji.
[wersja 14.3 RU1 MP1 i starsze]

Po utworzeniu pakietu instalacyjnego uaktualnienia z zaznaczoną opcją Zachowaj
istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji i użyciu tego pakietu do czystej instalacji,
na urządzeniu klienckim zostanie zainstalowany domyślny zestaw funkcji.
Aby zainstalować niestandardowy zestaw funkcji, należy utworzyć osobny pakiet
instalacyjny dla czystej instalacji.

Nieprawidłowe komunikaty w dzienniku
instalatora agenta Symantec dla
systemu Linux. [wersja 14.3 RU1]

W niektórych przypadkach instalator agenta rejestruje niepoprawne komunikaty związane z
niepasującą wersją sterownika lub wymaganym ponownym uruchomieniem.
Te komunikaty nie wpływają na funkcjonalność agenta.
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Problem

Opis i rozwiązanie

Na urządzeniu SuSe Linux zypper
usuwa pakiety klientów SEP systemu
Linux podczas usuwania pakietu 'at'.
[wersja 14.3 RU1]

Na urządzeniu SuSe Linux polecenie 'zypper remove at' usuwa pakiety klientów SEP Linux,
ponieważ pakiet 'at' jest dodawany jako wymagany pakiet zależny, a polecenia zypper
automatycznie próbują usunąć pakiety klientów SEP 'sdcss-kmod' i 'sdcss-sepagent' jako
pakiety z nieużywanymi zależnościami.
Rozwiązanie zastępcze: Aby usunąć pakiet 'at', uruchom następujące polecenie: rpm -e -nodeps at

Problem z uaktualnieniem w systemie
macOS 10.15 i nowszych [14.3 MP1]

W systemie macOS 10.15 lub nowszym funkcja Zainstaluj program Symantec Endpoint
Protection na komputerach zdalnych w Kreatorze wdrażania klientów nie może uaktualnić
klienta programu Symantec Endpoint Protection ze starszych wersji do wersji 14.3 MP1.
Rozwiązanie: Użyj Automatycznego uaktualnienia programu Symantec Endpoint
Protection Manager, aby wykonać uaktualnienie klienta programu Symantec Endpoint
Protection w systemie macOS 10.15 lub nowszym.

Instalacja klienta systemu Windows
programu Symantec Endpoint
Protection 14.3 może zakończyć się
niepowodzeniem, chyba że po raz
pierwszy zostanie zainstalowana
obsługa programu SHA-2 [14.3]

W przypadku uruchamiania starszych wersji systemu operacyjnego (Windows 7 RTM lub
SP1, Windows Server 2008 R2 lub R2 SP1 lub R2 SP2) wymagana jest zainstalowana
na urządzeniach obsługa podpisywania kodu SHA-2 w celu zainstalowania aktualizacji
systemu Windows wydanych w lipcu 2019 r. lub później. Bez obsługi algorytmu SHA-2
instalacja klienta systemu Windows czasami kończy się niepowodzeniem. Instalacja może
zakończyć się niepowodzeniem, niezależnie od tego, czy klienty zostaną zainstalowane po
raz pierwszy, czy automatycznie uaktualnione z poprzedniej wersji. [SEP-61175/61403]
Aby uzyskać egzekwowaną przez firmę Microsoft obsługę podpisywania kodu SHA-2,
zobacz:
2019 Wymagania dotyczące obsługi podpisywania kodu SHA-2 dla systemów Windows i
WSUS
Instalacja klienta systemu Windows programu Symantec Endpoint Protection 14.3 może
zakończyć się niepowodzeniem, chyba że zainstalowana jest obsługa algorytmu SHA-2

Klient systemu Windows programu
Symantec Endpoint Protection nie
jest uruchamiany po zainstalowaniu w
systemie Windows 10 1803 z włączoną
funkcją UWF [14.3]

Jeśli klient programu Symantec Endpoint Protection działa w 32-bitowym systemie
operacyjnym Windows 10 RS4 1803 po włączeniu ujednoliconego filtru zapisu (UWF)
i przy ochronie dysku, na którym jest zainstalowany klient systemu Windows, klient nie
działa poprawnie. Ten system operacyjny Windows zawiera wadę UWF, która uniemożliwia
uruchomienie klienta systemu Windows.
Aby uniknąć tego problemu:
• Uaktualnij do innej wersji systemu operacyjnego, która nie zawiera wady.
• Wyłącz UWF. Zobacz: Program Endpoint Protection działa nieprawidłowo po
zainstalowaniu w systemie Windows 10 1803 z włączoną obsługą UWF

Klienty Mac, które włączają
przekierowanie ruchu sieciowego
WSS, nie stosują się do ustawień
niestandardowych serwera proxy dla
usługi LiveUpdate [14.2 RU1 MP1 i
nowsze wersje]

Skonfigurowano zarządzane klienty Mac dla programu Symantec Endpoint Protection
14.2 RU1 MP1 lub nowszego w celu używania ustawień niestandardowych serwera proxy
dla usługi LiveUpdate poprzez ustawienia komunikacji zewnętrznej. Jednak po włączeniu
przekierowania ruchu sieciowego WSS (WTR) w klientach Mac za pośrednictwem zasady
programu Symantec Endpoint Protection Manager, ruch sieciowy usługi LiveUpdate
nie stosuje się już do ustawień niestandardowych serwera proxy. Zamiast tego usługa
LiveUpdate próbuje nawiązać bezpośrednie połączenie.
Aby obejść ten problem, należy używać ustawień niestandardowych serwera proxy dla
usługi LiveUpdate tylko, gdy przekierowanie ruchu sieciowego WSS jest wyłączone.

Przeglądarka Microsoft Edge
nieoczekiwanie zezwala na
pobieranie plików PDF z włączonym
Zabezpieczaniem [14.2 RU1 MP1 i
nowsze wersje]

Po włączeniu funkcji Zabezpieczania aplikacji w kliencie Symantec Endpoint Protection
można nieoczekiwanie pobierać pliki PDF przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge.
Zapobieganie pobieraniu plików PDF działa poprawnie w innych przeglądarkach.
Poprawka tego problemu jest planowana w przyszłym wydaniu.

Z niedawnym ogłoszeniem Broadcom, że firma Symantec Enterprise Protection oficjalnie dołączyła do Broadcom, firma
Symantec przeniosła dokumentację do portalu Broadcom Symantec Security Tech Docs Portal.
Aby znaleźć dokumentację programu Endpoint Protection, kliknij kartę Oprogramowanie zabezpieczające firmy
Symantec, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia i zarządzanie programu Endpoint > Endpoint Protection.
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Table 4: Problemy dotyczące dokumentacji
Problem

Opis i rozwiązanie

Artykuły HOWTO wygasły.

Artykuły HOWTO, które były duplikatami tematów w Pomocy programu Symantec Endpoint
Protection Manager, zostały ponownie opublikowane w witrynie Endpoint Protection i mają
teraz inny adres URL.
W celu wyszukania artykułu, użyj pola Wyszukaj.

Pliki PDF

Symantec opublikował wszystkie pliki PDF w artykułach DOC. Te strony wygasły.
Aby znaleźć najnowszą wersję pliku PDF, przejdź do strony Dokumenty pokrewne. W
przyszłości firma Broadcom doda starsze i przetłumaczone pliki PDF.

Aby sprawdzić problemy rozwiązane, zobacz:
Nowe poprawki i składniki programu Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
Nowe poprawki i składniki programu Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Nowe poprawki i składniki programu Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
Nowe poprawki i składniki programu Symantec Endpoint Protection 14.3

Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection
(SEP) w wersji 14.3 RU1 MP1
Wymagania systemowe dla poniższych produktów są przeważnie takie same, jak systemów operacyjnych, na których są
obsługiwane.
NOTE
Wcześniejsza wersja programu Symantec Endpoint Protection Manager może nie być w stanie poprawnie
zarządzać klientem w nowszej wersji. Mogą wystąpić problemy z aktualizacjami zawartości i zarządzaniem
klientami. Na przykład program Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 lub wcześniejszy nie może
poprawnie dostarczać klientowi w wersji 14.2 swoich specyficznych dla wersji monikerów. Program Symantec
Endpoint Protection Manager dla wersji wcześniejszych niż 14 MP2 nie może poprawnie dostarczać wersji
klienta wersji późniejszych niż 14.0.1 z ich specyficznymi dla wersji monikerami.
W poniższych tabelach opisano wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu dla programu Symantec Endpoint
Protection.
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Table 5: Wymagania systemowe oprogramowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM)
Składnik
System operacyjny

Wymagania

•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Note: Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych nie są obsługiwane.
Note: Wersja Windows Server Core nie jest obsługiwana w wersji 14.2x i wcześniejszej.
Przeglądarka internetowa

Następujące przeglądarki są obsługiwane pod względem dostępu internetowego z konsoli do
programu program Symantec Endpoint Protection Manager oraz do wyświetlania Pomocy program
Symantec Endpoint Protection Manager:
• Przeglądarka Microsoft Edge oparta na oprogramowaniu Chromium (14.3 i nowsze)
• Microsoft Edge
Uwaga: System Windows w wersji 32-bitowej nie obsługuje dostępu konsoli internetowej w
przeglądarce Edge.
• Microsoft Internet Explorer 11 (wersja 14.2.x i wcześniejsze)
• Mozilla Firefox 5.x do wersji 83
• Google Chrome 87

Baza danych

Program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera domyślną bazę danych:
• Microsoft SQL Server Express 2014 (dla systemu Windows Server 2008 R2)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Wbudowana baza danych Sybase (tylko wersja 14.3 MP.x i wcześniejsze)
Można również używać bazy danych z jednej z następujących wersji programu 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 (wersja 14.3 lub nowsze)
Note: Obsługiwane są bazy danych serwera SQL hostowane w serwisie Amazon RDS (od wersji
14.0.1 MP2).
Note: Jeśli Symantec Endpoint Protection wykorzystuje bazę danych SQL Server i środowisko
użytkownika wykorzystuje tylko TLS 1.2; upewnij się, że SQL Server obsługuje TLS 1.2. Może być
konieczna instalacja poprawki do programu SQL Server. To zalecenie dotyczy SQL Server 2008,
2012 i 2014. Bez poprawki do SQL Server obsługującej TLS 1.2, podczas uaktualnienia z Symantec
Endpoint Protection 12.1 do 14 mogą wystąpić problemy.
Note: Obsługa protokołu TLS 1.2 dla programu Microsoft SQL Server

Inne wymagania dotyczące
środowiska

Stos IPv4 musi być nadal zainstalowany i wyłączony tylko w sieciach IPv6. Po odinstalowaniu stosu
IPv4 program program Symantec Endpoint Protection Manager nie działa.
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Table 6: wymagania systemowe oprogramowania program Symantec Endpoint Protection Manager
Składnik
Procesor

Wymagania
Intel Pentium Dual-Core lub równoważny, zalecany co najmniej 8-rdzeniowy procesor
Note: Procesory Intel Itanium IA-64 nie są obsługiwane.

Fizyczna pamięć RAM

Minimum 2 GB dostępnej pamięci RAM, zalecane 8 GB lub więcej
Note: Serwer program Symantec Endpoint Protection Manager może wymagać dodatkowej pamięci
RAM w zależności od wymogów innych, już zainstalowanych aplikacji. Na przykład, jeśli program
Microsoft SQL Server jest zainstalowany na serwerze program Symantec Endpoint Protection
Manager, to serwer powinien mieć co najmniej 8 GB wolnego miejsca w pamięci.

Wyświetlane dane

1024 x 768 lub więcej

Dysk twardy podczas
instalowania na dysku
systemowym

Z lokalną bazą danych programu SQL Server:
• Co najmniej 40 GB dostępnego miejsca (zalecane 200 GB) dla serwera zarządzania i bazy danych
Ze zdalną bazą danych programu SQL Server:
• Co najmniej 40 GB dostępnego miejsca (zalecane 100 GB) dla serwera zarządzania.
• Dodatkowe miejsce na dysku serwera zdalnego dla bazy danych

Miejsce na dysku w przypadku Z lokalną bazą danych programu SQL Server:
instalowania programu na
• Minimum 15 GB dostępnego miejsca (zalecane 100 GB) na dysku systemowym
innym dysku:
• Minimum 25 GB dostępnego miejsca (zalecane 100 GB) na dysku instalacji
Ze zdalną bazą danych programu SQL Server:
• Minimum 15 GB dostępnego miejsca (zalecane 100 GB) na dysku systemowym
• Minimum 25 GB dostępnego miejsca (zalecane 100 GB) na dysku instalacji
• Dodatkowe miejsce na dysku serwera zdalnego dla bazy danych
Inne

Włączona karta interfejsu sieciowego

Jeśli używana jest baza danych SQL Server, może być konieczne zwolnienie dodatkowego miejsca na dysku. Ilość i
lokalizacja dodatkowego miejsca na dysku zależy od dysków używanych przez SQL Server, wymagań dotyczących
konserwacji bazy danych oraz innych ustawień bazy danych.
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Table 7: Wymagania systemowe dotyczące klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu
Windows
Składnik
System operacyjny
(komputery stacjonarne)

Wymagania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System operacyjny (serwery)

Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy, RTM i SP1)
Windows Embedded 7 Standard, POSReady i Enterprise (32- i 64-bitowy)
Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy)
Windows Embedded 8 Standard (32- i 64-bitowy)
Windows 8.1 (32-bitowy, 64-bitowy), włącznie z funkcją Windows To Go
Windows 8.1, aktualizacja z kwietnia 2014 (32-bitowy, 64-bitowy)
Windows 8.1, aktualizacja z sierpnia 2014 (32-bitowy, 64-bitowy)
Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro, Industry Enterprise (32- i 64-bitowy)
Windows 10 (1507) (wersje 32- i 64-bitowe), włącznie z wersją Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 November Update (1511) (wersje 32- i 64-bitowe)
Windows 10 Anniversary Update (1607) (wersje 32- i 64-bitowe), włącznie z wersją Windows 10
Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 Creators Update (1703) (wersje 32- i 64-bitowe)
Windows 10 Fall Creators Update (1709) (wersje 32- i 64-bitowe)
Windows 10 April 2018 Update (1803) (wersje 32- i 64-bitowe)
Windows 10 October 2018 Update (wersja 1809) (wersje 32- i 64-bitowe), w tym Windows 10
Enterprise 2019 LTSC.
Windows 10 May 2019 Update (wersja 1903) (wersje 32- i 64-bit)
Windows 10 November Update 2019 (wersja 1909) (wersje 32- i 64-bitowe) (14.2 RU1 i nowsze
wersje)
Windows 10 20H1 (Windows 10 wersja 2004) (wersja 14.3 i nowsze)
Windows 10 20H2 (Windows 10 wersja 2009) (od wersji 14.3)

Windows Server 2008 R2
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012, aktualizacja R2 z kwietnia 2014
Windows Server 2012, aktualizacja R2 z sierpnia 2014
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server, wersja 1803 (Server Core) (od wersji 14.2 i nowsze wersje)
Windows Server, wersja 1809 (Server Core)
Windows Server, wersja 1903 (Server Core) (od wersji 14.2 RU1 i nowsze wersje)
Windows Server, wersja 1909 (Server Core) (wersja 14.2 RU1 i nowsze wersje)
Windows Server, wersja 2004
Windows Server, wersja 20H2 (wersja 14.3 RU1)
Listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla poprzednich wersji można znaleźć pod adresem:
Zgodność komputerów Windows z klientem programu Endpoint Protection
Obsługa oprogramowania Endpoint Protection dla aktualizacji systemu Windows 10 i Windows Server
2016/Server 2019
Obsługa funkcji zapobiegania włamaniom do przeglądarki zależy od wersji mechanizmu Systemu
wykrywania włamań klienta (CIDS).
Zobacz: Przeglądarki obsługiwane przez funkcję ochrony przeglądarki przed włamaniami w programie
Endpoint Protection
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Table 8: Wymagania systemowe dotyczące klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu
Windows
Składnik
Procesor (na komputerach
fizycznych)

Wymagania

• Procesor 32-bitowy: co najmniej Intel Pentium o szybkości 2 GHz lub równoważny (zalecany Intel
•

Pentium 4 lub równoważny)
Procesor 64-bitowy: co najmniej Pentium 4 o szybkości 2 GHz z obsługą architektury x86-64 lub
równoważny
Note: Procesory Itanium nie są obsługiwane.

Procesor (dla komputerów
wirtualnych)

Jedno gniazdo wirtualne i minimum jeden rdzeń na gniazdo przy 1 GHz (przy 2 GHz zaleca się jedno
gniazdo wirtualne i dwa rdzenie na gniazdo)
Note: Rezerwacja zasobów warstwy hypervisor musi być włączona.

Fizyczna pamięć RAM

1 GB (zalecany 2 GB) lub więcej, jeśli wymaga tego system operacyjny

Wyświetlane dane

800 x 600 lub więcej

Dysk twardy

Wymagania dotyczące miejsca na dysku zależą od rodzaju instalowanego klienta, dysku instalacji
oraz lokalizacji przechowywania plików z danymi programu. Folder danych programu zwykle znajduje
się na dysku systemowym, w domyślnej lokalizacji C:\ProgramData.
Wolne miejsce na dysku systemowym jest zawsze wymagane, niezależnie od wyboru dysku instalacji.
Note: Wymagania dotyczące miejsca dotyczą systemu plików NTFS. Dodatkowe miejsce na dysku
jest także wymagane dla aktualizacji i dzienników.

Table 9: Wymagane miejsce na dysku twardym w przypadku programu Symantec Endpoint Protection klienta
systemu Windows instalowanego na dysku systemowym
Typ klienta

Wymagania

Standardowe

Jeśli folder danych programu znajduje się na dysku systemowym:
• 395 MB*
Jeśli folder danych programu znajduje się na innym dysku:
• Dysk systemowy: 180 MB
• Inny dysk instalacji: 350 MB

Wbudowane / VDI

Jeśli folder danych programu znajduje się na dysku systemowym:
• 245 MB*
Jeśli folder danych programu znajduje się na innym dysku:
• Dysk systemowy: 180 MB
• Inny dysk instalacji: 200 MB

Ciemna sieć

Jeśli folder danych programu znajduje się na dysku systemowym:
• 545 MB*
Jeśli folder danych programu znajduje się na innym dysku:
• Dysk systemowy: 180 MB
• Inny dysk instalacji: 500 MB

* Dodatkowe 135 MB wymagane w trakcie instalacji.
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Table 10: Wymagane miejsce na dysku w przypadku klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu
Windows instalowanego na innym dysku
Typ klienta

Wymagania

Standardowe

Jeśli folder danych programu znajduje się na dysku systemowym:
• Dysk systemowy: 380 MB
• Inny dysk instalacji: 15 MB*
Jeśli folder danych programu znajduje się na innym dysku:**
• Dysk systemowy: 30 MB
• Dysk danych programu: 350 MB
• Inny dysk instalacji: 150 MB

Wbudowane / VDI

Jeśli folder danych programu znajduje się na dysku systemowym:
• Dysk systemowy: 230 MB
• Inny dysk instalacji: 15 MB*
Jeśli folder danych programu znajduje się na innym dysku:**
• Dysk systemowy: 30 MB
• Dysk danych programu: 200 MB
• Inny dysk instalacji: 150 MB

Ciemna sieć

Jeśli folder danych programu znajduje się na dysku systemowym:
• Dysk systemowy: 530 MB
• Inny dysk instalacji: 15 MB*
Jeśli folder danych programu znajduje się na innym dysku:**
• Dysk systemowy: 30 MB
• Dysk danych programu: 500 MB
• Inny dysk instalacji: 150 MB

* Dodatkowe 135 MB wymagane w trakcie instalacji.
** Jeśli folder danych programu jest taki sam, jak dane na innym dysku instalacji, należy dodać 15 MB do dysku danych
programu, aby uzyskać łączną wymaganą ilość miejsca. Instalator potrzebuje jednak 150 MB wolnego miejsca na innym
dysku instalacji w trakcie instalacji.
Table 11: Wymagania systemowe dotyczące klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu
Windows
Składnik

Wymagania

Procesor

Intel Pentium o szybkości 1 GHz

Fizyczna pamięć RAM

256 MB
Note: Ta liczba dotyczy instalacji klienta wbudowanego Symantec Endpoint Protection. Jeśli
zastosowano również dodatkowe funkcje z zintegrowanego rozwiązania, takiego jak EDR, wymagana
jest dodatkowa pamięć fizyczna RAM.
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Składnik

Wymagania

Dysk twardy

Klienty wbudowane / VDI programu Symantec Endpoint Protection wymagają następującej ilości
wolnego miejsca na dysku:
• Instalacja na dysku systemowym: 245 MB
• Instalacja na innym dysku: 230 MB na dysku systemowym oraz 15 MB na innym dysku
W trakcie instalacji wymagane jest dodatkowe 135 MB.
Podane ilości obowiązują w przypadku instalacji foldera danych programu na dysku systemowym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje lub informacje o wymaganiach dotyczących innych rodzajów
klientów, patrz wymagania systemowe klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu
Windows.

System operacyjny Embedded

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymagane minimalne
składniki
Szablony

Windows Embedded Standard 7 (32- i 64-bitowy)
Windows Embedded POSReady 7 (32- i 64-bitowy)
Windows Embedded Enterprise 7 (32- i 64-bitowy)
Windows Embedded 8 Standard (32- i 64-bitowy)
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32- i 64-bitowy)
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32- i 64-bitowy)
Windows Embedded 8.1 Pro (32- i 64-bitowy)
Menedżer filtrów (FltMgr.sys)
Pomoc danych wydajności (pdh.dll)
Usługa instalator Windows

Zgodność aplikacji (domyślnie)
Oznaczenie cyfrowe
Automatyzacja przemysłowa
IE, Media Player, RDP
Dekoder
Zubożony klient
Szablon minimalnej konfiguracji nie jest obsługiwany.
Rozszerzony filtr zapisu (EWF) i Ujednolicony filtr zapisu (UWF) nie są obsługiwane. Zalecanym
filtrem zapisu jest Filtr zapisu oparty na plikach (FBWF) instalowany wraz z Filtrem rejestru.

Table 12: Wymagania systemowe dotyczące klienta programu Symantec Endpoint Protection for Mac
Składnik

Wymagania

Procesor

64-bitowy procesor Intel Core 2 Duo lub nowszy

Fizyczna pamięć RAM

2 GB pamięci RAM

Dysk twardy

1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na instalację

Wyświetlane dane

800 x 600

System operacyjny

• macOS 10.15 do 10.15.7
• macOS 11 (Big Sur) z procesorem Intel Core i5 lub nowszym

Aby uzyskać listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla poprzednich wersji, zobacz: Zgodność
komputerów Mac z klientem programu Endpoint Protection
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Table 13: Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection klienta systemu Linux
Składnik
Sprzęt

Wymagania

• Procesor Intel Pentium 4 (o szybkości 2 GHz) lub nowszy
• 500 MB wolnej pamięci RAM (zalecane 4 GB RAM)
• 2 GB dostępnej przestrzeni dyskowej, jeśli /var, /opt i /tmp współdzielą ten sam system
plików lub rozmiar

• 500 MB dostępnego miejsca na dysku w każdym /var, /opt i /tmp, jeśli na różnych
rozmiarach

Systemy operacyjne

Obsługiwane systemy operacyjne od wersji 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
Obsługiwane systemy operacyjne dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych:
• Amazon Linux
• CentOS 6U3 - 6U9, 7 - 7U7, 8; wersje 32- i 64-bitowe
• Debian 6.0.5 Squeeze; Debian 8 Jessie; 32- i 64-bitowy
• Fedora 16, 17; wersje 32- i 64-bitowe
• 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, 32-bitowy i 64-bitowy; 12, 12 SP1 - 12
SP3, 64-bitowy
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 - 11 SP4, 32- i 64-bitowe; 12 SP3, 64-bitowe
• Ubuntu 12.04, 14.04 16.04, 18.04 (od wersji 14.3); wersje 32- i 64-bitowe
Aby uzyskać listę obsługiwanych jąder systemu operacyjnego dla poprzednich wersji, zobacz Lista
dystrybucji i jąder systemu Linux z wstępnie skompilowanymi sterownikami/modułami Automatycznej
ochrony dla programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux 14.x.

Środowiska graficzne pulpitu

Do wyświetlania interfejsu użytkownika Symantec Endpoint Protection w przypadku klienta dla
systemu Linux można używać następujących środowisk graficznych:
• KDE
• Gnome
• Unity
Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 nie ma graficznego interfejsu użytkownika.
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Składnik
Inne wymagania dotyczące
środowiska (wersja 14.3 MP1 i
wcześniejsze)

Wymagania

• Glibc

System operacyjny z bibliotekami glibc 2.6 lub wcześniejszą ich wersją nie jest obsługiwany.

• net-tools lub iproute2
•
•

•

Program Symantec Endpoint Protection wykorzystuje te narzędzia w zależności od tego, jakie
oprogramowanie zainstalowano na komputerze.
Biblioteka OpenSSL 1.0.2k-fips lub nowsza
Narzędzia programisty
Proces automatycznej kompilacji dla modułu jądra Auto-Protect wymaga instalacji niektórych
narzędzi programisty. Te narzędzia programistyczne obejmują pliki nagłówka, źródło jądra i gcc.
Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji na określonych wersjach systemu Linux:
Ręczna kompilacja modułów jądra Auto-Protect dla programu Endpoint Protection for Linux
Pakiety zależności w wersji i686 na komputerach 64-bitowych
Wiele plików wykonywalnych w kliencie dla systemu Linux to programy 32-bitowe. W przypadku
komputerów 64-bitowych przed zainstalowaniem klienta dla systemu Linux należy zainstalować
pakiety zależności w wersji i686.
Jeśli na komputerze nie zainstalowano pakietów zależności w wersji i686, można to zrobić za
pomocą wiersza polecenia. Ta instalacja wymaga uprawnień administratora, na co wskazuje
użycie programu sudo w poniższych poleceniach:
– W przypadku dystrybucji opartych na systemie Red Hat: sudo yum install glibc.i686
libgcc.i686 libX11.i686 libnsl.i686
– W przypadku dystrybucji opartych na systemie Debian: sudo apt-get install ia32libs
– W przypadku dystrybucji opartych na systemie Ubuntu:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386

Wersje wydań, uwagi, nowe poprawki i wymagania systemowe dotyczące programu Endpoint Security i wszystkich wersji
programu Endpoint Protection

Wymagania internacjonalizacji
Instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager w środowisku innym niż anglojęzyczne lub
mieszanym dotyczą pewne ograniczenia.
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Table 14: Wymagania internacjonalizacji
Składnik

Wymagania

Nazwy komputerów, Znaki spoza alfabetu angielskiego są obsługiwane z następującymi ograniczeniami:
nazwy serwerów
• Inspekcja sieciowa może nie działać w przypadku nazw hostów lub użytkowników zawierających znaki
i nazwy grup
dwubajtowe lub z rozszerzonego zestawu znaków ASCII.
roboczych
• Nazwy zawierające znaki dwubajtowe lub z rozszerzonego zestawu znaków ASCII mogą nie być
wyświetlane prawidłowo w konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager lub interfejsie
użytkownika klienta.
• Długie nazwy hostów zawierające znaki dwubajtowe lub z rozszerzonego zestawu znaków ASCII nie mogą
przekraczać długości dozwolonej przez protokół NetBIOS. Jeżeli nazwa hosta jest dłuższa, niż dopuszcza
to protokół NetBIOS, strona główna, strona Monitory oraz strona Raporty nie są wyświetlane w konsoli
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Znaki alfabetu
angielskiego

Znaki alfabetu angielskiego są wymagane w następujących sytuacjach:
• Instalacji pakietu klienta na komputerze zdalnym.
• Określania folderu danych serwera w Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania.
• Określania ścieżki instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
• Określania poświadczeń podczas instalacji klienta na komputerze zdalnym.
• Określania nazwy grupy.
W przypadku grup, których nazwy zawierają znaki spoza alfabetu angielskiego, można utworzyć pakiety
klienta. Jeżeli nazwa grupy zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, instalacja pakietu klienta przy użyciu
Kreatora wdrażania wypychanego może się jednak nie powieść.
• Wypychania znaków spoza alfabetu angielskiego do komputerów klienckich.
Niektóre znaki spoza alfabetu angielskiego generowane po stronie serwera mogą nie być wyświetlane
prawidłowo w interfejsie użytkownika klienta.
Na przykład nazwa lokalizacji zawierająca znaki dwubajtowe nie jest wyświetlana prawidłowo na
komputerach klienckich, których nazwy nie zawierają znaków dwubajtowych.

Okno dialogowe
Informacje o
użytkowniku
na komputerze
klienckim

Podając dane w oknie dialogowym Informacje o użytkowniku na komputerze klienckim po zainstalowaniu
wyeksportowanego pakietu, nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków z rozszerzonego zestawu
znaków ASCII.
Zbieranie informacji o użytkowniku

Kreator aktywacji
licencji

Nie wolno stosować znaków dwubajtowych w następujących polach:
• Imię
• Nazwisko
• Nazwa firmy
• Miejscowość
• Województwo
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu program Symantec Endpoint Protection Manager

Najnowsze wymagania systemowe zawiera dokument: Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla
wszystkich wersji programu Endpoint Protection

Obsługiwane instalacje wirtualne i platformy wirtualizacji
Program Symantec Endpoint Protection można także instalować w obsługiwanych systemach operacyjnych, które
są uruchamiane w środowiskach wirtualnych. Program Symantec Endpoint Protection należy instalować w systemie
operacyjnym gościa, nie zaś hosta.
Poniższe platformy wirtualizacji obsługują program program Symantec Endpoint Protection Manager, konsolę i składniki
wbudowanej bazy danych oraz klienta programu Symantec Endpoint Protection w wersji dla systemu Windows i Linux:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure
Amazon WorkSpaces
VMWare WS 5.0 (workstation) lub nowsza
VMWare GSX 3.2 (enterprise) lub nowsza
VMWare ESX 2.5 (workstation) lub nowsza
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 (Począwszy od wersji 14.0.1)
VMware ESXi 6.5 (Począwszy od wersji 14.0.1)
VMware ESXi 6.5U1 (Począwszy od wersji 14.2)
VMware ESXi 6.5U2 (Począwszy od wersji 14.2)
VMware ESXi 6.7 (Począwszy od wersji 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 (Począwszy od wersji 14.2 MP1)
Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition (Począwszy od wersji 14.2 MP1)
Citrix XenServer 5.6 lub nowszy
VirtualBox firmy Oracle

Program Symantec Endpoint Protection oferuje wiele funkcji zwiększenia wydajności komputera w środowiskach
zwirtualizowanych.
Używanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager w infrastrukturach wirtualnych
Losowe uruchamianie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera w środowiskach zwirtualizowanych na
klientach Windows
Najnowsze wymagania systemowe zawiera dokument: Uwagi o wersji i wymagania systemowe wszystkich wersji
programu Symantec Endpoint Protection

Informacje dotyczące typów i wersji wydań oprogramowania Endpoint
Protection
Interfejs oraz dokumentacja programu Symantec Endpoint Protection (SEP) może zawierać odniesienia do aktualizacji
wydania lub poprawki konserwacyjnej. W przypadku różnych wersji wydań można zobaczyć numer z trzema kropkami
dziesiętnymi, np. 12.1.6.8 lub 14.0.1.0. Więcej informacji o tym, co oznaczają te terminy, jak odnoszą się one do numeru
wersji wydania i jak działa schemat wersjonowania programu Symantec Endpoint Protection.
Terminologia i definicje dotyczące wydań

• Wydanie główne

•

Wydanie główne to nowe wydanie oprogramowania, zawierające wszystkie aktualizacje od ostatniego wydania
głównego. Wydanie główne zawiera też dodatkowe ulepszenia oprogramowania, takie jak zmiany w architekturze,
zmiany głównych funkcji, nową platformę lub obsługę systemów operacyjnych. Wydanie główne często, ale nie
zawsze, wymaga nowej instalacji.
Czytając od lewej do prawej, numery po lewej stronie pierwszej kropki zazwyczaj oznaczają wersję wydania głównego.
Wydanie dodatkowe
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•

•

Wydanie dodatkowe stanowi uzupełnienie ostatniego wydania głównego. Wydanie dodatkowe zawiera wszystkie
aktualizacje od ostatniego wydania głównego. Wydanie dodatkowe jest powiązane z wydaniem głównym i może
również zawierać nowe funkcje, nową platformę lub obsługę systemów operacyjnych.
Czytając od lewej do prawej, numery pomiędzy pierwszą a drugą kropką zazwyczaj oznaczają wersję wydania
dodatkowego.
Aktualizacja wydania
Aktualizacja wydania obejmuje nowe funkcje o niskim stopniu ryzyka, wsparcie dotyczące dodatkowych platform, a
także poprawki do wydań głównych lub dodatkowych.
Czytając od lewej do prawej, numery pomiędzy drugą a trzecią kropką zazwyczaj oznaczają wersję aktualizacji
wydania.
Poprawka konserwacyjna
Poprawka konserwacyjna obejmuje adaptacyjne, naprawcze i ulepszające rozwiązania konserwacyjne niskiego ryzyka
dla wydań głównych i dodatkowych. Czasami bywa nazywana pakietem konserwacyjnym.
Czytając od lewej do prawej, numery na prawo od trzeciej kropki zazwyczaj oznaczają wersję poprawki
konserwacyjnej.

Na przykład, w przypadku wydania 12.1.6.8:

•
•
•
•

12 oznacza wersję wydania głównego.
1 oznacza wersję wydania dodatkowego.
6 oznacza wersję aktualizacji wydania.
8 oznacza wersję poprawki konserwacyjnej.

Sporadycznie można spotkać się z oznaczeniem poszczególnych wersji wydań zawierającym skróty RU (Release
Update) lub MP (Maintenance Patch). Napotkamy wtedy takie oznaczenia, jak 12.1 RU6 MP8 lub, częściej nawet, 12.1.6
MP8. Oba są równoznaczne z oznaczeniem 12.1.6.8.
NOTE
Wersja wydania produktu może się różnić od wersji kompilacji produktu, dostępnej z poziomu interfejsu
użytkownika produktu. Lista wersji kompilacji i ich porównania do wersji wydania:
Wydane wersje programu Symantec Endpoint Protection
Wydawanie aktualizacji programu Symantec Endpoint Protection przez firmę Symantec
Firma Symantec wydaje aktualizacje zbiorcze dla programu Symantec Endpoint Protection. Każda nowa aktualizacja
wydania zawiera nowe aktualizacje oraz aktualizacje w ramach poprawek konserwacyjnych, stworzonych dla poprzedniej
aktualizacji wydania. Poprawki konserwacyjne tworzy się wyłącznie do najnowszych aktualizacji wydań.
Na przykład, wersja 14.0.1 (14 RU1) zawiera zarówno nowe aktualizacje, jak i aktualizacje do wersji 14 MP1 oraz 14
MP2. Po wydaniu wersji 14.0.1 nie tworzy się już ani nie wydaje poprawek konserwacyjnych dla wersji 14. Wszelkie
poprawki dotyczą wyłącznie wersji 14.0.1.
Pobieranie poprawek zabezpieczeń programu Endpoint Protection na klienty systemu Windows

Dodatkowe źródła informacji
Poniższa tabela przedstawia witryny internetowe, w których można uzyskać informacje o sprawdzonych metodach i
rozwiązywaniu problemów oraz inne informacje ułatwiające używanie produktu.
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Table 15: Informacje o witrynie internetowej programu Endpoint Protection
Typy informacji

Łącze do witryny

Wersje próbne

Skontaktuj się z przedstawicielem swojego konta.

Aktualizacje podręczników i
dokumentacji

• Podręczniki produktu dla najnowszej wersji wydań (j. angielski)
• Podręczniki produktu dla najnowszej wersji wydań (inne języki)
• Podręczniki produktu do wszystkich wersji programu Symantec Endpoint Protection 14.x (j.
angielski)

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna programu Endpoint Protection
Pomoc techniczna obejmuje bazę wiedzy, szczegółowe informacje o wersjach produktu, aktualizacje i
poprawki oraz dane kontaktowe działu pomocy technicznej.

Informacje o zagrożeniach
oraz aktualizacje

Centrum zabezpieczeń firmy Symantec

Szkolenie

Usługi edukacyjne
Uzyskaj dostęp do kursów szkoleniowych, zasobów eLibrary i nie tylko.

Fora Symantec Connect

Endpoint Protection
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Co to jest Symantec Endpoint Protection?
informacje na temat architektury i komponentów programu Symantec Endpoint Protection
Program Symantec Endpoint Protection to rozwiązanie typu klient-serwer, które chroni komputery przenośne, komputery
stacjonarne i serwery w sieci przed destrukcyjnym oprogramowaniem, zagrożeniami i lukami zabezpieczeń. Program
Symantec Endpoint Protection łączy ochronę antywirusową z zaawansowaną ochroną przed zagrożeniami, aby aktywnie
chronić komputery klienckie przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, takimi jak wirusy, robaki, konie trojańskie i
oprogramowanie typu „adware”. Program Symantec Endpoint Protection zapewnia ochronę przed najbardziej nawet
wyrafinowanymi atakami, niewykrywanymi przez tradycyjne środki zabezpieczające, takimi jak narzędzia typu rootkit,
ataki typu „godzina zero” i mutujące programy typu spyware.
Program Symantec Endpoint Protection nie wymaga skomplikowanej obsługi i komunikuje się przez sieć w celu
zapewniania automatycznej ochrony przed atakami systemom zarówno fizycznym, jak i wirtualnym. Program Symantec
Endpoint Protection oferuje rozwiązania zarządzania, które są efektywne i łatwe w instalacji oraz obsłudze.
W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
Składniki architektury programu Symantec Endpoint Protection

W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój
komputer
Najpoważniejszą ochroną programu Symantec Endpoint Protection przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami jest
wielowarstwowa struktura zabezpieczeń. Wszechstronny wielowarstwowy system chroni sieć przed, w trakcie i po ataku.
Program Symantec Endpoint Protection ogranicza ryzyko ataku, oferując narzędzia poprawiające zabezpieczenia przed
każdym zagrożeniem.
Aby uzyskać pełną ochronę komputerów w sieci, zawsze włączaj wszystkie zabezpieczenia.
Przed jakimi typami chronią technologie Symantec Endpoint Protection?
Symantec Endpoint Protection wykorzystuje następujące holistyczne podejście do ochrony, aby chronić środowisko w
całym łańcuchu ataków, wykorzystując następujące etapy: inwazja, infekcja, zarażanie i eksfiltracja, a także usunięcie i
zaszczepienie.
Faza 1: Inwazja
W fazie inwazji hakerzy zwykle włamują się do sieci organizacji, używając ataków ukierunkowanych, takich jak
socjotechnika, luki w zabezpieczeniach podczas ataków typu „godzina zero”, wstrzykiwanie SQL, ukierunkowane złośliwe
oprogramowanie lub inne metody.
Symantec Endpoint Protection chroni przed atakami przed wprowadzeniem ich do systemu za pomocą
następujących technologii:

• Zapobieganie włamaniom/zapora (zabezpieczenie przed zagrożeniami sieciowymi): analizuje cały ruch

•

przychodzący i wychodzący, a także zapewnia ochronę przeglądarki przed takimi zagrożeniami, zanim będą mogły
zostać wykonane na komputerze. Zapora sieciowa i ochrona przeglądarki są chronione zasadami przed atakami
internetowymi.
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
Kontrola aplikacji: kontroluje dostęp do plików i dostęp do rejestru oraz sposoby uruchamiania procesów.
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•
•
•

About application control, system lockdown, and device control
Konfigurowanie kontroli aplikacji
Kontrola urządzenia: ogranicza dostęp do wybranego sprzętu i kontroluje, jakie typy urządzeń mogą przesyłać lub
pobierać informacje.
Zarządzanie kontrolą urządzeń
Ograniczenie ataków na pamięć: neutralizuje zero-dniowe ataki, takie jak Heap Spray, nadpisywanie SEHOP i luki w
zabezpieczeniach dla języka Java w popularnym oprogramowaniu, dla którego dostawca nie dostarczył poprawek.
Ochrona klientów z systemem Windows przed atakami na pamięć przy użyciu funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Przekierowanie ruchu sieciowego: steruje ruchem sieciowym we wszystkich portach i protokołach, niezależnie od
tego, gdzie znajdują się użytkownicy korporacyjni.
Konfiguracja Przekierowania ruchu sieciowego

Faza 2: Infekcja;
W fazie ukierunkowanych ataków hakerzy zwykle włamują się do sieci organizacji, używając ataków ukierunkowanych,
socjotechniki, luk w zabezpieczeniach podczas ataków typu „godzina zero”, wstrzykiwania SQL, ukierunkowanych
złośliwych programów lub innych metod.
Symantec Endpoint Protection używa następujących technologii do wykrywania i zapobiegania atakom przed
zainfekowaniem systemu:

• Ograniczanie ataków na pamięć: wykrywa złośliwe oprogramowanie.
• Analiza reputacji plików (Insight): na podstawie sztucznej inteligencji wykorzystującej globalną sieć wywiadowczą

•

•

•

•

firmy Symantec. Ta zaawansowana analiza bada miliardy skorelowanych połączeń od użytkowników, ze stron
internetowych i z plików w celu identyfikacji i ochrony przed szybko mutującymi szkodliwymi programami. Analizując
kluczowe atrybuty (np. punkt początkowy pobierania plików), firma Symantec potrafi dokładnie ustalić, czy plik jest
dobry czy zły i przypisuje ocenę reputacji, zanim plik pojawi się na komputerze klienckim.
Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight
Zaawansowane uczenie maszyny: analizuje biliony przykładów dobrych i złych plików, które są zawarte w globalnej
sieci wywiadowczej. Zaawansowane uczenie maszyny jest technologią sygnatur, która może blokować nowe warianty
złośliwego oprogramowania podczas ich wstępnego wykonywania.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe?
Emulacja dużej prędkości: wykrywa ukryte złośliwe oprogramowanie używając polimorficznych pakowarek
niestandardowych. Skaner uruchamia każdy plik w milisekundach w lekkiej maszynie wirtualnej, która powoduje
ujawnienie się zagrożeń, poprawiając zarówno współczynniki wykrywania, jak i wydajność.
W jaki sposób emulator w programie Symantec Endpoint Protection wykrywa i usuwa złośliwe oprogramowanie?
Antywirusowa ochrona plików (ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym): wykorzystuje
heurystykę antywirusową i plikową w oparciu o sygnaturę, aby wyszukiwać i usuwać szkodliwe oprogramowanie
w systemie w celu ochrony przed wirusami, robakami, trojanami, programami szpiegującymi, botami, adwarami i
rootkitami.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Typy skanowań i ochrony w czasie rzeczywistym — informacje
Monitorowanie behawioralne (SONAR): wykorzystuje naukę maszyn do zapewnienia ochrony w ciągu dnia
zerowego, zatrzymywania nowych i nieznanych zagrożeń, monitorując zachowań niemal 1400 plików podczas
wykonywania ich w czasie rzeczywistym w celu ustalenia ryzyka pliku.
Zarządzanie funkcją SONAR

Faza 3: Infekcja i eksfiltracja
Eksfiltracja danych to nieuprawnione przekazywanie danych z komputera. Gdy intruzi uzyskają kontrole nad systemami
docelowymi, mogą ukraść własność intelektualną lub inne poufne dane. Atakujący wykorzystują przechwycone informacje
do analizy i dalszego wykorzystywania lub oszustw.
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• Zapobieganie włamaniom/zapora: blokuje zagrożenia ich podczas podróży przez sieć.
• Monitorowanie behawioralne: wspomaga zatrzymanie infekcji.
Faza 4: Usuwanie skutków i szczepienie
Symantec Endpoint Protection zawiera pojedynczą konsolę i agenta, który zapewnia ochronę w różnych systemach
operacyjnych, platformach i firmach o dowolnej wielkości.

• Power Eraser: agresywne narzędzie, które może być wyzwalane zdalnie, w celu rozwiązania zaawansowanych

•

•

•
•

trwałych zagrożeń i naprawy wytrwałego złośliwego oprogramowania.
Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Integralność hosta: zapewnia ochronę punktów końcowych i zgodne poprzez egzekwowanie zasad, wykrywanie
nieautoryzowanych zmian i przeprowadzanie oceny szkód. Integralność hosta izoluje systemy zarządzane, które nie
spełniają wymagań użytkownika.
Sposób działania integralności hosta
Blokada systemu: Umożliwia uruchamianie aplikacji (które są dobrze znane) lub blokuje uruchamianie aplikacji
(znanych jako złe). Niezależnie od trybu działania funkcja Blokada systemu używa sum kontrolnych i parametrów
lokalizacji plików do sprawdzania, czy aplikacja została zatwierdzona, czy też jest niedozwolona. Funkcja ta jest
przydatna w przypadku kiosków, na których ma działać tylko jedna aplikacja.
Konfigurowanie blokady systemu
Bezpieczna integracja z bramą internetową: używa programowalnych interfejsów API REST, aby umożliwić
integrację z Secure Web Gateway i szybko zatrzymać rozprzestrzenianie się infekcji na komputerze klienckim.
Integracja konsoli EDR. Symantec Endpoint Protection jest zintegrowany z Symantec Endpoint Detection and
Response i ma za zadanie szybsze wykrywanie, reagowanie i blokowanie ataków oraz zaawansowanych trwałych
zagrożeń, poprzez nadawanie priorytetów atakom. Funkcja EDR (wykrywanie i reagowanie na punkty końcowe) jest
wbudowana w program Symantec Endpoint Protection, co sprawia, że nie jest konieczne rozmieszczanie dodatkowych
agentów.
Konfigurowanie blokady systemu

Przed jakimi typami chronią technologie Symantec Endpoint Protection?
Następująca tabela wyświetla jakie typy technologii Symantec Endpoint Protectionchronią przed jakimi typami ataków.
Table 16: Przed jakimi typami chroni każda technologia Symantec Endpoint Protection?
Advanced
machine learning

Heurystyka

Zapobieganie
włamaniom

Atak typu „godzina
zero”

√

√

√

Socjotechnika

√

√

√

Ransomware

√

√

Ataki
ukierunkowane

√

√

√

Zaawansowane
trwałe zagrożenia

√

√

√

√

√

Atak

Pobieranie bez
wiedzy użytkownika

Ochrona przed
zagrożeniami
sieciowymi

Blokada zasad
√

√

√

√

√
√
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Składniki architektury programu Symantec Endpoint Protection
Architektura programu Symantec Endpoint Protection obejmuje trzy grupy funkcjonalne komponentów. Niektóre z
komponentów należą do wielu grup, ponieważ pełnią wiele różnych funkcji.

Table 17: Składniki główne
Składnik

Opis

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

Program program Symantec Endpoint Protection Manager to serwer zarządzania, który zarządza
zdarzeniami i zasadami oraz rejestracją komputerów klienckich łączących się z siecią firmy.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera następujące składniki:
• Oprogramowanie serwera zarządzania zapewnia bezpieczną komunikację między komputerami
klienckimi a konsolą.
• Konsola to interfejs serwera zarządzania. Oprogramowanie konsoli koordynuje i zarządza zasadami
zabezpieczeń, komputerami klienckimi, raportami i dziennikami, rolami i dostępem, funkcjami
administracyjnymi oraz zabezpieczeniami. Można również zainstalować konsolę zdalną i używać jej do
logowania się na serwerze zarządzania z każdego komputera mającego połączenie sieciowe.
• Baza danych, która przechowuje zasady zabezpieczeń i zdarzenia oraz jest instalowana w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager. Można również zainstalować bazę danych programu
Microsoft SQL Server do użycia zamiast automatycznie zainstalowanej bazy danych Microsoft SQL
Server Express (od wersji 14.3 RU1) lub wbudowanej bazy danych (wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze).
Baza SQL Server jest zalecana w przypadku organizacji, w których liczba komputerów przekracza
5000. Program Symantec Endpoint Protection Manager komunikuje się z lokalną lub zdalną bazą
danych programu Microsoft SQL Server.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager

Klient programu
Symantec Endpoint
Protection

Klient programu Symantec Endpoint Protection odpowiada za zapewnianie ochrony. Klient pobiera zasady,
a niekiedy także treści z programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Działa na systemach
Windows, Mac i Linux.

Program Symantec Endpoint Protection pozwala klientowi na pobieranie treści z serwera zarządzania, dostawcy
aktualizacji grupy, wewnętrznego serwera LiveUpdate lub Internetu.
Table 18: Składniki opcjonalne i ich funkcje
Składnik

Opis

Narzędzie LiveUpdate
Administrator

Narzędzie LiveUpdate Administrator pobiera aktualizacje definicji, sygnatur i inne treści z wewnętrznego
serwera LiveUpdate i przekazuje aktualizacje do komputerów klienckich. Z wewnętrznego serwera
LiveUpdate można korzystać w bardzo dużych sieciach, aby ograniczyć obciążenie programu Symantec
Endpoint Protection Manager. Wewnętrzny serwer LiveUpdate jest również przydatny, jeśli organizacja
korzysta z wielu produktów firmy Symantec, które w celu aktualizacji komputerów klienckich także używają
usługi LiveUpdate.
Program LiveUpdate Administrator można pobrać ze strony pobierania programu LiveUpdate Administrator
(LUA).
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:

Dostawca aktualizacji
grupy (GUP)

Dostawca aktualizacji grupy ułatwia rozsyłanie aktualizacji składników w organizacji, zwłaszcza w
przypadku grup w zdalnych lokalizacjach o bardzo małej przepustowości sieci. Organizacje z bardzo dużą
liczbą klientów mogą stosować dostawców aktualizacji grupy w przypadku klientów z systemem Windows.
Dostawcy aktualizacji grupy zmniejszają obciążenie serwera zarządzania i łatwiej jest ich skonfigurować
niż wewnętrzny serwer LiveUpdate.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
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Składnik
Konsola w chmurze
programu Symantec
Endpoint Security

Opis
Program Symantec Endpoint Security jest konsolą zarządzania wykorzystywaną do zarządzania
komputerami klienckimi z poziomu chmury. Program Symantec Endpoint Security jest w pełni zarządzaną
w chmurze wersją lokalnego programu Symantec Endpoint Protection. Komputerami można zarządzać za
pomocą jednej z następujących opcji:
• program Symantec Endpoint Protection Manager (tylko lokalnie)
• Z użyciem program Symantec Endpoint Protection Manager i Symantec Endpoint Security (hybryda:
program lokalny i program zarządzany w chmurze)
Rejestracja domeny w konsoli w chmurze za pomocą konsoli Symantec Endpoint Protection Manager
• Symantec Endpoint Security (tylko wersja zarządzana w chmurze)
Uaktualnianie programu z wersji Symantec Endpoint Protection do wersji Symantec Endpoint Security
Program Symantec Endpoint Security działa na zintegrowanej platformie Symantec Cyber Defense
Manager (ICDm), platformie działającej w chmurze, która łączy w jednym miejscu produkty działające w
chmurze i produkty lokalne.

Program Symantec Endpoint Protection dostarczany jest wraz z dużą liczbą narzędzi, które pomagają poprawić
bezpieczeństwo i zarządzać produktem.
Jakie narzędzia wchodzą w skład Symantec Endpoint Protection?
W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
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Wprowadzenie
Natychmiastowe uruchomienie programu Symantec Endpoint Protection
Należy ocenić wymagania dotyczące zabezpieczeń i zadecydować, czy ustawienia domyślne zapewniają żądaną
równowagę wydajności i zabezpieczeń. Niektóre sposoby zwiększania wydajności można zastosować natychmiast po
zainstalowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Wykonaj następujące zadania aby przeprowadzić instalację i rozpocząć ochronę komputerów w sieci natychmiast po
instalacji.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krok 1: Zaplanowanie struktury instalacji
Krok 2: Przygotowanie do instalacji i instalacja programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 3: Dodawanie grup, zasad i lokalizacji
Krok 4: Zmiana ustawień komunikacji w celu zwiększenia wydajności
Krok 5: Aktywowanie licencji produktu
Krok 6: Decydowanie o metodzie wdrożenia klienta
Krok 7: Przygotowanie klienta do instalacji
Krok 8: Wdrażanie i instalacja oprogramowania klienckiego
Krok 9: Sprawdzenie, czy komputery są wyświetlane w oczekiwanych grupach, a klienci komunikują się z serwerem
zarządzania

Co zrobić po zainstalowaniu serwera zarządzania?
Krok 1: Zaplanowanie struktury instalacji
Przed zainstalowaniem produktu należy określić architekturę instalacji, uwzględniając rozmiar i geograficzne rozproszenie
sieci.
Aby uzyskać dobrą wydajność sieci i bazy danych, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Te kwestie to między innymi
liczba komputerów wymagających ochrony, czy łączą się one przez sieć rozległą, oraz częstotliwość zaplanowanych
aktualizacji składników oprogramowania.

• Jeżeli sieć jest mała, znajduje się w jednej lokalizacji geograficznej i zawiera mniej niż 500 klientów, wystarczy
•

•

zainstalować tylko jeden program program Symantec Endpoint Protection Manager.
W bardzo dużych sieciach można zainstalować dodatkowe lokacje z dodatkowymi bazami danych i skonfigurować
je do replikowania danych. Aby zapewnić dodatkową niezawodność, można zainstalować dodatkowe lokacje w celu
obsługi przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia. Funkcji przełączania awaryjnego i równoważenia
obciążenia można używać jedynie z bazami danych programu Microsoft SQL Server.
Jeśli sieć jest geograficznie rozproszona, konieczne może być zainstalowanie dodatkowych serwerów zarządzania w
celu obsługi równoważenia obciążenia i zwiększenia przepustowości.

Informacje ułatwiające planowanie średnich i dużych instalacji zawiera znajdziesz w artykule: Opracowanie techniczne
programu Symantec Endpoint Protection dotyczące sprawdzonych metod wymiarowania i skalowalności
Zagadnienia dotyczące architektury sieciowej
Konfigurowanie lokacji i replikacji
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Krok 2: Przygotowanie do instalacji i instalacja programu program Symantec Endpoint Protection Manager
1. Upewnić się, że komputer, na którym ma być zainstalowany serwer zarządzania, spełnia minimalne wymagania
systemowe.
Patrz: Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe wszystkich wersji programu Endpoint Protection
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2. Aby zainstalować program program Symantec Endpoint Protection Manager, należy zalogować się przy użyciu konta
zapewniającego uprawnienia dostępu administratora lokalnego.
3. Należy zdecydować czy korzystać z domyślnej bazy danych Microsoft SQL Server Express, czy z bazy danych
Microsoft SQL Server.
W przypadku używania bazy danych programu Microsoft SQL Server instalacja wymaga wykonania dodatkowych
czynności. Są to między innymi kroki konfigurowania lub tworzenia wystąpienia bazy danych skonfigurowanej
do używania trybu mieszanego lub trybu uwierzytelniania systemu Windows. Konieczne będzie również podanie
poświadczeń administratora serwera bazy danych w celu utworzenia bazy danych i użytkownika bazy danych. Trzeba
będzie ich używać na serwerze zarządzania.
Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
4. Najpierw należy zainstalować program program Symantec Endpoint Protection Manager. Po instalacji należy ją
natychmiast skonfigurować za pomocą Kreatora konfiguracji serwera zarządzania.
Podczas konfigurowania serwera zarządzania należy określić następujące elementy:
– Hasło logowania do konsoli zarządzania.
– Adres e-mail, na który wysyłane będą ważne powiadomienia i raporty.
– Hasło szyfrowania, które może być potrzebne w zależności od opcji wybranych podczas instalacji.
Instalowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Informacje o podstawowych ustawieniach serwera zarządzania
Konfigurowanie produktu program Symantec Endpoint Protection Manager po instalacji
Krok 3: Dodawanie grup, zasad i lokalizacji
1. Do organizowania komputerów klienckich służą grupy, do których można przypisywać różne poziomy zabezpieczeń.
Można użyć grup domyślnych, zaimportować grupy, jeśli sieć używa serwera LDAP lub usługi Active Directory, lub
dodać nowe grupy.
Podczas dodawania nowych grup jako podstawy można użyć następującej struktury grup:
– Komputery stacjonarne
– Komputery przenośne
– Serwery
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP
Sposoby porządkowania grup
Dodawanie grupy
2. Lokalizacje służą do stosowania różnych zasad i ustawień na komputerach na podstawie konkretnych kryteriów.
Można na przykład stosować do komputerów różne poziomy zabezpieczeń, w zależności od tego, czy znajdują się w
sieci firmy, czy poza nią. Zwykle komputery łączące się z siecią firmy zza zapory muszą mieć większe zabezpieczenia
niż komputery za zaporą.
Lokalizacja może zezwalać komputerom przenośnym znajdującym się poza biurem na automatyczne aktualizowanie
definicji za pomocą serwerów LiveUpdate firmy Symantec.
Patrz Sprawdzone metody dotyczące rozpoznawania lokalizacji programu Symantec Endpoint Protection .
Dodawanie lokalizacji do grupy
3. W przypadku grup i lokalizacji, wobec których mają być stosowane inne zasady lub ustawienia, należy wyłączyć
funkcję dziedziczenia.
Domyślnie grupy dziedziczą zasady i ustawienia z domyślnej grupy nadrzędnej Moja firma. W przypadku zamiaru
przypisania innej zasady do grup podrzędnych lub dodania lokalizacji należy najpierw wyłączyć dziedziczenie.
Następnie można zmienić zasady dla grup podrzędnych lub dodać lokalizację.
NOTE
Dziedziczenie zasad w programie program Symantec Endpoint Protection Manager nie dotyczy zasad
pochodzących z chmury. Zasady z chmury podlegają dziedziczeniu określonemu w chmurze.
Wyłączanie dziedziczenia grup
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4. W przypadku każdego typu zasady można zaakceptować zasady domyślne albo utworzyć i zmodyfikować nowe
zasady, które mają być stosowane wobec każdej nowej grupy lub lokalizacji. Należy dodać wymagania do domyślnych
zasad sprawdzania integralności hosta, aby miały one wpływ na komputer kliencki.
Krok 4: Zmiana ustawień komunikacji w celu zwiększenia wydajności
Wydajność sieciową można zwiększyć, modyfikując w każdej grupie następujące ustawienia komunikacji klientserwer:

• Można użyć trybu ściągania zamiast trybu wypychania, aby kontrolować, kiedy klienci używają zasobów sieciowych w
•

•

celu pobierania zasad i aktualizacji składników oprogramowania.
Należy zwiększyć interwał pulsu. W przypadku mniej niż 100 klientów na serwer puls należy zwiększyć do 15–30
minut. W przypadku od 100 do 1000 klientów puls należy zwiększyć do 30–60 minut. Większe środowiska mogą
wymagać większego interwału pulsu. Firma Symantec zaleca pozostawienie zaznaczonego pola wyboru Pozwól
klientom natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne.
Interwał losowego czasu pobierania można zwiększyć maksymalnie do trzykrotności interwału pulsu.

Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub
dostawcy aktualizacji grupy
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
Krok 5: Aktywowanie licencji produktu
Licencję należy kupić i aktywować w ciągu 60 dni od instalacji produktu.
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
Terminologia licencji produktu Symantec Endpoint Protection
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection
Krok 6: Decydowanie o metodzie wdrożenia klienta
Należy określić metody wdrożenia klienta, które zostaną zastosowane w danym środowisku do zainstalowania
oprogramowania klienckiego na komputerach.
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów

• W przypadku klientów systemu Linux można użyć funkcji Zapisz pakiet lub Łącze internetowe i wiadomość e-mail,
•

ale nie funkcji Zdalne wypychanie.
W przypadku używania funkcji Zdalne wypychanie z klientami systemów Windows i Mac może być konieczne
wykonanie następujących zadań:
– Należy się upewnić, że możliwy jest dostęp administracyjny do zdalnych komputerów klienckich. Należy
zmodyfikować ustawienia zapory (włącznie z portami i protokołami) w celu zezwolenia na wdrażanie zdalne między
serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager a komputerami klienckimi.
Porty komunikacyjne programu Symantec Endpoint Protection
– Należy zalogować się przy użyciu konta zapewniającego uprawnienia dostępu administratora lokalnego.
Jeśli komputery klienckie są częścią domeny Active Directory, użytkownik musi być zalogowany na komputerze
z programem program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu konta, które przyznaje lokalnemu
administratorowi dostęp do komputerów klienckich. Poświadczenia administratora powinny być dostępne dla
każdego komputera klienckiego, który nie jest częścią domeny Active Directory.
Przygotowanie komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac do wdrażania zdalnego

Przygotowania do instalacji klienta
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Krok 7: Przygotowanie klienta do instalacji
1. Należy się upewnić, że komputer, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie klienckie, spełnia minimalne
wymagania systemowe. Klienta należy zainstalować również na komputerze, na którym zainstalowano program
program Symantec Endpoint Protection Manager.
Patrz: Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe wszystkich wersji programu Endpoint Protection
2. Odinstalować ręcznie oprogramowanie zabezpieczające innej firmy, którego instalator klienta Symantec Endpoint
Protection nie może usunąć z komputerów z systemem Windows.
Aby sprawdzić, jakie produkty są usuwane przez tę funkcję, patrz: Obsługa usuwania oprogramowania
zabezpieczającego innych firm w programie Symantec Endpoint Protection
Należy odinstalować wszelkie istniejące oprogramowanie zabezpieczające z komputerów z systemami Linux i Mac.
Niektóre programy mogą mieć specjalne procedury odinstalowania lub mogą wymagać wyłączenia składnika
automatycznej ochrony oprogramowania zabezpieczającego innego producenta Należy sprawdzić dokumentację
oprogramowania innej firmy.
3. Począwszy od wersji 14, można skonfigurować pakiet instalacyjny tak aby usuwał klienta Symantec Endpoint
Protection z systemem Windows, który nie został odinstalowany za pomocą metod standardowych. Gdy ten proces
ulegnie zakończony, rozpocznie się instalacja programu Symantec Endpoint Protection.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Krok 8: Wdrażanie i instalacja oprogramowania klienckiego
1. W przypadku klientów systemu Windows należy wykonać następujące czynności:
– Utworzyć niestandardowy zestaw funkcji instalacji, który określi, które składniki mają być instalowane na
komputerach klienckich. Można również skorzystać z jednego z domyślnych zestawów funkcji instalacji klienta.
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP
W przypadku pakietów instalacyjnych klienta dla stacji roboczych należy zaznaczyć opcję skanera ochrony poczty
elektronicznej odpowiednią do serwera poczty e-mail w danym środowisku. Jeśli jest na przykład używany serwer
poczty e-mail Microsoft Exchange, należy zaznaczyć opcję Skaner programu Microsoft Outlook.
– Zaktualizować niestandardowe ustawienia instalacji klienta, aby określić opcje instalacji na komputerze klienckim.
Te opcje to między innymi docelowy folder instalacji, odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego innych
firm oraz tryb ponownego uruchomienia po dokończeniu instalacji. Można również użyć domyślnych ustawień
instalacji klienta.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
2. Za pomocą Kreatora wdrażania klientów należy utworzyć pakiet instalacyjny klienta z wybranymi odpowiednimi
opcjami, a następnie wdrożyć go na komputerach klienckich. Możliwe jest tylko wdrażanie na komputery z systemami
Mac lub Windows za pomocą Kreatora wdrażania klientów.
– Instalowanie klientów programu Symantec Endpoint Protection za pomocą łącza internetowego i wiadomości e-mail
– Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
– Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet
– Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać jednocześnie z instalacją programu
Symantec Endpoint Protection. Instalacja jakiegokolwiek programu innej firmy, która powoduje zmiany na poziomie sieci
lub systemu, może powodować niepożądane skutki podczas instalacji programu Symantec Endpoint Protection. Jeśli to
możliwe, przed instalacją programu Symantec Endpoint Protection należy ponownie uruchomić komputery klienckie.
Krok 9: Sprawdzenie, czy komputery są wyświetlane w oczekiwanych grupach, a klienci komunikują się z
serwerem zarządzania
W konsoli zarządzania, na stronie Klienci > Klienci:
1. Należy zmienić widok na Stan klienta, aby upewnić się, że komputery klienckie w każdej grupie komunikują się z
serwerem zarządzania.
Informacje zawierają następujące kolumny:

71

– W kolumnie Nazwa wyświetlana jest zielona kropka wskazująca klientów połączonych z serwerem zarządzania.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony

– W kolumnie Czas ostatniej zmiany stanu wyświetlany jest czas ostatniej komunikacji każdego klienta z serwerem

zarządzania.
– W kolumnie Wymagane ponowne uruchomienie wyświetlane są informacje czy komputery klienckie wymagają
ponownego uruchomienia w celu włączenia ochrony, czy też nie.
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
– W kolumnie Numer seryjny zasady wyświetlany jest najnowszy numer seryjny zasady. Zasada może nie być
aktualizowana przez jeden lub dwa interwały pulsu. Jeśli zasada nie zostanie natychmiast zaktualizowana, można
ją ręcznie zaktualizować na kliencie.
Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji klient-serwer
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów
2. Należy przejść do widoku Technologia ochrony i ustawić stan Wł. w kolumnach Stan ochrony antywirusowej i
Stan ochrony integralności oraz między nimi.
Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
3. Na kliencie należy sprawdzić, czy klient jest połączony z serwerem, oraz czy zasada ma najnowszy numer seryjny.
Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection

Skrócona instrukcja programu Symantec Endpoint Protection 14.x
Dzięki tej instrukcji użytkownik dowie się, jak pobierać, instalować i konfigurować program Symantec Endpoint Protection,
a w szczególności wykonywać pierwszą, domyślną instalację 500 lub mniejszej liczby zarządzanych klientów.
Aby uaktualnić, zobacz: Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (SEP)

•
•
•
•
•
•
•
•

Przed instalacją: Sprawdzenie wymagań systemowych
Krok 1: Pobierz plik instalacyjny programu Symantec Endpoint Protection
Krok 2: Zainstaluj program Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 3: Aktywuj licencję i dodaj grupę
Krok 4: Zainstaluj klienty programu Symantec Endpoint Protection
Krok 5: Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze definicje
Krok 6: Sprawdź ustawienia kopii zapasowej bazy danych
Załącznik A: Dodatkowe zasoby i podręczniki

• Przed instalacją: Sprawdzenie wymagań systemowych
• Przed instalacją: Sprawdzenie wymagań systemowych
Przed instalacją: Sprawdzenie wymagań systemowych
Przed rozpoczęciem instalowania klienta program Symantec Endpoint Protection Manager lub Symantec Endpoint
Protection należy wykonać poniższe czynności:
1. Pobierz aplikację SymDiag i uruchom kontrolę przedinstalacyjną aby upewnić się, że komputery spełniają wymagania
systemowe.
2. Przeczytaj dokument Informacje o wersji i wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection.
Krok 1: Pobierz plik instalacyjny programu Symantec Endpoint Protection
Pobierasz najnowszą wersję oprogramowania i narzędzi firmy Symantec oraz klucze licencji i aktywujesz produkt za
pośrednictwem Portalu pomocy technicznej firmy Broadcom. Patrz:
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• Wprowadzenie do firmy Symantec i przewiń w dół do rozdziału Lokalne produkty zabezpieczenia.
• Pobierz najnowszą wersję oprogramowania firmy Symantec
Krok 2: Zainstaluj program Symantec Endpoint Protection Manager
Jeśli nie możesz znaleźć lub w inny sposób pobrać oprogramowania firmy Symantec za pośrednictwem Portalu pomocy
technicznej Broadcom, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
1. W folderze, do którego pobrany został plik instalacyjny programu Symantec Endpoint Protection, kliknij
dwukrotnie plik, aby wyodrębnić jego zawartość. Jeśli pojawi się komunikat o treści Otwórz plik – Ostrzeżenie o
bezpieczeństwie, kliknij przycisk Uruchom.
2. Wykonaj jedno z następujących działań, w zależności od wersji instalacji:
– W przypadku wersji 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) lub nowszej, plik jest wyodrębniany do katalogu C:\Users
\nazwa użytkownika\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXXgdzie XXXXXXXXX reprezentuje losowy ciąg liter i cyfr.
Plik Setup.exe zostanie uruchomiony automatycznie. Pozostaw otwarte menu instalacji do czasu zakończenia
instalacji. Zamknięcie menu powoduje usunięcie wszystkich plików w katalogu tymczasowym.
Aby zapisać pliki instalacyjne, przejdź do opisanego wcześniej folderu tymczasowego i skopiuj jego zawartość do
wybranej lokalizacji. Pliki instalacyjne zawierają katalog Tools.
– W przypadku wersji wcześniejszych niż 14.2 MP1a(14.2.1023.0100) wpisz lub przejdź do lokalizacji, do której
chcesz wyodrębnić zawartość, a następnie kliknij przycisk Wyodrębnij. Po zakończeniu tego procesu wyszukaj i
kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
3. Kliknij pozycję Instaluj Symantec Endpoint Protection.
4. Kontynuuj instalację, akceptując warunki umowy licencyjnej i potwierdzając wszystkie domyślne komunikaty, a
następnie kliknij przycisk Instaluj.
5. Na ekranie Kreator konfiguracji serwera zarządzania – zapraszamy! kliknij pozycję Domyślna konfiguracja, a
następnie kliknij przycisk Dalej.
Aby spersonalizować instalację, np. do obsługi bazy danych SQL Server, kliknij pozycję Niestandardowa
konfiguracja.
6. Wypełnij wymagane pola, aby utworzyć konto administratora systemu, podając także adres e-mail, pod który program
program Symantec Endpoint Protection Manager będzie wysyłać powiadomienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Aby odbierać powiadomienia i wiadomości z łączem do resetowania hasła z serwera zarządzania, należy
skonfigurować serwer poczty e-mail. Można także podać określone informacje o serwerze poczty e-mail, a następnie
kliknąć pozycję Wyślij testową wiadomość e-mail. Aby kontynuować, należy potwierdzić, czy testowa wiadomość email została odebrana.
7. Wybierz spośród poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej:
– Określ, czy chcesz uruchomiać usługę LiveUpdate po zakończeniu instalacji. Firma Symantec zaleca uruchomienie
usługi LiveUpdate w trakcie instalacji. (wersja 14.3 MPx i wcześniejsze)
– Określ, czy firma Symantec będzie mogła pobierać dane od klientów.
– Informacje o partnerach, o ile ma to zastosowanie w przypadku używanej licencji.
Proces ten może zająć trochę czasu.
8. Na ekranie Konfiguracja ukończona kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić program program Symantec Endpoint
Protection Manager.
9. Na ekranie logowania do programu program Symantec Endpoint Protection Manager wpisz nazwę użytkownika i hasło
utworzone w kroku 6, potwierdzając, że logowanie się jest możliwe.
Domyślną nazwą użytkownika jest admin.
Chociaż w przypadku środowiska z 500 lub mniejszą liczbą klientów nie powinna być wymagana baza danych SQL
Server, więcej informacji można znaleźć w następującym artykule: Instalowanie programu Symantec Endpoint Protection
Manager z niestandardową konfiguracją
W wersji 14.1 lub nowszych, istnieje możliwość zarejestrowania Symantec Endpoint Protection Manager z konsoli w
chmurze Symantec Endpoint Protection. Domenę Symantec Endpoint Protection Manager można zarejestrować w
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dowolnym momencie po zakończeniu instalacji. Zobacz: Rejestracja domeny w konsoli w chmurze za pomocą konsoli
Symantec Endpoint Protection Manager
Krok 3: Aktywuj licencję i dodaj grupę
Po zalogowaniu się do programu Symantec Endpoint Protection Manager wyświetli się ekran Wprowadzenie wraz
z łączami do typowych zadań. W miejscu tym można na przykład aktywować licencję lub wdrożyć klienty programu
Symantec Endpoint Protection.
Aby otworzyć ten ekran w dowolnej chwili, kliknij pozycję Pomoc > Strona powitalna w prawym górnym rogu ekranu
Symantec Endpoint Protection Manager. Aby obejrzeć przewodniki wideo dotyczące innych typowych zadań w programie
Symantec Endpoint Protection Manager, kliknij pozycję Samouczek produktu.
Aby aktywować licencję produktu:
1. Na ekranie Wprowadzenie, w sekcji Stan licencji, kliknij pozycję Aktywuj produkt.
2. Aby zainstalować licencję, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, korzystając z numeru seryjnego lub pliku
licencji .SLF dołączonego do wiadomości potwierdzającej realizację zlecenia.
W celu dodania grupy dla klientów:
Firma Symantec zaleca utworzenie osobnych folderów dla komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz serwerów.
1.
2.
3.
4.

W lewym okienku programu Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycję Klienty.
W sekcji Klienty kliknij pozycję Moja firma.
W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj grupę.
W oknie dialogowym Dodawanie grupy dla mojej firmy wpisz nazwę grupy i jej opis, a następnie kliknij przycisk OK.

Następnie można skonfigurować ustawienia grupy, takie jak dziedziczenie zasad.
Krok 4: Zainstaluj klienty programu Symantec Endpoint Protection Manager
Przed przystąpieniem do instalowania klientów za pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager należy
wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• Upewnić się, że możliwy jest dostęp do komputerów za pośrednictwem sieci.
• Należy upewnić się, że dostępne są uprawnienia administratora na komputerach, na których wdrażane jest
oprogramowanie.

W przypadku niezarządzanych instalacji klienckich zobacz: Instalowanie niezarządzanego klienta dla systemu Windows
W lewym okienku programu program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycję Klienty.
W obszarze Klienty wybierz wcześniej utworzoną grupę.
W obszarze Zadania kliknij pozycję Instaluj klienta.
W panelu Kreator wdrażania klientów – Zapraszamy! kliknij pozycję Wdrożenie nowego pakietu, a następnie
kliknij przycisk Dalej.
5. Z listy rozwijanej Instaluj pakiety wybierz system operacyjny odpowiadający systemowi komputerów klienckich.
6. Wybierz następujące opcje, kierując się systemem operacyjnym wskazanym w poprzednim kroku.
– Pakiet instalacyjny klienta dla systemu Windows:
• Na liście rozwijanej Zestawy funkcji instalacji zachowaj domyślne ustawienie Pełna ochrona klientów.
• Na liście rozwijanej Ustawienia instalacji zachowaj domyślne ustawienie Ustawienia instalacji: domyślnie
rozmiar standardowy dla systemu Windows.
Użycie domyślnych ustawień wymaga ponownego uruchomienia komputera. Aby zmienić ustawienia
ponownego uruchamiania, należy najpierw dodać niestandardowy pakiet klientów. Po dodaniu pakietu klientów
1.
2.
3.
4.
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kliknij pozycję Opcje, aby wybrać niestandardowy pakiet. Patrz: Tworzenie niestandardowych pakietów
instalacyjnych klientów w programie Symantec Endpoint Protection Manager.
• Określ, czy uwzględniać definicje wirusów, w sekcji obok Opcje składników, a następnie kliknij przycisk Dalej.
– Pakiet instalacyjny dla systemu Mac:
Zachowaj domyślne ustawienie dla pozycji Ustawienia uaktualnienia i kliknij przycisk Dalej.
– Pakiet instalacyjny dla systemu Linux:
Kliknij przycisk Dalej. Metody wdrożenia dla pakietów instalacyjnych do systemu Linux są ograniczone Łącze
internetowe i wiadomość e-mail oraz Zapisz pakiet.
Instalowanie Symantec Endpoint Protection klienta dla systemu Linux (wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze)
Instalowanie Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1
7. Kliknij pozycję Zdalne wypychanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
8. W karcie Przeglądaj sieć przejdź do grupy roboczej lub domeny i wybierz komputery, na których będzie instalowany
klient programu Symantec Endpoint Protection. Po wybraniu komputerów kliknij opcję >>, aby dodać je do prawego
okienka.
9. Po dodaniu żądanych komputerów kliknij przycisk Dalej.
10. Kliknij przycisk Wyślij, aby rozpocząć proces.
Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno Zestawienie wdrażania z wynikami operacji wypychania.
11. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę z kreatorem.
Okno to stanowi potwierdzenie, że pliki instalacyjne zostały pomyślnie skopiowane.
12. Aby potwierdzić, że klient został prawidłowo zainstalowany, należy sprawdzić, czy istnieje w grupie klientów dodanej w
okienku Klienty.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Krok 5: Upewnij się, że zainstalowane są najnowsze definicje
1. W lewym okienku programu program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycję Strona główna.
2. W oknie Stan systemu końcowego, w sekcji Definicje systemu Windows, porównaj ze sobą daty Najnowsze na
serwerze zarządzania oraz Najnowsze z firmy Symantec.
3. Jeżeli daty nie są identyczne, kliknij Pomoc > Strona wprowadzenia, kliknij polecenie Uruchom usługę LiveUpdate,
a następnie kliknij przycisk Pobierz.
Krok 6: Sprawdź ustawienia kopii zapasowej bazy danych
1. W lewym okienku programu program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycje Administrator >
Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij pozycję Lokacja lokalna (moja lokacja) > SQLEXPRESSSYMC.
W przypadku wersji 14.3 MPx i wcześniejszych kliknij localhost.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości bazy danych.
4. Na karcie Ustawienia kopii zapasowej wprowadź konieczne zmiany i kliknij przycisk OK.
Domyślnie kopia zapasowa jest zapisywana raz na tydzień.
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Załącznik A: Dodatkowe zasoby i podręczniki
Podręczniki produktu i instrukcje do programu Symantec Endpoint Protection
Sprawdzone metody dotyczące programu Symantec Endpoint Protection
Porty komunikacyjne używane przez program Symantec Endpoint Protection
Podczas instalacji lub konfiguracji jest wyświetlany komunikat o błędzie: „...usługa wymaga praw użytkownika” lub „...nie
można odczytać praw użytkownika”

Instalowanie programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
W celu zainstalowania serwera zarządzania i konsoli należy wykonać kilka zadań. W kreatorze instalacji obok każdego
ukończonego zadania wyświetlany jest zielony znacznik wyboru.
Najnowsze wymagania systemowe zawiera dokument: Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla
wszystkich wersji programu Endpoint Protection
Niektóre produkty firmy Symantec mogą powodować konflikty z programem program Symantec Endpoint Protection
Manager, jeśli są zainstalowane na tym samym serwerze. Informacje na temat wszelkich niezbędnych zmian konfiguracji
tych produktów zawiera artykuł Zgodność oprogramowania z programem Symantec Endpoint Protection
Dodatkowo, instalacja i konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection Manager sprawdza zasady
bezpieczeństwa pod względem wymaganych uprawnień, aby umożliwić prawidłową pracę kont usług wirtualnych.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager automatycznie zmienia zasady bezpieczeństwa i przesyła
alerty o zmianach, które trzeba wprowadzić do zasad bezpieczeństwa domeny. Można również zmienić zasady
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bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji. Patrz Jak przypisać prawa użytkownika do zasad bezpieczeństwa
systemu Windows odnośnie do usług programu Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Program program Symantec Endpoint Protection Manager wymaga pełnego dostępu do rejestru systemu w
celu instalacji i normalnego działania. Aby przygotować komputer z systemem Windows Server 2003 w celu
zainstalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu funkcji podłączania
pulpitu zdalnego, należy najpierw zezwolić na zdalne sterowanie na komputerze. W przypadku nawiązywania
połączenia za pomocą funkcji Pulpit zdalny należy również użyć sesji konsoli lub uruchomić lustrzaną sesję
kontroli.
NOTE
W przypadku instalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 w sieci IPv6 należy
również udostępnić stos IPv4 dla oprogramowania Java, nawet jeśli protokół IPv4 jest wyłączony. Jeśli stos IPv4
nie jest zainstalowany, oprogramowanie Java nie działa, a instalacja programu program Symantec Endpoint
Protection Manager kończy się niepowodzeniem.
Aby zainstalować program Symantec Endpoint Protection Manager:
1. Jeśli produkt został pobrany, wyodrębnij cały plik instalacyjny na dysk fizyczny, na przykład dysk twardy. Uruchom plik
Setup.exe z dysku fizycznego.
Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli się nie rozpocznie, otwórz plik instalacyjny i dwukrotnie kliknij
plik Setup.exe.
2. W oknie dialogowym Program instalacyjny programu Symantec Endpoint Protection kliknij pozycję Zainstaluj
program Symantec Endpoint Protection, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj program program Symantec
Endpoint Protection Manager.
3. Sprawdź kolejność zdarzeń instalacji, a następnie w celu rozpoczęcia kliknij przycisk Dalej.
4. Na ekranie Umowa Licencyjna kliknij opcję Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej, a następnie
kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Folder docelowy zaakceptuj domyślny folder docelowy lub określ inny folder docelowy, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
6. Kliknij pozycję Instaluj.
Rozpocznie się proces instalacji serwera zarządzania programu program Symantec Endpoint Protection Manager i
konsoli. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Dalej.
7. Po ukończeniu instalacji początkowej należy skonfigurować serwer i bazę danych. Kliknij przycisk Dalej.
Uruchomiony zostanie Kreator konfiguracji serwera zarządzania.
Konfigurowanie produktu program Symantec Endpoint Protection Manager po instalacji
Instalowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager z niestandardową konfiguracją
Konfigurowanie i uruchamianie serwera program Symantec Endpoint Protection Manager po raz pierwszy

Konfigurowanie produktu program Symantec Endpoint Protection Manager po
instalacji
Kreator konfiguracji serwera zarządzania uruchamia się automatycznie po instalacji produktu program Symantec Endpoint
Protection Manager. Serwer zarządzania należy skonfigurować w wymagany sposób.
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Kreator konfiguracji serwera zarządzania można również uruchomić w dowolnej chwili po instalacji, klikając przycisk
Start > Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Narzędzia programu Symantec Endpoint
Protection Manager.
1. Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
2. Po wybraniu opcji Domyślna konfiguracja dla nowej instalacji kliknij Dalej.
Domyślna konfiguracja automatycznie instaluje domyślną bazę danych, Microsoft SQL Server Express (od wersji 14.3
RU1). Wersja 14.3 MPx instalował a osadzoną bazę danych jako domyślną.
3. Wprowadzić nazwę firmy, hasło dla domyślnego konta administratora admin oraz adres e-mail.
Ewentualnie można dodać informacje, aby użyć określonego serwera poczty e-mail
4. Opcjonalnie kliknij pozycję Wyślij testowy adres e-mail.
program Symantec Endpoint Protection Manager wysyła hasło przywracania informacji oraz innych istotnych
powiadomień na to konto, dlatego nie należy prowadzić dalej konfiguracji, o ile nie otrzymało się wcześniej maila.
5. Po sprawdzeniu, czy testowa wiadomość e-mail została otrzymana, kliknij Dalej.
Dla wersji 14.3 MPx i wcześniejszych należy określić, czy w ramach instalacji ma zostać uruchomiona usługa
LiveUpdate. Kliknij przycisk Dalej. Od wersji 14.3 RU1 usługa LiveUpdate działa automatycznie w ramach nowej
instalacji.
6. Możesz dodać również Informacje o partnerze, jeśli licencjami firmy Symantec zarządza partner, a następnie kliknij
Dalej.
7. Zdecyduj, czy chcesz, aby firma Symantec otrzymywała zamaskowane dane i kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć
tworzenie bazy danych.
Tworzenie bazy danych może potrwać kilka minut.
8. Po ukończeniu konfiguracji bazy danych, kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć konfigurację program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Jeśli opcja pozostanie zaznaczona, zostanie wyświetlony ekran logowania konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager umożliwiający uruchomienie programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. Po zalogowaniu się można rozpocząć wdrażanie klienta.
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Podsumowanie konfiguracji można znaleźć w następujących lokalizacjach na serwerze, na którym jest zainstalowany
program program Symantec Endpoint Protection Manager:
ProgramFiles\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

Instalowanie programu program Symantec Endpoint Protection
Manager z niestandardową konfiguracją
Aby zainstalować program program Symantec Endpoint Protection Managerz bazą danych programu Microsoft SQL
Server dla wielu lokalizacji, należy wybrać pozycję Konfiguracja niestandardowa w Kreatorze konfiguracji serwera
zarządzania. Po wybraniu tej opcji dostępne będą dodatkowe ustawienia.
NOTE
Aby zapewnić połączenia z bazą danych, konieczne jest zainstalowanie narzędzi klienta SQL Server na
serwerze, na którym uruchomiony jest program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje
Aby zainstalować program program Symantec Endpoint Protection Manager z niestandardową konfiguracją:
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1. Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
2. W Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania kliknij pozycję Konfiguracja niestandardowa dla nowej instalacji,
a następnie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli masz mniej niż 500 komputerów, firma Symantec firma Symantec zaleca wybranie pozycji Domyślna
konfiguracja dla nowej instalacji.
Konfigurowanie produktu program Symantec Endpoint Protection Manager po instalacji
3. Kliknij pozycję Zainstaluj moją pierwszą lokację, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Następujące opcje dotyczące instalacji zaawansowanych i nie mają zastosowania w przypadku instalowania programu
program Symantec Endpoint Protection Manager po raz pierwszy:

• Opcję Zainstaluj dodatkowy serwer zarządzania w istniejącej lokacji opisano w dokumencie Konfigurowanie
przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia

• Opcję Zainstaluj dodatkową lokację opisano w dokumencie:
Konfigurowanie lokacji i replikacji
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
Sposób działania replikacji

4. Na tym ekranie można dostosować następujące ustawienia. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej:

• Nazwa lokacji
• Nazwa serwera
• Numery portów
•

Przed zmianą domyślnych konfiguracji portów programu program Symantec Endpoint Protection Manager należy
skontaktować się z administratorem.
Lokalizacja folderu danych serwera program Symantec Endpoint Protection Manager
Jeżeli jest za mało miejsca na dysku, na którym zainstalowano program program Symantec Endpoint Protection
Manager, należy przenieść folder danych serwera na inny dysk.

5. Na ekranie wyboru bazy danych kliknij pozycję Microsoft SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Jeśli wybierzesz opcję Domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express dla konfiguracji
•
•
•

niestandardowej dla 5000 lub mniej klientów, przejdź do kroku 9. W pozostałej części tej procedury przyjęto jednak,
że została wybrana baza danych programu Microsoft SQL Server.
Skontaktuj się z administratorem bazy danych SQL, aby sprawdzić, czy zadania automatycznej konserwacji bazy
danych powinny być włączone.
Firma Symantec zaleca hostowanie SQL Server oraz programu program Symantec Endpoint Protection Manager
na osobnych serwerach fizycznych.
Informacje o obsługiwanych wersjach programu Microsoft SQL Server można znaleźć w dokumencie Wymagania
systemowe programu Symantec Endpoint Protection.

6. Kliknij pozycję Utwórz nową bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.
NOTE
Korzystanie z istniejącej bazy danych jest traktowane jako zaawansowana opcja instalacji i zazwyczaj nie
dotyczy nowych instalacji.
7. Na ekranie Krok pierwszy: uwierzytelnienie serwera bazy danych wypełnij informacje o serwerze SQL, z którym
łączy się program program Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie kliknij pozycję Połącz z bazą
danych.
Jeżeli połączenie z bazą danych się powiedzie, dostępna stanie się sekcja Krok drugi: utworzenie nowej bazy
danych.
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8. W obszarze Krok drugi: utworzenie nowej bazy danych wypełnij informacje potrzebne do stworzenia nowej bazy
danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.
W przypadku pytań odnośnie do pozycji Uwierzytelnianie serwera bazy danych lub Tworzenie bazy danych,
skontaktuj się z administratorem bazy danych SQL Server.
9. Wprowadzić nazwę firmy, hasło dla domyślnego konta administratora admin oraz adres e-mail.
Ewentualnie można dodać informacje, aby użyć określonego serwera poczty e-mail
10. Kliknij Wyślij testową wiadomość e-mail. Po sprawdzeniu, czy testowa wiadomość e-mail została otrzymana, kliknij
Dalej.
program Symantec Endpoint Protection Manager wysyła hasło przywracania informacji oraz innych istotnych
powiadomień na to konto, dlatego nie należy prowadzić dalej konfiguracji, o ile nie otrzymało się wcześniej maila.
11. Utwórz hasło szyfrowania lub wybierz korzystanie z losowego hasła, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Hasło jest wykorzystywane do ochrony komunikacji pomiędzy klientami i programem program Symantec Endpoint
Protection Manager i jest przechowywane w pliku odzyskiwania programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.
12. Określ, czy w ramach instalacji ma zostać uruchomiona usługa LiveUpdate. Jeśli w ramach nowej instalacji jest
uruchamiana usługa LiveUpdate, składniki oprogramowania będą łatwiej dostępne do instalacji dla klientów. Kliknij
przycisk Dalej.
Możesz dodać również Informacje o partnerze, jeśli licencjami firmy Symantec zarządza partner.
13. Zdecyduj, czy chcesz, aby firma Symantec otrzymywała zamaskowane dane i kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć
tworzenie bazy danych.
14. Po utworzeniu bazy danych i jej zainicjowaniu (co może zająć kilka/kilkanaście minut), kliknij przycisk Zakończ.
Jeśli opcja pozostanie zaznaczona, zostanie wyświetlony ekran logowania konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager umożliwiający uruchomienie programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. Po zalogowaniu się można rozpocząć wdrażanie klienta.
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Podsumowanie konfiguracji można znaleźć w następujących lokalizacjach na serwerze, na którym jest zainstalowany
program program Symantec Endpoint Protection Manager:
ProgramFiles\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
Wybieranie typu bazy danych — informacje

Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Po zainstalowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager można zalogować się do konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Do konsoli można zalogować się na jeden z dwóch sposobów:
1. Lokalnie, z komputera, na którym zainstalowano serwer zarządzania.
Logowanie lokalne do program Symantec Endpoint Protection Manager
Dostęp do funkcji raportów jest możliwy także z samodzielnej przeglądarki internetowej połączonej z serwerem
zarządzania.
Logowanie się do usługi tworzenia raportów z poziomu samodzielnej przeglądarki internetowej
2. Zdalnie, z dowolnego komputera spełniającego wymagania systemowe konsoli zdalnej i mającego połączenie
sieciowe z serwerem zarządzania. Można zalogować się do zdalnej konsoli internetowej lub zdalnej konsoli Java.
Logowanie zdalne do program Symantec Endpoint Protection Manager
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Z przyczyn bezpieczeństwa wylogowanie z konsoli następuje maksymalnie po jednej godzinie. Można skrócić ten czas.
Zmiana limitu czasu zalogowania użytkownika do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Lokalne logowanie do konsoli
Aby lokalnie zalogować się do konsoli:
1. Wybierz menu Start > Programy > program Symantec Endpoint Protection Manager > program Symantec
Endpoint Protection Manager .
2. W oknie dialogowym logowania programu Symantec Endpoint Protection Manager wpisz nazwę użytkownika
(domyślnie admin) i hasło skonfigurowane podczas instalacji.
Można również zaznaczyć opcję Zapamiętaj nazwę użytkownika, Zapamiętaj hasło lub obie, jeśli są dostępne.
Wyświetlanie łącza Nie pamiętasz hasła? w celu umożliwienia administratorom resetowania utraconych haseł
– Aby zalogować się za pomocą karty PIV lub CAC, kliknij pozycję Opcje i zaznacz pole Zaloguj się kartą
inteligentną (od wersji 14.2 lub nowszej). W oknie Login/PIN wpisz numer PIN.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do uwierzytelniania administratorów
logujących się za pomocą kart inteligentnych.
– Aby zalogować się za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania, jednym ciągiem wpisz hasło oraz token.
Pominięcie tokenu spowoduje błąd logowania. Jeśli korzystasz z aplikacji Symantec VIP na smartfonie, wpisz hasło
i potwierdź żądanie w aplikacji po kliknięciu przycisku Zaloguj. Jeśli żądanie nie zostanie potwierdzone w ciągu
dwóch minut, próba logowania kończy się niepowodzeniem.
Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP
Jeśli konsola zawiera więcej niż jedną domenę, kliknij pozycję Opcje i wpisz nazwę domeny. Dodawanie domeny
3. Kliknij pozycję Zaloguj.
Zdalne logowanie do konsoli
Aby zalogować się zdalnie, należy znać adres IP lub nazwę hosta komputera, na którym zainstalowany jest serwer
zarządzania. Należy także upewnić się, że opcje internetowe używanej przeglądarki internetowej umożliwiają
wyświetlanie danych z serwera, na którym nastąpi logowanie, a także że przeglądarka internetowa jest wspierana. Listę
obsługiwanych przeglądarek internetowych zawiera artykuł pod adresem:
Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint Protection
Aby znaleźć adres IP lub nazwę hosta komputera:
1. Zaloguj się lokalnie.
2. Na Stronie głównej w obszarze Ulubione raportykliknij pozycję Rozkład zagrożeń według technologii ochrony.
3. W dolnej części okna dialogowego Rozkład zagrożeń według technologii ochrony poszukaj tekstu: Możesz
uruchomić program Symantec Endpoint Protection Manager poprzez adres: http://SEPMServer:9090/
symantec.html.
W przypadku zdalnego zalogowania się można wykonywać te same zadania, co administratorzy logujący się lokalnie.
Dostępne w konsoli informacje i zadania zależą od typu administratora. Większość administratorów w mniejszych
organizacjach loguje się jako administrator systemu. W systemach Microsoft Windows Server 2008 i Windows 7,
użytkownik musi posiadać uprawnienia administracyjne na komputerze, na którym uzyskuje dostęp do konsoli zdalnej, a
także musi ją uruchomić używając tych uprawnień. Można skonfigurować ikonę konsoli lub element menu Start, służący
do uruchamiania z użyciem uprawnień administratora.
Aby uruchomić konsolę zdalną z uprawnieniami administratora:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Konsola programu Symantec Endpoint Manager na pulpicie systemu
Windows lub pozycję Konsola programu Symantec Endpoint Protection Manager w menu Start.
2. Kliknij pozycję Właściwości > Zaawansowane > Uruchom jako administrator lub Więcej > Uruchom jako
administrator.
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W przypadku systemu Windows Server 2016, użyj nazwy hosta komputera, na którym zainstalowany jest serwer
zarządzania.
NOTE
Jeśli zdalna konsola Java zainstalowana została ze starszą wersją produktu, należy ją ponownie zainstalować
podczas uaktualniania do nowszej wersji. Począwszy od wersji 14.3 nie można zalogować się do konsoli zdalnej
programu Symantec Endpoint Protection Manager, jeśli pracuje się na 32-bitowej wersji systemu Windows.
Środowisko Oracle Java SE Runtime nie obsługuje już 32-bitowych wersji systemu Microsoft Windows. Od
wersji 14.3 zdalna konsola internetowa korzysta z środowiska JRE w wersji 11.
Aby zdalnie zalogować się do konsoli:
1. Otwórz obsługiwaną przeglądarkę internetową i wpisz w polu adresu następujący adres:
http://SEPMServer:9090/symantec.html
Gdzie: SEPMServer to nazwa hosta lub adres IP serwera zarządzania.
Adresy IP uwzględniają protokoły IPv4 i Protokół IPv6 (w wersji 14.2 lub nowszych). Należy umieścić adres IPv6 w
nawiasach kwadratowych. Przykładowo: http://[SEPMServer]:9090/symantec.html
2. Na stronie dostępu internetowego konsoli program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij żądany typ konsoli.
- W razie kliknięcia pozycji Konsola internetowa programu program Symantec Endpoint Protection Manager
załadowana zostanie bezpieczna strona internetowa umożliwiająca zdalne zalogowanie się bez użycia środowiska
Java Runtime Environment (JRE).
- W razie kliknięcia pozycji Konsola programu program Symantec Endpoint Protection Manager, na komputerze
używanym do logowania zainstalowane musi być środowisko JRE w celu uruchomienia klienta Java. W przeciwnym
razie konieczne będzie jego pobranie i zainstalowanie. Aby zainstalować środowisko JRE, należy postępować zgodnie
z wyświetlanymi monitami i innymi instrukcjami.
Druga opcja nie stanowi rozwiązania do zdalnego zarządzania. Można kliknąć pozycję Certyfikat programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, aby wyświetlić monit o pobranie pliku certyfikatu konsoli zarządzania. Plik
ten można następnie zaimportować w razie potrzeby do przeglądarki internetowej.
3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat dotyczący nazwy hosta, kliknij przycisk Tak.
Komunikat ten oznacza, że podany adres URL zdalnej konsoli nie jest zgodny z nazwą certyfikatu programu program
Symantec Endpoint Protection Manager. Problem ten występuje w przypadku podania adresu IP zamiast nazwy
komputera serwera zarządzania.
Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie dotyczące certyfikatu zabezpieczeń strony internetowej, kliknij łącze
Kontynuuj przeglądanie tej strony sieci Web (niezalecane) i dodaj certyfikat samopodpisany.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby ukończyć proces logowania.
Jeśli jest to pierwsze logowanie po instalacji, użyj nazwy konta admin.
W zależności od sposobu logowania konieczne może być podanie dodatkowych informacji. Jeśli na przykład konsola
ma wiele domen, należy kliknąć przycisk Opcje i podać nazwę domeny, na której administrator chce się zalogować.
5. Jeżeli używana jest konsola oparta na technologii Java, dostępna może być opcja zapisania nazwy użytkownika i
hasła. Kliknij pozycję Zaloguj.
Podczas uruchamiania konsoli zdalnej wyświetlane mogą być komunikaty ostrzegawcze. Jeśli chcesz użyć konsoli,
klikaj przyciski Tak, Uruchom, Rozpocznij i temu podobne, dopóki nie zostanie wyświetlona konsola.
Konieczne może być zaakceptowanie samopodpisanego certyfikatu wymaganego przez konsolę programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Udzielanie lub blokowanie dostępu zdalnym konsolom programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Wyświetlanie komunikatu dla administratorów przed zalogowaniem się do konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Akceptowanie samopodpisanego certyfikatu serwera program Symantec Endpoint Protection Manager — informacje

82

Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint
Protection
Schemat postępowania Kreatora aktywacji licencji umożliwia wykonanie następujących zadań:

•
•
•
•

Aktywowanie nowej licencji na wersję płatną.
Konwertowanie licencji na wersję próbną na licencję płatną.
Odnawianie licencji.
Aktywowanie dodatkowej płatnej licencji w odpowiedzi na stan przekroczenia dozwolonej liczby wdrożeń.

Można zaimportować i aktywować licencję z użyciem pliku lub numeru seryjnego otrzymanego od preferowanego
partnera handlowego. Patrz Wyszukiwarka partnerów
Kreatora aktywacji licencji można uruchomić na następujące sposoby:

• Ekran powitalny wyświetlany po zainstalowaniu produktu.

Dostęp do ekranu powitalnego można także uzyskać w następujący sposób: Pomoc > Strona wprowadzenia.

• Ze strony Administrator w konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager.

W przypadku aktywowania lub importowania licencji z ekranu powitalnego można przejść od razu do kroku 3.
Aby aktywować lub importować licencji produktu Symantec Endpoint Protection
1. W konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycje Administrator > Licencje.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Aktywuj licencję.
3. Kliknij pozycję Aktywuj nową licencję, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli ten ekran nie jest wyświetlany, należy
przejść do następnego kroku.
4. Na ekranie Aktywacja licencji wybierz opcję odpowiadającą sytuacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Poniższa tabela zawiera opis każdego z opcji:
Opcja

Opis

Mam numer seryjny

Numer seryjny licencji można otrzymać po samodzielnym zakupie licencji lub przez preferowanego
partnera handlowego. Mając numer seryjny licencji, należy wybrać tę opcję.
W przypadku posiadania numeru seryjnego należy wybrać pozycję Mam plik licencji firmy Symantec.

Mam plik licencji firmy
Symantec (.slf)

W większości przypadków plik licencji firmy Symantec (plik .slf) jest przysyłany w wiadomości e-mail
od firmy Broadcom po zakończeniu procesu kupowania. Plik dołączony jest do wiadomości e-mail z
powiadomieniem jako plik .zip. Mając plik .slf, należy wybrać tę opcję.
Note: Plik .slf należy wyodrębnić z pliku .zip, aby móc go użyć w celu aktywowania licencji produktu.
Warning! Plik .slf zawiera niepowtarzalne informacje licencji. Aby uniknąć uszkodzenia pliku licencji, nie
należy zmieniać jego zawartości. Plik można skopiować do celów archiwalnych.

5. W zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku, należy wykonać następujące zadania:

• W razie wybrania opcji Mam numer seryjny należy wprowadzić numer seryjny, a następnie kliknąć pozycję
Prześlij. Sprawdź informacje o dodawanej licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
NOTE

Aby aktywować licencję za pomocą numeru seryjnego, należy dysponować aktywnym połączeniem
internetowym i połączyć się z serwerem licencjonowania firmy Symantec. Jeśli połączenie zostanie
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nawiązane, wczytana zostanie strona główna firmy Symantec. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane,
patrz następujący artykuł bazy wiedzy:
Jak przetestować łączność z serwerami Insight i serwerami licencjonowania firmy Symantec

• W razie wybrania opcji Mam plik licencji firmy Symantec (.slf) należy kliknąć pozycję Dodaj plik. Przejdź do

pliku .slf wyodrębnionego z pliku .zip dołączonego do wiadomości e-mail odebranej z powiadomieniem od firmy
Symantec i zaznacz go. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Wprowadź informacje o kontaktach technicznych i głównych oraz o firmie. Kliknij opcję akceptacji oświadczenia
dotyczącego ujawniania informacji, a następnie kliknij pozycję Prześlij.
Jeśli informacje te zostały podane podczas kupowania licencji, ekran ten nie jest wyświetlany.
7. Kliknij przycisk Zakończ.
Kupowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection

Kupowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection
Licencję należy zakupić w następujących sytuacjach:

• Ważność licencji na wersję próbną wygasła. Program Symantec Endpoint Protection jest dostarczany z licencją na
wersję próbną, która umożliwia zainstalowanie i wypróbowanie produktu we własnym środowisku.

• Gdy ważność bieżącej licencji wygasła.
• Gdy liczba instalacji jest większa niż zezwala bieżąca licencja. Nadmierna liczba instalacji znaczy, że zainstalowano
większą liczbę klientów niż zezwala na to bieżąca licencja.

W zależności od sposobu zakupu licencji nabywca otrzymuje pocztą elektroniczną numer seryjny licencji na produkt
albo plik licencji firmy Symantec. Plik licencji ma rozszerzenie .slf. Plik licencji wysyłany jest pocztą elektroniczną jako
załącznik w formacie pliku .zip. Plik .slf należy wyodrębnić z pliku .zip.
Aby zakupić lub odnowić licencję:

• Skontaktuj się z preferowanym partnerem handlowym.
Plik licencji należy zapisać na komputerze, do którego można uzyskać dostęp z konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Wielu użytkowników zapisuje licencję na komputerze hosta programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Wielu użytkowników zapisuje również dla bezpieczeństwa kopię licencji na innym
komputerze lub nośniku wymiennym.
WARNING
Nie wolno otwierać pliku licencji ani zmieniać jego zawartości, gdyż może to go uszkodzić. W razie potrzeby
można jednak kopiować i zapisywać licencję.
Wymogi związane z licencjami Symantec Endpoint Protection
Ile licencji programu Symantec Endpoint Protection potrzebuję?
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
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Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu
funkcji Zapisz pakiet
W przypadku niewielkiej liczby klientów należy skorzystać z metody Zapisz pakiet, aby wdrożyć i zainstalować pakiet
instalacyjny na klientach.
Funkcja Zapisz pakiet tworzy pakiety instalacyjne, które można zainstalować ręcznie, przy użyciu oprogramowania
wdrażania innych firm lub skryptu logowania.
Funkcja Zapisz pakiet wykonuje następujące zadania:

• Wybiera opcje konfiguracji i tworzy pakiety instalacyjne klientów.
• Zapisuje pakiet instalacyjny do folderu na komputerze z uruchomionym programem program Symantec Endpoint

Protection Manager.
W systemie Windows pakiet instalacyjny może być przeznaczony dla 32- lub 64-bitowych systemów operacyjnych.
Pakiet instalacyjny zawiera jeden plik setup.exe albo zbiór plików zawierający plik setup.exe. Użytkownicy komputerów
zazwyczaj uważają, że jeden plik setup.exe jest prostszy w użyciu.
NOTE
Pakiety instalacyjne klienta systemu Mac i Linux są automatycznie eksportowane jako plik archiwum .zip.
Aby prawidłowo zachować uprawnienia plików, należy wypakować plik archiwum macierzystym programem do
archiwizacji, na przykład Archive Utility lub poleceniem ditto systemu Mac. Do wypakowania plików
w tym systemie operacyjnym nie wolno używać polecenia unzip systemu Mac, aplikacji innej firmy ani żadnej
aplikacji systemu Windows.

Aby zainstalować klienty Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet
1. Uruchom Kreatora wdrażania klientów w konsoli.
Kliknij kolejno Pomoc > Strona wprowadzenia, a następnie w sekcji Wymagane zadania kliknij pozycję Zainstaluj
klienta na swoich komputerach.
2. W Kreatorze wdrażania klientów wykonaj jedno z następujących zadań:

• Kliknij pozycję Wdrożenie nowego pakietu, a następnie kliknij przycisk Dalej. Funkcja Zapisz pakiet służy tylko do
•

instalacji nowych pakietów instalacyjnych.
Kliknij opcję Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji, jeśli chcesz zaktualizować ustawienia komunikacji
klientów dla systemu Windows lub Mac na komputerach, na których jest już Symantec Endpoint Protection
zainstalowany klient . Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie przejdź do kroku 4.

3. Wybierz spośród dostępnych opcji, które różnią się w zależności od typu pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
NOTE
Aby odinstalować istniejące oprogramowanie zabezpieczające na kliencie dla systemu Windows, należy
skonfigurować niestandardowe ustawienia instalacji klienta przed uruchomieniem Kreatora wdrażania
klientów.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
4. Kliknij pozycję Zapisz pakiet, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij przycisk Przeglądaj i określ folder odbiorczy pakietu.
W przypadku wdrażania pakietu aktualizacji komunikacji albo pakietów dla systemów Mac i Linux przejdź do kroku
Kliknij Dalej.
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W przypadku nowych pakietów dla systemu Windows zaznacz opcję Pojedynczy plik .exe (domyślnie) lub
Oddzielne pliki (wymagane dla pliku .MSI).
NOTE
Użyj opcji Pojedynczy plik .exe, jeśli nie musisz utworzyć oddzielnych plików dla programu wdrażania innej
firmy.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Sprawdź zestawienie ustawień, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
8. Dostarcz wyeksportowany pakiet użytkownikom komputerów.
Dostarcz pakiety wyeksportowane dla użytkowników w jeden z następujących sposobów: e-mail, zapisywanie pakietu
w bezpiecznej wspólnej lokalizacji sieciowej lub skorzystaj z programu innej firmy.
9. Sprawdź, czy użytkownicy komputera pobrali i zainstalowali oprogramowanie klienckie oraz sprawdź stan
zainstalowanych klientów.
W przypadku nowych instalacji programu Symantec Endpoint Protection komputery klienckie mogą nie być
wyświetlane w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, dopóki nie zostaną ponownie
uruchomione (automatycznie lub na żądanie użytkownika). Po zakończeniu instalacji klient systemu Mac
automatycznie wyświetli monit z prośbą o ponowne uruchomienie. Klient systemu Linux nie wymaga ponownego
uruchomienia.
Ponowne uruchamianie komputerów klienckich z programu Symantec Endpoint Protection Manager
Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Przygotowania do instalacji klienta

Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla Mac
Możliwe jest bezpośrednie zainstalowanie niezarządzanego lub zarządzanego klienta programu Symantec Endpoint
Protection na komputerze Mac, jeśli użytkownik nie używa lub nie może używać funkcji Remote Push. Czynności
instalacyjne są podobne zarówno w przypadku klienta niezarządzanego, jak i zarządzanego.
Jedynym sposobem zainstalowania klienta zarządzanego jest użycie pakietu utworzonego za pomocą programu program
Symantec Endpoint Protection Manager. Klienta niezarządzanego można w każdej chwili przekonwertować na klienta
zarządzanego, importując ustawienia komunikacji klient-serwer do klienta z systemem Mac.
NOTE
Informacje na temat przygotowywania klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac do
obsługi oprogramowania innych firm do zdalnego wdrażania zawiera dokument Eksportowanie i wdrażanie
klienta programu Symantec Endpoint Protection przy użyciu programu Apple Remote Desktop lub Casper.
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Table 19: Metody instalowania klienta dla Mac
Jeśli plik instalacyjny został pobrany. 1. Wyodrębnij zawartość do folderu na komputerze Mac, a następnie otwórz folder.
2. Otwórz folder SEP_MAC.
3. Skopiuj plik Symantec Endpoint Protection.dmg na pulpit komputera z
systemem Mac.
4. Kliknij dwukrotnie plik Symantec Endpoint Protection.dmg, aby zainstalować
go jako dysk wirtualny. Następnie zainstaluj klienta programu Symantec Endpoint
Protection dla systemu Mac.
W przypadku pakietu instalacyjnego
klienta z rozszerzeniem .zip z
serwisu Broadcom Support Portal.

1. Skopiuj plik na pulpit komputera Mac. Plik może mieć
nazwę Symantec Endpoint Protection.zip lub

Symantec_Endpoint_Protection_wersja_Mac_Client.zip, gdzie wersja

oznacza wersję produktu.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz polecenia Otwórz za pomocą > Archive
Utility, aby wyodrębnić jego zawartość.
3. Przejdź do utworzonego folderu. Następnie zainstaluj klienta programu Symantec Endpoint
Protection for Mac.

Utworzony wirtualny obraz dysku lub folder zawiera instalator aplikacji oraz folder o nazwie Dodatkowe zasoby. Aby
instalacja została przeprowadzona pomyślnie, oba elementy muszą znajdować się w tej samej lokalizacji. Jeśli instalator
został skopiowany do innej lokalizacji, należy skopiować również folder Dodatkowe zasoby.
Aby zainstalować klienta programu Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac:
1. Kliknij dwukrotnie pozycję Instalator Symantec Endpoint Protection .
2. Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Aby zainstalować narzędzie pomocnicze potrzebne do zainstalowania klienta programu Symantec Endpoint
Protection, wprowadź administracyjną nazwę użytkownika Mac i hasło, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj
pomocnika.
4. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakończyć konfigurowanie klienta Symantec Endpoint
Protection.
5. Aby skonfigurować klienta Symantec Endpoint Protection, należy wykonać następujące kroki:
Autoryzuj rozszerzenie systemu
programu Symantec Endpoint
Protection.

W oknie dialogowym Ochrona i prywatność, na karcie Ogólne, w obszarze
Oprogramowanie systemowe z aplikacji Symantec Endpoint Protection zostało
zablokowane przed załadowaniem, kliknij przycisk Zezwalaj.
W razie potrzeby kliknij ikonę kłódki, aby wprowadzić zmiany.
Należy autoryzować rozszerzenie systemu, aby program Symantec Endpoint Protection mógł
działać poprawnie.
Autoryzacja rozszerzenia systemu w programie Symantec Endpoint Protection w systemie
macOS 10.15 lub nowszym

Zezwalaj na pełny dostęp do dysku.

W oknie dialogowym Ochrona i prywatność, na karcie Prywatność upewnij się,
że Rozszerzenie systemu Symantec może uzyskać dostęp do danych i ustawień
administracyjnych dla wszystkich użytkowników na urządzeniu Mac.
W razie potrzeby kliknij ikonę kłódki, aby wprowadzić zmiany.

Zezwalaj na zmiany w profilu
sieciowym.

Po wyświetleniu monitu programu Symantec Endpoint Protection chce filtrować zawartość
sieciową, kliknij przycisk Zezwalaj.

87

6. Kliknij przycisk Zakończ.

Autoryzacja rozszerzenia systemu w programie Symantec Endpoint Protection w systemie
macOS 10.15 lub nowszym
Wymaganie autoryzacji rozszerzeń systemu jest cechą bezpieczeństwa systemu macOS 10.15. Należy autoryzować
rozszerzenie systemu, aby program Symantec Endpoint Protection mógł działać poprawnie.
Aby udzielić autoryzacji rozszerzenia systemu w programie Symantec Endpoint Protection, podczas konfiguracji klienta
Symantec Endpoint Protection, w oknie dialogowym Ochrona i prywatność, na karcie Ogólne, w Oprogramowanie
systemowe z aplikacji „Symantec Endpoint Protection” zostało zablokowane przed załadowaniem, kliknij przycisk
Zezwalaj.
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac

Zarządzanie uwierzytelnianiem rozszerzenia jądra podczas wdrażania klienta Symantec
Endpoint Protection dla komputerów Mac
Podczas masowego wdrażania klienta Symantec Endpoint Protection na komputerach Mac wymagane mogą być
dodatkowe czynności zapewniające uwierzytelnienie rozszerzeń jądra. Wymagania te dotyczą systemów od wersji
macOS 10.13 (High Sierra). Wymogiem systemu operacyjnego jest wykonanie uwierzytelnienia na komputerach
lokalnych. Rozszerzeń jądra nie można uwierzytelnić zdalnie ani zapisać ich za pomocą wstępnie skonfigurowanego
obrazu dysku.
Aby zagwarantować poprawne uwierzytelnienie rozszerzeń jądra na komputerach Mac, należy wykonać jedną z
poniższych operacji:

• Poinstruować użytkowników komputerów Mac o wymogu zatwierdzenia wymaganego rozszerzenia. Użytkownicy

•
•

mogą samodzielnie zatwierdzić rozszerzenie jądra za pomocą panelu preferencji Ochrona i prywatność, nawet jeśli nie
dysponują uprawnieniami administratora.
Autoryzacja rozszerzenia jądra w programie Symantec Endpoint Protection w systemie macOS 10.13 lub nowszym
Zarejestrować komputery Mac w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM). Nawet jeśli aktywnie
nie zarządzasz komputerami Mac za pomocą tego rozwiązania przywracane jest uwierzytelnienie rozszerzenia jądra
do stanu sprzed wymuszenia działania w systemie macOS 10.13.
Począwszy od wersji 10.13.2 systemu macOS rozszerzenie jądra można uwierzytelnić poprzez serwer Mobile Device
Management (MDM) przy użyciu identyfikatora zespołowego. Aby autoryzować rozszerzenia jądra dla programu
Symantec Endpoint Protection w systemie macOS, użyj identyfikatora zespołowego 9PTGMPNXZ2. Informacje na temat
korzystania z identyfikatora zespołowego można znaleźć w dokumentacji serwera MDM.
NOTE
Począwszy od klienta programu Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac w
wersji 14.3, identyfikator zespołowy to Y2CCP3S9W7, a nazwa rozszerzenia systemu to
com.broadcom.mes.systemextension

• W przypadku użycia opcji NetBoot, NetInstall lub NetRestore należy użyć poniższego polecenia podczas
przygotowywania obrazów dysku do wdrażania:
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

To polecenie używa identyfikatora zespołowego firmy Symantec, aby wstępnie zatwierdzić rozszerzenia jąder
programu Symantec w systemie Mac.
Identyfikatory zespołowe ustawione za pomocą tego polecenia są przechowywane w pamięci nieulotnej o dostępie
swobodnym (NVRAM), która nie jest usuwana po wyłączeniu komputera Mac. W razie zresetowania pamięci NVRAM,
rozszerzenia jąder będą wymagały ponownego zatwierdzenia. Jeśli użytkownik zatwierdził rozszerzenie jądra za
pomocą panelu Ochrona i prywatność, ponowne zatwierdzenie nie jest potrzebne.
Więcej informacji o ładowaniu rozszerzeń jądra można znaleźć w następującej dokumentacji Apple:
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Przygotowanie do zmian w rozszerzeniach jądra w systemie macOS High Sierra

Instalowanie programu Symantec Agent dla systemu Linux lub klienta Symantec
Endpoint Protection dla systemu Linux
(Dla wersji 14.3 RU1 i późniejszych)
Symantec Agent dla systemu Linux jest instalowany bezpośrednio na urządzeniu z systemem Linux. Nie ma możliwości
zdalnego zainstalowania agenta dla systemu Linux z programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aby zainstalować Symantec Agent dla systemu Linux, należy utworzyć pakiet instalacyjny w program Symantec Endpoint
Protection Manager, przenieść pakiet instalacyjny na urządzenie z systemem Linux, a następnie uruchomić instalator.
Instalator skonfiguruje nowego agenta i zarejestruje go w program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Program Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 nie może działać jako klient niezarządzany. Wszystkie
zadania związane z zarządzaniem muszą być wykonywane w program Symantec Endpoint Protection Manager
lub w konsoli chmury.
Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection (SEP) w wersji 14.3 RU1 MP1
(Dla wersji 14.3 RU1 i nowszych) Aby zainstalować Symantec Management Agent dla systemu Linux:
1. W programieprogram Symantec Endpoint Protection Manager należy utworzyć i pobrać pakiet instalacyjny.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
2. Następnie należy przenieść pakiet LinuxInstaller na urządzenie z systemem Linux.
3. Spraw, aby plik LinuxInstaller był wykonywalny:
chmod u+x LinuxInstaller
4. Należy uruchomić instalator:
./LinuxInstaller
Musisz uruchomić to polecenie jako root.
Aby wyświetlić listę opcji instalacji, trzeba uruchomić ./LinuxInstaller -h.
5. Aby zweryfikować instalację, trzeba przejść do /usr/lib/symantec i uruchomić ./status.sh, aby potwierdzić, że
moduły są załadowane i demony są uruchomione:
./status.sh
Symantec Agent dla wersji Linux: 14.3.450.1000
Sprawdzanie statusu Symantec Agent dla systemu Linux (SEPM).
Stan demona:
cafagent uruchomiony
sisamdagent uruchomiony
sisidsagent uruchomiony
sisipsagent uruchomiony
Stan modułu:
sisevt załadowany
sisap załadowany
Uwaga: status komunikacji jest dostępny tylko dla klientów zarządzanych w chmurze.
(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Niezarządzanego lub zarządzanego klienta programu Symantec Endpoint Protection instaluje się bezpośrednio na
komputerze z systemem Linux. Nie ma możliwości zdalnego zainstalowania klienta dla systemu Linux z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Etapy instalacji są podobne zarówno w przypadku klienta
niezarządzanego, jak i zarządzanego.
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Jedynym sposobem zainstalowania klienta zarządzanego jest użycie pakietu instalacyjnego utworzonego za pomocą
programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Klienta niezarządzanego można w każdej chwili
przekonwertować na klienta zarządzanego, importując ustawienia komunikacji klient-serwer do klienta z systemem Linux.
Jeżeli jądro systemu operacyjnego Linux jest niezgodne ze wstępnie skompilowanym modułem jądra Automatycznej
ochrony, instalator próbuje skompilować zgodny moduł jądra Automatycznej ochrony. Proces automatycznej kompilacji
uruchamia się samoczynnie w razie potrzeby. Jednakże instalator może nie być w stanie skompilować zgodnego modułu
jądra Auto-Protect. W takim przypadku Automatyczna ochrona zostaje zainstalowana, ale nie jest aktywna. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz:
Jądra systemu Linux obsługiwane przez program Symantec Endpoint Protection
NOTE
Do zainstalowania klienta programu Symantec Endpoint Protection na komputerze z systemem Linux
wymagane są uprawnienia użytkownika superuser. W tej procedurze użyto polecenia sudo do podniesienia
poziomu uprawnień.
(Wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze) Aby zainstalować klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux:
1. Skopiuj utworzony pakiet instalacyjny do komputera z systemem Linux. Plik pakietu ma rozszerzenie .zip.
2. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminala.
3. Przejdź do katalogu instalacyjnego przy użyciu następującego polecenia:
cd /katalog/
Gdzie: katalog jest nazwą katalogu, do którego skopiowano plik .zip.
4. Wyodrębnij zawartość pliku ZIP do katalogu tmp przy użyciu następującego polecenia:
unzip „PakietInstalacyjny” -d sepfiles
gdzie PakietInstalacyjny jest pełną nazwą pliku ZIP, a sepfiles to folder docelowy, w którym wyodrębniane są
pliki instalacyjne.
Jeśli folder docelowy nie istnieje, zostanie on utworzony podczas wyodrębniania.
5. Przejdź do katalogu sepfiles przy użyciu następującego polecenia:
cd sepfiles
6. Aby prawidłowo ustawić uprawnienia do wykonywania pliku install.sh, użyj następującego polecenia:
chmod u+x install.sh
7. Zainstaluj program Symantec Endpoint Protection za pomocą wbudowanego skryptu przy użyciu następującego
polecenia:
sudo ./install.sh -i
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło.
Skrypt rozpocznie instalowanie składników programu Symantec Endpoint Protection. Katalog domyślny instalacji to:
/opt/Symantec/symantec_antivirus
Domyślny katalog roboczy usługi LiveUpdate to:
/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
Instalacja zostanie ukończona po powrocie do wiersza polecenia. Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera w celu
ukończenia instalacji.
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(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych) Aby sprawdzić poprawność instalacji klienta, kliknij lewym lub prawym przyciskiem
myszy ikonę żółtej tarczy Symantec Endpoint Protection, a następnie kliknij polecenie Otwórz program Symantec
Endpoint Protection. Położenie ikony żółtej tarczy zależy od wersji systemu Linux. W interfejsie użytkownika klienta
zostaną wyświetlone informacje o wersji programu, definicjach wirusów, stanie połączenia z serwerem i zarządzaniu.
Informacje o automatycznej kompilacji dla klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Graficzny interfejs użytkownika klienta systemu Linux — informacje
Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta dla systemu Linux
Przygotowania do instalacji klienta
Instalowanie programu Symantec Endpoint Protection 14.x dla dystrybucji opartych na systemie Redhat

Rozpoczęcie pracy agentem dla systemu Linux
Administrator aplikacji program Symantec Endpoint Protection Manager mógł umożliwić konfigurację ustawień klienta
systemu Linux.
Table 20: Etapy rozpoczęcia pracy z agentem dla systemu Linux (od wersji 14.3 RU1)
Krok

Zadanie

Opis

Krok 1

Zainstaluj Symantec Agent
dla systemu Linux.

Administrator aplikacji dostarcza pakiet instalacyjny dla zarządzanego klienta lub wysyła
łącze pocztą e-mail, aby go pobrać.
Instalowanie Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1

Krok 2

Sprawdź, czy agent systemu Aby potwierdzić połączenie z programem program Symantec Endpoint Protection
Linux komunikuje się
Manager lub konsolą w chmurze, można uruchomić następujące polecenie:
z programem program
/usr/lib/symantec/status.sh
Symantec Endpoint Protection
Manager lub z konsolą w
chmurze.

Krok 3

Sprawdź, czy Automatyczna
ochrona jest uruchomiona.

Krok 4

Sprawdź, czy definicje są
aktualne.

Aby sprawdzić stan Automatycznej ochrony, uruchom następujące polecenie:
cat /proc/sisap/status
Definicje usługi LiveUpdate są dostępne w następującej lokalizacji:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/
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Table 21: Etapy rozpoczęcia pracy z klientem dla systemu Linux (wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze)
Krok

Zadanie

Opis

Krok 1

Zainstaluj klienta dla systemu Administrator aplikacji program Symantec Endpoint Protection Manager dostarcza pakiet
Linux
instalacyjny dla zarządzanego klienta lub wysyła łącze pocztą e-mail, aby go pobrać.
Można również odinstalować niezarządzanego klienta, który nie komunikuje się w
żaden sposób za pośrednictwem program Symantec Endpoint Protection Manager.
Komputerem klienckim musi zarządzać główny użytkownik komputera, zaktualizować
oprogramowanie oraz zaktualizować definicje. Klienta niezarządzanego można
przekonwertować na klienta zarządzanego.
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta dla systemu Linux

Krok 2

Sprawdź, czy klient systemu
Linux komunikuje się
z programem program
Symantec Endpoint Protection
Manager.

Kliknij dwukrotnie tarczę Symantec Endpoint Protection. Jeśli klient pomyślnie
komunikuje się z program Symantec Endpoint Protection Manager, informacje o
serwerze są wyświetlane pod Zarządzaniem obok Serwera. Jeśli widoczny jest
stan Offline, skontaktuj się z administratorem aplikacji program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Jeśli widoczny jest stan Samozarządzalny, oznacza to, że klient nie jest
samozarządzalny.
Ikona tarczy wskazuje również zarówno status zarządzania, jak i komunikacji.
Graficzny interfejs użytkownika klienta systemu Linux — informacje

Krok 3

Sprawdź, czy automatyczna
ochrona jest włączona.

Krok 4

Sprawdź, czy definicje są
aktualne.

Kliknij dwukrotnie tarczę Symantec Endpoint Protection. Stan funkcji Automatyczna
ochrona jest wyświetlany w obszarze Stan, obok pozycji Automatyczna ochrona.
Stan funkcji Automatyczna ochrona można również sprawdzić za pośrednictwem
interfejsu wiersza poleceń:
sav info -a

Krok 5

Uruchom skanowanie.

Usługa LiveUpdate uruchamia się automatycznie po zakończeniu instalacji. Dwukrotnie
klikając tarczę Symantec Endpoint Protection można sprawdzić, czy definicje zostały
zaktualizowane. Data definicji jest wyświetlana w obszarze Definicje. Domyślnie usługa
LiveUpdate dla klienta systemu Linux jest uruchamiana co cztery godziny.
Jeśli definicje są nieaktualne, można kliknąć przycisk LiveUpdate, aby uruchomić usługę
LiveUpdate ręcznie. Aby uruchomić usługę LiveUpdate, można również użyć interfejsu
wiersza poleceń:
sav liveupdate -u
Domyślnie zarządzany klient systemu Linux skanuje wszystkie pliki i foldery codziennie
o godzinie 12:30. Można jednak uruchomić skanowanie ręczne za pomocą interfejsu
wiersza poleceń:
sav manualscan -s pathname
Note: To polecenie do uruchomienia skanowania ręcznego wymaga uprawnień
administratora.

Często zadawane pytania dot. programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux (SEP dla FAQ Linux)

Informacje o automatycznej kompilacji dla klienta programu Symantec Endpoint Protection dla
systemu Linux
(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Instalator programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux automatycznie kompiluje moduł jądra Auto-Protect,
gdy jądro systemu operacyjnego jest niezgodne ze wstępnie skompilowanymi modułami jądra Auto-Protect. Funkcję tę
wprowadzono w wersji 12.1.6 programu Symantec Endpoint Protection.
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Pod koniec procesu instalacji, jeśli instalator klienta nie wykryje aktywnych modułów Auto-Protect, następuje
uruchomienie autokompilatora w celu skompilowania zgodnych modułów.
Wcześniej funkcja Auto-Protect działała tylko wtedy, gdy system operacyjny komputera Linux uruchamiał obsługiwane
jądro. Alternatywnie można ręcznie skompilować moduł jądra Auto-Protect.
Wymagania wstępne
Aby automatyczna kompilacja działała, na komputerze klienckim Linux muszą być obecne narzędzia programistyczne,
takie jak:

•
•
•
•
•

kernel-devel
kernel-source
linux-headers
build-essentials
„Narzędzia programisty”

Moduły jądra Symantec Endpoint Protection mogą nie zostać pomyślnie skompilowane na tych jądrach systemu Linux,
których źródło zostało zmienione. Takie jądra systemu Linux nie są obsługiwane przez tę funkcję.
Korzystanie z automatycznej kompilacji
W razie potrzeby moduł automatycznej kompilacji uruchamiany jest automatycznie podczas instalacji. Nie trzeba
podejmować żadnych działań, aby uruchomić moduł automatycznej kompilacji
Jeśli proces automatycznej kompilacji zakończy się pomyślnie, w oknie terminala zostaną wyświetlone następujące
informacje:
Pomyślna kompilacja modułów jądra Auto-Protect z kodu źródłowego
Niestandardowe sterowniki dla symap i symev tworzone przez proces automatycznej kompilacji zawierają w nazwie pliku
wyraz custom (niestandardowe). Plik sepfl-install.log potwierdza również, że automatyczna kompilacja została
uruchomiona i powiodła się. Domyślnie plik ten zapisywany jest w ~/.
Jeśli proces automatycznej kompilacji zakończy się niepowodzeniem, funkcja Auto-Protect zostanie zainstalowana, ale
pozostanie wyłączona. W oknie terminala zostanie wyświetlony komunikat podobny do następującego:
Kompilacja modułów jądra Auto-Protect z kodu źródłowego nie powiodła się z powodu błędu: Numer
Numer reprezentuje numer kodu błędu, który może być różny. Informacje na temat otrzymanego kodu błędu można
znaleźć w dokumentacji kompilatora.

Graficzny interfejs użytkownika klienta systemu Linux — informacje
(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
NOTE
Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 nie ma graficznego interfejsu użytkownika.
Jeśli komputer z systemem Linux zawiera graficzny interfejs użytkownika (GUI), klient Symantec Endpoint Protection
systemu Linux wyświetla na pasku stanu żółtą ikonę tarczy w obszarze powiadomień. Ikona zawiera informacje o tym, czy
klient jest połączony z serwerem zarządzania i stanie ochrony.
Większość zadań zarządzania jest wykonywanych przy użyciu interfejsu wiersza polecenia. Można również korzystać z
interfejsu GUI klienta Symantec Endpoint Protection do wykonywania następujących zadań:
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• Sprawdzenia informacji o wersji produktu i definicjach wirusów.
• Sprawdzenia stanu ochrony klienta, na który składa się również to, czy funkcja Auto-Protect jest włączona, oraz
sprawdzenia stanu zaplanowanych skanowań lub skanowań ręcznych.

• Uruchom program LiveUpdate, aby uzyskać najnowsze definicje wirusów i aktualizacje dla produktów.
• Uzyskaj informacje o tym, czy klient jest niezarządzany, czy jest zarządzany, i czy łączy się z program Symantec
Endpoint Protection Manager, aby otrzymywać aktualizacje reguł.

Można również wykonać te zadania z poziomu wiersza polecenia.
Table 22: Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Ikona

Opis
Klient jest niezarządzany i działa prawidłowo Ikona jest zwykłą żółtą tarczą.
Klient jest zarządzany, działa poprawnie i komunikuje się z programem program Symantec Endpoint Protection Manager.
Ikona to żółta tarcza z zieloną kropką.
Klient jest zarządzany, działa prawidłowo, i nie komunikuje się z programem program Symantec Endpoint Protection Manager
w prawidłowy sposób. Ikona jest żółtą tarczą z jasnożółtą kropką i czarnym wykrzyknikiem.
Klient nie działa prawidłowo z powodu wyłączonych składników, takich jak Auto-Protect, usługa skanowania w czasie
rzeczywistym (rtvscand) lub usługa zarządzania klientami (smcd). Ikona to żółta tarcza z białą kropką z czerwoną obramówką i
czerwonym ukośnikiem na całej kropce.

Rozpoczęcie pracy z klientem dla systemu Linux

Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą
funkcji zdalnego wypychania
Funkcja Zdalne wypychanie przekazuje oprogramowanie klienckie do wskazanych komputerów (według adresu IP lub
nazwy komputera). Po skopiowaniu pakietu na komputer docelowy instalacja pakietu rozpocznie się automatycznie.
Użytkownik komputera nie musi włączać instalacji ani mieć przypisanych uprawnień administratora.
Funkcja Zdalne wypychanie wykonuje następujące zadania:

• Wybiera istniejący pakiet instalacyjny klienta, tworzy nowy pakiet instalacyjny lub tworzy pakiet aktualizujący
ustawienia komunikacji.

• Konfiguruje i tworzy nowe pakiety instalacyjne.
• Określa komputery w sieci, na które ma zostać pobrany pakiet z programu program Symantec Endpoint Protection

Manager.
Funkcja zdalnego wypychania znajduje komputery wskazane przez administratora za pomocą adresu IP lub zakresu
adresów IP albo wszystkie komputery widoczne podczas przeglądania sieci.
NOTE
Aby wypchnąć pakiet instalacyjny klienta na klientów systemu Mac na karcie Przeglądaj sieć, należy
zainstalować na serwerze programu program Symantec Endpoint Protection Manager usługę Bonjour.
Zapoznaj się z następującym artykułem:
Instalowanie usługi Bonjour w programie program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 12.1.5
lub nowszej
Usługa Bonjour nie obsługuje protokołu IPv6. Komputery Mac z włączonym protokołem IPv6 nie mogą być
wyświetlane w oknie Przeglądaj sieć.
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Protokół IPv6 jest obsługiwany w wersji 14.2 i nowszych.

• Program program Symantec Endpoint Protection Manager wypycha oprogramowanie klienckie na wskazane
komputery.
Instalacja pomyślnie skopiowanego pakietu jest automatycznie uruchamiana na komputerach docelowych.
NOTE
Za pomocą funkcji zdalnego wypychania nie można instalować klientów systemu Linux.
Aby zainstalować klienty Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
1. Uruchom Kreatora wdrażania klientów w konsoli.
Kliknij kolejno Pomoc > Strona wprowadzenia, a następnie w sekcji Wymagane zadania kliknij pozycję Zainstaluj
klienta na swoich komputerach.
W przypadku wersji 12.1.x, w menu Typowe zadania kliknij pozycję Zainstaluj klienta.
2. W Kreatorze wdrażania klientów wykonaj jedno z następujących zadań:

• Kliknij pozycję Wdrożenie nowego pakietu, aby utworzyć nowy pakiet instalacyjny, a następnie kliknij przycisk
Dalej.

• Kliknij pozycję Wdrożenie istniejącego pakietu, aby użyć wcześniej utworzonego pakietu, a następnie kliknij
•

przycisk Przeglądaj, aby znaleźć żądany pakiet.
Kreator wdrażania klientów przekaże pakiet i wyświetli ekran Wybór komputera (krok 5).
W obszarze Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji, wybierz czy chcesz zaktualizować ustawienia
komunikacji klientów dla systemu Windows lub Mac na komputerach, na których jest już zainstalowany klient
Symantec Endpoint Protection. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie przejdź do kroku 4.
Za pomocą tej opcji można przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.

Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
3. W przypadku nowego pakietu w panelu Wybierz grupę i zestawy funkcji instalacji wybierz spośród dostępnych
opcji, które różnią się w zależności od typu pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk
Dalej.
NOTE
Aby odinstalować istniejące oprogramowanie zabezpieczające na kliencie systemu Windows, należy
skonfigurować niestandardowe ustawienia instalacji klienta przed uruchomieniem Kreatora wdrażania
klientów. Można również użyć istniejącego pakietu instalacyjnego klienta, który jest skonfigurowany do
włączenia tej funkcji.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
4. Kliknij pozycję Zdalne wypychanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Wybór komputera znajdź komputery, które mają odebrać oprogramowanie, używając jednej z
następujących metod:

• Aby przeglądać sieć w poszukiwaniu komputerów, kliknij pozycję Przeglądaj sieć.
• Aby znaleźć komputery według adresów IP lub nazw komputera, kliknij pozycję Wyszukaj w sieci, a następnie
kliknij pozycję Znajdź komputery.

Można ustawić wartość limitu czasu, aby ograniczyć czas stosowany przez serwer do wyszukiwania.
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6. Kliknij przycisk > >, aby dodać komputery do listy i w razie wyświetlenia monitu w kreatorze uwierzytelnij się w
domenie lub grupie roboczej.
Metoda zdalnej instalacji wypychanej wymaga uprawnień podniesionych. Jeśli komputer kliencki należy do domeny
Active Directory, należy użyć konta administratora domeny.
7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij pozycję Wyślij, aby przekazać oprogramowanie klienckie do wybranych
komputerów.
Gdy ekran Zestawienie wdrażania wskaże powodzenie wdrażania, instalacja zostanie automatycznie uruchomiona
na komputerach klienckich.
Ukończenie instalacji zajmuje kilka minut.
8. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
9. Sprawdź stan zainstalowanych klientów na stronie Klienty.
W przypadku nowych instalacji programu Symantec Endpoint Protection komputery klienckie mogą nie być
wyświetlane w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, dopóki nie zostaną ponownie
uruchomione (automatycznie lub na żądanie użytkownika).
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów
NOTE
Po zdalnym zainstalowaniu pakietu instalacyjnego klienta na klientach systemu Mac upewnij się, że została
przeprowadzona autoryzacja rozszerzenia jądra na komputerach klienckich. Autoryzacja rozszerzenia jądra jest
konieczna, aby program Symantec Endpoint Protection działał poprawnie, ale funkcja zdalne wypychanie nie
informuje użytkownika o konieczności autoryzacji, nawet gdy jest ona wymagana. Na komputerze Mac wybierz
opcję preferencji systemu Ochrona i prywatność a następnie kliknij pozycję Zezwalaj.
Przygotowania do instalacji klienta
Przygotowanie komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac do wdrażania zdalnego
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów

Instalowanie klientów programu Symantec Endpoint Protection za
pomocą łącza internetowego i wiadomości e-mail
Opcja Łącze internetowe i wiadomość e-mail tworzy pakiet instalacyjny i adres URL pakietu. Użytkownicy otrzymują
wiadomość e-mail z adresem URL, pod którym można pobrać pakiet i zainstalować klienta programu Symantec Endpoint
Protection. Aby zainstalować pakiet, użytkownicy muszą mieć przypisane uprawnienia administratora.
Funkcja Łącze internetowe i wiadomość e-mail wykonuje następujące zadania:

• Wybiera, konfiguruje i tworzy pakiety instalacyjne klientów.

•

Wybiera opcje dostępne do konfiguracji pakietów instalacyjnych klientów systemów Windows, Mac i Linux. Wszystkie
pakiety instalacyjne są przechowywane na komputerze z programem program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Użytkownicy są powiadamiani o możliwości pobrania pakietu instalacyjnego klienta za pomocą wiadomości e-mail z
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Użytkownicy z listy otrzymują wiadomość e-mail zawierającą instrukcje pobierania i instalowania pakietu
instalacyjnego klienta. Użytkownicy wykonują instrukcje w celu zainstalowania oprogramowania klienckiego.
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NOTE
Pakiety instalacyjne klientów systemów Mac i Linux są automatycznie eksportowane jako plik archiwum .zip.
Aby prawidłowo zachować uprawnienia plików, należy wypakować plik archiwum macierzystym programem do
archiwizacji, na przykład Archive Utility lub poleceniem ditto systemu Mac. Do wypakowania plików
w tym systemie operacyjnym nie wolno używać polecenia unzip systemu Mac, aplikacji innej firmy ani żadnej
aplikacji systemu Windows.
Przed użyciem łącza internetowego i wiadomości e-mail należy prawidłowo skonfigurować połączenie serwera
zarządzania z serwerem poczty e-mail.
Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi
Aby zainstalować klienty programu Symantec Endpoint Protection za pomocą łącza internetowego i wiadomości email
1. Uruchom Kreatora wdrażania klientów w konsoli.
Kliknij kolejno Pomoc > Strona wprowadzenia, a następnie w sekcji Wymagane zadania kliknij pozycję Zainstaluj
klienta na swoich komputerach.
W przypadku wersji 12.1.x, w menu Typowe zadania kliknij pozycję Zainstaluj klienta.
2. W Kreatorze wdrażania klientów kliknij pozycję Wdrożenie nowego pakietu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Opcja Łącze internetowe i wiadomość e-mail służy tylko do przesyłania nowych pakietów instalacyjnych.
3. Wybierz spośród dostępnych opcji, które różnią się w zależności od typu pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
NOTE
Aby odinstalować istniejące oprogramowanie zabezpieczające na kliencie dla systemu Windows, należy
skonfigurować niestandardowe ustawienia instalacji klienta przed uruchomieniem Kreatora wdrażania
klientów.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
4. Kliknij pozycję Łącze internetowe i wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Treść i adresaci wiadomości e-mail określ adresatów i temat wiadomości e-mail.
Aby określić wielu adresatów wiadomości e-mail, wpisuj przecinek po każdym adresie e-mail. Administrator systemu
konsoli zarządzania automatycznie otrzymuje kopię wiadomości.
Można zaakceptować domyślny temat i treść wiadomości e-mail lub edytować tekst. Można również skopiować adres
URL i opublikować go w wygodnej i bezpiecznej lokalizacji online, na przykład na stronie intranetowej.
6. Aby utworzyć pakiet i dostarczyć łącze pocztą elektroniczną, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk
Zakończ.
7. Sprawdź, czy użytkownicy komputerów otrzymali wiadomość e-mail i zainstalowali oprogramowanie klienckie.
Komputery klienckie mogą nie być wyświetlane w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, dopóki
nie zostaną ponownie uruchomione (automatycznie lub na żądanie użytkownika). Po zakończeniu instalacji klient
systemu Mac automatycznie wyświetli monit z prośbą o ponowne uruchomienie. Klient systemu Linux nie wymaga
ponownego uruchomienia.
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
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Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Przygotowania do instalacji klienta

Co zrobić po zainstalowaniu serwera zarządzania?
Zadania do wykonania po instalacji przedstawiają zadania, które należy wykonać po zainstalowaniu i skonfigurowaniu
produktu, aby ocenić, czy komputery klienckie posiadają wystarczający poziom ochrony. Zadania te należy wykonywać
regularnie, co najmniej raz w tygodniu lub raz w miesiącu.
Table 23: Zadania do wykonania po instalacji
Działanie

Opis

Zmodyfikowanie zasady Należy zmienić następujące ustawienia domyślne skanowania:
ochrony przed wirusami i • W razie utworzenia grupy dla serwerów można zmienić zaplanowany czas skanowania na czas, kiedy
programami typu spyware
większość użytkowników jest w trybie offline.
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows
• Należy włączyć opcję Śledzenie zagrożeń funkcji Automatyczna ochrona.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł: Co to jest Śledzenie zagrożeń?
Funkcja Śledzenie zagrożeń ma następujące wymagania wstępne:
– Funkcja Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi jest włączona.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
– Funkcja udostępniania plików i drukarek systemu Windows jest włączona.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem
Windows
Zmodyfikowanie zasady
zapory dla grupy
komputerów zdalnych i
grupy serwerów

• Poziom zabezpieczeń komputerów zdalnych można zwiększyć, włączając następujące domyślne

Wykluczenie aplikacji i
plików ze skanowania

Można zwiększyć wydajność, wykluczając skanowanie określonych folderów i plików w konfiguracji
klientów.
Klient skanuje na przykład katalog serwera poczty e-mail podczas każdego skanowania zaplanowanego.
Ze skanowania należy wykluczyć pliki i katalogi programu serwera poczty e-mail.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł: Automatyczne wykluczanie plików i folderów serwera
Microsoft Exchange i produktów firmy Symantec — informacje.
Wydajność można zwiększyć, wykluczając foldery i pliki sprawiające problemy w razie ich skanowania.
Program Symantec Endpoint Protection nie powinien na przykład skanować własnościowych plików
programu Microsoft SQL Server. Należy dodać wyjątek zapobiegający skanowaniu folderów zawierających
pliki bazy danych programu SQL Server. Wyjątki te zwiększają wydajność i pozwalają uniknąć uszkodzenia
lub zablokowania plików, gdy program SQL Server musi ich użyć.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł: Sposoby wykluczania plików i folderów programu MS SQL
za pomocą scentralizowanych wyjątków.
Należy dodatkowo wykluczyć ze skanowania wyniki fałszywie dodatnie.
Na komputerach z systemem Windows możliwe jest również wykluczenie plików ze skanowań funkcji AutoProtect według rozszerzeń.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Windows
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac

reguły zapory dla lokalizacji poza firmą:
– Blokuj lokalne udostępnianie plików komputerom zewnętrznym
– Blokuj administrację zdalną
• Zabezpieczenia grupy serwerów można zmniejszyć za pomocą włączenia następujących reguł zapory:
Zezwalaj na lokalne udostępnianie plików komputerom lokalnym. Ta reguła zapory zapewnia, że
dozwolony jest tylko ruch lokalny.
Dostosowywanie reguł zapory
Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych
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Działanie
Wygenerowanie
szybkiego raportu
i zaplanowanego
raportu po skanowaniu
zaplanowanym

Opis
Należy wygenerować szybkie raporty i zaplanowane raporty, aby sprawdzić, czy komputery klienckie mają
odpowiedni poziom zabezpieczeń.
Typy raportów programu program Symantec Endpoint Protection Manager — informacje
Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów
Jak można uruchomić zaplanowane raporty

Sprawdzenie, czy
Należy sprawdzić monitory, dzienniki i stan komputerów klienckich, aby upewnić się, że każda grupa ma
skanowania zaplanowane odpowiedni poziom ochrony.
powiodły się i klienty
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
działają zgodnie z
oczekiwaniami
Ocena wymagań
dotyczących miejsca na
dane i przepustowości
komunikacji z klientami

Program program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 12.1.5 nie przechowuje już wielu
pełnych wersji danych. Obecnie przechowywana tylko najnowsza pełna wersja wraz z przyrostowymi
danymi różnicowymi. Oznacza to, że klienci prawie zawsze pobierają dane różnicowe, a nie pełne pakiety.
Pełne kopie najnowszych danych są pobierane tylko wtedy, gdy klient nie był aktualizowany od bardzo
dawna (co najmniej przez trzy miesiące).
Jeśli środowisko wymaga dokładnej kontroli nad przepustowością sieci, można również ograniczyć
komunikację z klientami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł: Kontrola przepustowości programu
Symantec Endpoint Protection na potrzeby komunikacji z klientami
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Więcej informacji na temat obliczania niezbędnych ilości miejsca w magazynie i wymaganej
przepustowości zobacz: Dokumentacja techniczna programu Symantec Endpoint Protection dotycząca
sprawdzonych metod wymiarowania i skalowalności.

Skonfigurowanie
powiadomień o infekcji
jednym zagrożeniem
lub wykryciu nowego
zagrożenia

Należy utworzyć powiadomienie Pojedyncze zdarzenie zagrożenia i zmodyfikować powiadomienie
Infekcja zagrożeniami.
W przypadku tych powiadomień firma Symantec zaleca, aby:
1. Zmienić dotkliwość zagrożenia na kategorię 1 (bardzo niskie) i powyżej, aby nie otrzymywać
wiadomości e-mail o plikach cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.
2. Należy zachować automatyczne ustawienie tłumienia.
Powiadomienia są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa środowiska i oszczędzają czas.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Zarządzanie powiadomieniami

Konfigurowanie i uruchamianie serwera Symantec Endpoint Protection po raz pierwszy
Zobacz: Zalecane sprawdzone metody zabezpieczenia środowiska przedsiębiorstwa z programem Symantec Endpoint
Protection

Porty komunikacyjne programu Symantec Endpoint Protection
Jeżeli na komputerze, na którym uruchomiony jest program program Symantec Endpoint Protection Manager oraz klient
Symantec Endpoint Protection, działa również zapora programowa lub sprzętowa, należy otworzyć niektóre porty. Porty te
służą do wdrażania zdalnego i do komunikacji pomiędzy serwerem zarządzania a klientami. Instrukcje otwierania portów
lub zezwalania aplikacjom na używanie portów zawiera dokumentacja oprogramowania zapory.
Domyślnie, składnik zapory programu Symantec Endpoint Protection już zezwala na ruch na tych portach.
WARNING
Zapora w kliencie Symantec Endpoint Protection jest domyślnie wyłączana podczas początkowej instalacji
aż do momentu ponownego uruchomienia komputera. Aby zapewnić ochronę zapewnianą przez zaporę,
należy pozostawić włączoną zaporę systemu Windows na klientach do chwili zainstalowania oprogramowania i
ponownego uruchomienia klienta. Zapora klienta Symantec Endpoint Protection automatycznie wyłącza zaporę
systemu Windows podczas ponownego uruchamiania komputera.
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Table 24: Porty niezbędne do instalacji oraz komunikacji klientów i serwerów
Protokół i
numer portu

Wykorzystywany do

Procesu nasłuchiwania

Opis

Wersje, których
dotyczy

TCP 139, 445
UDP 137, 138

Wdrażanie wypychane z programu svchost.exe
program Symantec Endpoint
Protection Manager na komputery z
systemem Windows

• Inicjowany przez program program

Wszystkie

TCP 22

Wdrażanie wypychane z programu launchd
program Symantec Endpoint
Protection Manager na komputery
Mac

• Inicjowany przez program program

Wszystkie

TCP 2967

Funkcjonalność buforowania witryn ccSvcHst.exe (wersja
proxy dostawcy aktualizacji grupy
12.1.5 i nowsze)
(GUP)
Smc.exe (wersje starsze
niż 12.1.5)

TCP 2968

TCP 2638

Przekierowanie ruchu sieciowego – ccSvcHst.exe
Uwierzytelnianie klienta
Komunikacja między
automatycznie zainstalowaną bazą
danych i programem program
Symantec Endpoint Protection
Manager

• sqlserver.exe (baza

•

danych SQL Server
Express; wersja 14.3
RU1 i nowsze)
dbsrv16.exe
(wbudowana baza
danych; wersja 14.3
MP1 i wcześniejsze)

Symantec Endpoint Protection
Manager (clientremote.ex)
• Nie można tego skonfigurować
Wykorzystuje również porty
efemeryczne TCP.
Symantec Endpoint Protection
Manager (clientremote.ex)
Nie można tego skonfigurować

•
• Inicjowany przez klientów programu Wszystkie
Symantec Endpoint Protection

• Konfigurowalny

• Inicjowany przez klientów programu wersja 14.2 i
Symantec Endpoint Protection

• Konfigurowalny
• Inicjowany przez program program
•

Symantec Endpoint Protection
Manager
Konfigurowalny

nowsze

Wszystkie

TCP 1433

Komunikacja pomiędzy zdalną
sqlserver.exe
bazą danych programu SQL Server
a programem program Symantec
Endpoint Protection Manager

• Inicjowany przez program program

TCP 8443

Komunikacja z serwerem (HTTPS)

Cała komunikacja informacji dot.
Wszystkie
logowania oraz administracji
odbywa się z wykorzystaniem tego
bezpiecznego portu.
• Inicjowany przez konsolę opartą na
technologii Java lub zdalnej konsoli
opartej na sieci lub przez partnerów
replikacji
• Konfigurowalny
Program program Symantec Endpoint
Protection Manager nasłuchuje na tym
porcie.

SemSvc.exe

Symantec Endpoint Protection
Manager
• Konfigurowalny
Serwer zarządzania program
Symantec Endpoint Protection
Manager wykorzystuje również porty
efemeryczne TCP.

Wszystkie
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Protokół i
numer portu

Wykorzystywany do

Procesu nasłuchiwania

Opis

Wersje, których
dotyczy

TCP 8444

Usługi internetowe programu
SemSvc.exe
Symantec Protection Center (SPC)
2.0

Jest to port usług internetowych
12.1.x
programu Symantec Protection Center
2.0. Za pomocą tego portu program
Symantec Protection Center 2.0
wysyła żądania kanałów danych i
schematów postępowania do programu
program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Program Symantec Protection Center
2.0 nie jest obsługiwany przez program
Symantec Endpoint Protection 14.x.

TCP 9090

Komunikacja z konsolą internetową SemSvc.exe

Ten port jest wykorzystywany
wyłącznie do początkowej komunikacji
HTTP pomiędzy konsolą zdalnego
zarządzania i programem program
Symantec Endpoint Protection
Manager. Ta początkowa komunikacja
obejmuje instalację oraz wyświetlenie
tylko ekranu logowania.
• Inicjowany przez zdalną konsolę
internetową
• Konfigurowalny
Wykorzystuje również porty
efemeryczne TCP.

TCP 8014

Komunikacja między program
Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTP) i klientem
Symantec Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

• Inicjowany przez klientów programu Wszystkie

Komunikacja między program
Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTPS) i klientem
Symantec Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

TCP 443

Wszystkie

Symantec Endpoint Protection

• Konfigurowalny

Klienci również wykorzystują porty
efemeryczne TCP.

• Inicjowany przez klientów programu Wszystkie
Symantec Endpoint Protection

• Konfigurowalny
• Opcjonalnie dla wersji 12.1.x, ale

domyślnie dla nowych instalacji 14.x
Klienci również wykorzystują porty
efemeryczne TCP.
TCP 443

Komunikacja między programem
program Symantec Endpoint
Protection Manager i konsolą w
chmurze

prunsvr.exe

Informacje na temat dodawania domen
do listy pomijania proxy w przypadku
konsoli w chmurze:
Komunikaty o błędach serwera
proxy są wyświetlane na karcie
Endpoint Protection Manager Cloud >
Rozwiązywanie problemów

wersja 14.0.1 i
nowsze
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Protokół i
numer portu

Wykorzystywany do

Procesu nasłuchiwania

Opis

Wersje, których
dotyczy

HTTPS 443

Komunikacja między klientem
mobilnym Symantec Endpoint
Protection i konsolą w chmurze

Brak

Klienty zarządzane, które nawiązują
wersja 14.2 i
sporadyczny kontakt z programem
nowsze
program Symantec Endpoint Protection
Manager przesyłają krytyczne
zdarzenia bezpośrednio do konsoli w
chmurze. Program program Symantec
Endpoint Protection Manager musi być
zarejestrowany w konsoli w chmurze.
Monitorowanie klientów mobilnych
Symantec Endpoint Protection z konsoli
w chmurze

HTTP 8081
HTTPS 8082

Komunikacja między programem
program Symantec Endpoint
Protection Manager i urządzeniem
Serwer analizy treści

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

Serwer zarządzania używa tego portu
do komunikacji z Serwerem analizy
treści lub rozwiązaniem Malware
Analysis Appliance.

TCP 8445

Wykorzystywany przez zdalną
konsolę tworzenia raportów

httpd.exe (Apache)

• Inicjowany przez konsolę tworzenia Wszystkie

TCP 8446

Usługi internetowe

semapisrv.exe (14.x)
SemSvc.exe (12.1.x)

Aplikacje zdalnego zarządzania
Wszystkie
używają tego portu do wysyłania
ruchu usług internetowych przy użyciu
protokołu HTTPS.
• Inicjowane są przez usługę Remote
Monitoring and Management (RMM)
i przez konsolę EDR
• Konfigurowalny
• Używane w przypadku konsoli
zdalnej Java (od wersji 14.0.1)

TCP 8447

Uruchamianie procesów

semlaunchsrv.exe

Top konto usług wirtualnych uruchamia
procesy programu program Symantec
Endpoint Protection Manager, które
wymagają wyższych uprawnień, dzięki
czemu te inne usługi nie muszą mieć
ich przydzielonych. Przyjmuje tylko
żądania z hosta lokalnego.
• Inicjowany przez program program
Symantec Endpoint Protection
Manager (SemSvc.exe)
• Konfigurowalny

TCP 8765

Kontrola serwera

SemSvc.exe

Wykorzystywany przez program
Wszystkie
program Symantec Endpoint Protection
Manager do zamknięcia usług
internetowych programu Tomcat.
• Inicjowany przez program program
Symantec Endpoint Protection
Manager
• Konfigurowalny

tylko wersje
14.2.x.
Nieobsługiwany w
wersji 14.3.

raportów

• Konfigurowalny

12.1.5 i nowsze
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Protokół i
numer portu

Wykorzystywany do

Procesu nasłuchiwania

Opis

Wersje, których
dotyczy

TCP 1100

Rejestr obiektów zdalnych

SemSvc.exe

Informuje program AjaxSwing, na
Wszystkie
którym porcie uruchamiać program RMI
Registry.
• Inicjowany przez program
AjaxSwing
• Nie można tego skonfigurować

UDP 514

Przekazanie danych do serwera
Syslog
(Opcjonalnie)

SemSvc.exe

• Ruch wychodzący z serwera Syslog
do programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
• Ruch przychodzący do serwera
Syslog
• Konfigurowalny
Ruch do programu program Symantec
Endpoint Protection Manager lub
wychodzący z niego używa portów
efemerycznych UDP.

• Systemy Windows Vista i nowsze zawierają zaporę, która domyślnie jest włączona. Jeśli zapora jest włączona, zdalne
•

zainstalowanie lub wdrożenie klienta może się okazać niemożliwe. W razie problemów z wdrożeniem klienta na
komputerach z tymi systemami operacyjnymi należy skonfigurować ich zapory w celu zezwolenia na wymagany ruch.
Jeśli po wdrożeniu ma być używana zapora systemu Windows, należy ją skonfigurować w celu zezwolenia na
udostępnianie drukarek (na porcie 445).

Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień zapory systemu Windows zawiera dokumentacja systemu Windows.
Informacje o podstawowych ustawieniach serwera zarządzania
Przygotowanie komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac do wdrażania zdalnego
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Przygotowania do instalacji klienta
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Instalowanie i odinstalowywanie serwera zarządzania i
klientów
Planowanie instalacji programu Symantec Endpoint Protection Manager i klientów.
Przed przystąpieniem do instalowania programu Symantec Endpoint Protection Manager należy wziąć pod uwagę
następujące kwestie:

• Liczba klientów w sieci.
• Która baza danych ma być używana, domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express czy Microsoft
SQL Server.

• Czy należy skonfigurować wiele lokacji.
• Czy należy skonfigurować serwer przełączania awaryjnego.
Przed przystąpieniem do instalowania klientów programu Symantec Endpoint Protection Manager należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie:

• Jakie funkcje mają być zainstalowane.
• Która z metod wdrożenia ma być zastosowana.

Kwestie dotyczące architektury sieciowej
Program Symantec Endpoint Protection można zainstalować w celach testowych, bez względu na architekturę sieci firmy.
Serwer program Symantec Endpoint Protection Manager można zainstalować z kilkoma klientami, aby zapoznać się z
jego składnikami i funkcjami.
Przed zainstalowaniem klientów w środowisku produkcyjnym należy zaplanować wdrażanie odpowiednio do struktury
organizacyjnej firmy i jej potrzeb.
Planując wdrażanie, należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

• program Symantec Endpoint Protection Manager

•

•
•

•

Administratorzy używają serwera program Symantec Endpoint Protection Manager do zarządzania zasadami
zabezpieczeń i komputerami klienckimi. Należy przeanalizować zabezpieczenia i dostępność komputera, na którym
instalowany jest program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Konsola zdalna
Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do serwera program Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą
komputera zdalnego z oprogramowaniem konsoli. Administratorzy mogą używać komputera zdalnego, gdy są poza
biurem. Należy się upewnić, że komputery zdalne spełniają wymagania konsoli zdalnej.
Komputery lokalne i zdalne
Komputery zdalne mogą korzystać z wolniejszych połączeń sieciowych. Konieczne może być użycie innej metody
instalacji niż w przypadku komputerów lokalnych.
Komputery przenośne
Komputer przenośne mogą łączyć się z siecią nieregularnie. Na komputerach przenośnych można zastosować
zasadę usługi LiveUpdate włączającą harmonogram usługi LiveUpdate. Wszelkie komputery przenośne, które nie
ewidencjonują się regularnie, nie uzyskują innych aktualizacji zasad.
Komputery znajdujące się z bezpiecznych obszarach
Komputery znajdujące się w bezpiecznych obszarach mogą wymagać innych ustawień zabezpieczeń niż komputery
nie znajdujące się w bezpiecznych obszarach.
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Należy zidentyfikować komputery, na których ma zostać zainstalowany klient. Firma Symantec zaleca zainstalowanie
oprogramowania klienckiego na wszystkich komputerach, włącznie z komputerem serwera program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Konfigurowanie i uruchamianie serwera Symantec Endpoint Protection po raz pierwszy

Wybieranie typu bazy danych — informacje
Program program Symantec Endpoint Protection Manager używa bazy danych do przechowywania informacji o klientach i
ustawieniach. Baza danych jest tworzona w procesie konfiguracji. Typ bazy danych należy wybrać przed zainstalowaniem
serwera zarządzania. Do chwili skonfigurowania serwera zarządzania do używania bazy danych nie można korzystać z
konsoli.
Table 25: Bazy danych używane przez program program Symantec Endpoint Protection Manager
Typ bazy danych

Opis

Microsoft SQL Server
Express (domyślnie)

Baza danych programu SQL Server Express jest automatycznie domyślnie instalowana z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager. Baza danych programu SQL Server Express nie wymaga
konfiguracji i jest łatwiejsza do zainstalowania niż program SQL Server. Program SQL Server Express
można również zainstalować oddzielnie, co wymaga pewnej konfiguracji. Baza danych programu SQL
Server Express obsługuje maksymalnie 5 tys. klientów.
W wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych domyślną bazą danych była baza wbudowana.
Informacje o podstawowych ustawieniach serwera zarządzania

Wbudowana baza
danych

Wbudowana baza danych jest automatycznie instalowana z programem program Symantec Endpoint
Protection Manager domyślnie. Wbudowana baza danych nie wymaga konfiguracji. Wbudowana baza
danych obsługuje maksymalnie 5000 klientów.

Microsoft SQL Server

W przypadku wybrania tej opcji programy SQL Server i SQL Server Native Client należy zainstalować
przed zainstalowaniem programu program Symantec Endpoint Protection Manager. W celu zapewnienia
optymalnej zgodności należy zainstalować wersję składnika SQL Server Native Client odpowiadającą
używanej wersji programu SQL Server.
Program SQL Server należy zakupić i zainstalować w następujących przypadkach:
• Konieczna jest obsługa ponad 5000 klientów. Każdy serwer zarządzający wykorzystujący SQL Server
może obsługiwać do 18 tys. klientów (dla wersji 14.x). Jeśli w organizacji jest więcej klientów, można
zainstalować dodatkowy serwer zarządzania.
• Administrator chce obsługiwać przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia.
• Administrator chce skonfigurować dodatkowe serwery zarządzania jako partnerów lokacji.
Określanie niezbędnej liczby lokacji
Jeśli tworzona jest baza danych SQL Server, najpierw należy zainstalować instancję SQL Server
na serwerze lokalnym lub zdalnym. Następnie należy skonfigurować go do komunikacji z serwerem
zarządzania.
Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje

Informacje o podstawowych ustawieniach serwera zarządzania
Następujące wartości reprezentują ustawienia domyślne po instalacji programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Niektóre z wartości można skonfigurować jedynie w przypadku instalowania programu program Symantec Endpoint
Protection Manager przy użyciu konfiguracji niestandardowej.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
Porty komunikacyjne programu Symantec Endpoint Protection
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Table 26: Podstawowe ustawienia serwera
Ustawienie

Wartość domyślna

Opis

Nazwa lokacji

Moja lokacja (domyślna)
Wyświetlana w programie program Symantec Endpoint Protection Manager
nazwa lokacji. Nazwa lokacji to kontener najwyższego poziomu, w którym są
Lokacja Nazwa hosta
lokalnego (niestandardowe) konfigurowane i uruchamiane wszystkie funkcje programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.

Nazwa serwera

Nazwa hosta lokalnego

Nazwa komputera z uruchomionym programem program Symantec Endpoint
Protection Manager.

Folder danych
serwera

SEPM_Install\data

Katalog, w którym program program Symantec Endpoint Protection Manager
umieszcza pliki danych, w tym kopie zapasowe, replikowane dzienniki i inne pliki.
Jeżeli taki katalog nie istnieje, zostanie utworzony przez instalatora.
Domyślna wartość dla SEPM_Install to C:\Program Files (x86)\Symantec\program
Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach (tylko wersja 12.1.x) domyślna lokalizacja to C:\Program
Files\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.

Hasło szyfrowania

Brak

Hasło, które służy do szyfrowania komunikacji między programem program
Symantec Endpoint Protection Manager a klientami.
W razie wybrania konfiguracji domyślnej system automatycznie wygeneruje hasło
szyfrowania. Te informacje można wydrukować lub skopiować do schowka z
ekranu zestawienia.
W razie wybrania konfiguracji niestandardowej można wybrać opcję
automatycznego wygenerowania losowego hasła przez system lub samodzielnie
utworzyć hasło. Hasło może składać z 6-32 znaków alfanumerycznych.
Hasło to należy zanotować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po utworzeniu
bazy danych hasła nie można zmienić ani przywrócić. Hasło to należy też
wprowadzić w celu odzyskania systemu po awarii, jeżeli nie utworzono kopii
zapasowej bazy danych, którą można przywrócić.
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint
Protection

Nazwa użytkownika admin

Domyślna nazwa użytkownika używana do pierwszego zalogowania się do konsoli
programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Tego ustawienia nie
można zmienić.

Hasło

Brak

Hasło określone podczas konfiguracji serwera dla konta użytkownika admin.
Aby ponownie skonfigurować serwer zarządzania w późniejszym czasie, potrzebne
jest oryginalne hasło administratora. Hasło to należy zanotować i przechowywać w
bezpiecznym miejscu.

Adres e-mail

Brak

Na podany adres e-mail wysyłane są powiadomienia systemowe.

Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje
W razie instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager z bazą danych programu SQL Server należy
spełnić specjalne wymagania dotyczące konfiguracji programu SQL Server.
Przed utworzeniem bazy danych firma Symantec zaleca zainstalowanie nowego wystąpienia serwera Microsoft SQL
Server zgodnego z wymaganiami instalacyjnymi i konfiguracyjnymi oprogramowania firmy Symantec. Bazę danych można
zainstalować w istniejącym wystąpieniu, ale wystąpienie to musi być poprawnie skonfigurowane, ponieważ w przeciwnym
razie instalacja nie powiedzie się. Na przykład w przypadku wyboru rozróżniania wielkich i małych liter przy sortowaniu
bazy danych SQL instalacja nie powiedzie się.
WARNING
Aby zmaksymalizować zabezpieczenia komunikacji ze zdalnym serwerem SQL Server, należy umieścić oba
serwery w tej samej bezpiecznej podsieci.
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Table 27: Wymagane ustawienia konfiguracji programu SQL Server
Ustawienie
konfiguracji

Wymaganie instalacji

Nazwa wystąpienia

Nie wolno używać nazwy domyślnej wystąpienia. Należy utworzyć nazwę taką jak SEPM.
Baza danych o nazwie Sem5 jest domyślnie tworzona w wystąpieniu programu SQL Server podczas
instalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Nazwa domyślna jest obsługiwana,
ale w przypadku zainstalowania wielu wystąpień na jednym komputerze może dojść do pomyłek.

Konfigurowanie
uwierzytelniania

Tryb mieszany lub tryb uwierzytelniania systemu Windows
Tryby uwierzytelniania bazy danych programu SQL Server — informacje

Hasło sa

Podczas ustawiania uwierzytelniania w trybie mieszanym należy ustawić hasło sa.

Włączony protokół

TCP/IP

Adresy IP protokołu
TCP/IP

Należy włączyć adres IP1 i adres IP2

Numery portów TCP/IP Pole TCP Dynamic Ports (Dynamiczne porty TCP) należy pozostawić puste, a w polu TCP Port (Port TCP)
dla adresów IP1, IP2 i należy określić numer portu TCP. Portem domyślnym jest zazwyczaj port 1433. Numer portu wybiera się
IPALL
podczas tworzenia bazy danych.
Baza danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager nie obsługuje portów
dynamicznych.
Połączenia zdalne

Muszą być włączone. Wskazany musi być również protokół TCP/IP.

Jeśli baza danych znajduje się na serwerze zdalnym, należy także zainstalować składniki klienckie programu SQL Server
na komputerze, na którym jest uruchomiony program program Symantec Endpoint Protection Manager. Składnik klienta
programu SQL Server zawiera plik BCP.EXE. Numer wersji składników klienta programu SQL Server powinien być taki
sam jak numer wersji używanego programu SQL Server. Instrukcje instalacji zawiera dokumentacja programu SQL
Server.
W fazie konfiguracji bazy danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager należy wybrać i wprowadzić
różne wartości bazy danych. Należy rozumieć decyzje konieczne do prawidłowego skonfigurowania bazy danych.
W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia, które mogą być wymagane przed rozpoczęciem procesu instalacji.
Table 28: Ustawienia bazy danych programu SQL Server
Ustawienie

Wartość domyślna

Opis

Nazwa serwera

Nazwa hosta lokalnego

Nazwa komputera z uruchomionym programem
program Symantec Endpoint Protection Manager.

Folder danych
serwera

SEPM_Install\data

Folder, w którym program program Symantec Endpoint
Protection Manager umieszcza pliki danych, w
tym kopie zapasowe, replikowane dane i inne pliki
programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie
utworzony przez instalatora.
Domyślna wartość dla SEPM_Install to C:\Program
Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager.
W 32-bitowych systemach (tylko wersja 12.1.x)
domyślna lokalizacja to C:\Program Files\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.

107

Ustawienie

Wartość domyślna

Opis

Hasło szyfrowania

Brak

Hasło, które służy do szyfrowania komunikacji między
programem program Symantec Endpoint Protection
Manager a klientami. Hasło może się składać z 6–32
znaków alfanumerycznych i jest wymagane.
Hasło to należy zanotować i przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Po utworzeniu bazy danych
hasła nie można zmienić ani przywrócić. Hasło to
należy też wprowadzić w celu odzyskania systemu
po awarii, jeżeli nie utworzono kopii zapasowej bazy
danych, którą można przywrócić.
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii
dla programu Endpoint Protection

Serwer bazy
danych

Nazwa hosta lokalnego

Nazwa komputera z zainstalowanym programem
SQL Server i opcjonalna nazwa wystąpienia.
Jeżeli serwer bazy danych został zainstalowany z
domyślnym wystąpieniem (tj. bez nazwy), należy
wprowadzić albo nazwa hosta lub adres IP Adres
IP. Jeżeli serwer bazy danych został zainstalowany
z nazwanym wystąpieniem, należy wprowadzić
wartość nazwa hosta\nazwa_wystąpienia lub Adres
IP\nazwa_wystąpienia. Użycie nazwa hosta działa
jedynie przy prawidłowo skonfigurowanym serwerze
DNS.
Jeśli baza danych tworzona jest na zdalnym serwerze
bazy danych SQL, należy także zainstalować składniki
klienckie programu SQL Server na serwerze, na którym
jest uruchamiany program program Symantec Endpoint
Protection Manager.

Port serwera SQL

1433

Port, który jest używany do wysyłania i odbierania
ruchu do/z programu SQL Server.
Nie można korzystać z portu 0. Port 0 oznacza
niestandardowy, wynegocjowany port.

Nazwa bazy danych sem5

Nazwa utworzonej bazy danych.

Nazwa użytkownika sem5
bazy danych

Nazwa konta użytkownika utworzonej bazy danych.
To konto użytkownika ma przypisane standardowe
uprawnienia zapisu i odczytu. Nazwa może być
dowolną kombinacją znaków alfanumerycznych i
znaków specjalnych ~ # % _ + = | : .. Nie są
dozwolone następujące znaki: ` ! @ ' $ ^ & *
( ) - { } [ ] " \ / < ; > , ? Nie są również
dozwolone następujące nazwy: sysadmin, server
admin, setupadmin, securityadmin, processadmin,
dbcreator, diskadmin, bulkadmin.

Hasło bazy danych

Hasło przypisane do konta użytkownika bazy danych.
Hasło może być dowolną kombinacją znaków
alfanumerycznych i znaków specjalnych ~ # % _ + =
| : . /. Nie są dozwolone następujące znaki: ! @ *
( ) { } [ ] ; , ?

Brak
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Ustawienie

Wartość domyślna

Folder klienta
natywnego SQL
Server

SQL Server 2005 (12.1.x): Katalog

instalacji\90\Tools\Binn
SQL Server 2008: Katalog
instalacji\100\Tools\Binn
SQL Server 2012: Katalog
instalacji\110\Tools\Binn
SQL Server 2014/2016/2017/2019: Katalog
instalacji\Client SDK\ODBC\110\Tools
\Binn

Opis
Lokalizacja lokalnego katalogu klienta natywnego SQL,
w którym znajduje się plik bcp.exe.
Pokazane ścieżki instalacji odpowiadają domyślnym
ścieżkom dla serwera Microsoft SQL Server. Katalog
instalacji oznacza dysk i katalog instalacji serwera
Microsoft SQL Server.
Aby zainstalować klienta natywnego SQL Server,
zajrzyj na stronę Microsoft TechNet i wyszukaj
odpowiednią wersję oprogramowania SQL Server:
Instalowanie klienta natywnego SQL Server

Nazwa użytkownika Brak
serwera

Nazwa konta administratora serwera bazy danych —
zazwyczaj sa.

Hasło serwera

Hasło przypisane do konta administratora serwera bazy
danych. To hasło to zwykle „sa”.

Brak
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Ustawienie

Wartość domyślna

Folder danych bazy Automatycznie wykrywany po kliknięciu pozycji
danych
Domyślny.
SQL Server 2005 (12.1.x): Katalog

instalacji\MSSQL.1\MSSQL\Data
SQL Server 2008: Katalog
instalacji\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2008 R2: Katalog
instalacji\MSSQL10_50.MSSQLSERVER
\MSSQL\Data
SQL Server 2012: Katalog
instalacji\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2014: Katalog
instalacji\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2016: Katalog
instalacji\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2017: Katalog
instalacji\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data
SQL Server 2019: Katalog
instalacji\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL
\Data

Opis
Lokalizacja folderu danych programu SQL Server.
Jeżeli instalacja przeprowadzana jest na serwerze
zdalnym, identyfikator woluminu musi zgadzać się z
identyfikatorem na serwerze zdalnym.
Pokazane ścieżki instalacji odpowiadają domyślnym
ścieżkom dla serwera Microsoft SQL Server.
• Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do
nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server
2005, nazwa wystąpienia jest dołączana do ciągu
MSSQL z kropką i identyfikatorem liczbowym. Na
przykład \MSSQL.n\MSSQL\Data
• Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do
nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server
2008, nazwa wystąpienia jest dołączana do
ciągu MSSQL10. Na przykład \MSSQL10.nazwa
wystąpienia\MSSQL\Data
• Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do
nazwanego wystąpienia na serwerze SQL
Server 2008 R2, nazwa wystąpienia jest
dołączana do ciągu MSSQL10_50. Na przykład
\MSSQL10_50.nazwa wystąpienia\MSSQL\Data
• Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do
nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server
2012, nazwa wystąpienia jest dołączana do
ciągu MSSQL11. Na przykład \MSSQL11.nazwa
wystąpienia\MSSQL\Data
• Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do
nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server
2014, nazwa wystąpienia jest dołączana do
ciągu MSSQL12. Na przykład \MSSQL12.nazwa
wystąpienia\MSSQL\Data
• Jeżeli instalacja przeprowadzana jest do
nazwanego wystąpienia na serwerze SQL Server
2016, nazwa wystąpienia jest dołączana do
ciągu MSSQL13. Na przykład \MSSQL13.nazwa
wystąpienia\MSSQL\Data
• W przypadku instalacji na określonej instancji na
serwerze SQL 2017, nazwa instancji jest dołączona
do MSSQL14. Na przykład \MSSQL12.nazwa
wystąpienia\MSSQL\Data
• W przypadku instalacji na określonej instancji na
serwerze SQL 2019, nazwa instancji jest dołączona
do MSSQL15. Na przykład \MSSQL13.nazwa
wystąpienia\MSSQL\Data
Lokalizacje plików dla domyślnych i nazwanych
wystąpień programu SQL Server
Note: Po kliknięciu pozycji Domyślny wyświetlany jest
poprawny folder instalacji, o ile nazwa wystąpienia i
serwer bazy danych zostały wprowadzone poprawnie.
Jeżeli po kliknięciu pozycji Domyślny nie zostanie
wyświetlony poprawny folder instalacji, utworzenie bazy
danych nie powiedzie się.

Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
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Tryby uwierzytelniania bazy danych programu SQL Server —
informacje
Program program Symantec Endpoint Protection Manager obsługuje dwa tryby uwierzytelniania bazy danych programu
SQL Server:

• Tryb Uwierzytelnianie systemu Windows
• Tryb mieszany
Program SQL Server można skonfigurować do używania trybu uwierzytelniania systemu Windows lub mieszanego
trybu uwierzytelniania. Uwierzytelnianie w trybie mieszanym umożliwia używanie poświadczeń systemu Windows lub
uwierzytelnień programu SQL Server. Gdy program SQL Server jest skonfigurowany do używania trybu mieszanego,
program program Symantec Endpoint Protection Manager można skonfigurować do używania uwierzytelniania
systemu Windows lub mieszanego trybu uwierzytelniania. Gdy program SQL Server jest skonfigurowany do używania
trybu Uwierzytelnianie systemu Windows, program program Symantec Endpoint Protection Manager również należy
skonfigurować do używania uwierzytelniania systemu Windows.
W przypadku połączeń ze zdalną bazą danych używającą trybu Uwierzytelnianie systemu Windows należy pamiętać o
następujących wymaganiach:

• W przypadku wdrożeń dokonywanych w środowisku usługi Active Directory program program Symantec Endpoint
•

Protection Manager i program SQL Server muszą znajdować się w tej samej domenie systemu Windows.
W przypadku wdrożeń dokonywanych w środowisku z grupami roboczymi poświadczenia uwierzytelniania konta
Windows muszą być identyczne dla komputerów lokalnych i komputerów zdalnych.

Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje

Odinstalowanie programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
Podczas dezinstalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager odinstalowane zostają serwer i konsola.
Podczas dezinstalacji można też usunąć bazę danych i pliki kopii zapasowej bazy danych. Aby odinstalować program
Symantec Endpoint Protection Manager należy użyć panelu sterowania systemu Windows do usunięcia, naprawy lub
zmiany aplikacji zazwyczaj w obszarze Programy i funkcje.
Jeśli planowana jest ponowna instalacja programu program Symantec Endpoint Protection Manager, przed
odinstalowaniem należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.
W niektórych przypadkach konieczne może być odinstalowanie programu program Symantec Endpoint Protection
Manager za pomocą innych metod na przykład narzędzia CleanWipe. Patrz:
Odinstalowywanie programu Symantec Endpoint Protection
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników

Zarządzanie instalacją klienta programu Symantec Endpoint
Protection
Klienta Symantec Endpoint Protection należy zainstalować na każdym komputerze fizycznym i wirtualnym, który ma
podlegać ochronie.
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Table 29: Zadania instalacji komputera klienckiego
Działanie

Opis

Identyfikacja komputerów Należy zidentyfikować komputery, na których ma zostać zainstalowane oprogramowanie klienckie. Należy
klienckich
sprawdzić, czy na wszystkich komputerach jest uruchomiony obsługiwany system operacyjny.
Note: Firma Symantec zaleca zainstalowanie klienta również na komputerze serwera program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Najnowsze wymagania systemowe zawiera dokument: Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania
systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint Protection
Identyfikacja
grup komputerów
(opcjonalnie)

Należy zidentyfikować grupy komputerów, do których mają należeć klienty. Klienty można na przykład
grupować zgodnie z typem komputera, tak aby zachować zgodność z wymogami organizacji, lub zgodnie
z wymaganym poziomem zabezpieczeń. Grupy można utworzyć przed instalacją oprogramowania
klienckiego lub po instalacji.
Można również zaimportować istniejącą strukturę grup, na przykład strukturę usługi Active Directory.
Zarządzanie grupami klientów
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP

Przygotowanie
komputerów klienckich
do wdrożenia i instalacji

Jeśli użytkownicy nie mają praw administracyjnych do swoich komputerów, należy zainstalować
oprogramowanie klienckie zdalnie metodą zdalnej instalacji wypychanej. Zdalna instalacja wypychana
wymaga wprowadzenia poświadczeń zapewniających lokalne prawa administracyjne do komputerów.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
Komputery należy przygotować do zdalnego wdrożenia klienta oraz do udanej komunikacji z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager po instalacji.
Przygotowanie komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac do wdrażania zdalnego

Określenie funkcji
i wdrożenie
oprogramowania
klienckiego

Oprogramowanie klienckie można zainstalować przy użyciu jednej z dostępnych metod. Można również
wyeksportować niestandardowy pakiet klienta w celu jego późniejszego wdrożenia lub użycia z narzędziem
innej firmy.
Note: Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać jednocześnie z
instalacją programu Symantec Endpoint Protection. Instalacja jakiegokolwiek programu innej firmy, która
powoduje zmiany na poziomie sieci lub systemu, może powodować niepożądane skutki podczas instalacji
programu Symantec Endpoint Protection. Jeśli to możliwe, przed instalacją programu Symantec Endpoint
Protection należy ponownie uruchomić komputery klienckie.
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Instalowanie oprogramowania klienta systemu Windows za pomocą narzędzi innych firm
• Administrator decyduje o wyborze funkcji instalowanych na komputerach klienckich. Przed
wyeksportowaniem lub wdrożeniem pakietu instalacyjnego można skonfigurować niestandardowy
zestaw funkcji klienta i ustawienia instalacji. Ustawienia instalacji obejmują folder instalacyjny oraz
ustawienia ponownego uruchamiania. Można również użyć domyślnego zestawu funkcji klienta oraz
ustawień instalacji.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
• W przypadku klientów systemu Windows podczas konfigurowania ustawień instalacji klienta można
wybrać opcję automatycznego odinstalowania oprogramowania zabezpieczającego innych firm.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Sprawdzanie stanu
zabezpieczeń

Należy sprawdzić, czy instalacja klienta się powiodła oraz czy klienty komunikują się z programem program
Symantec Endpoint Protection Manager. Klienty zarządzane mogą nie być wyświetlane w konsoli, dopóki
nie zostaną ponownie uruchomione.
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection
Manager
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Po instalacji należy wykonać dodatkowe czynności, aby zabezpieczyć komputery niezarządzane oraz zoptymalizować
wydajność instalacji programu Symantec Endpoint Protection .
Konfigurowanie i uruchamianie serwera Symantec Endpoint Protection po raz pierwszy

Przygotowanie komputerów z systemem Windows lub Mac do wdrażania
zdalnego
Przed wdrożeniem programu Symantec Endpoint Protection z program Symantec Endpoint Protection Manager
konieczne jest przygotowanie komputerów mające na celu zapewnienie udanej instalacji zdalnej. Kroki opisane
poniżej dotyczą wyłącznie instalacji zdalnej. Wprowadzone zmiany można cofnąć, jednak w przypadku konieczności
przeprowadzenia kolejnej instalacji zdalnej, trzeba je będzie zastosować ponownie.
NOTE
Nie można wdrożyć klienta Symantec Endpoint Protection dla komputerów z systemem Linux zdalnie z
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 30: Zadania potrzebne do przygotowania komputerów do zdalnej instalacji
Zadanie

Szczegóły

Posiada prawa
administracyjne do
komputerów klienckich.

Jeśli komputer kliencki należy do domeny Active Directory, do zdalnej instalacji wypychanej należy użyć
poświadczeń konta administratora domeny. W przeciwnym razie każdemu komputerowi, na którym jest
wdrażany klient, należy udostępnić poświadczenia administratora.

Modyfikowanie ustawień
zapory

Należy zmodyfikować ustawienia zapory, tak aby zezwolić na komunikację między składnikami programu
Symantec Endpoint Protection.
Porty komunikacyjne programu Symantec Endpoint Protection

Odinstaluj istniejące
oprogramowanie
zabezpieczające innej
firmy

Odinstaluj wszelkie oprogramowanie zabezpieczające innych firm używane w danym momencie.
Dla komputerów z systemem Windows, program Symantec Endpoint Protectionw wersji 12.1 RU1
MP1 i nowszych uwzględnia narzędzia, które pomagają automatycznie odinstalowywać wybrane
oprogramowanie zabezpieczające innych firm. Całe oprogramowanie zabezpieczające, które nie zostało
odinstalowane za pomocą tego programu, musi zostać odinstalowane osobne.
Note: Niektóre programy mogą mieć specjalne procedury odinstalowania lub mogą wymagać wyłączenia
składnika automatycznej ochrony oprogramowania zabezpieczającego innego producenta Należy
sprawdzić dokumentację oprogramowania innej firmy.
Należy skonfigurować to narzędzie przed wdrożeniem, a od odinstalowanie przebiega przed instalacją
programu Symantec Endpoint Protection.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Odinstalować klientów
Symantec Endpoint
Protection, które nie
zostały odinstalowane
normalnie

Począwszy od wersji 14, można odinstalować istniejącą instalację klienta Symantec Endpoint Protection
dla systemu Windows. Należy korzystać z tej opcji jedynie, jeżeli obecna instalacja programu Symantec
Endpoint Protection nie odinstalowywuje się normalnie. Nie należy korzystać z tej opcji jako części
standardowego wdrożenia.
Należy skonfigurować to narzędzie przed wdrożeniem, a od odinstalowanie przebiega przed instalacją
programu Symantec Endpoint Protection.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Odinstaluj
nieobsługiwane
lub konsumenckie
oprogramowanie
zabezpieczające firmy
Symantec

Odinstaluj wszystkie nieobsługiwane wersje oprogramowania zabezpieczającego firmy Symantec, takie
jak Symantec AntiVirus lub Symantec Client Security. Migracja bezpośrednia z tych produktów nie jest
obsługiwana.
Należy również odinstalować wszystkie produkty zabezpieczające firmy Symantec oznaczone marką
konsumenta, takie jak Norton Internet Security.
Informacje o odinstalowywaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do oprogramowania firmy
Symantec.
Obsługiwane ścieżki uaktualnienia najnowszej wersji Symantec Endpoint Protection 14.x
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Table 31: Zadania przygotowujące klientów systemu Windows do wdrożenia zdalnego
System operacyjny

Zadania

Przygotowanie
komputerów z systemem
Windows Vista, Windows
7 lub Windows Server
2008 / 2008 R2

Funkcja Kontrola konta użytkownika systemu Windows blokuje lokalnym kontom administracyjnym dostęp
zdalny do zdalnych udziałów administracyjnych, takich jak C$ i Admin$. Jeśli zostanie wyłączony klucz
rejestru LocalAccountTokenFilterPolicy, nie trzeba całkowicie wyłączać funkcji Kontrola konta użytkownika
na komputerach klienckich na czas wdrażania zdalnego.
Informacje na temat wyłączania zdalnych ograniczeń kontroli konta użytkownika zawiera artykuł:
http://support.microsoft.com/kb/951016
Należy wykonać następujące zadania:
• Wyłączenie Kreatora udostępniania.
Kreator udostępniania blokuje działanie bardziej zaawansowanych opcji udostępniania podczas pracy
funkcji zdalnego wypychania.
• Włączenie funkcji wykrywania sieci przy użyciu Centrum sieci i udostępniania.
Funkcja wykrywania sieci pozwala przeglądać zasoby sieciowe. Nie jest wymagana do przeszukiwania
samej sieci.
• Włączenie wbudowanego konta administratora i przypisanie hasła do konta.
Funkcja zdalnego wypychania nie działa prawidłowo, jeśli pole hasła lokalnego konta administratora
jest puste.
Jeśli komputer kliencki z systemem Windows należy do domeny Active Directory, do zdalnego
wypychania należy użyć poświadczeń konta administratora domeny z uprawnieniami administratora
lokalnego.
• Sprawdź, czy konto używane do obsługi funkcji zdalnego wypychania ma uprawnienia administratora.
• Włączyć i uruchomić usługę Rejestr zdalny.
• Wyłączenie lub usunięcie programu Windows Defender.
Aby uzyskać instrukcje pozwalające na pomyślne wykonanie tych czynności, zajrzyj do dokumentacji
systemu operacyjnego.

Przygotowanie
Przed wdrożeniem należy wykonać następujące zadania:
komputerów z systemem • Utworzenie klucza rejestru LocalAccountTokenFilterPolicy.
Windows 8 / 8.1 lub
Informacje na temat wyłączania zdalnych ograniczeń kontroli konta użytkownika zawiera artykuł:
nowszym bądź Windows
http://support.microsoft.com/kb/951016
Server 2012 / 2012 R2
Włączyć i uruchomić usługę Rejestr zdalny.
•
lub nowszym
• Wyłączenie lub usunięcie programu Windows Defender.

Table 32: Zadania przygotowujące klientów systemu Mac do wdrożenia zdalnego
System operacyjny

Zadania

Przygotowanie
Przed wdrożeniem na komputerach z systemem Mac należy wykonać następujące zadania:
komputerów Mac w
• Kliknij pozycje Preferencje systemu > Udostępnianie > Logowanie zdalne i zezwól na dostęp
dowolnym obsługiwanym
wszystkim użytkownikom lub wybranym użytkownikom, na przykład administratorom.
systemie operacyjnym
• W przypadku używania zapory systemu Mac wyłącz tryb ukrywania. Przy włączonym trybie ukrywania
zdalna instalacja wypychana nie może wykryć klienta za pomocą funkcji Wyszukaj w sieci.
Informacje o wyłączaniu trybu ukrywania na komputerze z systemem Mac znajdują się w artykule bazy
wiedzy dotyczącym używanej wersji systemu operacyjnego Mac.
Użyj trybu stealth, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera Mac
• Należy się upewnić, że zapora nie blokuje portu używanego przez mechanizm Secure Shell (SSH).
Domyślnie, tym portem jest port TCP 22. Ten port umożliwia komunikację wymaganą do zdalnego
logowania.
• Usługa Bonjour nie obsługuje protokołu IPv6. Aby upewnić się, że opcje Przeglądaj sieć oraz
Wyszukaj w sieci wyświetlają te komputery Mac, uruchom na nich protokół IPv4.
Protokół IPv6 jest obsługiwany w wersji 14.2 i nowszych.
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Porty komunikacyjne programu Symantec Endpoint Protection
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
Przygotowania do instalacji klienta

Określenie, czy definicje mają być pobierane z chmury czy lokalnie, przy użyciu
typu instalacji klienta
Podczas określania pakietu instalacyjnego klienta Windows należy wybrać, czy definicje mają być pobierane z chmury czy
lokalnie. Opcje działające na serwerze cloud obejmują standardowego klienta oraz klienta wbudowanego/VDI. Program
Symantec Endpoint Protection zawiera również instalację klienta ciemnej sieci dla klientów, którzy nie mają połączenia z
serwerem cloud.
NOTE
Jeśli chcesz zmienić typ instalacji klienta Windows: Klient standardowy, Wbudowany lub VDI, Ciemna sieć,
w późniejszym czasie po instalacji klienta, należy najpierw odinstalować istniejące oprogramowanie klienckie,
ponownie skonfigurować te ustawienia, a następnie ponownie zainstalować nowy pakiet kliencki.
Klient standardowy (dla wersji 14)

Klient standardowy (12.1.x)

• Wykorzystuje definicje ochrony przed

• Nie może wykorzystywać definicji wirusów i programów typu spyware

•

• Instaluje pełen zestaw definicji wirusów i programów typu spyware.
• Obsługuje Automatyczne uaktualnianie za pomocą instalacji różnicowych zamiast

•

wirusami i programami typu spyware
przechowywane na serwerze cloud.
Instaluje na dysku tylko najnowsze
definicje wirusów i programów typu
spyware.
Klient standardowy zajmuje o około 80–
90 procent mniej miejsca niż starszy
standardowy klient lub klient z ciemnej
sieci systemu Windows.
Obsługuje Automatyczne uaktualnianie
za pomocą instalacji różnicowych
zamiast pełnych instalacji.

przechowywanych na serwerze cloud.

pełnych instalacji.

Klient ciemnej sieci (dla wersji 14)

• Nie może wykorzystywać definicji

przechowywanych na serwerze cloud.

• Przeznaczony dla klientów z
•
•

•

przerywanym dostępem do serwerów
cloud lub z brakiem dostępu.
Instaluje pełen zestaw definicji wirusów i
programów typu spyware.
Podobny do starszej wersji
standardowego klienta; wykorzystuje
wyszukiwanie reputacji dla programów
Download Insight oraz SONAR w
przypadku połączenia z serwerem
cloud.
Obsługuje Automatyczne uaktualnianie
za pomocą instalacji różnicowych
zamiast pełnych instalacji.
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Klient wbudowany/VDI (dla wersji 14)

• Wykorzystuje definicje ochrony przed
•

•

•

wirusami i programami typu spyware
przechowywane na serwerze cloud.
Instaluje tylko najnowsze definicje
wirusów i programów typu spyware.
Ten klient zajmuje o około 80–90
procent mniej miejsca niż klient ciemnej
sieci systemu Windows.
Klient wbudowany/VDI obejmuje więcej
optymalizacji niż klient standardowy:
– Pamięć podręczna instalatora nie
jest zapisywana po zakończeniu
instalacji. Zmiana ta oznacza, że nie
można usunąć ani zmodyfikować
instalacji za pośrednictwem Panelu
sterowania bez uprzedniego
skopiowania pakietu instalacyjnego
na komputer kliencki.
– Klient wbudowany wykorzystuję
kompresję NTFS dla większej liczby
folderów niż klient standardowy.
Obsługuje Automatyczne uaktualnianie
z pełnymi pakietami instalacyjnymi;
nie może wykorzystywać pakietów
różnicowych.

Klient wbudowany/VDI (dla wersji 12.1.6)

• Nie może wykorzystywać definicji ochrony przed wirusami i programami typu
spyware przechowywanych na serwerze cloud.

• Instaluje tylko najnowsze definicje wirusów i programów typu spyware.
•

•
•
•

Starsza wersja klienta zajmuje o około 80–90 procent mniej miejsca na dysku starsza
wersja klienta systemu Windows w rozmiarze standardowym.
Ten klient zapewnia nieco mniejszą ochronę niż klient standardowy w wersji 12.1.x.
Symantec zaleca instalację i uruchomienie wszystkich funkcji bezpieczeństwa, które
obejmują zaporę, Download Insight, zapobieganie włamaniom oraz technologię
SONAR. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa należy skorzystać z funkcji
blokady systemu.
Obejmuje takie same optymalizacje rozmiaru jak nowszy klient wbudowany.
Obsługuje Automatyczne uaktualnianie z pełnymi pakietami instalacyjnymi; nie może
wykorzystywać pakietów różnicowych.
Wprowadzono w wersji 12.1.6.

Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Eksportowanie pakietów instalacji klienta

Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Po zainstalowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager zainstaluj klienta Symantec Endpoint
Protection za pomocą Kreatora wdrażania klientów.
Table 33: Metody instalacji klienta
Opcje

Opis

Zapisz pakiet

Ta opcja instalacji tworzy wykonywalny pakiet instalacyjny zapisywany na serwerze zarządzania, a
następnie rozsyłany na komputery klienckie. Użytkownicy instalują następnie oprogramowanie klienckie,
więc muszą mieć prawa administratora lokalnego na swoich komputerach.
Za pomocą tej opcji można instalować klientów systemów Windows, Mac i Linux.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet

Zdalne wypychanie

Metoda zdalnej instalacji wypychanej przekazuje oprogramowanie klienckie do wskazanych komputerów.
Instalacja zostanie automatycznie uruchomiona na komputerach klienckich. W przypadku zdalnej instalacji
wypychanej użytkownicy nie muszą mieć uprawnień administratora lokalnego na swoich komputerach.
Za pomocą tej opcji można instalować klientów systemów Windows i Mac.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
Przygotowanie komputerów z systemem Windows lub komputerów Mac do wdrażania zdalnego
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Opcje
Łącze internetowe i
wiadomość e-mail

Opis
Użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail zawierającą łącze umożliwiające pobranie i zainstalowanie
oprogramowania klienckiego. Użytkownicy instalują następnie oprogramowanie klienckie, więc muszą mieć
prawa administratora lokalnego na swoich komputerach.
Za pomocą tej opcji można instalować klientów systemów Windows, Mac i Linux.
Instalowanie klientów programu Symantec Endpoint Protection za pomocą łącza internetowego i
wiadomości e-mail

Przed uruchomieniem Kreatora wdrażania klientów należy przejrzeć opcje instalacji, zmodyfikować je w razie potrzeby, a
następnie wybrać je podczas instalacji. Opcje instalacji obejmują między innymi instalowane technologie, folder docelowy
instalacji oraz tryb ponownego uruchomienia po dokończeniu instalacji.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Przygotowania do instalacji klienta

Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Podczas wdrażania pakietu instalacyjnego klientów systemu Windows za pomocą Kreatora wdrażania klientów należy
wybrać zestaw funkcji. Zestaw funkcji określa, które składniki systemu ochrony są instalowane na kliencie. Można wybrać
domyślny zestaw funkcji lub dostosować istniejący zestaw. Decyzje dotyczące instalowanego zestawu funkcji należy
podejmować na podstawie ról komputerów i wymaganych przez nie poziomów zabezpieczeń lub wydajności.
Po instalacji należy sprawdzić, czy odpowiednie składniki są włączone.
Table 34: Zestawy funkcji instalacji klienta (Windows)
Zestaw funkcji

Opis

Pełna ochrona klientów

Zalecane dla stacji roboczych, komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych.
Powoduje uwzględnienie wszystkich technologii ochrony. Odpowiednia dla komputerów przenośnych
i stacjonarnych oraz stacji roboczych. Zawiera pełną ochronę pobierania i ochronę protokołu
pocztowego.
Pełną ochronę, zapewniającą maksymalne zabezpieczenia, należy stosować, gdy jest to tylko możliwe.

Pełna ochrona serwerów

Zalecane dla serwerów.
Zawiera wszystkie technologie ochrony z wyjątkiem skanera poczty elektronicznej. Odpowiednia dla
wszelkich serwerów wymagających maksymalnych zabezpieczeń sieci, w tym serwerów program
Symantec Endpoint Protection Manager.

Podstawowa ochrona
serwerów

Zalecane dla serwerów o dużej przepustowości.
Zawiera funkcje Ochrona przed wirusami i programami typu spyware oraz Podstawowa ochrona
pobierania. Z uwagi na to, że aplikacja zapobiegająca włamaniom może spowodować problemy z
wydajnością serwerów o dużej przepustowości, opcja ta jest odpowiednia dla serwerów wymagających
maksymalnej wydajności sieci.

Pakiet instalacyjny klienta dla systemu Mac instaluje zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz
zasadę zapobiegania włamaniom. Funkcji pakietu instalacyjnego klienta dla systemu Mac nie można dostosowywać.
Pakiet instalacyjny klienta dla systemu Linux instaluje tylko zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Dostosowywanie zestawu funkcji
Jeśli chcesz zainstalować podzbiór składników systemu ochrony, utwórz niestandardowy zestaw funkcji. Firma Symantec
zaleca jednak instalację wszystkich składników systemu ochrony.
Nie można dostosować funkcji pakietu instalacyjnego klienta dla systemów Mac ani Linux.
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Aby skonfigurować zestaw funkcji instalacji klienta
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Instaluj pakiety.
2. Kliknij kolejno Zestaw funkcji instalacji klienta > Dodaj zestaw funkcji instalacji klienta.
3. W oknie dialogowym Dodaj zestaw funkcji instalacji klienta wpisz nazwę i opis, a następnie zaznacz składniki
systemu ochrony do zainstalowania na kliencie.
4. Kliknij przycisk OK.
W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Przygotowania do instalacji klienta

Zarządzanie pakietami instalacji klienta
Aby zarządzać klientami za pomocą programu program Symantec Endpoint Protection Manager, należy wyeksportować
pakiet instalacyjny zarządzanego klienta, a następnie zainstalować pliki pakietu na komputerach klienckich. Klienta można
wdrażać za pomocą programu program Symantec Endpoint Protection Manager, albo za pomocą narzędzia wdrażania
innej firmy.
Firma Symantec czasami dostarcza zaktualizowane pakiety plików instalacyjnych, zwykle po opublikowaniu nowej wersji
produktu. Oprogramowanie klienckie można automatycznie zaktualizować na wszystkich zarządzanych klientach z
systemami Windows i Mac w grupie, korzystając z funkcji automatycznego uaktualniania. Nie jest konieczne ponowne
wdrożenie oprogramowania przy użyciu narzędzi instalacji.
Table 35: Zadania związane z pakietami instalacji klienta
Zadanie

Opis

Skonfigurowanie
Można wybrać określone technologie ochrony klienta do zainstalowania oraz określić sposób interakcji
pakietów instalacji klienta instalacji z użytkownikami końcowymi.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Eksportowanie pakietów
instalacji klienta

Można wyeksportować pakiety dla klientów zarządzanych i niezarządzanych.
Pakiety można wyeksportować do pojedynczego pliku wykonywalnego lub do wielu plików w katalogu.
Wybór metody zależy od sposobu przeprowadzania wdrażania i tego, czy oprogramowanie klienckie ma
być uaktualniane w grupach. Zazwyczaj, korzystając z obiektu zasad grupy usługi Active Directory, nie
korzysta się z eksportu do pojedynczego pliku wykonywalnego.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Jak można dotrzeć do pakietu instalacyjnego klienta niezarządzanego
Instalowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows

Importuj aktualizacje
Zaktualizowane pakiety instalacyjne klienta można dodać do bazy danych w celu udostępnienia ich do
pakietów instalacji klienta dystrybucji z serwera program Symantec Endpoint Protection Manager. Podczas tej procedury pakiety
można opcjonalnie wyeksportować, aby umożliwić ich wdrażanie na komputerach bez oprogramowania
klienckiego.
Importowanie pakietów instalacji klienta do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
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Zadanie

Opis

Uaktualnianie klientów
Wyeksportowane pakiety można instalować na komputerach pojedynczo lub wdrożyć je na wielu
dla systemu Mac w jednej komputerach równocześnie.
lub wielu grupach
Gdy firma Symantec udostępnia aktualizacje pakietów instalacyjnych klienta, należy najpierw dodać je do
serwera program Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie udostępnić w celu eksportowania.
Nie jest jednak konieczne ich ponowne instalowanie przy użyciu narzędzi wdrażania klienta. Najprostszą
metodą aktualizacji klientów dla systemu Windows oraz Mac przy użyciu najnowszego oprogramowania
jest użycie funkcji automatycznego uaktualniania. Najpierw należy przeprowadzić aktualizację grupy
zawierającej niewielką liczbę komputerów testowych.
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania
Można również aktualizować klientów przy użyciu usługi LiveUpdate, jeżeli zezwoli się klientom na
uruchamianie aktualizacji LiveUpdate i jeżeli zasada ustawień usługi LiveUpdate zezwala na aktualizacje.
Usunięcie pakietów
instalacji klienta

Starsze pakiety instalacji klienta można usunąć, by zaoszczędzić miejsce na dysku. Funkcja
automatycznego uaktualniania korzysta jednak czasem ze starszych pakietów instalacyjnych klientów dla
systemu Windows w celu utworzenia pakietów uaktualniania. Uaktualnienie pakietów skutkuje mniejszymi
plikami do pobrania przez klientów.

Przygotowania do instalacji klienta

Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Pakiet instalacyjny można wyeksportować, aby korzystać z opcji niedostępnych po użyciu opcji Zapisz pakiet w
Kreatorze wdrażania klientów. Na przykład, konieczne może być także utworzenia niezarządzanego klienta z
niestandardowymi zasadami. Może być wymagany tylko zarówno 32-bitowy lub 64-bitowy pakiet instalacyjny dla systemu
Windows albo pakiety instalacyjne DPKG lub RPM dla systemu Linux.
Po wyeksportowaniu pakietu instalacyjnego klienta można go wdrożyć. Opcja Zdalne wypychanie w Kreatorze
wdrażania klientów umożliwia wdrożenie wyeksportowanych pakietów dla systemu Windows i Mac. Wyeksportowany
pakiet można także zainstalować bezpośrednio na kliencie lub użyć w tym celu programu innej firmy.
Można utworzyć pakiet instalacyjny klientów zarządzanych lub klientów niezarządzanych. Do obu typów pakietów
można przypisać składniki, zasady i ustawienia. Jeżeli utworzony zostanie pakiet klientów zarządzanych, możliwe
będzie zarządzanie nimi przy użyciu konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Jeżeli
utworzony zostanie pakiet klientów niezarządzanych, zarządzanie nimi przy użyciu konsoli nie będzie możliwe. Klienta
niezarządzanego dla sytemu Windows lub Mac można w każdej chwili przekonwertować na klienta zarządzanego przy
użyciu funkcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji w Kreatorze wdrażania klientów.
NOTE
Jeżeli pakiety instalacyjne klienta zostaną wyeksportowane ze zdalnej konsoli, zostaną utworzone na
komputerze, na którym uruchomiono zdalną konsolę. Ponadto, w przypadku korzystania z wielu domen, pakiety
muszą zostać wyeksportowane dla każdej z domen. W przeciwnym razie klienty nie będą wyświetlane w
odpowiednich grupach domen.
Aby wyeksportować pakiety instalacji klienta:
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1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Instaluj pakiety.
2. W obszarze Instaluj pakiety kliknij pozycję Pakiet instalacyjny klienta.
3. W okienku Pakiet instalacyjny klienta, w obszarze Nazwa pakietu kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, który
chcesz wyeksportować, a następnie kliknij pozycję Eksportuj.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do folderu zawierającego wyeksportowany pakiet i wybrać go, a następnie
kliknij przycisk OK.
NOTE
Funkcja Wyeksportuj pakiet nie obsługuje katalogów ze znakami dwubajtowymi ani znakami z
rozszerzonego zestawu znaków ASCII i blokuje ich użycie.
5. Ustaw inne opcje zgodnie z celami instalacji. Opcje zależą od typu i platformy eksportowanego pakietu instalacyjnego.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach eksportowania w tym oknie dialogowym, kliknij pozycję Pomoc.
Ustawienia eksportu pakietu
6. Kliknij przycisk OK.
Importowanie pakietów instalacji klienta do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Przygotowania do instalacji klienta

Importowanie pakietów instalacji klienta do programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Zaimportowanie pakietu instalacji klienta do programu program Symantec Endpoint Protection Managermoże być
konieczne, jeśli:
Użytkownik aktualizuje program program Symantec Endpoint Protection Manager do nowej wersji, korzystając z bazy
danych, która została przywrócona z poprzedniej wersji programu. Baza danych obejmuje starsze pakiety instalacji klienta
i konieczne jest zaimportowanie nowszych pakietów.
Wersja programu program Symantec Endpoint Protection Manager powinna zawsze być taka sama lub nowsza, niż
wersja klienta.
NOTE
Można zaimportować bezpośrednio pakiety wykonywalne, takie jak .exe, lub archiwum .zip, ale nie jest to
zalecane. Plik .info zawiera informacje o pakiecie i zapewnia prawidłową migrację do nowszych wydań klienta
Symantec Endpoint Protection za pośrednictwem aktualizacji delta. Z drugiej strony jednak, konsola sieciowa
program Symantec Endpoint Protection Manager nie importuje plików w formacie .info. Za pomocą konsoli
sieciowej można importować lub eksportować pakiety w postaci pojedynczego pliku, takie jak .zip czy .exe.
Aby zaimportować pakiety instalacji klienta do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
1. Skopiuj pakiet instalacji zaimportowany do folderu na komputerze z programem program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Pakiet instalacji klienta zawiera dwa pliki. Jeden plik nosi nazwę nazwa_produktu.dat, a nazwa drugiego pliku to
nazwa_produktu.info. Pliki te są automatycznie importowane w czasie instalacji lub uaktualniania programu program
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Symantec Endpoint Protection Manager. Można również pobrać pakiety z folderu SEPM/Packages, w którym
znajduje się plik instalacyjny.
2. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Instaluj pakiety.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj pakiet instalacyjny klienta.
4. W oknie dialogowym Dodawanie pakietu instalacyjnego klienta wpisz nazwę i opis pakietu.
5. Kliknij przycisk Przeglądaj.
6. W oknie dialogowym Wybieranie folderu zlokalizuj i wybierz plik nazwa_produktuplik .info dla nowego pakietu
skopiowanego w kroku 1, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
7. Po wyświetleniu monitu Ukończono pomyślnie kliknij przycisk Zamknij.
Aby wyeksportować pliki instalacyjne i udostępnić je do wdrażania, kliknij przycisk Wyeksportuj ten pakiet, a
następnie dokończ wykonywać tę instrukcję.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Po zaimportowaniu pakietu, w administracyjnym dzienniku systemu powinno wyświetlić się zdarzenie „Utworzenie
pakietu”. Zdarzenie to jest opisane w podobny sposób, jak „Importowanie pakietu SEP 12.1 RU5 (32-bitowego) przez
program program Symantec Endpoint Protection Manager powiodło się. Pakiet jest gotowy do wdrożenia”.
Wyświetlanie dzienników
Przygotowania do instalacji klienta

Rozmiary pakietów instalacyjnych klientów systemu Windows i aktualizacji
składników oprogramowania
Pakiety instalacyjne klientów, poprawki produktów i aktualizacje składników oprogramowania również są przechowywane
w Symantec Endpoint Protection bazie danych programu i wpływają na wymagania dotyczące wolnego miejsca. Poprawki
produktów zawierają informacje dotyczące pakietów klientów oraz poszczególnych języków lub ustawień regionalnych.
Poprawki generują również nowe, pełne kompilacje oprogramowania klienckiego.
Rozmiar pakietu instalacyjnego klienta podany w tabeli Rozmiar pakietu instalacyjnego klienta systemu Windows dotyczy
sytuacji, gdy włączony jest maksymalny poziom technologii logowania i ochrony klienta.
Table 36: Rozmiar pakietu instalacyjnego klientów systemu Windows
Typ klienta/Typ definicji

*Zainstalowany z
definicjami wirusów?

Pakiet 64-bitowy (MB)

Pakiet 32-bitowy (MB)

Standardowe i
wbudowane (14)
CoreDefs-3**

Tak

188

175

Nie

93

81

Ciemna sieć (14)
CoreDefs-1.5

Tak

288

276

Nie

93

80

Standardowy (12.1.6)
CoreDefs-1

Tak

335

316

Nie

86

70

Zmniejszony
(wbudowany/VDI)12.1.6)
CoreDefs-3

Tak

182

165

Nie

86

70

W przypadku tych pakietów można ustawić większych interwał pulsu. Rozmiary te nie uwzględniają dzienników zapory
na poziomie pakietów, które nie są zalecane w środowisku produkcyjnym. Jeśli rejestrowanie klienta jest wyłączone i
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nie ma nowych zasad lub danych do pobrania z serwera zarządzania, pakiet instalacyjny klienta jest mniejszy. W takim
przypadku można ustawić mniejszy interwał pulsu.
* Jeśli sieć użytkownika ma małą przepustowość, trzeba zainstalować pakiet klienta bez definicji wirusów. Po połączeniu
się klienta z serwerem zarządzania, klient natychmiast otrzymuje pełen zestaw definicji wirusów.
Wszystkie pakiety instalacyjne klienta zawierają wszystkie funkcje, takie jak programowanie antywirusowe i
antyszpiegujące, zaporę, IPS, SONAR, blokowanie systemu, sterowanie aplikacjami, zawartość integralności hosta, itd.
Typy pakietów klienta różnią się rozmiarem oraz definicjami wirusów i programów szpiegujących.
Jak wybrać typ instalacji klienta
Zmniejszono ilość miejsca w bazie danych oraz systemie plików potrzebną do przechowywania aktualizacji składników
oprogramowania. Zamiast wielu pełnych wersji aktualizacji, na serwerze zarządzania przechowywana jest teraz jedynie
jedna pełna wersja oraz przyrostowe pakiety różnicowe. W wersji 12.1.6, pełne aktualizacje zawartości wymagają ~ 470
MB.
NOTE
Od wersji 14 i nowszych można pobierać poprawki bezpieczeństwa na klienty w taki sam sposób, jak inne
rodzaje składników, tj. za pomocą serwera LiveUpdate, serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy.
Pobieranie poprawek zabezpieczeń programu Endpoint Protection na klienty systemu Windows

Tworzenie niestandardowych pakietów instalacyjnych dla klientów z systemem
Windows w programie program Symantec Endpoint Protection Manager
Program Symantec Endpoint Protection umożliwia tworzenie niestandardowych pakietów instalacyjnych dla klientów
z systemem Widnows poprzez konfigurację ustawień instalacyjnych klientów oraz ich zestawów funkcji. Umożliwia to
między innymi konfigurację ścieżki instalacji lub procedury ponownego uruchamiania po instalacji oraz określenie, czy
pakiet instalacyjny dokonuje dezinstalacji produktu bezpieczeństwa innych producentów.
NOTE
Ustawienia instalacji klienta oraz Zestaw funkcji instalacji klienta mają zastosowanie wyłącznie do pakietów
instalacyjnych Windows. Pakiet instalacyjny dla systemu Linux lub Macintosh można eksportować, wybierając
kolejno Administrator > Instaluj pakiety > Pakiet instalacyjny klienta, ale opcje konfiguracji mogą się różnić.
Table 37: Tworzenie niestandardowych pakietów instalacyjnych klientów z systemem Windows
Zadanie

Szczegóły

Tworzenie nowych
konfiguracji
niestandardowych
ustawień instalacji klienta

W celu zdefiniowania procedury instalacji należy skorzystać z opcji Ustawienia instalacji klienta.
Jest tu również możliwa dezinstalacja oprogramowania bezpieczeństwa istniejącego na komputerach
klienckich.
Dostosowywanie ustawień instalacji klienta
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Tworzenie nowego
zestawu funkcji
niestandardowych

Zestawy funkcji instalacji klienta określają, które technologie bezpieczeństwa zostaną instalowane na
komputerze klienckim.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie

Tworzenie nowego
niestandardowego
pakietu instalacyjnego

Podczas eksportowania pakietu instalacyjnego klienta użytkownik wybiera spośród utworzonych
niestandardowych plików ustawień. Można również wybrać miejsce zapisania pakietu oraz czy pakiet
będzie pojedynczym plikiem (.EXE), czy też folderem z plikami.
Niestandardowych ustawień instalacyjnych oraz niestandardowych zestawów funkcji można również
używać w Kreatorze wdrażania klientów.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
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Przygotowania do instalacji klienta

Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Kreator wdrażania klientów żąda określenia ustawień instalacji klienta dla klientów systemu Windows. Ustawienia
instalacji klienta definiują opcje samego procesu instalacji. Można między innymi zdefiniować docelowy folder instalacji,
włączyć lub wyłączyć rejestrowanie instalacji oraz określić ustawienia ponownego uruchamiania po instalacji.
Można wybrać domyślne ustawienia instalacji klienta lub dodać nowe niestandardowe ustawienia instalacji klienta w
obszarze Administrator > Instaluj pakiety > Ustawienia instalacji klienta. Szczegółowe informacje o możliwych do
skonfigurowania ustawieniach zawiera pomoc kontekstowa.
Trybu dyskretnego należy używać podczas wykonywania wdrażania zdalnego w celu zminimalizowania zakłóceń pracy
użytkowników. W przypadku wdrażania dyskretnego należy ponownie uruchomić aplikacje podłączone do programu
Symantec Endpoint Protection, takie jak Microsoft Outlook.
W przypadku zastosowania instalacji nienadzorowanych (Pokaż tylko pasek postępu) w systemie Windows
użytkownikom może zostać wyświetlonych kilka okien wyskakujących. Instalacja powinna się jednak powieść nawet w
przypadku, gdy użytkownik nie zauważy okienek.
W przypadku wdrażania zdalnego nie należy używać trybu instalacji interaktywnej. Ten typ instalacji nie powiedzie się,
jeśli przy komputerze nie będzie użytkownika. Funkcje zabezpieczeń (na przykład izolacja 0 sesji systemu Windows)
w niektórych systemach operacyjnych mogą uniemożliwiać włączenie kreatora instalacji interakcyjnej. Instalacje
interaktywne można używać tylko w przypadku instalacji lokalnych. Te zalecenia dotyczą zarówno 32-bitowych, jak i 64bitowych systemów operacyjnych.
Dostosowywanie ustawień instalacji klienta
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania
W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
Przygotowania do instalacji klienta

Dostosowywanie ustawień instalacji klienta
Można zmieniać ustawienia instalacji klienta zastosowane w pakiecie instalacyjnym klienta i funkcji Automatyczne
uaktualnianie.
Jeśli na przykład chcesz zainstalować klienta w niestandardowym folderze instalacyjnym albo zresetować ustawienia
komunikacji serwera klienta, możesz utworzyć niestandardowe ustawienia instalacji klienta. Ustawienie takie jest
stosowane, gdy eksportujesz albo wdrażasz pakiet, lub gdy konfigurujesz funkcję Automatyczne uaktualnianie.
Aby dostosować ustawienia instalacji klienta
1. W konsoli kliknij Admin > Zainstaluj pakiety > Ustawienia instalacji klienta.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj ustawienia instalacji klienta.
Nie można modyfikować plików ustawień domyślnej instalacji klienta.
3. Wybierz system operacyjny, którego dotyczy plik z ustawieniami.
4. Wpisz nazwę i opis.
5. Wybierz żądane opcje spośród dostępnych na tych kartach:

• Windows: Ustawienia podstawowe i Ustawienia ponownego uruchomienia
• Mac: Ustawienia ponownego uruchomienia i Ustawienia uaktualniania
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Ustawienia ponownego uruchomienia i uaktualniania klientów Mac mają zastosowanie wyłącznie do funkcji
Automatyczne uaktualnianie (Wersja 14 lub nowsza).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych opcji, kliknij Pomoc.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać te ustawienia.
Gdy uruchomisz Kreator wdrażania klientów albo będziesz konfigurować funkcję Automatyczne uaktualnianie, wybierz
utworzone przez siebie ustawienia z listy obok pozycji Ustawienia instalacji.
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Odinstalowywanie istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Możliwe jest skonfigurowanie i wdrożenie nowych pakietów instalacji w celu odinstalowania istniejącego oprogramowania
zabezpieczającego przed instalacją klienta Symantec Endpoint Protection. Odinstalowywanie istniejącego
oprogramowania zabezpieczającego zapewnia większą wydajność działania klienta Symantec Endpoint Protection.
Można usunąć istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm lub istniejącego klienta Symantec Endpoint
Protection.
Aby włączyć funkcję usuwania oprogramowania zabezpieczającego, należy utworzyć lub zmodyfikować niestandardową
konfigurację ustawień instalacji klienta. Następnie należy wybrać tę niestandardową konfigurację podczas wdrażania.
Można również użyć tej funkcji do odinstalowania oprogramowania zabezpieczającego innych firm. Aby sprawdzić, jakie
oprogramowanie innej firmy jest usuwane przez pakiet klienta, zobacz: Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego
innych firm w programie Endpoint Protection 14. Niektóre programy mogą mieć specjalne procedury odinstalowania lub
mogą wymagać wyłączenia składnika automatycznej ochrony oprogramowania zabezpieczającego innego producenta
Należy sprawdzić dokumentację oprogramowania innej firmy.
Nie można usunąć oprogramowania zabezpieczającego innej firmy za pomocą pakietów klienta systemu Mac lub Linux.
Oprogramowanie innych firm należy odinstalować przed wdrożeniem pakietu klienta Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Zmiany w funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm w wersji 14.2 oznaczają, że tej
funkcji nie można włączyć w przypadku pakietów instalacyjnych starszych wersji. Przykładowo: funkcji usuwania
oprogramowania zabezpieczającego innych firm nie można włączyć dla pakietów klienta w wersji 14.0.1, jeśli są
one tworzone i wdrażane z poziomu programu program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.2.
Począwszy od wersji 14, można również usunąć istniejące instalacje programu Symantec Endpoint Protection, których nie
może odinstalować standardowymi metodami takimi jak panel sterowania systemu Windows. Funkcja ta występuje jako
oddzielna opcja w ustawieniach instalacji klienta.
Tylko pakiety utworzone przy użyciu poniższej procedury mogą usuwać istniejące oprogramowanie zabezpieczające.
1. Aby skonfigurować pakiety klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego, w konsoli na
stronie Administrator kliknij pozycję Instaluj pakiety, a następnie kliknij pozycję Ustawienia instalacji klienta.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj ustawienia instalacji klienta.
NOTE
Jeśli wcześniej utworzono niestandardową konfigurację ustawień instalacji klienta, można ją zmodyfikować
w obszarze Zadania, a następnie kliknąć pozycję Edytuj ustawienia instalacji klienta. Zmodyfikowanie
istniejącej konfiguracji niestandardowej nie powoduje zmodyfikowania wcześniej wyeksportowanych
pakietów instalacji.
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3. Na karcie Ustawienia podstawowe kliknij jedną z poniższych opcji:

• Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innej firmy
• Aby usunąć uszkodzoną wersję klienta Symantec Endpoint Protection, użyj opcji Usuń istniejące

oprogramowanie klienta Symantec Endpoint Protection, którego nie można odinstalować (14)
Informacje o odinstalowywaniu klienta programu Symantec Endpoint Protection

4. Zapoznaj się z informacjami na temat wybranej opcji, a następnie kliknij przycisk OK.
Możesz również zmodyfikować inne opcje tej konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, należy kliknąć
pozycję Pomoc.
5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać konfigurację.
6. Wdrażanie pakietów klienta do odinstalowywania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego, w konsoli na
stronie Strona główna uruchom Kreator wdrażania klienta.
Kliknij kolejno Pomoc > Strona wprowadzenia, a następnie w sekcji Wymagane zadania kliknij pozycję Zainstaluj
klienta na swoich komputerach.
7. W Kreatorze wdrażania klientów kliknij pozycję Wdrożenie nowego pakietu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Do wdrożenia uprzednio utworzonych pakietów instalacyjnych można użyć polecenia Wdrożenie istniejącego
pakietu. Należy jednak wyeksportować te pakiety za pomocą niestandardowej konfiguracji ustawień instalacji klienta
podobnej do konfiguracji opisanej w poprzedniej procedurze.
8. Na karcie Wybierz grupę i zestaw funkcji instalacji wybierz pakiet instalacyjny dla systemu Windows. Z listy
rozwijanej Ustawienia instalacji wybierz niestandardową konfigurację ustawień instalacji klienta utworzoną lub
zmodyfikowaną w poprzedniej procedurze. Kliknij przycisk Dalej.
9. Kliknij metodę wdrażania, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować i zakończyć
wdrażanie.
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Przygotowania do instalacji klienta

Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie
Endpoint Protection 14
W poniższej tabeli wymieniono produkty oprogramowania zabezpieczającego innych firm, które kliencki pakiet
instalacyjny programu Symantec Endpoint Protection może usunąć. Opcja Automatycznie odinstaluj istniejące
oprogramowanie zabezpieczające innych firm w oknie dialogowym Ustawienia instalacji klienta usuwa te produkty.
Programy zabezpieczające, których nie ma na liście obsługiwanych produktów, można usunąć za pomocą narzędzia
SEPprep.
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Table 38: Lista produktów zabezpieczających innych firm, które są usuwane przez Kreator instalacji klienta
Wersja

Produkty innych firm

wersja 14.3 RU1

Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14.3 RU1

14.3 MP1

Z programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.3 MP1 usunięto opcję Automatycznie
odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm. Zamiast tego należy użyć narzędzia
TPAR (Third Party Application Remover) znajdującego się w folderze Narzędzia/TPAR folderu pobierania
Symantec Endpoint Protection.
Plik readme znajduje się w: Informacje o funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm w
programie Symantec Endpoint Protection
Jeśli korzysta się z Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.3 MP1 i potrzeba
utworzyć pakiet instalacyjny dla klienta w wersji 14.0 do 14.3, można wyświetlić i użyć opcji
Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające innych firm, dodając
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true do pliku conf.properties, a następnie ponownie
uruchomić usługę serwera zarządzania.

od wersji 14.0 do 14.3

Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14

Odinstalowywanie istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Informacje o odinstalowywaniu klienta programu Symantec Endpoint Protection

Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie
Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
W poniższej tabeli wymieniono produkty innych firm i wersje produktów, które firma Symantec Endpoint Protection (SEP)
może usunąć przed zainstalowaniem klienckiego pakietu instalacyjnego. Kliencki pakiet instalacyjny usuwa dowolną
wersję produktu.
Table 39: Lista produktów zabezpieczających innych firm, które są usuwane przez Kreator instalacji klienta
Ustawienie

Opis

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Protection

ESET

ESET Endpoint Antivirus / ESET Endpoint Security
ESET Remote Administrator Agent
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Ustawienie

Opis

F-Secure

F-Secure Anti-Spyware
Skaner F-Secure Anti-Spyware
Instalator F-Secure Anti-Virus Client Security
F-Secure Automatic Update Agent
F-Secure Backweb
Ochrona przeglądania F-Secure
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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Ustawienie

Opis

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

W przypadku wersji 14.3 MP1 i późniejszych programu Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) nie można
już utworzyć pakietu instalacyjnego, który korzysta z opcji Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie
zabezpieczające innych firm w oknie dialogowym Ustawienia instalacji klienta. Zamiast tego należy użyć TPAR. Jeśli
jednak użytkownik posiada SEPM 14.3 MP1 i tworzy pakiet instalacyjny dla klienta SEP starszego niż 14.3 MP1, może
użyć tej funkcji, ale musi dodać scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true do conf.properties i ponownie
uruchomić usługi serwera zarządzania. Działanie spowoduje odkrycie pola wyboru. Opcja działa tylko dla klientów w
wersjach 14.0–14.3, ponieważ nadal zawierają funkcję po stronie klienta.

Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego konieczne jest ponowne uruchomienie komputerów klienckich z
systemem Windows. Domyślnie komputery klienckie z systemem Windows uruchamiają się ponownie w sposób
automatyczny po instalacji, jednak użytkownik może odłożyć ponowne uruchomienie aż do zaplanowanej godziny nocnej.
Przed wyeksportowaniem lub zainstalowaniem pakietu instalacyjnego można w ustawieniach instalacji klienta systemu
Windows skonfigurować różne opcje następującego po instalacji ponownego uruchomienia. Można skonfigurować opcje
ponownego uruchamiania na poziomie grupy, aby sterować sposobem ponownego uruchamiania komputerów klienckich
po naprawieniu problemów z zagrożeniem lub pobraniu nowego klienta.
Na komputerach klienckich z systemem Mac po instalacji wyświetlany jest monit z prośbą o ponowne uruchomienie.
W przypadku wypychania pakietu klienta, gdy na komputerze Mac nie jest zalogowany żaden użytkownik, ponowne
uruchomienie następuje automatycznie po zakończeniu instalacji. Tego ustawienia nie można modyfikować.
Komputery klienckie z systemem Linux nie wymagają ponownego uruchomienia i nie uruchamiają się ponownie
automatycznie po instalacji.
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Komputery klienckie z systemem Windows lub Mac można również ponownie uruchomić w dowolnej chwili za pomocą
polecenia ponownego uruchomienia z serwera zarządzania. Klientów systemu Linux nie można uruchamiać ponownie za
pomocą polecenia z serwera zarządzania. Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z systemem Windows można
również zaplanować w czasie wygodnym dla użytkowników. Możliwe jest wymuszenie natychmiastowego ponownego
uruchomienia lub umożliwienie użytkownikom wyboru opcji opóźnienia. Po wysłaniu polecenia ponownego uruchomienia
do komputera klienckiego z systemem Mac zawsze jest przeprowadzane wymuszone ponowne uruchomienie.
1. Aby skonfigurować opcje naprawy zagrożeń oraz opcje ponownego uruchomienia po pobraniu nowego klienta na
komputerach klienckich z systemem Windows, w konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na stronie Klienci wybierz grupę, a następnie kliknij pozycję Zasady.
3. Na karcie Zasady kliknij pozycję Ustawienia ogólne.
4. W oknie dialogowym Ustawienia ogólne, na karcie Ustawienia ponownego uruchomienia wybierz metodę i
harmonogram ponownego uruchomienia.
Niektóre opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Szczegóły zawiera pomoc
kontekstowa.
Można także dodać powiadomienie, które będzie wyświetlane na komputerze klienckim przed jego ponownym
uruchomieniem. Domyślny komunikat informuje użytkownika, że w celu naprawy zagrożenia bezpieczeństwa lub
pobrania nowych składników oprogramowania jest konieczne ponowne uruchomienie.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Aby ponownie uruchomić wybrany komputer kliencki, w konsoli kliknij pozycję Klienci.
7. Na stronie Klienci, na karcie Klienci wybierz żądaną grupę.
8. Na karcie Klienci wybierz żądanego klienta, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wykonaj
polecenie na komputerach, a następnie kliknij pozycję Ponownie uruchom komputery klienckie.
9. Kliknij przycisk Tak, określ żądane opcje ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk OK.
Niektóre opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Szczegóły zawiera pomoc
kontekstowa.
10. Aby ponownie uruchomić komputery klienckie w wybranej grupie, w konsoli kliknij pozycję Klienci.
11. Na stronie Klienci, na karcie Klienci wybierz grupę, kliknij pozycję Wykonaj polecenie w grupie, a następnie kliknij
pozycję Ponownie uruchom komputery klienckie.
12. Kliknij przycisk Tak, określ żądane opcje ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk OK.
Niektóre opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Szczegóły zawiera pomoc
kontekstowa.
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Przygotowania do instalacji klienta

Klienci zarządzani i niezarządzani — informacje
Oprogramowanie klienckie można zainstalować jako klienta zarządzanego lub klienta niezarządzanego. W
większości przypadków należy zainstalować klienta zarządzanego. Zainstaluj klienta niezarządzanego, aby zapewnić
użytkownikowi więcej kontroli nad komputerem testowym lub znajdującym się często poza lokacją. Użytkownicy klientów
niezarządzanych powinni mieć odpowiedni poziom wiedzy, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń inne niż
domyślne.
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Niezarządzanego klienta można później przekonwertować na zarządzanego klienta, zastępując plik komunikacji klientserwer na komputerze klienckim.
Table 40: Różnice między klientem zarządzanym a klientem niezarządzanym
Typ

Opis

Klient zarządzany

Klienty zarządzane łączą się z programem program Symantec Endpoint Protection Manager. Do
zarządzania komputerami klienckimi służy konsola program Symantec Endpoint Protection Manager.
Administrator używa konsoli w celu aktualizowania oprogramowania klienckiego, zasad zabezpieczeń i
definicji wirusów na zarządzanych komputerach klienckich.
Klient zarządzany może otrzymywać aktualizacje z programu program Symantec Endpoint Protection
Manager, GUP, Internetu oraz LiveUpdate.
W większości przypadków oprogramowanie klienckie jest instalowane jako klient zarządzany.
Klienta zarządzanego można zainstalować w jeden z następujących sposobów:
• Podczas początkowej instalacji produktu
• Za pomocą konsoli po instalacji
Dostępne w wersji 14.0.1 lub nowszej funkcje oparte na chmurze wymagają klienta zarządzanego.

Klient niezarządzany

Komputerem klienckim musi zarządzać główny użytkownik komputera. Niezarządzany klient nie łączy się
z programem program Symantec Endpoint Protection Manager i nie można nim administrować z konsoli.
W większości przypadków klienty niezarządzane łączą się z siecią firmy co pewien czas lub wcale. Na
niezarządzanym komputerze klienckim główny użytkownik komputera musi aktualizować oprogramowanie
klienckie, zasady zabezpieczeń i definicje wirusów.
Klient niezarządzany może otrzymywać aktualizacje z Internetu oraz LiveUpdate. Treści muszą być
aktualizowane oddzielnie na każdym kliencie.
Jak można dotrzeć do pakietu instalacyjnego klienta niezarządzanego
Instalowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows

W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?
Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Przygotowania do instalacji klienta

Jak można dotrzeć do pakietu instalacyjnego klienta niezarządzanego
Niezarządzany pakiet instalacyjny klienta programu Symantec Endpoint Protectionmożna pobrać na następujące
sposoby:

• Pobierz samodzielny instalator klienta z serwisu Broadcom Support Portal.
Aby pobrać samodzielny instalator klienta

• Skopiuj folder z pełnego pliku instalacyjnego z serwisu Broadcom Support Portal.
•

Aby skopiować folder z pełnego pliku instalacyjnego
Wyeksportuj klienta niezarządzanego z programu program Symantec Endpoint Protection Manager z zasadami i
ustawieniami domyślnymi lub niestandardowymi.
Aby wyeksportować niezarządzanego klienta z program Symantec Endpoint Protection Manager
NOTE
Aby uzyskać wskazówki dotyczące pobierania oprogramowania, zobacz: Pobierz najnowszą wersję programu
Symantec Endpoint Protection

1. Aby pobrać samodzielny instalator klienta, zaloguj się do serwisu Broadcom Support Portal.
2. Pobierz następujący plik:
Symantec_Endpoint_Protection_wersja_All_Clients_język.zip
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Gdzie: wersja to numer wersji, a język to językiem, np.EN w przypadku języka angielskiego.
3. Wyodrębnij zawartość pliku na dysk twardy.
4. W zależności od systemu operacyjnego, na którym chcesz zainstalować klienta, wykonaj jedną z następujących
czynności:

• W systemie Windows: skopiuj 32-bitowy lub 64-bitowy plik .exe na komputer docelowy.
• W systemie Mac: skopiuj plik .zip klienta systemu Mac na komputer docelowy.
• W systemie Linux: skopiuj plik .zip klienta systemu Linux na komputer docelowy.
5. Aby skopiować folder z pełnego pliku instalacyjnego, zaloguj się do serwisu Broadcom Support Portal.
6. Pobierz następujący plik:
Symantec_Endpoint_Protection_wersja_Full_Installation_język.exe
Gdzie: wersja to numer wersji, a język to język.
7. Kliknij dwukrotnie plik, aby wyodrębnić jego zawartość.
8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• W przypadku wersji 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) lub nowszej, plik wyodrębnia się do katalogu C:\Users
•

\username\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, gdzie XXXXXXXXX reprezentuje losowy ciąg liter i cyfr.
Przejdź do tego folderu. Nie zamykaj menu instalacyjnego.
W przypadku wersji 14.2 MP1a lub wcześniejszych (14.2.1023.0100) wpisz lub przejdź do folderu, do którego
chcesz wyodrębnić zawartość, a następnie kliknij przycisk Wyodrębnij. Po zakończeniu wyodrębniania przejdź do
tego folderu.

9. W zależności od systemu operacyjnego, na którym chcesz zainstalować klienta, wykonaj jedną z następujących
czynności:

• W systemie Windows: skopiuj folder SEP (32-bitowy) lub SEPx64 (64-bitowy) do komputera docelowego.
• W systemie Mac: skopiuj folder SEP_MAC do komputera docelowego.
• W systemie Linux: skopiuj folder SEP_LINUX do komputera docelowego.
10. Wyeksportuj klienta niezarządzanego z programu program Symantec Endpoint Protection Manager, zaloguj się do
program Symantec Endpoint Protection Manager.
11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wyeksportuj klienta niezarządzanego z programu program Symantec Endpoint Protection Manager z zasadami i
•

ustawieniami domyślnymi.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Wyeksportuj klienta niezarządzanego z programu program Symantec Endpoint Protection Manager z zasadami i
ustawieniami niestandardowymi. Aby sprawdzić zalecenia, zobacz:
Zalecane zasady i ustawienia dla pakietów instalacyjnych klienta niezarządzanego.
Niezarządzanego klienta systemu Mac nie można wyeksportować przy użyciu zasad grupy.

Następnie możesz zainstalować niezarządzanego klienta dla systemu Windows, Mac lub Linux.
Jeśli plik ma rozszerzenie .zip, przed instalacją należy wyodrębnić jego zawartość.
Instalowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla Mac
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Klienty zarządzane i niezarządzane — informacje
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Instalowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows
Klient niezarządzany (lub zarządzany samodzielnie) zazwyczaj zapewnia użytkownikowi więcej kontroli nad ustawieniami
programu Symantec Endpoint Protection za pośrednictwem interfejsu klienta. Instalacja klienta niezarządzanego
programu Symantec Endpoint Protection odbywa się bezpośrednio na komputerze z systemem Windows i wymaga
interwencji użytkownika.
Klienci zarządzani i niezarządzani — informacje
NOTE
Kroki wymagane podczas instalacji pakietu instalacyjnego klienta zarządzanego systemu Windows na
komputerze klienckim są podobne. Interwencja użytkownika jest wymagana wyłącznie w przypadku instalacji
interaktywnej. Opcje ustawień instalacji klienta Pokaż tylko pasek postępu i Dyskretny nie wymagają
interwencji użytkownika.
Aby zainstalować klienta niezarządzanego systemu Windows
NOTE
Pakiety instalacyjne klientów niezarządzanych skonfigurowane przy użyciu zasad niestandardowych mogą
nie wyświetlać niektórych z paneli opisanych w niniejszym dokumencie. Jeśli panel instalacyjny opisany w
procedurze nie zostanie wyświetlony, należy przejść do następnego kroku.
1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
W przypadku zakupu dysku fizycznego i instalowania klienta niezarządzanego włóż dysk do stacji. Instalacja powinna
rozpocząć się automatycznie. Jeśli instalacja nie rozpocznie automatycznie, kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. Kliknij
opcję Zainstaluj klienta niezarządzanego.
Jak można dotrzeć do pakietu instalacyjnego klienta niezarządzanego
2. Na ekranie Umowa Licencyjna kliknij opcję Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej, a następnie
kliknij przycisk Dalej.
3. Na panelu Typ instalacji kliknij jedną z poniższych opcji:
Kliknij pozycję Typowa, aby użyć typowych opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Kliknij pozycję Niestandardowa, aby skonfigurować opcje instalacji, kliknij przycisk Dalej, wybierz typy ochrony, a
następnie kliknij przycisk Dalej§.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
4. Jeśli kreator instalacji wyświetli monit, kliknij opcje Włącz funkcję automatycznej ochrony oraz Uruchom usługę
LiveUpdate, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. W panelu Wysyłka danych reputacji plików usuń zaznaczenie pola, jeśli nie chcesz wysyłać do firmy Symantec
zamaskowanych danych dotyczących reputacji plików, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Klient niezarządzany nie przesyła danych reputacji bez opłaconej licencji, nawet jeśli pole jest zaznaczone.
Licencjonowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows
6. Na ekranie Gotowość do instalacji programu kliknij przycisk Zainstaluj.
7. Na końcowym ekranie kreatora kliknij przycisk Zakończ.
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla Mac
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
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Przygotowania do instalacji klienta

Informacje o odinstalowywaniu klienta programu Symantec Endpoint Protection
W wersji 14 i późniejszych można odinstalować dotychczasową instalację klienta na komputerze klienckim przed
przystąpieniem do instalacji programu Symantec Endpoint Protection. Funkcję tę można porównać z programem
narzędziowym CleanWipe, dlatego nie należy włączać jej dla wszystkich wdrożeń. Zamiast tego należy korzystać z
tej funkcji wyłącznie do usuwania uszkodzonych lub nieprawidłowo działających instalacji klienta Symantec Endpoint
Protection.
Przed użyciem funkcji Usuń istniejące oprogramowanie klienckie programu Symantec Endpoint Protection,
którego nie można odinstalować, należy zapoznać się z następującymi ważnymi informacjami:

• Ta funkcja może usunąć wszystkie wersje programu Symantec Endpoint Protection łącznie ze stworzoną wersją

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pakietu instalacyjnego.
Usuwa również wszystkie wersje nieobsługiwanych produktów Symantec Endpoint Protection 11.x, Symantec
AntiVirus 10.x, Symantec Client Security 3.x i Symantec Network Access Control.
Chociaż ta funkcja usuwa wersje starsze niż wersja 14, nie można jej włączyć przy tworzeniu pakietu instalacyjnego
dla wersji starszych. Na przykład nie można stworzyć pakietu wersji 12.1.6 MP4, który włącza tę funkcję.
Funkcja ta nie może odinstalowywać wersji programu Symantec Endpoint Protection, która jest starsza niż pakiet
instalacyjny, w którym zostanie uwzględniona. Na przykład nie można stosować tej funkcji w trakcie planowanego
wycofania.
W przypadku wdrożenia błędnego typu pakietu z tą funkcją włączoną, usuwanie nie jest przeprowadzane. Na przykład
przypadku wdrażania pakietu 32-bitowego na komputerze 64-bitowym, nie można przeprowadzić instalacji. Dlatego też
nie usuwa istniejących instalacji programu Symantec Endpoint Protection
Nie można korzystać z tej funkcji w przypadku instalacji wykorzystującej bezpośrednio pliki .MSI tak jak w przypadku
wdrożenia GPO.
Ta funkcja nie działa z ręcznym uaktualnieniem lub Automatycznym uaktualnieniem. Ta funkcja jest używana tylko z
nową instalacją.
Funkcja ta nie usuwa programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Opcja ta usuwa usługę Windows LiveUpdate, jeżeli nie korzystają z niej inne programy firmy Symantec.
Na komputerze klienckim ta funkcja działa w trybie dyskretnym bez wyświetlania ekranu stanu czy interfejsu
użytkownika.
Opcja ta wymusza typ instalacji Dyskretny.
Komputer uruchamia się ponownie automatycznie po zakończeniu usuwania. Nie ma możliwości konfiguracji tak, aby
ponowne uruchomione zostało odłożone lub pominięte.

Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Pobierz narzędzie do usuwania CleanWipe, aby odinstalować Endpoint Protection
Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14

Odinstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows
Klienta systemu Windows można odinstalować w jeden z następujących sposobów:

• Używając panelu sterowania systemu Windows do usunięcia aplikacji zazwyczaj w Programy i funkcje.
• Konfigurując i wdrażając niestandardowy pakiet instalacyjny klienta, który usunie klienta Symantec Endpoint Protection

•

(od wersji 14). Skorzystaj z tej metody, jeżeli odinstalowanie za pomocą panelu sterowania systemu Windows nie
działa.
Informacje o funkcji usuwania wstępnej instalacji klienta Symantec Endpoint Protection
Alternatywne metody odinstalowywania programu program Symantec Endpoint Protection Manager oraz innych
składników oprogramowania można znaleźć w dokumencie Odinstalowywanie programu Symantec Endpoint
Protection.
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Jeśli oprogramowanie klienta Symantec Endpoint Protection stosuje zasadę blokującą urządzenia sprzętowe, urządzenia
te będą nadal zablokowane po odinstalowaniu oprogramowania. Jeśli kontrola urządzeń przez zasadę nie zostanie
wyłączona przed odinstalowywaniem, urządzenia należy odblokować za pomocą Menedżera urządzeń systemu
Windows.
Aby odinstalować klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows.
1. W konsoli, na stronie Administrator kliknij pozycję Instaluj pakiety, a następnie kliknij pozycję Ustawienia instalacji
klienta.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj ustawienia instalacji klienta.
NOTE
Jeśli wcześniej utworzono niestandardową konfigurację ustawień instalacji klienta, można ją zmodyfikować
w obszarze Zadania, a następnie kliknąć pozycję Edytuj ustawienia instalacji klienta. Zmodyfikowanie
istniejącej konfiguracji niestandardowej nie powoduje zmodyfikowania wcześniej wyeksportowanych
pakietów instalacji.
3. Na karcie Ustawienia podstawowe zaznacz Usuń istniejące oprogramowanie klienta Symantec Endpoint
Protection, którego nie można odinstalować
4. Zapoznaj się z komunikatem, a następnie kliknij przycisk OK.
5. Kliknij przycisk OK.
Odinstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection w systemie Mac
Odinstalowywanie klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux

Odinstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac
Klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac można odinstalować za pomocą ikony klienta na pasku menu.
Odinstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac wymaga poświadczeń administratorskich
użytkownika.
NOTE
Po odinstalowaniu klienta Symantec Endpoint Protection wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie
komputera klienckiego w celu ukończenia odinstalowywania. Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie
nieskończone zadania są zapisane a wszystkie otwarte aplikacje zamknięte.
Aby odinstalować klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac:
1. Na komputerze Mac otwórz klienta Symantec Endpoint Protection i kliknij przycisk Symantec Endpoint Protection >
Odinstaluj Symantec Endpoint Protection.
2. Kliknij przycisk Odinstaluj, aby rozpocząć odinstalowywanie.
3. Aby zainstalować narzędzie pomocnicze potrzebne do odinstalowania klienta programu Symantec Endpoint
Protection, wprowadź administracyjną nazwę użytkownika Mac i hasło, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj
pomocnika.
4. W oknie dialogowym Symantec Endpoint Protection próbuje zmodyfikować Rozszerzenie systemu, wprowadź
administracyjną nazwę użytkownika Mac i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
Dezinstalacja klienta może wymagać podania hasła. To hasło może być inne, niż hasło administracyjne systemu
macOS.
5. Po zakończeniu odinstalowywania, należy kliknąć Uruchom ponownie teraz.
Jeśli odinstalowanie nie powiedzie się, konieczne może być użycie innej metody odinstalowywania. Patrz:
Odinstalowywanie programu Symantec Endpoint Protection
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Odinstalowywanie programu Symantec Agent dla systemu Linux lub klienta
Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux można odinstalować za pomocą skryptu dostępnego
w ramach instalacji.
NOTE
Do odinstalowania klienta programu Symantec Endpoint Protection z komputera z systemem Linux wymagane
są uprawnienia użytkownika superuser. W tej procedurze użyto polecenia sudo do podniesienia poziomu
uprawnień.
(Dla wersji 14.3 RU1 i nowszych) Aby odinstalować Symantec Management Agent dla systemu Linux:
1. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminala.
2. Przejdź do następującego katalogu:
/usr/lib/symantec/
3. Uruchom następujący wbudowany skrypt, aby odinstalować program Symantec Agent dla systemu Linux:
./uninstall.sh
4. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu odinstalowywania i wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie.
Należy pamiętać, że skrypt uninstall.sh usunie wszystkie składniki programu Symantec Agent dla systemu Linux
(sdcss-caf, sdcss-sepagent i sdcss-kmod).
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Uruchamianie ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec; wersja 2.2.4.41)
Odinstalowywanie programu Symantec Agent dla systemu Linux (SEPM)...
Usuwanie pakietów sdcss-caf sdcss-sepagent sdcss-kmod sdcss-scripts
Program Symantec Agent dla systemu Linux (SEPM) został pomyślnie odinstalowany.
Aby dokończyć odinstalowanie, wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.
Należy ponownie uruchomić komputer w najbliższym możliwym czasie.
(Wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze) Aby odinstalować klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux:
1. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminala.
2. Przejdź do folderu instalacyjnego programu Symantec Endpoint Protection przy użyciu następującego polecenia:
cd /opt/Symantec/symantec_antivirus
Ta ścieżka to domyślna ścieżka instalacji.
3. Odinstaluj klienta programu Symantec Endpoint Protection za pomocą wbudowanego skryptu przy użyciu
następującego polecenia:
sudo ./uninstall.sh
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło.
Skrypt rozpocznie odinstalowywanie składników programu Symantec Endpoint Protection.
4. W wierszu polecenia wpisz literę Y, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Deinstalacja zostanie ukończona po powrocie do wiersza polecenia.
NOTE
W przypadku niektórych systemów operacyjnych jeśli folder /opt zawiera tylko pliki klienta programu
Symantec Endpoint Protection, skrypt dezinstalacyjny usuwa również katalog /opt. Aby ponownie utworzyć
ten folder, wprowadź następujące polecenie: sudo mkdir /opt
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Informacje na temat dezinstalacji programu przy użyciu menedżera pakietów lub menedżera oprogramowania można
znaleźć w dokumentacji konkretnej dystrybucji systemu Linux.
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Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu
Symantec Endpoint Protection (SEP)
Poznanie sposobu aktualizacji programu Symantec Endpoint Protection do najnowszej wersji
Użyj tego tematu, aby uaktualnić do najnowszej wersji SEP 14.x i skorzystać z nowych funkcji. Ta informacja dotyczy
uaktualniania oprogramowania w środowiskach, w których zainstalowana jest już zgodna wersja produktu.
Przed rozpoczęciem uaktualnienia należy się zapoznać z następującymi tematami:

•
•
•
•
•

Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint Protection
Znane problemy i ich rozwiązania
Nowości dla wszystkich wydań programu Symantec Endpoint Protection 14.x
Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualnienia do najnowszej wersji Symantec Endpoint Protection14.x
Zagadnienia dotyczące migracji w programie Symantec Endpoint Protection 14

Table 41: Proces uaktualniania programu Symantec Endpoint Protection
Zadanie

Opis

Krok 1: Pobierz najnowszą wersję z
Centrum pobierania Broadcom.

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania firmy Symantec
Przed uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) oraz
klientów Symantec Endpoint Protection należy upewnić się, że podczas uaktualniania
zmaksymalizowano ochronę sieci, stosując się do poniższych najlepszych praktyk:
• Firma Symantec zaleca, aby instalacji programów innych firm nie przeprowadzać
jednocześnie z uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection. Instalowanie
oprogramowania innych firm, które wprowadza zmiany na poziomie sieci lub systemu,
może powodować niepożądane skutki podczas uaktualniania programu Symantec Endpoint
Protection.
• Jeśli to możliwe, uruchom ponownie komputery klienckie przed zainstalowaniem lub
uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection.
• W przypadku migracji do systemu Windows 10 jednocześnie z uaktualnieniem programu
Symantec Endpoint Protection z wersji 12.1.6 lub wcześniejszej należy najpierw
przeprowadzić migrację programu Symantec Endpoint Protection. Więcej informacji na ten
temat zawiera Pomoc techniczna Endpoint Protection systemu Windows 10.
• Firma Symantec zaleca uaktualnienie całej sieci do bieżącej wersji programu Symantec
Endpoint Protection zamiast zarządzania wieloma wersjami.
Sprawdzone metody aktualizacji dla programu Endpoint Protection 14.x

Krok 2: Tworzenie kopii zapasowej
bazy danych i przygotowanie do
odzyskiwania systemu po awarii.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych, dzienników i pliku odzyskiwania, który używa program
program Symantec Endpoint Protection Manager w celu zapewnienia integralności danych
klienta. Te kroki różnią się w zależności od wersji programu.
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection

Krok 3: Zerwanie relacji replikacji

Jeśli serwer zarządzania, który chcesz zaktualizować, przeprowadza replikację z innymi
serwerami zarządzania, należy zerwać relację replikacji. Jeżeli partner replikacji uruchomiłby
replikację w trakcie uaktualnienia, mogłoby to mieć nieprzewidziane rezultaty.
Note: Zerwanie relacji replikacji między serwerami zarządzania nie jest tożsame z usunięciem
partnera replikacji. Odradzamy całkowite usunięcie partnera replikacji.
Jeśli replikacja nie jest używana między serwerami zarządzania, można pominąć ten krok.
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Zadanie

Opis

Krok 3: Zatrzymanie usługi program Przed zainstalowaniem nowszej wersji należy ręcznie zatrzymać usługę serwera zarządzania
Symantec Endpoint Protection
we wszystkich lokacjach. Usługa serwera zarządzania zatrzymuje usługę Syslog lub podobną
Manager:
usługę, która działa w systemie SEPM i która może potencjalnie zablokować pliki lub foldery
SEPM i spowodować niepowodzenie uaktualnienia. Po zakończeniu uaktualniania serwer
zarządzania automatycznie uruchamia usługę.
Jeśli serwer zarządzania wykonuje replikację z innymi serwerami zarządzania, upewnij się,
że replikacja nie występuje w okresie, w którym uaktualniasz SEPM, i że usługa serwera
zarządzania jest zatrzymana.
Note: Zapobieganie replikacji podczas uaktualnienia
Krok 4: Uaktualnienie
Zainstaluj nową wersję programu program Symantec Endpoint Protection Manager za
oprogramowania program Symantec pośrednictwem istniejącej wersji we wszystkich lokacjach w sieci. Podczas uaktualniania
Endpoint Protection Manager
automatycznie wykrywana jest istniejąca wersja i wszystkie ustawienia są zachowywane.
Uaktualnianie serwera zarządzania
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
Jeśli domena Symantec Endpoint Protection Manager została zarejestrowana w konsoli
w chmurze ICDm (zarządzanie hybrydowe) przed uaktualnieniem, domena pozostanie
zarejestrowana podczas procesu uaktualniania. Możesz również zarejestrować dowolną
domenę po uaktualnieniu.
Rejestracja domeny w konsoli w chmurze za pomocą programu Symantec Endpoint Protection
Manager
Krok 5: Przywrócenie relacji
replikacji po uaktualnieniu

Jeśli zaktualizowany serwer zarządzania przeprowadza replikację z innymi serwerami
zarządzania, należy przywrócić relację replikacji.
Jeśli replikacja nie jest używana między serwerami zarządzania, można pominąć ten krok.
Wyłączanie i przywracanie replikacji przed i po aktualizacji

Krok 5: Uaktualnienie
oprogramowania klienckiego firmy
Symantec

Przed zainstalowaniem nowej wersji nie trzeba odinstalowywać poprzednich klientów. Proces
instalacji zapisuje ustawienia klienta, a następnie uaktualnia klienta do najnowszej wersji. Przed
aktualizacją całej sieci produkcyjnej należy przeprowadzić aktualizację grupy zawierającej
niewielką liczbę komputerów testowych.
Jeśli stosuje się klientów jako dostawców aktualizacji grupy, należy je najpierw uaktualnić.
Uaktualnianie dostawców aktualizacji grupy
Sprawdź odpowiednie kroki w: Przygotowywania do instalacji klienta i Przygotowywanie
komputerów z systemem Windows i Mac do zdalnego wdrażania Następnie wybierz jedną z
dostępnych metod uaktualniania klientów:
• Automatyczne uaktualnienie: Automatyczne uaktualnienie jest najprostszym sposobem
aktualizacji oprogramowania klienckiego systemu Windows i Mac w grupach.
Należy przydzielić pakiety klienta do grup w serwerze zarządzania, ręcznie lub korzystając
z kreatora Uaktualnij klientów za pomocą pakietu. Nie są wymagane żadne dalsze
działania, aby zakończyć proces uaktualnienia.
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania
Automatyczne uaktualnianie nie jest obsługiwane w przypadku Symantec Agent dla
systemu Linux 14.3 RU1.
• Plik instalacyjny: Pobierz plik instalacyjny klienta z Centrum pobierania Broadcom.
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania firmy Symantec
• Kreator wdrażania klientów: Uruchom Kreator wdrażania klientów w serwerze
zarządzania. Kreator przeprowadza użytkownika przez proces tworzenia pakietu klienta,
który może zostać wdrożony za pomocą łącza internetowego i wiadomości e-mail, zdalnego
polecenia lub zapisany w celu późniejszej instalacji lokalnej. Wdrożenie można także
wykonać za pomocą narzędzi innych firm.
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
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Sprawdzone metody aktualizacji dla programu Endpoint Protection
14.x
Poniższe zasoby pomogą zaplanować i przeprowadzić optymalną aktualizację do bieżącej wersji programu Symantec
Endpoint Protection (SEP). Należy postępować zgodnie z zalecanymi najlepszymi praktykami i być świadomym wszelkich
potencjalnych problemów i zagrożeń.

•
•
•
•
•

Korzyści wynikające z uaktualniania programu do najnowszej wersji
Ważne informacje dotyczące najnowszej wersji
Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem działań
Sprawdzone metody
Często zadawane pytania (FAQ)

Korzyści wynikające z uaktualniania programu do najnowszej wersji
Aby uzyskać najnowsze funkcje bezpieczeństwa, obsługę systemu operacyjnego i poprawki od klientów, należy
zaktualizować program do najnowszej wersji. Aby uzyskać informacje na temat funkcji poszczególnych wersji, zobacz:
Nowości dla wszystkich wydań programu Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.x
Ważne informacje dotyczące najnowszej wersji
Wymagania systemowe i Przed przystąpieniem do aktualizacji należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu:
uwagi o wersji
Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint
Protection
Przed uaktualnieniem należy użyć narzędzia Symantec Diagnostic tool, aby określić, czy komputery
spełniają minimalne wymagania systemowe.
Przed uaktualnieniem systemu operacyjnego należy uaktualnić program Symantec Endpoint Protection
do wersji obsługującej system operacyjny. Pozostawienie nieobsługiwanej wersji programu Symantec
Endpoint Protection w przypadku aktualizacji systemu operacyjnego może mieć nieoczekiwane skutki.
Obsługiwane i
nieobsługiwane ścieżki
uaktualniania

Należy się także upewnić, że obecnie zainstalowaną wersję można migrować lub zaktualizować do
nowszej. Zapoznaj się z następującymi artykułami:
Zagadnienia dotyczące migracji Symantec Endpoint Protection
Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualnienia do najnowszej wersji Symantec Endpoint Protection
14.x

139

Ważne informacje
o instalowaniu i
aktualizowaniu

• W przypadku uaktualnienia do wersji 14.3 RU1 domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server
Express zastępuje wbudowaną bazę danych. Maksymalny rozmiar bazy danych to 10 GB.

• W przypadku uaktualniania programu Symantec Endpoint Protection do wersji 14.2 lub nowszej,

•

•

•

•

zasady zapory nie mogą uwzględniać zmian w przypadku adresów IPv6, jeśli niektóre nazwy domyślne
zostały zmienione. Nazwy domyślne obejmują nazwy zasad domyślnych i nazwy reguł domyślnych.
Jeśli reguł nie można zaktualizować podczas uaktualniania oprogramowania, opcje IPv6 nie są
wyświetlane. Nie dotyczy to żadnych nowych reguł lub zasad tworzonych po uaktualnieniu.
Jeśli to możliwe, należy przywrócić wszystkie nazwy domyślne. W przeciwnym razie należy się
upewnić, że żadne reguły niestandardowe dodane do zasady domyślnej nie blokują komunikacji IPv6.
Analogiczne działania należy podjąć w przypadku wszystkich nowych dodawanych zasad lub reguł.
Działania te zapobiegają problemom z komunikacją IPv6.
Starszych wersji klientów Symantec Endpoint Protection nie można zaktualizować do wersji 14.2 lub
nowszej, jeśli cały ruch w sieci odbywa się z użyciem adresów IPv6. W tym kontekście starsze wersje
klientów to klienty Symantec Endpoint Protection z wersją wcześniejszą niż 14.2. Te wersje klientów
nie obsługują adresów IPv6, więc uaktualnienie może spowodować problemy z działaniem programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
Przed wdrożeniem sieci w pełni opartej na adresach IPv6 należy zaktualizować klienty do wersji 14.2.
Można również odinstalować starsze wersje, a następnie na komputerach klienckich wdrożyć nowy
pakiet w wersji 14.2 lub nowszej.
Można nadal zarządzać tymi klientami, na których zainstalowano system Windows XP lub Server
2003 jako starsze wersje klienta programu 12.1.x. Należy jednak upewnić się, że w tych systemach
operacyjnych włączony jest protokół TLS v 1.2. Systemy Windows XP i Server 2003 domyślnie nie
obsługują protokołu TLS. Zobacz: Włączanie protokołu TLS w systemie Windows XP lub Windows
Server 2003.
Jeśli Symantec Endpoint Protection wykorzystuje bazę danych SQL Server i środowisko użytkownika
wykorzystuje tylko TLS 1.2; upewnij się, że SQL Server obsługuje TLS 1.2. Może być konieczna
instalacja poprawki do programu SQL Server. Patrz:
Obsługa protokołu TLS 1.2 dla programu Microsoft SQL Server
To zalecenie dotyczy SQL Server 2008, 2012 i 2014. Bez poprawki do SQL Server wspierającej TLS
1.2, podczas uaktualnienia z Symantec Endpoint Protection 12.1 do 14 mogą wystąpić problemy.
Nowa instalacja programu program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.x umożliwia
teraz włączenie bezpiecznej komunikacji między klientami i konsolą zarządzania. W przypadku
aktualizowania programu z wcześniejszej wersji do wersji 14.x, aktualizacja zachowuje bieżącą
konfigurację komunikacji.

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem działań
W poniższej tabeli wymieniono zalecane rutynowe zadania konserwacji, które należy wykonać przed aktualizacją.
Konserwacja może obejmować kontrolę błędów na dysku, defragmentację dysku twardego lub inne rutynowe kontrole
stanu komputera.
Za mało miejsca na
dysku

Należy się upewnić, że ilość wolnego miejsca na dysku serwera zarządzania potrzebna do aktualizacji
jest wystarczająca. Aby pomyślnie przeprowadzić aktualizację programu program Symantec Endpoint
Protection Manager, należy dysponować wolnym miejscem o co najmniej trzykrotnej wielkości bazy
danych. Informacje o wolnym miejscu na dysku wymaganym do zainstalowania klienta Symantec Endpoint
Protection można znaleźć w sekcji wymagań systemowych.
Zwiększanie dostępnego miejsce na dysku dla programu program Symantec Endpoint Protection Manager
przed jego uaktualnieniem.

Serwery proxy

Dla zapewnienia pomyślnej komunikacji ze wszystkimi serwerami firmy Symantec należy skonfigurować
odpowiednie wykluczenia dla obwodowej zapory lub serwera proxy.
Adresy URL umożliwiające SEP i SES łączenie się z serwerami Symantec
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Wykluczenia dotyczące
skanowania

Przed wdrożeniem aktualizacji klienta może być konieczne utworzenie dodatkowych wykluczeń
skanowania.
Patrz:
• Jakie wykluczenia skanowania należy zastosować do wszystkich węzłów serwera klastrowanego
Windows?
• Automatyczne wykluczanie plików i folderów serwera Microsoft Exchange i produktów firmy Symantec
— informacje
• Sprawdzone metody dla wirtualizacji
• Wykluczanie znanych zagrożeń ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na
klientach z systemem Windows

Kroki do uaktualnienia

Ogólne informacje na temat uaktualniania Symantec Endpoint Protection można znaleźć na stronie
Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (SEP).
Informacje na temat uaktualniania można znaleźć na stronie:
Uaktualnianie i migracja do najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (SEP)

Sprawdzone metody
Przed rozpoczęciem
Wykonywanie kopii zapasowej programu program Symantec Endpoint Protection Manager przed
aktualizacji należy
rozpoczęciem aktualizacji jest najlepszą metodą.
utworzyć kopię zapasową Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
Automatyczne
uaktualnienie

Aby zaktualizować istniejące klienty systemów Windows i Mac, należy użyć opcji Uaktualnij klienty za
pomocą pakietu.
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania
Automatyczne aktualizowanie można zaplanować na później, np. na chwilę, gdy wykorzystanie transferu
sieciowego jest mniejsze. Można zainstalować pakiety klienckie na serwerze sieciowym, a następnie
kliknąć opcję Uaktualnij klienty za pomocą pakietu. Istnieją także inne metody wdrażania pakietu
aktualizacji, takie jak za pomocą Kreatora wdrażania klientów.

Nowa instalacja
programu Symantec
Endpoint Protection
Manager 14

Do połączenia się z istniejącymi klientami, zarówno w wersji 12.1.x, jak i 14, do nowej instalacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager14 można użyć pakietu aktualizacji komunikacji. Jeśli
na przykład wycofywany jest z eksploatacji istniejący serwer, a program program Symantec Endpoint
Protection Manager jest instalowany na nowym. Należy utworzyć nowe ustawienia instalacji klienta,
które resetują ustawienia komunikacji klient-serwer, a następnie wdrożyć pakiet aktualizacji komunikacji
w podobny sposób, jak klienty: Pomoc > Strona wprowadzenia > Instalowanie oprogramowania
klienckiego na komputerach.
Zobacz Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows. Można również zresetować
ustawienia komunikacji klienta z serwerem dla komputerów z systemem Mac, korzystając z ustawień
instalacji klienta.
Po połączeniu klientów można je zaktualizować za pomocą automatycznej aktualizacji.

Wirtualizacja

Za pomocą klientów Symantec Endpoint Protection można chronić wirtualne wystąpienia obsługiwanych
systemów operacyjnych.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager można zainstalować w wirtualnych
wystąpieniach obsługiwanych systemów operacyjnych. Program Symantec Endpoint Protection obejmuje
dodatkowe opcje zarządzania dla wirtualnych klientów, takie jak Shared Insight Cache, oraz oddzielną
opcję konfiguracji do usuwania nietrwałych maszyn GVM w trybie offline.
Sprawdzone metody dla wirtualizacji w Symantec Endpoint Protection

Przygotowanie do
przywracania danych po
awarii

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową bieżącej instalacji programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, używając metod przygotowania do odzyskiwania systemu po
awarii. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, można będzie szybciej przywrócić działanie programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Aby przywrócić instalację po awarii związanej ze schematem bazy danych lub innymi zmianami, należy
ponownie zainstalować program, korzystając z dokładnie tej samej wersji.
Zobacz Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii w programie Endpoint Protection

Często zadawane pytania
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P: Gdzie można uzyskać bieżącą wersję programu Symantec Endpoint Protection?
O: Z portalu pomocy technicznej Broadcom. Więcej informacji na ten temat znajduje się na następnej stronie:
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania firmy Symantec
W celu uzyskania dodatkowej pomocy należy skontaktować się z pomocą techniczną: Symantec Endpoint Security
P: Jak aktywować licencję?
O: Po zalogowaniu się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij kolejno Pomoc > Strona
wprowadzenia, w obszarze Wymagane zadania. Aby skorzystać z przewodnika, zobacz #unique_186.
P: Jakie są dostępne metody aktualizacji? Kiedy należy korzystać z określonej metody?
O: Istnieje wiele metod aktualizacji klientów. Po drugie, należy ustalić, która metoda jest najbardziej odpowiednia w danej
sytuacji. Każda sytuacja jest inna, dlatego firma Symantec udostępnia zróżnicowane metody osiągania tego celu:

• Automatyczne uaktualnianie: należy przydzielić pakiety klienta do grup w konsoli zarządzania, ręcznie lub korzystając
z kreatora Uaktualnij klienty za pomocą pakietu.

• Odnajdź instalację w pliku instalacyjnym lub na nośniku z instalacją.
• Uruchom Kreator wdrażania klientów za pomocą konsoli zarządzania. Kreator wdrażania klientów zapewnia

szczegółową instrukcję tworzenia pakietu klienta. Następnie można wybrać wdrożenie poprzez wysłanie pocztą e-mail
łącza sieciowego do użytkowników i użycie funkcji zdalnego wypychania. Można także zachować pakiet do lokalnej
instalacji lub użyć narzędzia do wdrożenia innego producenta.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że komputery klienckie są gotowe do odbioru pakietu uaktualnienia:
Zarządzanie instalacją klienta programu Symantec Endpoint Protection
P: Jaka jest zalecana kolejność migrowania? Co w środowisku należy zaktualizować jako pierwsze?
O: Zalecana kolejność aktualizacji jest następująca:
1. program Symantec Endpoint Protection Managers
2. Dostawcy aktualizacji grupy
3. Pozostałe klienty zgodnie z potrzebami
P: Czy mogę dalej zarządzać klientami systemu Windows 2000 i programu Symantec Endpoint Protection 11.x?
O: Nie.
P: Jak można wygenerować listę wersji programu Symantec Endpoint Protection zainstalowanych w danym
środowisku?
O: Listę można wygenerować za pomocą funkcji Raporty.
Generowanie listy wersji programu Symantec Endpoint Protection zainstalowanych w danej sieci

Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualnienia do najnowszej
wersji Symantec Endpoint Protection 14.x
Zazwyczaj w przypadku wersji programu Symantec Endpoint Protection wcześniejszych niż najnowsza wersja,
obsługiwana jest każda wersja znajdująca się na liście przed tą wersją. Należy to jednak potwierdzić, sprawdzając
informacje o wydaniu dołączone do konkretnej wersji.
Wersje wydań, uwagi, nowe poprawki i wymagania systemowe dotyczące programu Endpoint Security i wszystkich wersji
programu Endpoint Protection
Obsługiwane ścieżki uaktualnienia
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• Program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 12.1.6 MP10 i nowszych z wbudowaną bazą danych
•
•

bezproblemowo uaktualnia się do bazy danych Microsoft SQL Server Express w wersji 14.3 RU1 MP1. Aktualizacje z
wersji 12.1.6 MP9 i wcześniejszych do wersji 14.3 RU1 MP1 są blokowane.
Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.x uaktualnia bezproblemowo od wersji 12.1.x, z wyjątkiem
przypadków, w których usunięto obsługę techniczną, takich jak np: Windows Server 2003, systemy operacyjne dla
komputerów stacjonarnych oraz 32-bitowe systemy operacyjne, a także niektóre wersje SQL Server.
Klient programu Symantec Endpoint Protection w wersji 14.x bezproblemowo uaktualnia wszystkie poprzednie
wersje klienta 12.1 i 11 zainstalowane w obsługiwanych systemach operacyjnych. Wyjątkiem jest wersja klienta Mac
wcześniejsza niż 12.1.4, którą należy uaktualnić do 12.1.4 lub nowszej, albo odinstalować.

Zagadnienia dotyczące migracji w programie Symantec Endpoint Protection 14
program Symantec Endpoint Protection Manager oraz klient systemu Windows
Następujące wersje programu program Symantec Endpoint Protection Manager oraz klienta Symantec Endpoint
Protection systemu Windows można uaktualnić bezpośrednio do najnowszej wersji:

• 11.x oraz Small Business Edition 12.0 (dotyczy wyłącznie klientów programu Symantec Endpoint Protection i
•
•
•
•
•
•
•
•

obsługiwanych systemów operacyjnych)
12.1.x, maksymalnie do wersji 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
wersja 14.3 RU1

Klient dla systemu Mac
Następujące wersje klienta Symantec Endpoint Protection systemu Mac można uaktualnić bezpośrednio do najnowszej
wersji:

• 12.1.4 – 12.1.6 MP9
•
•
•
•
•
•
•

Klient dla systemu Mac nie został aktualizowany do wersji 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
wersja 14.3 RU1
NOTE
Klienta programu Symantec Endpoint Protection systemu macOS nie zaktualizowano do wersji 14.0.1 MP2.

Klient systemu Linux
NOTE
Symantec Agent dla systemu Linux 14.3 RU1 wykrywa i odinstalowuje starszego klienta Symantec Endpoint
Protection systemu Linux, a następnie wykonuje nową instalację. Stare konfiguracje nie zostaną zachowane.
Następujące wersje klienta Symantec Endpoint Protection systemu Linux można uaktualnić bezpośrednio do najnowszej
wersji:

• 12.1.x, maksymalnie do wersji 12.1.6 MP9
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•
•
•
•
•
•
•

Klient dla systemu Linux nie został aktualizowany do wersji 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
wersja 14.3 RU1

Program Symantec AntiVirus for Linux można migrować bezpośrednio do programu Symantec Endpoint Protection
jedynie z wersji 1.0.14. Najpierw należy odinstalować wszystkie inne wersje programu Symantec AntiVirus for Linux. Nie
można migrować klienta zarządzanego na klienta niezarządzanego.
Nieobsługiwane ścieżki uaktualniania
Migracji do programu Symantec Endpoint Protection nie można wykonać ze wszystkich produktów firmy Symantec. Przed
instalacją klienta programu Symantec Endpoint Protection należy odinstalować następujące produkty:

•
•
•
•

Program Symantec AntiVirus i Symantec Client Security, które nie są obsługiwane.
Wszystkie produkty Symantec Norton
Symantec Endpoint Protection for Windows XP Embedded 5.1
Dowolna wersja programu Symantec Endpoint Protection dla klienta Mac wcześniejszego niż 12.1.4. Możesz też
uaktualnić do wersji 12.1.4 lub nowszej.

Uwagi:

• Migracja klienta programu Symantec Endpoint Protection dla wersji wcześniejszej niż 12.1.x nie jest obsługiwana.
• Nie można uaktualnić programu Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x ani programu Symantec Endpoint

•
•

•
•
•

Protection Manager Small Business Edition 12.0.x bezpośrednio do dowolnej wersji programu Symantec Endpoint
Protection Manager 14. Przed uaktualnieniem do wersji 14.x należy w pierwszej kolejności odinstalować te wersje
programu lub dokonać uaktualnienia do najnowszego wydania wersji 12.1.x.
Nie można uaktualnić programu program Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 do wersji 14, ponieważ
wersja schematu bazy danych w 12.1.6 MP7 jest nowsza niż w wersji 14. Należy jednak uaktualnić wersję 12.1.6 MP7
do wersji 14 MP1 lub nowszej.
W wersji 14.0.x odrzucono obsługę systemów Windows XP, Server 2003 oraz wszelkich systemów operacyjnych
Windows Embedded opartych na Windows XP. Program Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 może
zarządzać tymi komputerami jako starszymi wersjami klientów 12.1.x, chociaż klienty 12.1.x nie będą już obsługiwane.
Dla tych klientów można użyć produktu firmy Symantec, który nadal obsługuje starsze systemy operacyjne, takie jak
Data Center Security (DCS).
Nie jest obsługiwane uaktualnienie z wersji 14 MP1 (14.0.2332.0100) do wersji 14 MP1 Refresh Build
(14.0.2349.0100).
Ścieżki zmiany wersji na niższą nie są obsługiwane. Na przykład, aby możliwa była migracja z najnowszej wersji
programu Symantec Endpoint Protection 14.2.1.1 do wersji 12.1.6 MP10, należy najpierw odinstalować program
Symantec Endpoint Protection 14.2.1.
Jeśli masz numer kompilacji, ale nie wiesz, jak przekłada się on na numer wersji, przeczytaj artykuł:
Informacje dotyczące typów i wersji wydań oprogramowania Endpoint Protection

Zwiększanie dostępnego miejsce na dysku dla programu program
Symantec Endpoint Protection Manager przed jego uaktualnieniem
Program program Symantec Endpoint Protection Manager wymaga do instalacji minimalnej ilości dostępnego miejsca na
dysku. Należy się upewnić, że wszelkie aktualne serwery lub nowy sprzęt spełniają minimalne wymagania systemowe.
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Podczas uaktualnienia może być jednak wymagane dodatkowe dostępne miejsce na dysku w celu umożliwienia
tworzenia plików tymczasowych.
Przed dokonaniem zmian konfiguracji należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
Table 42: Zadania zwiększania ilości miejsca na dysku na serwerze zarządzania
Zadanie
Zmiana ustawień usługi
LiveUpdate w celu
zmniejszenia wymagań
dotyczących miejsca na
dysku.

Opis
1. Przejdź do okna Administrator > Serwery i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lokacja
lokalna. Wybierz pozycję Edytuj właściwości lokacji.
2. Na karcie LiveUpdate zmniejsz liczbę przechowywanych wersji składników oprogramowania.
W przypadku uaktualnienia można zmniejszyć ustawienie do 10. Należy odczekać, aż program
program Symantec Endpoint Protection Manager przeczyści zbędne wersje. Dla wersji 12.1.5
i nowszych zmniejszenie liczby wersji może spowodować pobieranie pełnych aktualizacji od
klientów, którzy się zaewidencjonują. Wzrost w liczbie żądań pełnych aktualizacji może mieć
negatywny wpływ na wydajność sieci.
Note: Wartości domyślne i wartości zalecane dla magazynu zawartości również uległy zmianie od
wersji 12.1.5. Aby przeprowadzić uaktualnienie, należy jednak pracować z wartościami, które są
odpowiednie dla wersji uaktualnianej.
Note: Przywrócenie ustawień wersji do poprzednich wartości po zakończeniu uaktualnienia nie
jest konieczne. Ulepszenia sposobu obsługi składników oprogramowania i zarządzania nimi w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager sprawiają, że wersje o wyższej wersji
zajmują mniej miejsca na dysku niż starsze wersje.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager

Upewnij się, że nieużywane 1. Przejdź do okna Administrator > Serwery, kliknij prawym przyciskiem myszy serwer bazy danych i
definicje wirusów są usunięte
wybierz opcję Edycja właściwości bazy danych.
z bazy danych programu
Nazwa bazy danych to SQLEXPRESSSYMC (wersja 14.3 RU1 i nowsze) lub localhost (143 MPx
program Symantec Endpoint
i wcześniej). W przypadku bazy danych programu Microsoft SQL Server nazwa serwera bazy
Protection Manager.
danych zależy od lokalizacji bazy danych.
2. Na karcie Ustawienia dziennika w obszarze Ustawienia dziennika zagrożeń upewnij się, że jest
zaznaczone pole Usuwaj nieużywane definicje wirusów.
Zmiana lokalizacji lub
usunięcie innych programów
i plików

• Jeśli na komputerze z programem program Symantec Endpoint Protection Manager są
•

•

zainstalowane inne programy, można jej przenieść na inny serwer. Nieużywane programy można
usunąć.
Jeśli na komputerze z programem program Symantec Endpoint Protection Manager są
zainstalowane programy zużywające dużo miejsca na dysku, można rozważyć wyznaczenie
dedykowanego komputera do obsługi tylko programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Usuwanie plików tymczasowych programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Listę plików tymczasowych, które można usunąć, przedstawia artykuł bazy wiedzy Symantec
Endpoint Protection Manager directories contain many .TMP folders consuming large amounts
of disk space (Katalogi programu Symantec Endpoint Protection Manager zawierają wiele
folderów .TMP zajmujących dużo miejsca na dysku).

Note: Po usunięciu programów i plików należy zdefragmentować dysk twardy.
Użycie zewnętrznej bazy
danych

Jeśli baza danych programu Symantec Endpoint Protection znajduje się na tym samym komputerze, co
program program Symantec Endpoint Protection Manager, być może warto zainstalować bazę danych
programu Microsoft SQL Server na innym komputerze. Oszczędza to znaczne ilości miejsca na dysku i
w większości przypadków wydajność zostaje zwiększona.
Wybieranie typu bazy danych — informacje
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NOTE
Przed uaktualnieniem należy również się upewnić, że na komputerach klienckich dostępna jest wystarczająca
ilość miejsca. Należy sprawdzić wymagania systemowe i w razie potrzeby usunąć zbędne programy oraz pliki, a
następnie zdefragmentować dysk twardy komputera klienckiego.
Mało miejsca na dysku w Symantec Endpoint Protection Manager

Uaktualnianie serwera zarządzania
Przed uaktualnieniem klientów należy przeprowadzić uaktualnienie wszystkich serwerów zarządzania.
W przypadku uaktualniania serwerów zarządzania w środowisku obsługującym równoważenie obciążenia, przełączanie
awaryjne lub replikację serwery zarządzania należy przygotować i uaktualnić w ściśle określony sposób.
WARNING
Należy wybrać scenariusz uaktualnienia odpowiedni do instalacji. W przeciwnym razie uaktualnienie nie
powiedzie się.
Table 43: Zadania uaktualniania
Zadanie
Uaktualnij serwer zarządzania

Opis
Należy sprawdzić wymagania systemowe oraz obsługiwane ścieżki uaktualnienia, uaktualnić serwer
zarządzania, a następnie skonfigurować go za pomocą Kreatora konfiguracji serwera zarządzania.
Od wersji 14, następujące informacje dotyczą aktualizacji programu program Symantec Endpoint
Protection Manager:
• Windows Server 2003, wszystkie klasyczne systemy operacyjne, oraz 32-bitowe systemy
operacyjne nie są już obsługiwane.
• SQL Server 2005 nie jest już obsługiwany przy bazach danych. Obsługa jest również wyłączona
dla SQL Server 2008 wersji wcześniejszych niż SP4 oraz SQL Server 2008 R2 wersji
wcześniejszych niż SP3.
• Teraz należy wprowadzić poświadczenia administratora systemu SQL Server w trakcie
aktualizacji.
Note: Konieczne może być edytowanie zasad bezpieczeństwa domeny, aby wirtualne konta
usługowe działały poprawnie w systemie Windows 7 / Server 2008 R2 lub nowszym.
Note: Podczas instalacji lub konfiguracji jest wyświetlany komunikat o błędzie: „...usługa wymaga
praw użytkownika” lub „...nie można odczytać praw użytkownika”
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
Obsługiwane ścieżki uaktualnienia najnowszej wersji Symantec Endpoint Protection 14.x

Logowanie się do serwera
zarządzania

Na ekranie logowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager zaloguj się do
konsoli, podając poświadczenia używane do logowania.
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE
Ponowne uruchomienie komputera po uaktualnieniu nie jest wymagane, ale można zauważyć poprawę
wydajności po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu się.
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Konfigurowanie lokacji i replikacji
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Najważniejsze wskazówki dotyczące uaktualniania z osadzonej
niniejszej bazy danych do bazy danych programu Microsoft SQL
Server Express
W wersji 14.3 RU1 domyślna baza danych zainstalowana z program Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)
została zmieniona z wbudowanej bazy danych na bazę danych programu Microsoft SQL Server Express 2017. Podczas
pierwszego uaktualnienia lub instalacji serwera zarządzania przy użyciu domyślnej konfiguracji w Kreatorze konfiguracji
serwera zarządzającego, baza danych SQL Server Express zostanie zainstalowana automatycznie i zastąpi wbudowaną
bazę danych.
Podczas uaktualniania do wersji 14.3 RU1 lub nowszej komputer serwera zarządzania musi spełniać określone
wymagania, w przeciwnym razie nie można przeprowadzić uaktualnienia serwera zarządzania. Kreator konfiguracji
serwera zarządzania informuje o napotkanych problemach i daje możliwość ich naprawienia.
Co należy wiedzieć przed uaktualnieniem
Przed uaktualnieniem należy sprawdzić następujące problemy, które mogą wymagać rozwiązania przed instalacją.
Za mało miejsca w bazie
danych

Baza danych SQL Server Express ma maksymalną pojemność 10 GB dla plików danych i dane
dziennika. Program Symantec Endpoint Protection Manager tworzy kopię zapasową wbudowanej
bazy danych przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli kopia zapasowa ma rozmiar większy niż 10 GB,
uaktualnienie nie może być kontynuowane. Należy zmniejszyć ilość danych przed rozpoczęciem
uaktualnienia lub w jego trakcie. Kreator konfiguracji serwera zarządzania powiadamia, gdy rozmiar bazy
danych jest zbyt duży.
Jeśli baza danych ma rozmiar ponad 10 GB przed rozpoczęciem instalacji, należy wykonać następujące
zadania:
Zmniejszanie rozmiaru bazy danych, gdy baza danych jest zapełniona przed aktualizacją do programu
Microsoft SQL Server Express
Zarówno baza danych programu Microsoft SQL Server Express, jak i baza danych programu Microsoft
SQL Server używają funkcji o nazwie FILESTREAM w celu zmniejszenia rozmiaru bazy danych. Jeśli
podczas uaktualnienia okaże się, że rozmiar bazy danych jest zbyt duży lub zbliżony do maksymalnego
rozmiaru, można wykonać następujące czynności:
Włączanie funkcji FILESTREAM dla bazy danych programu Microsoft SQL Server
Note: W przypadku używania bazy danych programu SQL Server należy co pewien czas sprawdzić
rozmiar bazy danych, aby się upewnić, że baza danych nie osiąga maksymalnego rozmiaru:
Zwiększanie rozmiaru pliku bazy danych programu Microsoft SQL Server

Za mało miejsca na dysku

Upewnij się, że na komputerze z serwerem zarządzającym znajduje się co najmniej 10 GB wolnego
miejsca na dysku w celu przeprowadzenia aktualizacji.
Udostępnianie większej ilości miejsca na dysku w celu uaktualnienia do domyślnej bazy danych Microsoft
SQL Server Express

Program Symantec
Endpoint Protection
Manager nie komunikuje
się z bazą danych

Program Symantec Endpoint Protection Manager używa certyfikatu do uwierzytelniania komunikacji
między bazami danych Symantec Endpoint Protection (SEPM) i Microsoft SQL Server Express lub SQL
Server. Należy wygenerować certyfikat i zaimportować go do komputera program Symantec Endpoint
Protection Manager, aby program SEPM miał połączyć się z bazą danych programu SQL Server. Jeśli
certyfikat nie istnieje, wygasł lub wkrótce wygaśnie, połączenie między programem SEPM a bazą danych
nie powiedzie się.
Konfigurowanie szyfrowanej komunikacji między programem Symantec Endpoint Protection Manager a
Microsoft SQL Server
Aby sprawdzić, czy serwer zarządzający łączy się z bazą danych, zobacz:
Weryfikowanie połączenia serwera zarządzania z bazą danych
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Rozwiązywanie problemów Podczas uaktualnienia może wystąpić jeden z następujących problemów:
z uaktualnieniem do
• Aktualizacja systemu Windows jest nieaktualna lub usługa Windows Update nie jest uruchomiona.
programu Microsoft SQL
W celu rozwiązania problemu należy anulować instalację SEPM, uruchomić najnowszą aktualizację
Server Express
lub ponownie uruchomić usługę aktualizacji systemu Windows, ponownie uruchomić komputer, a
następnie kontynuować instalację programu Symantec Endpoint Protection Manager.
• Baza danych programu SQL Server Express nie jest instalowana. W celu rozwiązania problemu
należy przejrzeć dzienniki bazy danych.
Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji domyślnej bazy danych SQL Server Express
programu Endpoint Protection Manager
• Brak połączenia między programem Symantec Endpoint Protection Manager a bazą danych.
Weryfikowanie połączenia serwera zarządzania z bazą danych
Rozwiązywanie problemów z komunikacją między programem program Symantec Endpoint
Protection Manager a konsolą lub domyślną bazą danych
• Należy zmienić adres IP i nazwę hosta komputera, na którym działa program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Ponowne konfigurowanie programu Symantec Endpoint Protection Manager po zmianie adresu IP i
nazwy hosta komputera.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników

Zmniejszanie rozmiaru bazy danych, gdy baza danych jest zapełniona
przed aktualizacją do programu Microsoft SQL Server Express
Domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru 10 GB dla plików danych i danych
dziennika. Po uaktualnieniu z wbudowanej bazy danych o rozmiarze większym niż 10 GB oraz gdy użytkownik jest w
trakcie aktualizacji do Microsoft SQL Server Express, proces aktualizacji nie może być kontynuowany.
Jeśli Kreator konfiguracji serwera zarządzania wykryje, że rozmiar bazy danych jest już zbyt duży, może zostać
wyświetlony następujący komunikat:
Baza danych programu SQL Server Express osiągnęła limit 10 GB. Aby zaimportować mniejszą
ilość danych, należy najpierw ponownie skonfigurować ustawienia uaktualnienia. Następnie
uruchom ponownie kreator uaktualniania.
Gdy domyślny rozmiar bazy danych jest zbyt duży, wstrzymaj uaktualnienie i wykonaj następujące czynności:
Krok 1: Zmniejsz liczbę dni, w których gromadzone są dzienniki
W poniższym pliku należy zmniejszyć liczbę dni: 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

Zmniejsza to ilość danych, które migrują do bazy danych programu SQL Server Express.
Uwaga: scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days jest już domyślnie ustawiona na 7, aby
zmniejszyć rozmiar bazy danych.
Krok 2: Uruchom ponownie Kreator uaktualniania serwera zarządzania
Kliknij dwukrotnie ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat
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NOTE
Jeśli przed wprowadzeniem tych zmian uruchomiono okno dialogowe Kopia zapasowa i przywracanie
bazy danych, uruchom je ponownie, klikając dwukrotnie przycisk ..\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin\dbtools.bat
Zmniejszenie rozmiaru bazy danych do mniej niż 10 GB przed aktualizacją do programu Microsoft SQL Server Express

Włączanie funkcji FILESTREAM dla bazy danych programu Microsoft
SQL Server
Ten temat opisuje, jak włączyć funkcję FILESTREAM dla bazy danych Microsoft SQL Server.
Baza danych programu Microsoft SQL Server używa funkcji o nazwie FILESTREAM w celu zmniejszenia rozmiaru bazy
danych i zwiększenia wydajności bazy danych.

• Baza danych Microsoft SQL Server Express ma ograniczone miejsce do 10 GB i wymaga włączenia funkcji
FILESTREAM. Przy instalacji własnej instancji SQL Server Express należy włączyć funkcję FILESTREAM.

• Baza danych Microsoft SQL Server nie wymaga włączenia funkcji FILESTREAM, ale jest to zalecane w celu poprawy

wydajności. Dla lokalnej bazy danych Microsoft SQL Server, Kreator aktualizacji i instalacji serwera zarządzania może
włączyć funkcje FILESTREAM. W przypadku zdalnej bazy danych Microsoft SQL Server należy włączyć funkcję
FILESTREAM ręcznie na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych SQL Server.

Po uruchomieniu kreatora aktualizacji lub kreatora konfiguracji i pojawieniu się poniższego komunikatu, kliknij Tak i włącz
funkcję FILESTREAM.
Funkcja FILESTREAM nie jest włączona dla tej zdalnej bazy danych Microsoft SQL Server.
NOTE
Kliknij Nie, jeśli aktualizacja lub instalacja ma być kontynuowana i funkcja FILESTREAM nie ma być włączona w
tym momencie.
Jeśli dokonujesz uaktualnienia, Kreator uaktualnienia serwera zarządzania zostanie zamknięty. Po włączeniu funkcji
FILESTREAM należy ponownie uruchomić kreator uaktualnienia, aby kontynuować uaktualnianie serwera zarządzania.
Na komputerze programu Symantec Endpoint Protection Manager kliknij przycisk: ..\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin\upgrade.bat .
Aby ręcznie włączyć funkcję FILESTREAM:
1. W menu Start rozwiń Microsoft SQL Server i kliknij pozycję SQL Server Configuration Manager.
2. Na liście usług SQL Server Configuration Manager wybierz SQL Server Services, a następnie zlokalizuj
wystąpienie SQL Server, na której chcesz włączyć FILESTREAM.
3. Kliknij prawym przyciskiem wystąpienie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
4. W oknie dialogowym Właściwości serwera SQL kliknij kartę FILESTREAM.
5. Zaznacz pola wyboru Włącz funkcję FILESTREAM dla dostępu Transact-SQL i kliknij pozycję Włącz FILESTREAM
dla dostępu strumieniowego pliku we/wy.
6. Kliknij pozycję Zastosuj > OK.
7. Uruchom ponownie usługę bazy danych programu SQL Server, wybierając wystąpienie programu SQL Server i
klikając przycisk Uruchom ponownie.
FILESTREAM (SQL Server)
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Zmniejszenie rozmiaru bazy danych do mniej niż 10 GB przed
aktualizacją do programu Microsoft SQL Server Express
Domyślna baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru 10 GB dla plików danych i danych
dziennika. Pliki danych obejmują elementy, takie jak pakiety instalacyjne, definicje wirusów, zasady, alerty i zapamiętane
aplikacje. Po uaktualnieniu z wbudowanej bazy danych (wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze) o rozmiarze większym niż 10
GB proces aktualizacji do programu SQL Server Express nie może być kontynuowany. Jeśli Kreator konfiguracji serwera
zarządzania wykryje, że rozmiar bazy danych jest zbyt duży, może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Kopia zapasowa przekracza dozwolony limit dla programu SQL Server Express wynoszący 10 GB.
Aby importować mniej danych, należy najpierw ponownie skonfigurować serwer zarządzania.
Następnie ponownie wykonać przywracanie.
Szacowane dane w wbudowanej bazie danych przekraczają limit programu Microsoft SQL Server
Express wynoszący 10 GB. Aby kontynuować aktualizację, kreator musi najpierw zredukować
ilość danych do mniej niż 10 GB.
Najpierw należy zmniejszyć miejsce w istniejącej wbudowanej bazie danych, korzystając z jednego z następujących
zadań:

• Kliknij przycisk Kontynuuj, aby Kreator konfiguracji serwera zarządzania zmniejszał rozmiar bazy danych na początku
procesu aktualizacji.

• Anuluj Kreatora konfiguracji serwera zarządzania, zmniejsz rozmiar bazy danych samodzielnie i uruchom ponownie
kreatora, wykonując następujące kroki.

Aby ręcznie zmniejszyć rozmiar dostępnej bazy danych:

• Krok 1: Usunąć wszystkich partnerów replikacji, którzy nie są używani przez program Symantec Endpoint
•

•

•
•
•

Protection Manager
Usuwanie lokacji
Krok 2: Zmniejszyć rozmiar dzienników i danych zapamiętanych aplikacji
Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych

Włączanie zapamiętywania aplikacji
Krok 3: Zmienić domyślne ustawienia harmonogramu utrzymania bazy danych
a. Należy zatrzymać serwer zarządzający.
b. W poniższym pliku: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat
\etc\conf.properties należy zmniejszyć liczbę sekund dla następujących pozycji.
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60
Uwaga: Jeśli tych wpisów nie ma w pliku, trzeba je dodać. Ten krok zwiększa częstotliwość oznaczania przez bazę
niechcianych danych jako usuniętych.
Symantec Endpoint Protection Manager: Jak jest zaplanowana konserwacja bazy danych?
c. Należy uruchomić ponownie serwer zarządzania i poczekać kilka godzin lub dłużej.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Krok 4: Zaplanować replikację między wszystkimi partnerami, aby wystąpiła co najmniej raz. Firma Symantec
zaleca, aby replikację wykonywać częściej
Instalowanie nowej lokacji jako partnera replikacji istniejącej lokacji
Krok 5: Poczekać kilka godzin po każdej zaplanowanej replikacji przed ponownym uruchomieniem aktualizacji.
Krok 6: Należy ponownie uruchomić kopię zapasową bazy danych, a następnie spróbować ją przywrócić.
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Udostępnianie większej ilości miejsca na dysku w celu uaktualnienia
do domyślnej bazy danych Microsoft SQL Server Express
Jeśli na komputerze program Symantec Endpoint Protection Manager nie ma co najmniej 10 GB dostępnego miejsca
na dysku w celu uaktualnienia do bazy danych programu Microsoft SQL Server Express, może zostać wyświetlony
następujący komunikat:
Kreator uaktualniania nie może uaktualnić wbudowanej bazy danych do bazy danych programu
Microsoft SQL Server Express. Dysk docelowy nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca
na dysku, albo certyfikat wygasa lub wygaśnie w ciągu 10 dni. Aby kontynuować, należy
upewnić się, że na dysku jest co najmniej x wolnego miejsca i certyfikat jest aktualny.
Nie można kontynuować procesu aktualizacji, chyba że zwolni się co najmniej 10 GB miejsca na dysku. Aby zwiększyć
ilość miejsca na dysku, wykonaj następujące czynności.
Krok 1: Usuń nieużywane pliki i pliki tymczasowe
Pliki tymczasowe systemu Windows znajdują się w:

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
Oczyszczanie dysku w systemie Windows 10
Krok 2: Opróżnij Kosz
Krok 3: Usuń dodatkowe pliki SEPM
1. Jeśli poprzednie kroki nie zwalniają wystarczająco dużo miejsca na dysku, należy usunąć dodatkowe pliki SEPM.
Zatrzymaj usługę serwera zarządzania za pomocą polecenia Uruchom: net stop semsrv
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
2. Przenieś następujące pliki SEPM na inny dysk:
– ..\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. Ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Krok 4: Zmień ustawienia kopii zapasowej bazy danych

• Upewnij się, że opcja Liczba przechowywanych kopii zapasowych bazy danych jest ustawiona domyślnie na 1.
• Odznacz opcję Utwórz kopię zapasową dzienników.
Uruchamianie automatycznych kopii zapasowych bazy danych
Krok 5: Przenieś na inny dysk pliki, których nie używa program Symantec Endpoint Protection Manager.
Jeśli certyfikat wygasł, zobacz: Konfigurowanie szyfrowanej komunikacji między programem Symantec Endpoint
Protection Manager a Microsoft SQL Server

Konfigurowanie szyfrowanej komunikacji między programem
Symantec Endpoint Protection Manager a Microsoft SQL Server
Program Symantec Endpoint Protection Manager używa certyfikatu do uwierzytelniania komunikacji między bazami
danych Symantec Endpoint Protection (SEPM) i Microsoft SQL Server Express lub SQL Server. Należy wygenerować
certyfikat i zaimportować go do komputera program Symantec Endpoint Protection Manager, aby program SEPM miał
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połączyć się z bazą danych programu SQL Server. Jeśli certyfikat nie istnieje, wygasł lub wkrótce wygaśnie, połączenie
między programem SEPM a bazą danych nie powiedzie się.
Można zainstalować lub uaktualnić serwer zarządzania i bazę danych programu SQL Server, jeśli certyfikat nie został
zaimportowany. Niemniej jednak Kreator konfiguracji serwera zarządzającego wykrywa, czy certyfikat już wygasł,
czy wygaśnie w ciągu następnych 30 dni. SEMP wysyła powiadomienie codziennie przez 30 dni, aby przypomnieć
administratorowi o zaimportowaniu certyfikatu. Może zostać wyświetlony następujący komunikat:
W ciągu najbliższych 30 dni program Symantec Endpoint Protection Manager nie będzie już
mógł połączyć się z bazą danych programu Microsoft SQL Server, ponieważ program SQL Server
używa certyfikatu, który wkrótce wygaśnie.
Krok 1: Generowanie certyfikatu samopodpisanego
Jeśli organizacja nie posiada jeszcze podpisanego certyfikatu Urzędu certyfikacji (CA), trzeba go wygenerować. W
tym kroku opisano sposób generowania i zastępowania domyślnego certyfikatu samopodpisanego program Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) certyfikatem podpisanym przez Urząd certyfikacji.
Zobacz: Używanie podpisanego certyfikatu w Endpoint Protection Manager.
Krok 2: Konfigurowanie stałego certyfikatu dla programu SQL Server
Należy włączyć połączenia szyfrowane dla wystąpienia bazy danych SQL Server, a do określenia certyfikatu należy użyć
programu SQL Server Configuration Manager. Zobacz „Konfigurowanie programu SQL Server” w: Włącz szyfrowane
połączenia w silniku bazodanowym
Krok 3: Importowanie certyfikatu programu SQL Server do systemu Windows na komputerze z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager
Komputer z serwerem zarządzania musi posiadać publiczny certyfikat SQL Server. Aby uzyskać certyfikat na
komputerze z serwerem zarządzania, należy zaimportować go do systemu Windows. Komputery serwerowe muszą być
skonfigurowane w taki sposób, aby ufały głównej instytucji certyfikującej.
1. W systemie Windows Server, w którym jest zainstalowany program SEPM, prawym przyciskiem myszy kliknij
certyfikat.
2. W kreatorze importu certyfikatów postępuj zgodnie z krokami, aby zaimportować certyfikat.
W obszarze Lokalizacja zapisu wybierz opcję Urządzenie lokalne:
Wybierz opcję Umieść wszystkie certyfikaty w poniższym magazynie, kliknij Przeglądaj, a w oknie dialogowym
Wybierz magazyn certyfikatu kliknij Zaufane główne urzędy certyfikacji:

3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Krok 4: Konfigurowanie uprawnień dla folderu jre11
NOTE
Jeśli serwer SQL jest skonfigurowany przy użyciu administratora domeny z uwierzytelnianiem Windows,
administrator domeny musi mieć uprawnienia Odczyt i wykonanie, Lista zawartości folderu oraz Odczyt dla
folderu jre11 na serwerze program Symantec Endpoint Protection Manager.
1. Na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager przejdź do folderu \...\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager, kliknij prawym przyciskiem myszy folder jre11 i kliknij opcję
Właściwości.
2. W oknie właściwości pliku, na karcie Bezpieczeństwo, kliknij Zaawansowane.
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3. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, na karcie Uprawnienia kliknij przycisk Dodaj.

4. W oknie Wpis uprawnień kliknij Wybierz główne.
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5. W oknie Wybierz użytkownika, komputer, konto usług, lub grupę, dodaj użytkownika administrator domeny i
kliknij OK.

6. W oknie Wpis uprawnień kliknij OK.
7. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń, na karcie Uprawnienia wybierz administrator domeny i kliknij
Zmień.
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8. W oknie Wybierz użytkownika, komputer, konto usług lub grupę dodaj ponownie użytkownika administrator
domeny i kliknij OK.

9. W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń zaznacz opcję Zastąp właściciela na podkontenerach i
obiektach, zaznacz opcję Zastąp wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych wpisami uprawnień
dziedziczonymi z tego obiektu, kliknij Włącz dziedziczenie i kliknij Zastosuj.
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10. Kliknij przycisk Tak i OK, aby potwierdzić.
11. W oknie właściwości pliku upewnij się, że użytkownik administrator domeny ma teraz wszystkie wymagane
uprawnienia, i kliknij OK.
Krok 5: Otwórz Kreator konfiguracji serwera zarządzania i dokończ konfigurację serwera z opcją uwierzytelnianie
systemu Windows.
Aby otworzyć kreator, przejdź do folderu \...\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin i kliknij dwukrotnie plik sca.exe.
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Krok 6: Sprawdź, czy komunikacja jest szyfrowana i czy korzysta z certyfikatu SQL Server
1. Na serwerze zarządzania należy otworzyć następujący plik: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml i upewnić się, że
encrypt=true oraz trustServerCertificate=false.

2. Na serwerze SQL należy otworzyć Protokoły dla Właściwości MSSQLSERVER i sprawdzić, czy Wymuszone
szyfrowanie=Tak.
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3. Na serwerze SQL należy uruchomić poniższe zapytanie, aby sprawdzić, czy połączenie pomiędzy program Symantec
Endpoint Protection Manager a serwerem SQL jest szyfrowane:
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM
sys.dm_exec_connections

Sprawdź, czy encrypt_option=TRUE.
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Uaktualnianie środowiska korzystającego z wielu wbudowanych baz
danych i serwerów zarządzania
Środowisko wykorzystujące wiele wbudowanych baz danych i serwerów zarządzania ma następujące konsekwencje:

• Serwery zarządzania nie korzystają z przełączania awaryjnego ani równoważenia obciążenia dla produktu Symantec
Endpoint Protection, ponieważ wbudowana baza danych nie obsługuje serwerów tego rodzaju.

• Serwery zarządzania są partnerami replikacji produktu Symantec Endpoint Protection.

We wszystkich lokacjach istnieje komputer, na którym zainstalowano pierwszy serwer zarządzania. Należy uaktualnić
najpierw ten serwer zarządzania, ponieważ zawiera on informacje o lokacji mające krytyczne znaczenie, w tym klucz i
hasło szyfrowania. Następnie należy przeprowadzić uaktualnienie innych serwerów zarządzania zainstalowanych w celu
replikowania.
NOTE
Od wersji 14.3 RU1 baza danych programu Microsoft SQL Server Express zastępuje wbudowaną bazę danych.
Program SQL Server Express obsługuje funkcję przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia.
Aby uaktualnić środowisko korzystające z wielu wbudowanych baz danych i serwerów zarządzania:
1. Wykonaj uwierzytelnianie i logowanie na komputerze, na którym zainstalowano pierwszy program program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Nie loguj się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Jeżeli korzystasz z replikacji, nie musisz
jej najpierw wyłączać. Program Symantec Endpoint Protection nie zezwala na replikację jeżeli wersje produktu są
niezgodne.
2. Uaktualnij serwer zarządzania.
3. Następnie uaktualnij kolejno każdy dodatkowy serwer zarządzania.

Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Przed rozpoczęciem uaktualniania konieczne jest ręczne zatrzymanie usługi program Symantec Endpoint Protection
Manager na każdym serwerze zarządzania w lokacji. Po zakończeniu uaktualniania usługa zostanie uruchomiona
automatycznie.
WARNING
Usługę program Symantec Endpoint Protection Manager należy zatrzymać przed uaktualnieniem serwera, aby
nie uszkodzić istniejącej bazy danych programu Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Po zatrzymaniu usługi serwera zarządzania klienci nie będą mogli się z nią połączyć. Jeżeli klienci w celu
połączenia się z siecią muszą komunikować się z serwerem zarządzania, nie będą mieli dostępu do sieci do
chwili ponownego uruchomienia usługi.
Na przykład klient musi nawiązać komunikację z serwerem zarządzania, aby przejść sprawdzanie integralności
hosta.
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Uaktualnianie do nowej wersji
1. Aby zatrzymać usługę program Symantec Endpoint Protection Manager, kliknij przycisk Start > Ustawienia > Panel
sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.
2. W oknie Usługi, w kolumnie Nazwa przejdź do pozycji program Symantec Endpoint Protection Manager i kliknij ją
prawym przyciskiem myszy.
3. Kliknij polecenie Zatrzymaj.
4. Zamknij okno Usługi.
WARNING
Zamknij okno Usługi albo uaktualnianie może się nie powieść.
5. Powtórz tę procedurę dla wszystkich instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Aby uruchomić usługę program Symantec Endpoint Protection Manager, wykonaj powyższą procedurę, ale
kliknij polecenie Uruchom, a nie Zatrzymaj.
6. Aby zatrzymać usługę program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu wiersza polecenia, w wierszu
polecenia wpisz:
net stop semsrv

7. Aby uruchomić usługę program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu wiersza polecenia, w wierszu
polecenia wpisz:
net start semsrv

Zapobieganie replikacji podczas uaktualnienia
Należy upewnić się, że replikacja nie występuje na żadnych serwerach zarządzania, które są skonfigurowane jako
partnerzy replikacji dla serwera zarządzania, który jest uaktualniany. Jeżeli partner replikacji uruchomiłby replikację w
trakcie uaktualnienia, mogłoby to mieć nieprzewidziane rezultaty.
Aby zapobiec replikacji podczas uaktualnienia, należy wykonać jedno z poniższych zadań:

• Zmienić harmonogram replikacji tak, aby wystąpiła poza okresem uaktualnienia. Firma Symantec zaleca tę metodę,
•

ponieważ jest ona łatwiejsza.
Tymczasowo zawiesić replikację przed aktualizacją i przywrócić ją po zakończeniu replikacji.

Zmiana harmonogramu replikacji
Zaletą modyfikacji harmonogramu jest to, że pozostałe witryny nie replikują i obsługują klientów do czasu ich
uaktualnienia. Po zakończeniu uaktualnienia, witryny mogą zarówno przetestować replikację poprzez wymuszenie
jednorazowej replikacji, jak i zmienić harmonogram z powrotem na poprzednio ustawiony harmonogram i częstotliwość.
Aby zmodyfikować harmonogram, należy postępować zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami:

• Udokumentować istniejący harmonogram i ustawienia.
• Zmienić harmonogram, aby zapobiec replikacji podczas okna uaktualnienia, poprzez zaplanowanie jej w przyszłości
lub w innym dniu.

• Wymusić replikację tak, aby harmonogram został odebrany przez wszystkich partnerów replikacji lub wszystkie
witryny.

Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości
Zawieszanie i przywracanie replikacji
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Należy zalogować się do program Symantec Endpoint Protection Manager i zawiesić replikację w co najmniej dwóch
lokacjach.
WARNING
Zawieszenie replikacji nie jest tym samym, co trwałe usunięcie partnerstwa replikacji. Po usunięciu relacji
i ponownym zainstalowaniu serwera zarządzania, serwery zarządzania wykonują pełną replikację zamiast
replikacji przyrostowej. Usuwanie lokacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zatrzymaj usługę serwera zarządzania.
W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
W obszarze Lokalna lokacja > Serwery rozwiń pozycję Partnerzy replikacji i wybierz serwer zarządzania.
Prawym przyciskiem myszy kliknij dany serwer zarządzania, a następnie kliknij polecenie Usuń partnera replikacji.
Kliknij przycisk Tak.
Powtórz tę procedurę we wszystkich lokacjach replikujących dane.
Przywróć replikację i ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Przywracanie replikacji

Sprawdzone metody aktualizacji dla programu Endpoint Protection 14
Uaktualnianie do nowej wersji

Przywracanie replikacji
Po uaktualnieniu wszystkich serwerów zarządzania, które miały relację replikacji, należy ponownie dodać partnera
replikacji. Trzeba także ponownie dodać serwery zarządzania, które mają relację replikacji w celu równoważenia
obciążenia i przełączania awaryjnego.
Ponownie dodawać należy tylko partnerów replikacji na komputerze, na którym najpierw uaktualniono serwer
zarządzania. Uaktualniony serwer zarządzania musiał być uprzednio partnerem replikacji na tej samej farmie lokacji.
Po ponownym dodaniu partnerów replikacji, program Symantec Endpoint Protection Manager uspójnia bazy danych.
Niektóre ze zmian mogą jednak ze sobą kolidować.
Sposób rozwiązywania konfliktów danych między lokacjami podczas replikacji
Jeżeli istnieją dwie oddzielne niereplikujące lokacje można skorzystać z tej opcji do zmiany jednej z nich w lokację
replikującą z drugą lokacją.
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarze Serwery rozwiń Lokacja lokalna, a w obszarze Zadania kliknij opcję Dodaj istniejącego partnera
replikacji.
3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.
4. W oknie dialogowym Informacje o lokacji zdalnej wpisz adres IP lub nazwę hosta dla drugiego serwera zarządzania,
dane logowania administratora systemu, a następnie kliknij Dalej.
Domyślną nazwą administratora systemu jest admin.
5. Ustaw harmonogram replikacji i kliknij przycisk Dalej.
6. Zaznacz elementy do replikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Replikowanie pakietów klienta powoduje przesyłanie dużych ilości danych i wymaga dużej ilości miejsca na dysku.
W przypadku kliknięcia opcji Tak, serwer zarządzania wykonuje pełną replikację danych między dwoma partnerami
replikacji.
7. Po wyświetleniu zapytania, czy przywrócono bazę danych w lokacji partnera, kliknij jedną z następujących opcji:
– Kliknij opcję Nie, aby replikować tylko dane, które zmieniły się od czasu wyłączenia relacji partnerskich. Symantec
zaleca wybór tej opcji, szczególnie jeżeli sieć ma niską przepustowość.
– Kliknij opcję Tak, aby wykonać pełną replikację danych między dwoma partnerami replikacji.
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8. Kliknij przycisk Zakończ.
9. Powtórz powyższą procedurę dla wszystkich serwerów zarządzania replikujących dane z tym serwerem zarządzania.
Po ponownym uruchomieniu replikacji upewnij się, że uruchomiono ponownie usługę serwera zarządzania.
Sprawdzone metody aktualizacji dla programu Endpoint Protection 14
Uaktualnianie do nowej wersji

Wybór metody uaktualniania oprogramowania klienckiego
Uaktualnienie klienta można przeprowadzić na wiele sposobów. Zalecana metoda zależy od środowiska i celów jakie się
chce osiągnąć. Na przykład może występować duża liczba klientów lub grup lub komputerów, na których uruchomione są
różne wersje klienta.
Niektóre z nich mogą zająć do 30 minut. W związku z tym, uaktualnianie oprogramowania klienckiego należy
przeprowadzać, gdy większość użytkowników nie jest zalogowanych na swoich komputerach.
Table 44: Metody uaktualniania oprogramowania klienckiego
Metoda
Automatyczne
uaktualnianie
(Zalecane dla
mniejszych środowisk)

Zastosowanie

Kiedy nie stosować

• Gdy jest mniejsza liczba klientów, np. 5 000 lub mniej.
• Kiedy masz większą liczbę klientów. Ta
metoda nie jest dobrze skalowalna.
• Kiedy trzeba zaplanować uaktualnienia w taki sposób, aby
nie przeszkadzały w pracy użytkownikom.
• Gdy masz dużo grup, ponieważ kliknięcie
na każdą z grup osobno w kreatorze
• Kiedy do wdrożenia pakietu instalacyjnego klienta
wykorzystywany jest program program Symantec
Endpoint Protection Manager a nie aplikacja innej firmy.
• Kiedy potrzebujesz uaktualnić klientów z systemem
Windows lub Mac, ale nie klientów z systemem Linux.
• Kiedy potrzebujesz prostej metody uaktualnienia.
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą
Automatycznego uaktualniania

•
•

zajmuje dużo czasu.
Kiedy masz skomplikowany harmonogram
uaktualnienia, wymagający dużej
szczegółowości.
Kiedy potrzebujesz zaktualizować klienta z
systemem Linux.
Jak wdrażać klienta Symantec Endpoint
Protection z systemem Linux jako część
sklonowanego obrazu dysku

Eksportowanie
pakietu instalacyjnego
klient (zalecane dla
większych środowisk)

• Kiedy wdrażasz pakiet instalacyjny klienta ręcznie zamiast • Kiedy zazwyczaj korzystasz z programu

Kreator wdrażania
klientów

• Kiedy masz mniejszą liczbę klientów, np. mniej niż 250.
• Kiedy masz duże środowisko sieciowe,
ponieważ ta metoda nie jest dobrze
• Kiedy do wdrożenia klienta wykorzystywany jest program

za pomocą programu program Symantec Endpoint
Protection Manager.
• Kiedy wdrażasz pakiet instalacyjny klienta ręcznie za
pomocą istniejącej aplikacji do wdrożeń innej firmy
zamiast za pomocą programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Aby skorzystać z tej
metody trzeba mieć gotową infrastrukturę.
• Kiedy potrzebujesz zaktualizować klientów z systemem
Windows, Mac lub Linux.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
Instalowanie oprogramowania klienta systemu Windows za
pomocą narzędzi innych firm

program Symantec Endpoint Protection Manager a nie
aplikacja innej firmy.
• Kiedy potrzebujesz prostszej metody uaktualnienia.
Skorzystaj z Wdrożenie nowego pakietu.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za
pomocą funkcji zdalnego wypychania

program Symantec Endpoint Protection
Manager do aktualizacji klientów.

skalowalna.
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Metoda
Pobierz pliki
instalacyjne klienta
ze strony Broadcom
Zarządzanie
pobieraniem.

Zastosowanie

• Kiedy chcesz przeprowadzić uaktualnienie kilku klientów

na raz w kilku konkretnych przypadkach. Przykład:
– Jeżeli problem występuje na kilku komputerach ze
starszą wersja klienta, a nowsza wersja rozwiązuje
problem.
– Jeżeli masz niewielką liczbę klientów do uaktualnienia
a nie chcesz uaktualniać serwera zarządzania.
• Kiedy potrzebujesz zaktualizować klientów z systemem
Windows, Mac lub Linux.
• Kiedy musisz wdrożyć klienta bezpośrednio na
komputerze lub korzystając z aplikacji do wdrażania innej
firmy zamiast programu program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Autonomiczny plik instalacyjny Wszyscy klienci można
pobrać ze strony Zarządzanie pobieraniem
Wprowadzenie do firmy Symantec i przewiń w dół do
rozdziału Lokalne produkty zabezpieczenia.
Instalowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows

Kiedy nie stosować
Jeżeli uaktualnisz klienta na komputerach
z klientami zarządzany, klienci będą dalej
zarządzani. Jednak w przypadku wdrożenia
na komputerze bez dotychczasowego klienta,
za pomocą tej metody można zainstalować
tylko klientów niezarządzanych. Konieczne
jest przekształcenie klienta w klienta
zarządzanego w późniejszym terminie, aby
podłączyć go do serwera zarządzania.
Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na
komputerze klienckim?
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji
klient-serwer (Sylink.xml)

Uaktualnianie do nowej wersji

Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą
Automatycznego uaktualniania
OVERVIEW
Automatyczne uaktualnianie umożliwia uaktualnienie oprogramowanie klienckiego Symantec Endpoint Protection na
wszystkich klientach z systemem Windows lub Mac w grupie.
Przy pomocy funkcji automatycznego uaktualniania standardowe klienty otrzymują różnicowy pakiet uaktualniania
tworzony przez program program Symantec Endpoint Protection Manager. Pakiet ten jest mniejszy od pełnego pakietu
instalacyjnego. Klienty systemu Windows lub VDI zawsze otrzymują pełny pakiet instalacyjny. Klienty te nie utrzymują
kopii instalatora w pamięci podręcznej instalatora. Klienty Mac zawsze otrzymują pełny pakiet instalacyjny.
NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO UAKTUALNIANIA
Poniżej podano sprawdzone metody korzystania z funkcji Automatyczne uaktualnienie:

• Przed podjęciem próby uaktualnienia dużej liczby klientów w sieci produkcyjnej należy przetestować proces

•

•
•

automatycznego uaktualniania. W przypadku braku sieci testowej można utworzyć grupę testową w sieci produkcyjnej.
W przypadku tego rodzaju testu można dodać do grupy testowej kilku mniej istotnych klientów, a następnie
przeprowadzić ich uaktualnienie przy użyciu funkcji Automatyczne uaktualnienie.
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości w godzinach szczytu, w kreatorze Uaktualnij klienty za pomocą
pakietu należy zaplanować działanie funkcji automatycznego uaktualniania poza godzinami pracy, w szczególności
dla grup klientów w rozmiarze zmniejszonym. W przypadku sieci WAN należy także skonfigurować klienty zdalne tak,
aby odebrali pakiet uaktualnienia ze zdalnego serwera sieci Web.
Ponieważ funkcja Automatycznego uaktualniania została po raz pierwszy włączona w klienta Mac w wersji 14
programu Symantec Endpoint Protection nie można dokonać uaktualnienia za pomocą Automatycznego uaktualniania
z wersji programu starszej niż 14.
Po uaktualnieniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager uruchom usługę LiveUpdate z poziomu
konsoli co najmniej raz przed użyciem funkcji Automatyczne uaktualnianie w celu uaktualnienia klientów.
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Sprawdzenie, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager jest zaktualizowany

• W wersji 14.3 RU2, obsługa języka dla klienta została usunięta dla wszystkich języków z wyjątkiem angielskiego,

•

•

japońskiego, portugalskiego brazylijskiego, hiszpańskiego i chińskiego. W przypadku nieobsługiwanych języków
klientów należy użyć Uaktualnienia 14.3+ klientów do języka angielskiego, jeśli język klienta nie jest
obsługiwany, aby automatycznie uaktualnić klienty do języka angielskiego.
Automatyczne uaktualnianie może instalować funkcję Zabezpieczania aplikacji na komputerach klienckich tylko po
spełnieniu następujących warunków:
– Należy włączyć opcję Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji po uruchomieniu opcji
Uaktualnij klientów za pomocą pakietu. To ustawienie jest domyślnie włączone.
– Komputer kliencki nie może mieć zainstalowanego agenta Symantec Data Center Security.
– Funkcja ochrony przed wirusami i programami typu spyware jest obecnie zainstalowana i wybrana do uaktualnienia.
Automatyczne uaktualnienie dla tej funkcji jest dostępne w wersji 14.2 i nowszej.
Jeśli chcesz zmienić typ instalacji klienta Windows: Klient standardowy, Wbudowany lub VDI, Ciemna sieć, w
późniejszym czasie po instalacji klienta, należy najpierw odinstalować istniejące oprogramowanie klienckie, ponownie
skonfigurować te ustawienia, a następnie ponownie zainstalować nowy pakiet kliencki. Nie można zmienić tego
ustawienia przy użyciu funkcji Automatyczne uaktualnienie.

Wybór metody uaktualniania oprogramowania klienckiego
KONFIGUROWANIE KREATORA AUTOMATYCZNEGO UAKTUALNIENIA
1. Aby uaktualniać oprogramowanie klienckie za pomocą Automatycznego uaktualniania, w konsoli kliknij pozycję
Administrator > Instaluj pakiety.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Uaktualnij klientów za pomocą pakietu.
3. Na ekranie Kreator uaktualniania klientów kliknij przycisk Dalej, wybierz odpowiedni pakiet instalacyjny klienta, a
następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Zaznacz grupy zawierające komputery klienckie, które chcesz uaktualnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz lokację, z której klient powinien pobierać pakiety, spośród poniższych możliwości:

• Aby pobierać z serwera program Symantec Endpoint Protection Manager, kliknij Pobierz z serwera zarządzania.
• Aby pobierać dane z serwera internetowego, który jest lokalnym względem komputerów, które wymagają
aktualizacji, kliknij Pobierz z następującego adresu URL (http lub https). Wprowadzać adres URL pakiet
instalacyjnego klienta w wyświetlonym polu.

6. Kliknij pozycję Ustawienia uaktualnienia, aby określić opcje uaktualnienia.
7. Na karcie Ogólne w obszarze Ustawienia klienta wybierz jedną z poniższych opcji w zależności od systemu
operacyjnego klienta:

• W przypadku systemu Windows, skorzystaj z menu rozwijanego, aby wybrać opcje Zachowaj istniejące funkcje
klienta podczas aktualizacji oraz Ustawienia instalacji.
NOTE

•
•

W przypadku odznaczenia opcji Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji, podczas
uaktualnienia można opcjonalnie dodać lub usunąć funkcje.
W przypadku systemu Mac, skorzystaj z menu rozwijanego aby wybrać opcje Ustawienia instalacji.
W przypadku systemu Windows Wybór zawartości umożliwia uwzględnienie treści w pakiecie instalacyjnym. W
przypadku uwzględnienia treści pakiet jest większy, ale klient od razu po instalacji jest wyposażony w aktualną
treść. W przypadku nieuwzględnienia treści pakiet jest mniejszy, ale klient po instalacji musi pobrać aktualizacje
treści.

Można także dodać opcjonalny harmonogram uaktualniania. Bez harmonogramu, proces Automatycznego
uaktualniania rozpocznie się po zakończeniu pracy kreatora
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8. Na karcie Powiadomienie można dostosować ustawienia powiadomień użytkownika.
Można dostosować do własnych potrzeb komunikat wyświetlany na komputerze klienckim podczas uaktualniania.
Można również zezwolić użytkownikowi na odłożenie uaktualnienia.
9. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
10. Na ekranie Kreator uaktualniania klientów zakończył działanie kliknij przycisk Zakończ.
11. Aby potwierdzić numer wersji oprogramowania klienckiego, po zakończeniu uaktualnienia można sprawdzić wersję
programu i pomyślność aktualizacji na jeden z następujących sposobów:

• W konsoli kliknij pozycję Klienty > Klienty, wybierz odpowiednią grupę i zmień widok na Stan klienta.
• W kliencie Windows, w interfejsie klienta Symantec Endpoint Protection kliknij Pomoc > Informacje.
• W kliencie dla systemu Mac otwórz interfejs klienta programu Symantec Endpoint Protection. Na pasku menu
kliknij Symantec Endpoint Protection > Informacje o programie Symantec Endpoint Protection.

Dodatkowe informacje
Po uaktualnieniu należy ponownie uruchomić komputer kliencki. Domyślnie klient restartuje się samodzielnie po
zakończeniu instalacji. Można skonfigurować opcje ponownego uruchamiania na poziomie grupy, aby sterować
sposobem ponownego uruchamiania komputerów klienckich po automatycznym uaktualnieniu. Komputery klienckie
można również zrestartować w dowolnej chwili, uruchamiając polecenie ponownego uruchomienia z serwera
zarządzania.
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
Zastosowanie ustawień uaktualnienia do innych grup

Zastosowanie ustawień Automatycznego uaktualnienia do innych grup
Można skopiować istniejące ustawienia uaktualniania pakietu instalacyjnego usługi Automatyczne uaktualnianie z jednej
grupy na inną. W przypadku skopiowania ustawień uaktualnienia, nie ma konieczności tworzenia ustawień pakietu
indywidualnie dla każdej z grup.
Opcja ta kopiuje następujące ustawienia instalacji pakietu klienta:

•
•
•
•
•
•
•

Zestaw funkcji klienta
Informację czy opcja Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji jest włączona czy wyłączona
Ustawienia instalacji klienta
Wybór treści
Źródło pobierania
Harmonogram uaktualniania
Ustawienia i treść komunikatów z karty Powiadomienia

Podczas Automatycznego uaktualniania ustawienia dla systemu Windows mają zastosowanie do klientów z systemem
Windows, a ustawienia dla systemu Mac mają zastosowanie do klientów z systemem Mac. Obowiązują również do
wszystkich nowo dołączonych do grupy klientów.
Jeżeli skopiowane ustawienia zostaną zastosowane do pakietu, który został już przypisany do grupy docelowej,
skopiowane ustawienia nadpiszą istniejące ustawienia grupy docelowej. Jeżeli grupie docelowej nie przypisano żadnego
pakietu, opcja ta dodaje pakiet instalacyjny klienta ze skopiowanymi ustawieniami.
Aby zastosować ustawienia uaktualnienia do innych grup
1. W konsoli wykonaj jedno z następujących zadań:

• Należy kliknąć Klienci > Instaluj pakiety, wybrać i w obszarze Zadania, kliknąć Zastosuj bieżące ustawienia
wdrażania do innych grup.

• Należy kliknąć Klienci, kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę a następnie kliknąć Kopiuj ustawienia
wdrażania.
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2. W oknie dialogowym Kopiuj ustawienia wdrażania należy kliknąć nowe grupy, kliknąć OK, a następnie kliknąć Tak.
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania

Uaktualnienie do agenta Symantec dla systemu Linux
(Dla wersji 14.3 RU1 i późniejszych)
Symantec Agent dla systemu Linux wykrywa i odinstalowuje starszego klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu
Linux, a następnie wykonuje nową instalację. Stare konfiguracje nie zostaną zachowane.
Aby uaktualnić do agenta Symantec dla systemu Linux
1. W programieprogram Symantec Endpoint Protection Manager należy utworzyć i pobrać pakiet instalacyjny.
Eksportowanie pakietów instalacji klienta
2. Następnie należy przenieść pakiet LinuxInstaller na urządzenie z systemem Linux.
3. Spraw, aby plik LinuxInstaller był wykonywalny:
chmod u+x LinuxInstaller
4. Rozpocznij instalację nowego agenta:
./LinuxInstaller
Uruchom to polecenie jako root.
5. Aby zweryfikować instalację, trzeba przejść do /usr/lib/symantec i uruchomić skrypt ./status.sh, aby
potwierdzić, że moduły są załadowane i demony są uruchomione:
./status.sh
Symantec Agent dla wersji Linux: 14.3.450.1000
Sprawdzanie statusu Symantec Agent dla systemu Linux (SEPM).
Stan demona:
cafagent uruchomiony
sisamdagent uruchomiony
sisidsagent uruchomiony
sisipsagent uruchomiony
Stan modułu:
sisevt załadowany
sisap załadowany

Uaktualnianie dostawców aktualizacji grupy
Ta procedura umożliwia uaktualnianie klientów będących dostawcami aktualizacji grupy.
Aby uaktualnić klientów będących dostawcami aktualizacji grupy:
1. Uaktualnij serwer program Symantec Endpoint Protection Manager do nowej wersji oprogramowania.
2. Uaktualnij klientów będących dostawcami aktualizacji grupy do nowej wersji oprogramowania klienckiego.
3. Uaktualnij pozostałych klientów do nowej wersji oprogramowania klienckiego.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
Uaktualnianie do nowej wersji
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Uaktualnianie zasobów dla programu Symantec Endpoint Protection
Table 45: Uaktualnianie zasobów
Element

Zasób

Ustawienia i składniki pakietu
instalacyjnego klienta

Pakiety instalacji klienta można skonfigurować przy użyciu wielu różnych ustawień i składników
systemu ochrony.
Funkcje programu Symantec Endpoint Protection zależne od platformy (od wersji 12.1.z do 14.x)
Informacje o ustawieniach instalacji klienta systemu Windows
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie

Opisy funkcji i zasad

W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
Typy zasad zabezpieczeń

Zależności funkcji

Symantec Endpoint ProtectionZależności funkcji programu na klientach systemu Windows (od wersji
12.1.x do 14.x)

Zarządzaj licencjami produktu

Program Symantec Endpoint Protection jest licencjonowany odpowiednio do liczby klientów
niezbędnych do ochrony komputerów w lokacji.
Wymogi związane z licencjami Symantec Endpoint Protection

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z następującymi artykułami:
• Sprawdzone metody dotyczące uaktualniania do najnowszej wersji Symantec Endpoint
Protection
• Pobierz najnowszą wersję oprogramowania firmy Symantec
• Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu
Endpoint Protection

Uaktualnianie do nowej wersji
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Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Protection(SEP) wymaga płatnej licencji na otrzymywanie aktualizacji składników zabezpieczeń,
aktualizacji produktów i wersji oraz dostępu do pomocy technicznej. Liczbę licencji wystarczającą dla wszystkich
zainstalowanych klientów należy zakupić w ciągu 60 dni od momentu zainstalowania programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Opis ogólny uprawnień do konserwacji dla programu Symantec Endpoint Protection
Table 46: Jak uzyskać licencję programu Symantec Endpoint Protection
Zadanie

Opis

Krok 1: Zakup licencji

Aby kupić nową licencję, skontaktuj się z preferowanym partnerem handlowym.
Zobacz Wprowadzenie firmy Symantec i przewiń w dół do Lokalne produkty zabezpieczające. Jeśli
jeszcze tego nie zrobiono, należy utworzyć konto portalu pomocy technicznej Broadcom.
Licencję należy zakupić w następujących sytuacjach:
• Aby kupić program Symantec Endpoint Protection.
• Ważność licencji na wersję próbną wygasła.
• Gdy ważność licencji wersji płatnej wygasła.
• Wdrożono więcej klientów niż pozwala na to licencja (nadmierne wdrożenie).
Program jest licencjonowany odpowiednio do liczby klientów niezbędnych do ochrony systemów
końcowych w lokacji.
Ile licencji programu Symantec Endpoint Protection potrzebuję?

Krok 2: Aktywacja
zakupionej licencji

Po zakupie licencji otrzymasz wiadomość e-mail z plikiem licencji firmy Symantec(.slf) lub numerem
seryjnym licencji, który jest dołączony do wiadomości e-mail jako plik zip. Plik .slf należy wyodrębnić z
pliku .zip.
Aby aktywować instalację należy wykorzystać numer seryjny.
• Należy zalogować się do programu Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu Konta
administratora systemu serwera zarządzania, takiego jak domyślne konto admin.
• Należy przejść do strony Administrator > Licencje, aby zaimportować i aktywować licencję produktu
SEP.
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Można wykonać następujące zadania, aby zarządzać licencjami:
Table 47: Zadania związane z obsługą licencji
Zadanie

Opis

Pobieranie numeru
seryjnego

Jeśli masz istniejącą licencję firmy Symantec i musisz odzyskać swój numer seryjny, zobacz: Podręcznik
przejście Symantec do Broadcom - moje uprawnienia

Odnawianie licencji

Skontaktuj się z preferowanym partnerem handlowym
Zobacz: Często zadawane pytania dotyczące odnawiania firmy Symantec

Dowiedz się, kiedy licencja Sprawdzając stan licencji zaimportowanych do konsoli, można się dowiedzieć, czy konieczne jest
wygaśnie i czy wdrożyłeś
odnowienie licencji lub zakup dodatkowych licencji.
nadmierną ilość klientów
Istniejącą licencję można zastosować w celu uaktualnienia produktu.
Sprawdzanie stanu licencji w programie program Symantec Endpoint Protection Manager
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Zadanie

Opis

Utworzenie kopii
zapasowych pliku licencji

Utworzenie kopii zapasowych plików licencji umożliwia ich zachowanie w przypadku uszkodzenia bazy
danych lub dysku twardego komputera.
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików licencji

Odzyskiwanie pliku licencji

Plik licencji można odzyskać, jeśli przypadkowo go usunięto.
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików licencji

Wysyłanie powiadomień,
gdy licencje wygasają

Domyślnie program Symantec Endpoint Protection wysyła administratorowi wstępnie skonfigurowane
powiadomienie do administratorów o wygasłych licencjach i innych problemach z licencjami.
Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane

Sprawdzenie wymogów
Zapoznaj się z wymaganiami związanymi z licencjami na komputery, które mają być chronione. Licencja
związanych z licencjami na umożliwia zainstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection na określonej liczbie komputerów.
produkt
Co obejmuje licencja produktu?
Terminologia licencji produktu Symantec Endpoint Protection
Licencje wieloletnie

Sprawdzanie stanu licencji w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager
Można sprawdzić, czy serwer zarządzania używa licencji na wersję próbną czy licencji płatnej. Można również uzyskać
następujące informacje na temat każdej płatnej licencji zaimportowanej do konsoli:

•
•
•
•
•

Numer seryjny licencji, łączna liczba stanowisk, data ważności
Liczba dostępnych stanowisk
Liczba zainstalowanych stanowisk
Liczba nieważnych stanowisk
Liczba klientów ponad dozwoloną liczbę instalacji

Stan licencji na wersję próbną zawiera jedynie ograniczone informacje dotyczące daty wygaśnięcia.
1. Aby sprawdzić czy jesteś w posiadaniu płatnej licencji czy licencji na wersję próbną, w konsoli wykonaj jedno z
następujących zadań:

• Kliknij pozycję Administrator > Licencje.
• Kliknij pozycję Strona główna > Szczegóły licencji.
2. Aby sprawdzić datę wygaśnięcia licencji, w konsoli kliknij pozycję Administrator > Licencje.
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie pliku licencji (.slf)
Należy utworzyć kopię zapasową pliku licencji na wypadek uszkodzenia bazy danych lub dysku twardego komputera
konsoli.
Plik licencji należy zapisać na komputerze, do którego można uzyskać dostęp z konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Wielu użytkowników zapisuje licencję na komputerze hosta programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Wielu użytkowników zapisuje również dla bezpieczeństwa kopię licencji na innym
komputerze lub nośniku wymiennym.
Aby utworzyć kopie zapasowe plików licencji:
1. Skopiuj pliki licencji w formacie .slf z katalogu, w którym zostały zapisane na wybrany inny komputer.
Aby odzyskać plik licencji
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• Wykonaj jedną z następujących czynności:

a. W konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager, na stronie Administrator kliknij pozycję
Licencje, a następnie w obszarze Zadania kliknij pozycję Przywróć usuniętą licencję. Na ekranie Przywracanie
licencji zaznacz pole wyboru obok usuniętej licencji, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij polecenie
Prześlij.
b. Pobierz plik licencji z następującej lokalizacji domyślnej: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Inetpub\license. Podczas importowania pliku licencji za pomocą Kreatora aktywacji licencji
program Symantec Endpoint Protection Manager umieszcza kopię pliku w tym folderze.
c. Przejdź do witryny Symantec Endpoint Security i kliknij pozycję Moje uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz Podręcznik przejście Symantec do Broadcom - moje uprawnienia

Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection

Przeczyszczanie przestarzałych klientów z bazy danych w celu
zwolnienia licencji
Program program Symantec Endpoint Protection Manager może niepoprawnie wskazywać stan przekroczenia dozwolonej
liczby instalacji wskutek występowania przestarzałych klientów. Są to wpisy bazy danych dotyczące klientów już nie
komunikujących się z programem program Symantec Endpoint Protection Manager w chronionym środowisku. Klienci
mogą stać się przestarzali z wielu powodów, takich jak uaktualnienie systemu operacyjnego, wycofanie komputera z
eksploatacji lub zmiana konfiguracji sprzętowej.
Jeśli raporty dotyczące licencji pokazują większą liczbę stanowisk niż zainstalowana, należy przeczyścić bazę danych
z przestarzałych klientów. Przestarzałe klienty liczą się jako licencjonowane stanowiska, więc ważne jest, aby od
razu przeczyszczać przestarzałych klientów. Domyślnie przeczyszczanie jest wykonywane co 30 dni. Można skrócić
interwał między cyklami przeczyszczania, aby szybciej przeczyszczać przestarzałych klientów. Po ukończeniu cyklu
przeczyszczenia można ponownie ustawić żądany interwał.
W nietrwałych środowiskach infrastruktury VDI można ustawić oddzielny okres czasu przeczyszczania nietrwałych
klientów. To ustawienie powoduje przeczyszczanie klientów pracujących w trybie offline, którzy nie połączyli się w
ustawionym okresie czasu. Nietrwałe klienty pracujące w trybie offline nie mają wpływu na liczbę licencji.
1. W konsoli na stronie Administrator kliknij pozycję Domeny, kliknij prawym przyciskiem myszy domenę, a następnie
kliknij polecenie Edytuj właściwości domeny.
2. Na karcie Ogólne zmień wartość ustawienia Usuń klienty, które nie nawiązały połączenia przez określony czas z
domyślnej 30 na 1.
Opcji przeczyszczania nietrwałych klientów nie trzeba ustawiać ze względu na licencje. Nietrwałe klienty pracujące w
trybie offline nie są uwzględniane w łącznej liczbie licencji.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Zaczekaj 24 godziny, następnie przywróć ustawienie 30 dni lub ustaw dowolny żądany interwał.
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection

Jaki jest zakres licencji programu Symantec Endpoint Protection?
Liczba licencji programu Symantec Endpoint Protection jest egzekwowana zgodnie z następującymi regułami:
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Table 48: Reguły egzekwowania licencji
Dotyczy

Reguła

Czas obowiązywania licencji Czas obowiązywania licencji trwa od daty i godziny aktywacji do północy ostatniego dnia okresu
ważności licencji.
W przypadku wielu lokacji ważność licencji wygasa w dniu i godzinie bazy danych programu program
Symantec Endpoint Protection Manager z lokalizacji położonej najdalej na zachód.
Składniki programu
Symantec Endpoint
Protection

Licencja na program Symantec Endpoint Protection dotyczy klientów programu Symantec Endpoint
Protection. Przykładowo w sieci z 50 komputerami licencja musi obejmować co najmniej 50 stanowisk.
Wystąpienia serwera program Symantec Endpoint Protection Manager nie wymagają licencji.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager nie wymaga licencji do komunikacji między
klientem a serwerem zarządzania. Łącząc się z serwerem zarządzania, klient nielicencjonowany
otrzyma licencję. Należy sprawdzić, czy liczba stanowisk w ramach licencji odpowiada liczbie
komputerów klienckich.

Lokacje i domeny

Licencja na produkt Symantec Endpoint Protection dotyczy całej instalacji, bez względu na liczbę
replikowanych lokalizacji lub domen wchodzących w skład instalacji. Na przykład licencja na 100
stanowisk wystarczy dla instalacji mającej dwie lokacje po 50 stanowisk każda.
Jeśli nie wdrożono replikacji, można zainstalować ten sam plik .slf na wielu serwerach zarządzania
Symantec Endpoint Protection. Liczba klientów wysyłających dane do serwerów zarządzania nie może
przekroczyć łącznej liczby licencji na stanowiska.

Platformy

Stanowiska licencyjne dotyczą klientów na dowolnej platformie (Windows, Mac i Linux).

Produkty i wersje

Stanowiska licencyjne obejmują różne wersje produktu.

Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania klientów uzyskujących dostęp do zewnętrznego oprogramowania
serwerowego, np. Microsoft SQL Server, należy skontaktować się z dostawcą takiego oprogramowania.
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji

Licencje wieloletnie
W przypadku zakupienia licencji wieloletniej nabywca otrzymuje zestaw plików licencji równy liczbie lat ważności licencji.
Na przykład licencja trzyletnia składa się z trzech oddzielnych plików licencji. Podczas aktywacji licencji wieloletniej
należy zaimportować wszystkie pliki licencji w tej samej sesji aktywacji. Program program Symantec Endpoint Protection
Manager scali oddzielne pliki licencji w jedną aktywowaną licencję ważną przez zakupiony czas.
Można aktywować nie wszystkie pliki licencji, choć nie jest to zalecane. W takim przypadku program program Symantec
Endpoint Protection Manager scala pliki i stosuje czas ważności licencji wygasającej jako ostatnia. Licencja trzyletnia
aktywowana przy użyciu tylko dwóch pierwszych plików będzie więc ważna tylko przez dwa lata. Gdy trzeci plik zostanie
aktywowany później, program program Symantec Endpoint Protection Manager będzie prawidłowo raportować pełną
ważność licencji jako trzy lata. We wszystkich przypadkach liczba stanowisk pozostaje równa liczbie zakupionych licencji
na stanowiska.
Gdy program program Symantec Endpoint Protection Manager scala pliki, pliki o najkrótszej ważności są usuwane, a plik
o najdłuższej ważności jest zachowywany dla wewnętrznych funkcji obsługi licencji. Jeśli licencja mogła zostać usunięta
nieprawidłowo przez program program Symantec Endpoint Protection Manager, należy odzyskać i ponownie aktywować
usuniętą licencję.
Wyświetlane są numery seryjne licencji o krótszym czasie ważności, które są skojarzone z aktywną licencją. Na stronie
Administrator należy kliknąć pozycję Licencje, a następnie kliknąć aktywowaną licencję. Skojarzone licencje są
wyświetlane w kolumnie Skojarzone licencje.
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
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Terminologia licencji produktu Symantec Endpoint Protection
Należy zakupić licencję dla każdego instalowanego klienta. Do wszystkich klientów, bez względu na platformę i wersję,
stosowana jest jedna licencja.
Licencje produktów firmy Symantec opisują następujące terminy:
Numer seryjny

Licencja zawiera numer seryjny, jednoznacznie identyfikujący licencję i kojarzący ją z nabywcą. Numer seryjny
umożliwia aktywację licencji na program Symantec Endpoint Protection.
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Zainstalowano

Dotyczy komputerów systemów końcowych chronionych za pomocą oprogramowania klienckiego Symantec
Endpoint Protection. Przykład: „50 zainstalowanych stanowisk” znaczy, że oprogramowanie klienckie jest
zainstalowane w 50 urządzeniach końcowych.

Aktywuj

Licencję na produkt Symantec Endpoint Protection należy aktywować, aby umożliwić nieograniczony dostęp do
wszystkich funkcji programu. Proces aktywacji należy przeprowadzić za pomocą Kreatora aktywacji licencji.
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Stanowisko

Stanowisko to jeden komputer systemu końcowego chroniony za pomocą oprogramowania klienckiego
Symantec Endpoint Protection. Licencję trzeba kupić i jest ona ważna dla określonej liczby stanowisk. „Ważne
stanowiska” to łączna liczba stanowisk we wszystkich aktywnych licencjach.

Licencja na wersję
próbną

Licencja na wersję próbną odnosi się do w pełni działającej instalacji programu Symantec Endpoint Protection,
która działa w bezpłatnym okresie próbnym. W celu dalszego używania programu Symantec Endpoint Protection
po upływie okresu próbnego należy kupić i aktywować licencję używanej instalacji. Nie trzeba odinstalowywać
oprogramowania wersji próbnej, aby przekształcić ją w licencjonowaną instalację.
Należy uzyskać licencję na wersję próbną od przedstawiciela handlowego ds. klienta.
Okres próbny trwa 60 dni od początkowej instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager.

Nadmierna liczba
instalacji

Do nadmiernej liczby instalacji licencji dochodzi wtedy, gdy liczba zainstalowanych klientów przekroczy liczbę
licencji na stanowiska.

Poznanie wymogów licencyjnych to element planowania instalacji programu Symantec Endpoint Protection oraz
zarządzania licencjami produktu po instalacji.
Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Licencjonowanie niezarządzanego klienta w systemie Windows
Żadne niezarządzane klienty nie wymagają ręcznej instalacji pliku licencji. Aby jednak włączyć wysyłkę danych
dotyczących reputacji z niezarządzanego klienta dla systemu Windows, należy zainstalować płatną licencję na kliencie
niezarządzanym. Niezarządzani klienci dla systemu Mac i Linux nie przesyłają danych dotyczących reputacji.
1. Znajdź bieżący plik licencji firmy Symantec (.slf) i utwórz jego kopię.
Użyj tego samego pliku, za pomocą którego aktywowana została licencja na serwerze program Symantec Endpoint
Protection Manager.
2. Na komputerze klienckim umieść skopiowany plik licencji w folderze inbox klienta Symantec Endpoint Protection
(domyślna lokalizacja):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
Domyślnie folder, w którym znajduje się skrzynka pocztowa, jest ukryty. Z tego względu należy wyświetlić ukryte pliki i
foldery za pomocą Opcji folderu.
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Jeśli plik licencji jest nieprawidłowy lub instalacja licencji nie powiedzie się, licencja zostanie umieszczona w nowym
folderze o nazwie Invalid. Jeśli plik jest prawidłowy, po przetworzeniu zostanie automatycznie usunięty z folderu
inbox.
3. Aby sprawdzić, czy licencja została zastosowana, sprawdź czy folder inbox zawiera pliki.
4. Sprawdź, czy plik .slf znajduje się w następującym folderze (domyślna lokalizacja):
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
Można również dołączyć plik .slf do pakietu wdrażania przy użyciu narzędzi innych firm.
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Zarządzanie połączeniem klient-serwer
Po zainstalowaniu klienta serwer zarządzania automatycznie łączy się z komputerem klienckim.
Table 49: Zadania zarządzania połączeniami między serwerem zarządzania a klientami
Działanie
Sprawdzenie, czy klient
jest połączony z serwerem
zarządzania

Opis
Ikonę stanu klienta można sprawdzić na kliencie i w konsoli zarządzania. Ikona stanu wskazuje, czy
klient i serwer komunikują się ze sobą.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Na komputerze może być zainstalowane oprogramowanie klienckie, ale nie odpowiedni plik
komunikacji.
W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?
Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?

Sprawdzenie, czy klient
Należy sprawdzić, czy komputery klienckie otrzymują najnowsze aktualizacje zasad poprzez
otrzymuje aktualizacje zasad sprawdzenie numerów seryjnych zasad na kliencie i w konsoli zarządzania. Jeśli klient może
komunikować się z serwerem i odbierać regularne aktualizacje zasad, numery seryjne zasad powinny
być identyczne.
Można przeprowadzić ręczną aktualizację zasady, a następnie sprawdzić numery seryjne na kliencie i
serwerze.
Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji klient-serwer
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów
Zmiana metody
Można skonfigurować serwer zarządzania do wypychania zasad do klientów albo klientów do ściągania
przekazywania zasad i
zasad z serwera zarządzania.
składników oprogramowania Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
do klientów
Podjęcie decyzji, czy będzie
stosowana domyślna lista
serwerów zarządzania

Można pracować z alternatywną listą serwerów zarządzania w celu przełączania awaryjnego i
równoważenia obciążenia. Lista serwerów zarządzania to lista wielu serwerów zarządzania, z którymi
mogą łączyć sie klienci.
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia

Skonfigurowanie ustawień
komunikacji dla lokalizacji

Dla lokalizacji i dla grup można skonfigurować oddzielne ustawienia komunikacji.
Konfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji

Rozwiązanie problemów
związanych z komunikacją z
serwerem zarządzania

Jeśli serwer zarządzania nie komunikuje się z klientem, można rozwiązać problemy z połączeniem.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint
Protection Manager i klientem Symantec Endpoint Protection

Więcej informacji znajduje się w następującym artykule: Porty komunikacyjne używane przez program Symantec Endpoint
Protection

Konfigurowanie serwerów zarządzania i połączenia pomiędzy
serwerem i klientem
Ta sekcja zawiera informacje na temat:

•
•
•
•

Konfigurowania połączenia między serwerem zarządzania a klientem.
Zwiększania wydajności klienta i serwera.
Aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
Integrowania programu Symantec Endpoint Protection Manager z serwerami zewnętrznymi.
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Konfigurowanie komunikacji HTTPS między programem program Symantec
Endpoint Protection Manager a klientami
Program program Symantec Endpoint Protection Manager używa serwera Apache do komunikacji z klientami oraz
świadczenie usług raportowania. W przypadku nowych instalacji programu Symantec Endpoint Protection 14 komunikacja
HTTPS jest domyślnie włączona. HTTPS jest bezpiecznym protokołem, w którym dane są podpisywane i szyfrowane przy
użyciu certyfikatu, dzięki czemu pozostają poufne, a komunikacja jest chroniona.
Serwer sieci Web w wersji 12.1 używa szyfrowanego protokołu HTTP domyślnie dla ogółu komunikacji. W przypadku
aktualizacji programu Symantec Endpoint Protection z wersji 12.1 do 14 ustawienia programu program Symantec
Endpoint Protection Manager zostaną zachowane. Jeśli protokół HTTPS nie został włączony w wersji 12.1, po
uaktualnieniu można skonfigurować serwer Apache programu program Symantec Endpoint Protection Manager do
korzystania z połączenia HTTPS.
Jeśli korzystasz z wersji Symantec Endpoint Protection 12.1, możesz skonfigurować serwer Apache programu program
Symantec Endpoint Protection Manager do używania połączenia HTTPS przy użyciu tej samej procedury.
Table 50: Konfigurowanie komunikacji HTTPS z klientem
Krok

Opis

Krok 1: Sprawdzenie dostępności
domyślnego portu HTTPS

Domyślnie ruch HTTPS wykorzystuje port 443. W niektórych sieciach port 443 może być już
powiązany z inną aplikacją lub usługą. Przed włączeniem komunikacji HTTPS należy sprawdzić,
czy port domyślny jest dostępny.
Sprawdzanie dostępności portu

Krok 2: Ewentualna zmiana
domyślnego portu HTTP

Jeśli port 443 nie jest dostępny, należy wybrać nieużywany port z wysokiego zakresu portów
(49 152–65 535). Skonfiguruj serwer zarządzania do używania nowego portu. Uaktualnij listę
serwera zarządzania zgodnie z nowym portem.
Zmiana portu HTTPS na serwerze Apache na potrzeby komunikacji z klientami
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia

Krok 3: Włączenie komunikacji
HTTPS z klientem

Edytuj plik httpd.conf serwera Apache, aby włączyć komunikację HTTPS z klientem. Przetestuj
połączenie , a następnie przełącz klienty na komunikację HTTPS.
Włączanie komunikacji klient-serwer za pośrednictwem protokołu HTTPS

Zarządzanie połączeniem klient-serwer

Sprawdzanie dostępności portu
Niektóre konfiguracje programu program Symantec Endpoint Protection Manager wymagają zmiany domyślnego
przypisania portu w celu uniknięcia konfliktu z innymi aplikacjami lub usługami. Przed przypisaniem nowego portu należy
sprawdzić, czy nowy port na pewno nie jest już używany przez inną aplikację.
Otwórz wiersz poleceń i wprowadź następujące polecenie, zwracając uwagę na wielkość znaków:
netstat -an | find ":port" | find "LISTENING"
Gdzie: port oznacza numer portu, którego dostępność chcesz sprawdzić. Przykładowo aby sprawdzić dostępność portu
443, wprowadź polecenie:
netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

Jeśli polecenie netstat zwróci jakikolwiek wynik, musisz poszukać innego wolnego portu. Użyj tego samego polecenia,
zmieniając port z portem, który wybierzesz. Jeśli polecenie nie zwróci żadnego wyniku, port jest dostępny do użycia.
Zmiana portu HTTPS na serwerze Apache na potrzeby komunikacji z klientami

175

Konfigurowanie komunikacji HTTPS między programem program Symantec Endpoint Protection Manager a klientami
Zarządzanie komunikacją klient-serwer

Zmiana portu HTTPS na serwerze Apache na potrzeby komunikacji z klientami
Portem domyślnym komunikacji HTTPS dla serwera Apache jest 443. Jeśli program program Symantec Endpoint
Protection Manager jest hostem dla innych stron internetowych HTTPS, port 443 może być już przypisany do jednej
z nich. W przypadku nowych instalacji należy użyć innego portu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia konfliktu z
aplikacjami korzystającymi z domyślnego portu 443. Jeśli chcesz, aby klienty używały domyślnego portu do komunikacji z
programem program Symantec Endpoint Protection Manager, w pierwszej kolejności sprawdź, czy port ten jest dostępny.
NOTE
Jeśli po wdrożeniu oprogramowania klienckiego użyjesz niestandardowego portu HTTPS, klienty utracą
łączność z serwerem zarządzania. Komunikacja zostanie przywrócona po kolejnej aktualizacji klienckiej z
serwera, która będzie zawierać nowe informacje o połączeniu. Można także skorzystać z pakietu aktualizacji
komunikacji.
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Po ukończeniu tej procedury komunikacja HTTPS klient-serwer zostaje włączona.
Aby zmienić port HTTPS na serwerze Apache na potrzeby komunikacji z klientami
1. Za pomocą edytora tekstów otwórz następujący plik:
SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf
SEPM_Install domyślnie jest to C:\Program Files\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Obejmujący folder SEPM_Install\apache\conf\ssl\ może być dostępny w trybie "Tylko do odczytu". W takiej
sytuacji należy usunąć zaznaczenie opcji Tylko do odczytu we właściwościach folderu.
2. Edytuj poniższe wiersze i zastąp domyślny numer 443 nowym numerem portu:
Listen 443
<VirtualHost_default_: 443>

3. Zapisz plik i zamknij edytor tekstów.
Sprawdzanie dostępności portu
Włączanie komunikacji klient-serwer za pośrednictwem protokołu HTTPS
Konfigurowanie komunikacji HTTPS między programem program Symantec Endpoint Protection Manager a klientami
Zarządzanie komunikacją klient-serwer

Włączanie komunikacji klient-serwer za pośrednictwem protokołu HTTPS
Edycja pliku httpd.conf pozwala włączyć bezpieczną komunikację między serwerem program Symantec Endpoint
Protection Manager a klientami za pośrednictwem protokołu HTTPS.
Jeśli do bezpiecznej komunikacji ma być używany port alternatywny, należy najpierw zmienić przypisanie portu w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
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W przypadku nowych instalacji programu Symantec Endpoint Protection 14.x komunikacja klient-serwer za
pośrednictwem protokołu HTTPS jest włączona domyślnie. W przypadku uaktualnienia wersji 12.1 do wersji 14.x
ustawienia komunikacji klient-serwer są dziedziczone ze starszej wersji. Komunikacja klient-serwer za pośrednictwem
protokołu HTTPS nie jest włączona domyślnie w wersji 12.1.x.
1. Aby włączyć protokół HTTPS dla serwera WWW Apache, w edytorze tekstu otwórz następujący plik:
SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf
SEPM_Install domyślnie jest to C:\Program Files\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Znajdź poniższy ciąg tekstowy i usuń z niego znak kratki (#):
#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. Zapisać i zamknąć plik.
4. Uruchom ponownie usługę program Symantec Endpoint Protection Manager Webserver.
Zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi program Symantec Endpoint Protection Manager Webserver powoduje
zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi program Symantec Endpoint Protection Manager.
Zatrzymywanie i uruchamianie serwera Apache Web Server
5. Aby sprawdzić, czy protokół HTTPS działa poprawnie, wprowadź w przeglądarce internetowej następujący adres URL:
https://SEPMServer:port/secars/secars.dll?hello,secars
Gdzie: SEPMServer to nazwa hosta serwera dla program Symantec Endpoint Protection Manager, a port to numer
portu dla ruchu HTTPS. Domyślnie ruch HTTPS wykorzystuje port 443.
6. Jeśli w przeglądarce zostanie wyświetlono słowo OK, połączenie HTTPS działa prawidłowo.
W przypadku wyświetlenia strony z błędem należy powtórzyć poprzednie czynności i sprawdzić poprawność składni
wszystkich ciągów tekstu. Sprawdź także poprawność wprowadzanego adresu URL.
Jeśli serwer zarządzania nie został zaktualizowany za pomocą certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji oraz
pary kluczy prywatnych, przeglądarka internetowa wyświetli ostrzeżenie o niezaufanym certyfikacie. Takie samo
ostrzeżenie zostanie wyświetlone przy próbie otwarcia strony internetowej z adresu URL, który nie jest zgodny z
nazwą domeny w certyfikacie serwera zarządzania, co jest prawdopodobne.
7. Aby przełączyć klienty celem używania protokołu HTTPS do komunikacji z programem program Symantec Endpoint
Protection Manager,w konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager na karcie Zasady w konsoli
kliknij pozycję Składniki zasad > Listy serwerów zarządzania.
8. Dwukrotnie kliknij listę serwerów zarządzania, której używają lokalizacje i grupy klientów. Jeśli istnieje tylko domyślna
lista serwerów zarządzania, utwórz jej duplikat, a następnie dwukrotnie kliknij nową listę, aby ją edytować.
Możesz także kliknąć opcję Dodaj listę serwerów zarządzania w sekcji Zadania. Dodaj informacje o serwerze w
sekcji Serwery zarządzania, Dodaj > Nowy serwer. Możesz dodać po jednym wpisie Nowy serwer dla adresu IP
serwera i jego nazwy.
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Zasady
9. Kliknij polecenie Użyj protokołu HTTPS.
Opcję Podczas używania protokołu HTTPS weryfikuj certyfikat należy kliknąć tylko jeśli serwer zarządzania został
wcześniej zaktualizowany za pomocą certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji oraz za pomocą pary kluczy
prywatnych.
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
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NOTE
Jeśli w pliku sslForClients.conf został użyty niestandardowy port dla komunikacji HTTPS, serwer należy
edytować z listy serwerów zarządzania. Kliknij opcję Dostosuj port HTTPS, a następnie wprowadź numer
portu zgodny z numerem użytym wcześniej.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać niestandardowy port.
10. Kliknij przycisk OK, aby zapisać listę serwerów zarządzania.
11. W przypadku edytowania kopii domyślnej listy serwerów zarządzania kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcję Przypisz, a następnie przypisz ją do każdej grupy i lokalizacji.
Przypisywanie listy serwerów zarządzania do grupy i lokalizacji
12. Z poziomu klienta Symantec Endpoint Protection kliknij kolejno Pomoc > Rozwiązywanie problemów > Stan
połączenia z serwerem.
13. W sekcjach Ostatnia próba połączenia i Ostatnie udane połączenie sprawdź, czy adres serwera i numer portu dla
komunikacji HTTPS są wyświetlane prawidłowo.
14. Kliknij Połącz, aby wymusić połączenie, jeśli to konieczne.
Zmiana portu HTTPS na serwerze Apache na potrzeby komunikacji z klientami
Konfigurowanie komunikacji HTTPS między programem program Symantec Endpoint Protection Manager a klientami
Zarządzanie komunikacją klient-serwer

Zwiększanie wydajności klienta i serwera
Program program Symantec Endpoint Protection Manager oferuje różne funkcje umożliwiające zwiększenie wydajności
klienta i wydajności serwera przy zachowaniu wysokiego poziomu zabezpieczeń.

178

Table 51: Zadania zwiększania wydajności na serwerze i na kliencie.
Zadanie

Opis

Zmiana ustawień
Można użyć trybu wypychania zamiast trybu ściągania, aby kontrolować częstotliwość, z jaką serwer
komunikacji klient-serwer zarządzania pobiera zasady i aktualizacje składników oprogramowania na komputery klienckie. W trybie
ściągania serwer zarządzania może obsłużyć więcej klientów.
Należy zwiększyć interwał pulsu, aby klienci rzadziej komunikowali się z serwerem. W przypadku mniej
niż 100 klientów na serwer puls należy zwiększyć do 15–30 minut. W przypadku od 100 do 1000 klientów
puls należy zwiększyć do 30–60 minut. Większe sieci mogą wymagać większego interwału pulsu. Interwał
losowego czasu pobierania można zwiększyć maksymalnie do trzykrotności interwału pulsu.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
Więcej informacji na temat ustawiania interwałów pulsu zawiera dokumentacja techniczna dotycząca
wymiarowania i skalowalności programu Symantec Endpoint Protection
Ustawienie losowości
pobierania i
zmniejszenie liczby
aktualizacji składników
oprogramowania

Aktualizacje składników oprogramowania różnią się rozmiarami i częstotliwością, w zależności od typu i
dostępności. Wpływ pobierania i importowania pełnego zestawu aktualizacji składników oprogramowania
można zmniejszyć następującymi metodami:
• Rozkładając obciążenie klientami na wiele serwerów zarządzania.
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
• Stosując inne metody rozsyłania składników oprogramowania, takie jak dostawca aktualizacji grupy lub
narzędzia dystrybucji innych firm.
Dostawca aktualizacji grupy pozwala zmniejszyć obciążenie łącza, przekazując niektóre zadania
przetwarzania wykonywane przez serwer do klienta pobierającego składniki oprogramowania.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
Używanie narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania komputerów klienckich
• Ustawiając losowość czasu pobierania składników oprogramowania z usługi LiveUpdate na komputery
klienckie.
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera
zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy
• Aktualizacje składników oprogramowania można pobierać, gdy użytkownicy nie używają komputerów
klienckich.
Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne

Dostosowanie skanowań Można zmienić niektóre ustawienia skanowania, aby zwiększyć wydajność komputerów bez obniżania
w celu zwiększenia
poziomu ochrony.
wydajności komputera
Można na przykład skonfigurować skanowania do ignorowania zaufanych plików lub do uruchamiania w
czasie bezczynności komputera.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Windows
Zaawansowane skanowanie i monitorowanie
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Zadanie
Zmniejszenie rozmiarów
dziennika klienta bazy
danych

Opis
Można skonfigurować opcje rejestrowania w celu optymalizacji miejsca na dysku z zachowaniem
zgodności z zasadami firmy dotyczącymi przechowywania zarejestrowanych danych.
W bazie danych nieustannie odbierane i zapisywane są nowe wpisy w plikach dziennika.
Przechowywanymi w bazie danych danymi należy zarządzać, aby nie zajmowały one całego dostępnego
miejsca na dysku. Zbyt duża ilość danych może spowodować awarię komputera, na którym działa baza
danych.
Ilość danych dzienników można zmniejszyć, wykonując następujące zadania:
• Przekazując tylko niektóre dzienniki klienta na serwer i zmieniając częstotliwość przekazywania
dzienników klienta.
Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera zarządzania
• Określając maksymalną liczbę wpisów przechowywanych przez komputer kliencki w bazie danych oraz
czas ich przechowywania.
Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
• Filtrując mniej istotne zdarzenia dotyczące zagrożeń i systemu, aby przesyłać do serwera mniej
danych.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
• Zmniejszając liczbę komputerów klienckich, którymi zarządzają poszczególne serwery zarządzania.
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
• Zmniejszając częstotliwość pulsu, która steruje częstotliwością przekazywania dzienników klienta na
serwer
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
• Zwiększając ilość miejsca w katalogu, w którym przechowywane są dane dziennika przed zapisaniem
w bazie danych.
Zwiększanie ilości miejsca na serwerze na dane dzienników klienta

Wykonanie zadań
W celu zwiększenia szybkości komunikacji między klientem a serwerem należy zaplanować regularne
konserwacji bazy danych zadania konserwacji bazy danych.
Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych

Certyfikaty serwera — informacje
Certyfikaty są branżowym standardem uwierzytelniania i szyfrowania poufnych danych. Aby zapobiegać odczytaniu
informacji przechodzącej przez routery w sieci, przesyłane dane należy szyfrować.
Do komunikacji z klientami serwer zarządzania używa certyfikatu serwera. Aby serwer zarządzania identyfikował się i
uwierzytelniał przy użyciu certyfikatu serwera, program Symantec Endpoint Protection Manager domyślnie szyfruje dane.
W niektórych sytuacjach należy jednak wyłączyć szyfrowanie między serwerem a klientem.
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem
Dla bezpieczeństwa można utworzyć kopię zapasową certyfikatu. W przypadku uszkodzenia serwera zarządzania lub
zapomnienia hasła magazynu kluczy będzie możliwe łatwe odzyskanie hasła.
Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
Generowanie nowego certyfikatu serwera
Serwer zarządzania obsługuje następujące typy certyfikatów:

• Plik magazynu kluczy JKS (.jks, domyślny)

Narzędzie języka Java o nazwie keytool.exe generuje plik magazynu kluczy. Format Java Cryptography Extension
(.jceks) wymaga określonej wersji środowiska Java Runtime Environment (JRE). Serwer zarządzania obsługuje
180

•
•

jedynie plik magazynu kluczy .jceks, który został wygenerowany przy użyciu tej samej wersji zestawu Java
Development Kit na serwerze zarządzania.
Plik magazynu kluczy musi zawierać zarówno certyfikat, jak i klucz prywatny. Hasło magazynu kluczy musi być takie
samo, jak hasło klucza. Hasło można znaleźć w następującym pliku:
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install domyślnie jest to C:\Program Files\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.
Hasło widnieje w wierszu keystore.password=.
Plik magazynu kluczy PKCS12 (.pfx i .p12)
Plik certyfikatu i klucza prywatnego (format .der i .pem)
Oprogramowanie firmy Symantec obsługuje niezaszyfrowane certyfikaty i klucze prywatne w formacie der i pem.
Klucze prywatne zaszyfrowane algorytmem PKCS8 nie są obsługiwane.

Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania
połączenia klient-serwer
Zaktualizowanie certyfikatu zabezpieczeń może być konieczne w następujących sytuacjach:

• W celu przywrócenia poprzedniego certyfikatu zabezpieczeń, już używanego przez klientów.
• Jeśli chcesz użyć innego certyfikatu zabezpieczeń niż domyślny (.jks).
Gdy klienci używają bezpiecznej komunikacji z serwerem, certyfikat serwera jest wymieniany między serwerem a
klientami. Ta wymiana powoduje nawiązanie relacji zaufania między serwerem a klientami. Gdy na serwerze zmieni się
certyfikat, relacja zaufania zostaje zerwana i klienci nie mogą się już komunikować. Ten problem zwany jest oddzielaniem
klientów.
NOTE
Tę procedurę należy stosować w celu aktualizowania jednego serwera zarządzania lub wielu serwerów
zarządzania naraz.
Kroki aktualizacji certyfikatów serwera przedstawiają korki aktualizowania certyfikatu bez oddzielania klientów, którymi
zarządza serwer.
Table 52: Kroki aktualizacji certyfikatów serwera
Krok

Opis

Krok 1: Zerwanie relacji replikacji*

Jeśli serwer zarządzania, który chcesz zaktualizować, przeprowadza replikację z innymi
serwerami zarządzania, należy zerwać relację replikacji.
Wyłączanie i przywracanie replikacji przed i po aktualizacji

Krok 2: Wyłączenie weryfikacji
certyfikatu serwera

Należy wyłączyć bezpieczną komunikację między serwerem a klientami. Po wyłączeniu
weryfikacji klienci pozostają połączeni, gdy serwer aktualizuje certyfikat serwera.
Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem

Krok 3: Odczekanie, aż wszystkie
klienty otrzymają zaktualizowaną
zasadę

Proces instalowania zaktualizowanej zasady może zająć tydzień lub dłużej, w zależności od
następujących czynników:
• Liczby klientów łączących się z serwerem zarządzania. W dużych instalacjach ukończenie
procesu może zająć kilka dni, ponieważ komputery zarządzane muszą pracować w trybie
online, aby odebrać nową zasadę.
• Niektórzy użytkownicy mogą być na wakacjach i ich komputery pracują w trybie offline.
Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji klient-serwer
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Krok

Opis

Krok 4: Aktualizacja certyfikatu
serwera

Zaktualizuj certyfikat serwera. W razie planowania uaktualniania serwera zarządzania najpierw
należy uaktualnić certyfikat.
Uaktualnianie serwera zarządzania
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
Aby użyć nowego certyfikatu, musisz ponownie uruchomić następujące usługi:
• Usługa program Symantec Endpoint Protection Manager
• Usługa Webserver programu program Symantec Endpoint Protection Manager
• Usługa API programu program Symantec Endpoint Protection Manager
(Począwszy od wersji 14)

Krok 5: Ponowne włączenie
weryfikacji certyfikatu serwera

Należy ponownie włączyć bezpieczną komunikację między serwerem a klientami.
Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem

Krok 6: Odczekanie, aż wszystkie
klienty otrzymają zaktualizowaną
zasadę

Komputery klienckie muszą odebrać zmiany zasad z poprzedniego kroku.

Krok 7: Przywrócenie relacji
replikacji*

Jeśli zaktualizowany serwer zarządzania przeprowadza replikację z innymi serwerami
zarządzania, należy przywrócić relację replikacji.
Wyłączanie i przywracanie replikacji przed i po aktualizacji

* Kroki te należy wykonać tylko wówczas, gdy w środowisku program Symantec Endpoint Protection Manager jest
wykorzystywana replikacja.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
Generowanie nowego certyfikatu serwera

Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem
Program program Symantec Endpoint Protection Manager uwierzytelnia swoją komunikację z klientami Symantec
Endpoint Protection przy użyciu certyfikatu. Certyfikat ten podpisuje cyfrowo pliki zasad oraz pakiety instalacyjne
pobierane z serwera. Klienty przechowują kopię certyfikatu w pamięci podręcznej na liście serwera zarządzania. Jeśli
certyfikat jest uszkodzony lub nieprawidłowy, klienty nie mogą komunikować się z serwerem. W razie wyłączenia
bezpiecznej komunikacji klienty nadal mogą komunikować się z serwerem, ale nie uwierzytelniają komunikacji
przychodzącej od serwera zarządzania.
Bezpieczną komunikację wyłącza się w celu aktualizacji certyfikatu w następujących sytuacjach:

• Lokacja z pojedynczą instancją program Symantec Endpoint Protection Manager
• Lokacja z co najmniej jedną instancją program Symantec Endpoint Protection Manager, jeśli nie można włączyć
przełączania awaryjnego ani równoważenia obciążenia
NOTE
Jeśli certyfikat jest uszkodzony, ale wciąż ważny, jako najlepszą praktykę zaleca się przeprowadzenie
odzyskiwania.
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection
Gdy po zaktualizowaniu certyfikatu klienty zgłoszą się, aby go otrzymać, należy ponownie włączyć bezpieczną
komunikację.
W przypadku aktualizacji certyfikatu w lokacji, w której znajduje się kilka serwerów zarządzania oraz stosowane jest
przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia, certyfikat aktualizuje się na liście serwerów zarządzania. W procesie
przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia klient otrzymuje zaktualizowaną listę serwerów zarządzania wraz z
nowym certyfikatem.
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NOTE
Kroki od 1 do 5 mają zastosowanie tylko w przypadku wersji 14 i nowszych. Jeśli korzystasz z wersji 12.x,
rozpocznij od kroku 6.
1. Aby zaktualizować certyfikat serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem, w konsoli
programu kliknij Zasady > Składniki zasad > Listy serwerów zarządzania.
2. W obszarze Zadania, kliknij Kopiuj listę, a następnie kliknij Wklej listę.
3. Kliknij dwukrotnie kopię listy, aby ją edytować, a następnie wprowadź następujące zmiany:

• Kliknij Użyj protokołu HTTP.
• W przypadku każdego adresu serwera w obszarze Serwery zarządzania kliknij polecenie Edytuj, a następnie
Dostosuj port HTTPS.
Pozostaw domyślną wartość 8014. Jeśli korzystasz z portu niestandardowego, wprowadź go tutaj.

4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy kopię listy, a następnie kliknij Przypisz.
6. W konsoli kliknij pozycję Klienty > Zasady > Ogólne.
7. Na karcie Ustawienia zabezpieczeń usuń zaznaczenie opcji Włącz między serwerem zarządzania a klientami
bezpieczną komunikację z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatów cyfrowych, a następnie kliknij przycisk
OK.
8. Po wprowadzeniu tej zmiany dla wszystkich grup odczekaj co najmniej trzy cykle pulsu, zanim przejdziesz do kroku 9.
To ustawienie należy skonfigurować tylko w przypadku grup, które nie dziedziczą ustawień z grupy nadrzędnej.
9. Zaktualizuj certyfikat serwera.
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
10. Kliknij przycisk OK.
Aby ponownie włączyć ustawienia oryginalne, odczekaj co najmniej trzy cykle pulsu, a następnie zaznacz ponownie
opcję Włącz między serwerem zarządzania a klientami bezpieczną komunikację z uwierzytelnianiem za
pomocą certyfikatów cyfrowych i ponownie przypisz oryginalną listę serwerów zarządzania do swoich grup.
11. Aby zaktualizować certyfikat serwera w lokacji z wieloma serwerami zarządzania bez zakłócania łączności z klientem,
z poziomu konsoli sprawdź, czy klienty są skonfigurowane na potrzeby równoważenia obciążenia lub przełączania
awaryjnego do co najmniej jednej innej instancji program Symantec Endpoint Protection Manager.
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Jeśli nie można włączyć równoważenia obciążenia ani przełączania awaryjnego, skorzystaj z procedury dla lokacji z
jednym serwerem zarządzania, aby najpierw wyłączyć, a następnie włączyć bezpieczną komunikację.
WARNING
Ze względu na zmianę w module komunikacji, w wersji 14.2.x klienta nie można użyć tej metody do
aktualizacji certyfikatu serwera. Aby uniknąć zakłócania komunikacji z tymi klientami, należy użyć procedury
lokacji z jednym serwerem zarządzania dla tych wersji klienta, nawet dla lokacji z wieloma serwerami
zarządzania.
12. Zaktualizuj certyfikat w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
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13. Odczekaj co najmniej trzy cykle pulsu, a następnie zaktualizuj certyfikat serwera w następnej instancji program
Symantec Endpoint Protection Manager w lokacji.
14. Powtarzaj kroki 2 i 3 do momentu, aż każda instancja program Symantec Endpoint Protection Manager w lokacji
otrzyma nowy certyfikat.
NOTE
Użytkownicy przebywający poza biurem lub na urlopie/zwolnieniu lekarskim mogą nie otrzymać tych
aktualizacji, ponieważ ich urządzenie będzie pozbawione dostępu do sieci. Wiele instytucji stosuje
przełączanie awaryjne przez 30 lub więcej dni, aby objąć zasięgiem jak najwięcej urządzeń niepodłączonych
do sieci. Warto zachować jedną instancję program Symantec Endpoint Protection Manager działającą przez
90 dni ze starym certyfikatem, aby uniknąć wykluczenia użytkowników przebywających poza biurem.
Certyfikaty serwera — informacje
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer

Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
Certyfikat serwera szyfruje i odszyfrowuje pliki między serwerem a klientem. Klient łączy się z serwerem przy użyciu
klucza szyfrowania, pobiera plik, a następnie deszyfruje klucz, aby sprawdzić jego autentyczność. Jeśli certyfikat zostanie
zmieniony na serwerze bez ręcznej aktualizacji klienta, szyfrowane połączenie między serwerem a klientem zostanie
zerwane.
Certyfikat serwera należy zaktualizować w następujących sytuacjach:

• W razie ponownej instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager bez użycia pliku przywracania.
•
•
•

Należy zaktualizować certyfikat w celu przywrócenia poprzedniego certyfikatu, już używanego przez klienty.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
W razie zastąpienia jednego serwera zarządzania innym serwerem zarządzania i użycia twego samego adresu IP oraz
nazwy serwera.
W razie zastosowania nieprawidłowego certyfikatu serwera (.JKS) podczas odzyskiwania systemu po awarii.
W razie zakupienia innego certyfikatu, w celu użycia tego certyfikatu zamiast domyślnego certyfikatu .JKS.
Certyfikaty serwera — informacje

Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
Aby zaktualizować lub przywrócić certyfikat serwera:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery > Lokacja lokalna kliknij serwer zarządzania, którego certyfikat chcesz zaktualizować.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj certyfikatem serwera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Na ekranie Zarządzanie certyfikatem serwera kliknij pozycję Zaktualizuj certyfikat serwera, następnie kliknij
przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Tak.
Aby zachować połączenie serwer-klient, należy wyłączyć bezpieczne połączenia.
Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem
5. Na ekranie Aktualizacja certyfikatu serwera wybierz certyfikat, który chcesz zaktualizować, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranach dotyczących typu certyfikatu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Kopie zapasowe certyfikatów serwera znajdują się w SEPM_Install\Server Private Key Backup
\recovery_timestamp.zip. Hasło pliku magazynu kluczy można znaleźć w pliku settings.properties w tym
samym pliku .zip. Hasło widnieje w wierszu keystore.password=.
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SEPM_Install domyślnie jest to C:\Program Files\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.
7. Aby użyć nowego certyfikatu, musisz ponownie uruchomić następujące usługi:

• Usługa program Symantec Endpoint Protection Manager
• Usługa Webserver programu program Symantec Endpoint Protection Manager
• Usługa program Symantec Endpoint Protection Manager API (od wersji 14)
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Zatrzymywanie i uruchamianie serwera Apache Web Server

Ponowne konfigurowanie programu Symantec Endpoint Protection Manager po
zmianie adresu IP i nazwy hosta komputera.
Klienty programu Symantec Endpoint Protection (SEP) używają nazwy hosta i adresu IP komputera Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) do komunikacji z SEPM. Jeśli zmienisz nazwę hosta komputera i adres IP, klienty nie będą
automatycznie utrzymywać komunikacji. Ponadto program SEPM nie może połączyć się z bazą danych, ponieważ
nazwa serwera bazy danych została zmieniona, a jego poprzedni certyfikat ze starą nazwą komputera i adresem IP jest
nieważny.
Konsola internetowa SEPM wyświetla błąd certyfikatu, ponieważ adres IP i nazwa hosta komputera SEPM są inne niż te z
certyfikatu.
NOTE
Te zadania należy wykonać, gdy program SEPM i klienty SEP komunikują się tylko przez protokół HTTPS, a nie
HTTP.
Aby ponownie skonfigurować program Symantec Endpoint Protection Manager i wygenerować certyfikat dla baz
danych SQL Server Express lub SQL Server:
1. W programie Symantec Endpoint Protection Manager zaktualizuj listę serwerów zarządzania, aby używać zarówno
bieżącej, jak i nowej nazwy hosta i adresu IP, oraz upewnij się, że są one przypisane do wszystkich klientów.
Zaktualizowana lista pozwala klientowi programu SEP na kontynuowanie komunikacji z SEPM po zmianie nazwy
hosta i adresu IP.
Przypisywanie listy serwerów zarządzania do grupy i lokalizacji
2. Na karcie Klienty > Zasady, kliknij zakładkę Ogólne > Ustawienia zabezpieczeń i usuń zaznaczenie opcji
Włącz bezpieczną komunikację z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatów cyfrowych między serwerem
zarządzania a klientami. Wyłączenie bezpiecznej komunikacji pozwala klientom nadal komunikować się z
programem SEPM bez konieczności uwierzytelniania komunikacji z SEPM.
Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem
3. Na karcie Klienty > Klienty sprawdź, czy klienty są nadal połączone z serwerem zarządzania.
4. Zmień adres IP komputera programu SEPM.
5. Zmień nazwę hosta komputera SEPM, a następnie uruchom ponownie komputer SEPM.
NOTE
Można zmienić ponownie tylko nazwę hosta komputera, a niekoniecznie adres IP.
6. Zatrzymaj usługi SEPM, uruchamiając następujące polecenia: net stop semsrv , net stop semapisrv , i net
stop semwebsrv .
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
7. W następujących plikach:
<Katalog instalacji Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\conf\Catalina
\localhost\root.xml
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<Katalog instalacji Symantec Endpoint Protection Manager>\tomcat\instances\sepm-api
\conf\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. Zmień jdbc:sqlserver://SEPM_STARA_NAZWA_KOMPUTERA:2638 na
jdbc:sqlserver://SEPM_NOWA_NAZWA_KOMPUTERA:2638 . Jeśli używasz innego numeru portu niż 2638,
kontynuuj korzystanie z innego numeru.
b. Zmień trustServerCertificate = false na trustServerCertificate = true
8. Uruchom ponownie usługę SEPM, uruchamiając następujące polecenia: net start semsrv , net start
semapisrv i net start semwebsrv .
9. Zaloguj się do systemu SEPM.
Jeśli pojawi się komunikat Połączenie z serwerem nie powiodło się , kliknij pozycję OK i zaloguj się mimo
to.
10. Wygeneruj nowy certyfikat serwera SEPM:
Ten krok dopasowuje informacje o certyfikacie klienta SEPM-to-SEP do nowej nazwy komputera i adresu IP.
Generowanie nowego certyfikatu serwera
11. Wyloguj się z konsoli SEPM.
12. Wykonaj jeden z poniższych kroków:
Baza danych programu
1. Ponownie skonfiguruj SEPM.
Microsoft SQL Server Express
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection Manager
2. Zaloguj się do systemu SEPM.
Baza danych programu
Microsoft SQL Server

1. Ponownie skonfiguruj SEPM. Pojawi się komunikat TLS.
2. Wygeneruj i zaimportuj nowy certyfikat SQL TLS. Zakończ konfigurację.
3. Zaloguj się do systemu SEPM.
Jeśli baza danych SQL Server znajduje się na tym samym komputerze, co SEPM, zobacz: Ponowne łączenie ba
danych Microsoft SQL Server z klientami po zmianie nazwy hosta komputera.

Wbudowana baza danych

Zaloguj się do systemu SEPM.

13. Włącz Włącz bezpieczną komunikację z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatów cyfrowych między
serwerem zarządzania a klientami.
14. Sprawdź, czy klienty są nadal podłączone do SEPM.
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
Ponowne łączenie bazy danych Microsoft SQL Server z klientami po zmianie nazwy hosta komputera.
Jeśli używasz Microsoft SQL Server jako serwera bazy danych na tym samym komputerze, co SEPM, nazwa serwera
używana dla połączeń ODBC zmienia się po zmianie nazwy hosta komputera. Musisz zaktualizować nazwę serwera,
który jest używany do połączeń ODBC. Zmieniasz tylko nazwę komputera SEPM, a nie adres IP.
Aby zmienić nazwę serwera, z którego korzystają połączenia ODBC:
Na komputerze Symantec Endpoint Protection Manager kliknij kolejno Start > Uruchom.
W polu Nazwa wpisz odbccp32.cpl (32-bitowe) lub odbcad32.exe (64-bitowe) i kliknij OK.
W oknie dialogowym Administrator źródeł danych ODBC kliknij kartę Systemowe DSN.
Wybierz SymantecEndpointSecurityDSN jako System DSN i kliknij Konfiguruj.
Wprowadź prawidłowe miejsce docelowe połączenia dla nazwy serwera, takie jak \, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli korzystasz z uwierzytelniania systemu Windows, wybierz opcję Ze zintegrowanym uwierzytelnianiem
Windows. Jeśli używasz uwierzytelniania serwera SQL, zaznacz opcję Z uwierzytelnianiem SQL Server za pomocą
identyfikatora logowania i wprowadzonego hasła i wprowadź Identyfikator logowania i hasło. Zaznacz opcję
Połącz się z serwerem SQL, aby uzyskać domyślne ustawienia dla dodatkowych opcji konfiguracyjnych, a
następnie kliknij Dalej.
7. Wybierz Zmień domyślną bazę danych na:, wybierz sem5, a następnie kliknij Dalej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. Kliknij przycisk Zakończ.
9. W oknie dialogowym ODBC Microsoft SQL Server kliknij Testowanie źródła danych.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat TEST UKOŃCZONO POMYŚLNIE! , test połączenia ODBC został zakończony.

Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy
jest chroniony
Po zainstalowaniu klienta należy sprawdzić czy wszystkie klienty są w trybie online i podłączone do program Symantec
Endpoint Protection Manager. Stan połączenia można sprawdzić zarówno z konsoli, jak i na kliencie.
1. Aby sprawdzić połączenie pomiędzy klientem i serwerem zarządzania w kliencie programu Symantec Endpoint
Protection, na komputerze klienckim wykonaj jedno z następujących zadań:

• Zabezpieczenie klienta na pasku zadań komputera ma zieloną kropkę:
• Otwórz klienta i spójrz na ekran Stanu, który informuje Komputer jest chroniony i wyświetla zielony znacznik
wyboru:

• Otwórz klienta i kliknij pozycję Pomoc > Rozwiązywanie problemów.
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection
2. Aby sprawdzić połączenie pomiędzy klientem i serwerem zarządzania w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager, w konsoli kliknij pozycję Klienci i wybierz grupę docelową.
3. Na karcie Klienci podłączeni klienci są wyświetlani jako ikonka z zieloną kropką w kolumnie Nazwa i ze stanem
Online:
NOTE
Istnieje prawdopodobieństwo, że status online klientów połączonych przez program program Symantec
Endpoint Protection Manager nie będzie od razu wyświetlać się prawidłowo w konsoli w chmurze. Aby
zobaczyć prawidłowe informacje o bieżącym statusie, należy odczekać 5–10 minut po zmianie statusu
online.
Table 53: Ikony stanu klienta w konsoli zarządzania na karcie Klienci > Klienci > w kolumnie Nazwa
Ikona

Opis
Instalacja oprogramowania klienckiego nie powiodła się.

• Klient może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager. Stan jest określony jako
online.

• Klient pracuje w trybie komputera.
• Klient nie może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager. Stan jest określony
jako offline.

• Klient pracuje w trybie komputera.
• Klient mógł zostać dodany za pomocą konsoli i nie jest na nim zainstalowane żadne oprogramowanie
klienckie firmy Symantec.

• Klient może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager.
• Klient pracuje w trybie komputera.
• Klient jest detektorem niezarządzanych.
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Ikona

Opis

•
•
•
•
•
•
•
•

Klient nie może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager.
Klient pracuje w trybie komputera.
Klient jest detektorem niezarządzanych.

•
•
•
•
•
•
•

Klient może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager w innej lokacji.
Klient pracuje w trybie komputera.

Klient może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager.
Klient pracuje w trybie użytkownika.
Klient nie może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager.
Klient pracuje w trybie użytkownika.
Klient mógł zostać dodany za pomocą konsoli i nie jest na nim zainstalowane żadne oprogramowanie
klienckie firmy Symantec.

Klient może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager w innej lokacji.
Klient pracuje w trybie komputera.
Klient jest detektorem niezarządzanych.
Klient może komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager w innej lokacji.
Klient pracuje w trybie użytkownika

Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich

ikony stanu klienta programuSymantec Endpoint Protection
Można sprawdzić ikonę w obszarze powiadomień na kliencie, aby określić, czy klient jest połączony z serwerem
zarządzania i odpowiednio chroniony. Ikona obszaru powiadomień jest niekiedy określana mianem ikony paska zadań.
Ikona znajduje się w prawym dolnym narożniku pulpitu na komputerze klienckim. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem
myszy powoduje wyświetlenie często używanych poleceń.
NOTE
Ikona nie jest wyświetlana na klientach zarządzanych, jeżeli administrator skonfigurował ją tak, aby była
niedostępna.
Table 54: Ikony stanu klienta
Ikona

Opis
Klient działa bez żadnych problemów. Pracuje w trybie offline lub jest niezarządzany. Klienci niezarządzani nie są
połączeni z serwerem zarządzania.
Klient działa bez żadnych problemów. Jest połączony i komunikuje się z serwerem. Komputer jest chroniony przy użyciu
wszystkich składników zasady zabezpieczeń.
Występuje drobny problem z klientem. Na przykład definicje wirusów mogą nie być aktualne.
Klient nie działa, występuje poważny problem z klientem, wygasła jego licencja lub wyłączona jest co najmniej jedna
technologia ochrony.

Ukrywanie i wyświetlanie ikony w obszarze powiadomień na kliencie Symantec Endpoint Protection
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Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji
klient-serwer
Aby sprawdzić, czy serwer i klient komunikują się, należy sprawdzić numer seryjny zasad w konsoli i na kliencie. Jeżeli
klient komunikuje się z serwerem zarządzania i otrzymuje regularnie aktualizacje zasad, numery seryjne powinny być
jednakowe.
Jeżeli numery seryjne zasad różnią się, można przeprowadzić ręczną aktualizację zasad na komputerze klienckim i
sprawdzić dzienniki rozwiązywania problemów.
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
1. Opcja 1: Aby wyświetlić numer seryjny zasad w konsoli, kliknij w konsoli pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci wybierz odpowiednią grupę.
Numer seryjny i data zasady są wyświetlane w prawym dolnym narożniku okna programu.
NOTE
Numer seryjny i data zasady są wyświetlane także u dołu listy szczegółów na karcie Szczegóły.
3. Opcja 2: Aby wyświetlić numer seryjny zasady na komputerze klienckim, na komputerze klienckim kliknij na kliencie
pozycję Pomoc > Rozwiązywanie problemów.
Sprawdź numer seryjny zasady na karcie Zarządzanie.
Numer seryjny powinien zgadzać się z numerem seryjnym w konsoli dla grupy, w której znajduje się komputer kliencki.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub
ściągania
Wybór trybu ściągania lub wypychania w przypadku określania połączenia między programem program Symantec
Endpoint Protection Manager i klientami
Konfigurowanie trybu wypychania lub ściągania dla grupy
Wybór trybu ściągania lub wypychania w przypadku określania połączenia między programem program
Symantec Endpoint Protection Manager i klientami
Podczas konfigurowania zasad na serwerze zarządzania należy pobrać zaktualizowane zasady na komputery klienckie.
Komputery klienckie można skonfigurować w konsoli do stosowania jednej z następujących metod aktualizacji:
Tryb
ściągania

Komputer kliencki łączy się z serwerem zarządzania w równych odstępach czasu, w zależności od ustawionej
częstotliwości pulsu. Po połączeniu komputer kliencki sprawdza stan serwera zarządzania.

Tryb
wypychania

Komputer kliencki ustanawia stałe połączenie HTTP z serwerem zarządzania. Serwer zarządzania natychmiast
informuje komputer kliencki o zmianach swojego stanu.

W każdym z trybów komputer kliencki podejmuje odpowiednie działanie na podstawie zmiany stanu serwera zarządzania.
Ze względu na konieczność stałego połączenia, tryb wypychania wymaga dużej przepustowości sieci. Komputery
klienckie skonfigurowane do trybu ściągania wymagają mniejszej przepustowości.
Protokół pulsu określa częstotliwość przekazywania danych (takich jak wpisy dzienników) i pobierania zasad przez
komputery klienckie. Pierwszy puls następuje natychmiast po uruchomieniu klienta. Następne wystąpienie pulsu zależy od
ustawionej częstotliwości pulsu.
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Częstotliwość pulsu to kluczowy czynnik dla liczby klientów, którą może obsłużyć każdy serwer program Symantec
Endpoint Protection Manager. Jeśli ustawiona zostanie częstotliwość pulsu równa 30 minut lub mniej, ograniczy ona
liczbę klientów, którą może obsłużyć serwer program Symantec Endpoint Protection Manager. We wdrożeniach liczących
1000 i więcej klientów firma Symantec zaleca ustawienie najniższej możliwej częstotliwości pulsu. Firma Symantec zaleca
użycie najdłuższego interwału spełniającego wymogi firmy dotyczące zabezpieczeń. Aby aktualizować zasady i zbierać
dzienniki na przykład codziennie, można ustawić częstotliwość pulsu równą 24 godziny. Oceń konfigurację, sprzęt i
architekturę sieci niezbędne dla danego środowiska sieciowego.
NOTE
Można również ręcznie zaktualizować zasady na komputerze klienckim.
Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji klient-serwer
Porty komunikacyjne programu Symantec Endpoint Protection
Konfigurowanie trybu wypychania lub ściągania dla grupy
Można określić, czy serwer program Symantec Endpoint Protection Manager ma wypychać zasadę do klientów, czy też
klienty mają ściągać zasadę z serwera program Symantec Endpoint Protection Manager. Trybem domyślnym jest tryb
wypychania. W razie wybrania trybu ściągania klienty domyślnie łączą się z serwerem zarządzania co 5 minut, ale można
zmienić ten domyślny interwał pulsu.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
Tryb można ustawić dla grupy lub lokalizacji.
NOTE
W przypadku wersji 12.1.6.6 lub starszych jeśli zarządzasz ponad 100 klientami, a program program Symantec
Endpoint Protection Manager jest zainstalowany w systemie operacyjnym dla komputerów stacjonarnych,
zalecamy używanie trybu ściągania. Z uwagi na fakt, że systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych
obsługują ograniczoną liczbę połączeń jednoczesnych, tryb wypychania może w krótkim czasie przeciążyć
dostępne połączenia.
1. Aby skonfigurować tryb wypychania lub ściągania dla grupy, w konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty wybierz grupę, dla której chcesz określić tryb wypychania albo ściągania zasad.
3. Kliknij pozycję Zasady.
4. Usuń zaznaczenie pozycji Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
5. W sekcji Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji, w obszarze Ustawienia kliknij opcję Ustawienia
komunikacji.
6. W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji dla nazwa grupy, w obszarze Pobieranie, upewnij się, że
zaznaczona jest pozycja Pobierz zasady i składniki oprogramowania z serwera zarządzania.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij opcję Tryb wypychania.
• Kliknij opcję Tryb ściągania i w obszarze Interwał pulsu ustaw liczbę minut lub godzin.
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8. Kliknij przycisk OK.
9. Aby określić tryb wypychania lub tryb ściągania dla lokalizacji, w konsoli kliknij pozycję Klienty.
10. Na stronie Klienty wybierz grupę, dla której chcesz określić tryb wypychania albo ściągania zasad.
11. Kliknij pozycję Zasady.
12. Usuń zaznaczenie pozycji Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
13. W sekcji Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji, w obszarze Zasady specyficzne dla lokalizacji tej
lokalizacji, którą chcesz zmodyfikować, rozwiń węzeł Ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
14. W obszarze Ustawienia specyficzne dla lokalizacji, na prawo od pozycji Ustawienia komunikacji kliknij opcję
Zadania, a następnie usuń zaznaczenie opcji Użyj ustawień komunikacji grupy.
15. Po prawej stronie opcji Ustawienia komunikacji` kliknij opcję Lokalnie - Wypychanie lub (Lokalnie - Ściąganie).
16. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij opcję Tryb wypychania.
• Kliknij opcję Tryb ściągania i w obszarze Interwał pulsu ustaw liczbę minut lub godzin.
17. Kliknij przycisk OK.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem
zarządzania?
Program program Symantec Endpoint Protection Manager łączy się z klientem przy użyciu pliku komunikacji o nazwie
Sylink.xml. Plik Sylink.xml zawiera ustawienia komunikacji, takie jak adres IP serwera zarządzania i interwał pulsu.
Po zainstalowaniu pakietu instalacyjnego klienta na komputerach klienckich klient i serwer automatycznie nawiązują
komunikację.
Plik sylink wykonuje wiele funkcji podczas pulsu. Puls to częstotliwość przekazywania dzienników przez komputery
klienckie do serwera zarządzania i pobierania zasad oraz poleceń.
Plik sylink zawiera:

• Certyfikat publiczny dla wszystkich serwerów zarządzania.
• KCS lub klucz szyfrowania.
• Identyfikator domeny, do której należy każdy z klientów.
NOTE
Nie należy edytować pliku sylink. W przypadku zmiany ustawień serwer zarządzania zastępuje większość
ustawień podczas kolejnego połączenia klienta z serwerem zarządzania.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
Rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją z SyLink
W wersji 14.2 zmodyfikowano moduł komunikacji i dodano nowe pliki dziennika. Za pomocą tych informacji można
rozwiązywać problemy z komunikacją między programem program Symantec Endpoint Protection Manager i klientami.
W wersji 14.2 moduł komunikacji działa ze wszystkimi klientami w tym z klientami dla systemów Windows, Mac, i Linux
oraz zawiera ulepszoną obsługę protokołu IPv6.
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NOTE
Od wersji 14.2 moduł komunikacyjny uznaje tylko informacje o systemie proxy.
1. Aby wyświetlić pliki dziennika modułu komunikacji, na kliencie dla systemu Windows w następującym folderze:
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
Można wyświetlić następujące pliki:

• W przypadku rejestracji klienta:
– RegistrationInfo.xml

•

•

Metadane rejestracji klienta przesyłane przez niego do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.
– Registration.xml
Metadane rejestracji klienta zwracane przez program program Symantec Endpoint Protection Manager do
klienta.
– State.xml
Zawiera ustawienia wewnętrzne takie jak np. adres IP serwera zarządzania.
W przypadku dzienników modułu komunikacji:
\Logs\cve.log i \Logs\cve-actions.log
Za pomocą tych dzienników można rozwiązywać problemy z komunikacją miedzy programem program Symantec
Endpoint Protection Manager i klientem. Te dzienniki należy przesyłać do działu pomocy technicznej, gdy jest to
wymagane.
W przypadku stanu opstate:
Dostępne w dziennikach w folderach \Pending i \Sent

2. Aby skonfigurować dzienniki modułu komunikacji, otwórz Edytor rejestru systemu Windows, klikając przycisk Start >
Uruchom, wpisz regedit i kliknij przycisk OK.
3. Aby włączyć dzienniki cve.log lub cve-actions.log, otwórz klucz rejestru systemu Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel
Użyj jednej z następujących wartości:

•
•
•
•
•

1 = Debugowanie
2 = Informacje
3 = Ostrzeżenie
4 = Błąd
5 = Krytyczny

Jeśli klucz rejestru nie istnieje lub nie zawiera prawidłowych wartości, to wartością domyślną jest 4. Wartością
domyślną po instalacji jest również 4.
Można na przykład wpisać:
System 32-bitowy: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001
System 64-bitowy: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC
\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
4. Wielkością dzienników można sterować za pomocą następującej wartości rejestru: [HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD:
CVELogSizeDB
Wielkość domyślna to 250 MB.
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Włączanie rejestrowania modułu komunikacji w rozwiązaniu Endpoint Protection 14.2
Włączenie debugowania SyLink dla klientów Endpoint Protection (wersja 14.1 i starsze)

Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Kiedy zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Normalnie nie trzeba zastępować pliku Sylink.xml. Plik Sylink.xml należy zastąpić na komputerach klienckich w
następujących sytuacjach:

• Klient i serwer nie komunikują się. Jeśli klienci utracili łączność z serwerem zarządzania, należy zastąpić stary plik
•

•

•

Sylink.xml nowym.
Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim
Administrator chce przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego. Jeśli użytkownik zainstalował
oprogramowanie klienckie z pliku instalacyjnego, klient jest niezarządzany i nie komunikuje się z serwerem
zarządzania. Można również ponownie zainstalować oprogramowanie klienckie na komputerze jako na komputerze
zarządzanym.
Klienci zarządzani i niezarządzani — informacje
Administrator chce zarządzać wcześniej oddzielonym klientem. Ponowna instalacja serwera zarządzania jest
konieczna na przykład w razie uszkodzenia dysku twardego, na którym zainstalowany jest serwer zarządzania. Aby
przywrócić komunikację z oddzielonymi klientami, można zaktualizować plik Sylink.xml.
Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)
Administrator chce przenieść dużą liczbę klientów z wielu grup do jednej grupy. Mają na przykład zostać przeniesione
komputery z grupy zdalnej i grupy laptopów do grupy testowej. Zazwyczaj komputery klienckie przenosi się po jednej
grupie naraz.
Przenoszenie komputera klienckiego do innej grupy

Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Jak przekształcić klienta niezarządzanego Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac w wersję zarządzaną
Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
Jeśli konieczna jest zamiana pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml) na komputerze klienckim, można to
zrobić następującymi metodami:

• Tworząc nowy pakiet instalacyjny klienta i wdrażając go na komputerach klienckich. Tej metody należy użyć w

•

•

przypadku, gdy ręczne zaimportowanie pliku Sylink.xml w bardzo dużym środowisku jest fizycznie niemożliwe i
wymaga dostępu administracyjnego.
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Pisząc skrypt uruchamiający narzędzie SylinkDrop, znajdujące się w folderze /Tools w pliku instalacyjnym. Firma
Symantec zaleca tę metodę w przypadku dużej liczby klientów. Narzędzia SylinkDrop należy użyć również w
przypadku używania narzędzia zarządzania oprogramowaniem do pobierania oprogramowania klienckiego na
komputery. Zaletą narzędzia zarządzania oprogramowaniem jest to, że pobiera plik Sylink.xml natychmiast po
włączeniu komputera klienckiego przez użytkownika końcowego. Pakiet instalacyjny klienta natomiast pobiera plik
Sylink.xml dopiero wówczas, gdy komputer kliencki nawiąże połączenie z serwerem zarządzania.
Przywracanie ustawień komunikacji klienta przy użyciu narzędzia SylinkDrop
Eksportując plik Sylink.xml do komputera klienckiego i importując go ręcznie na komputerze klienckim. Firma
Symantec zaleca tę metodę w razie używania narzędzia zarządzania oprogramowaniem. W przypadku używania
narzędzia zarządzania oprogramowaniem zadanie jest umieszczane w kolejce i wykonywane, gdy użytkownicy włączą
swoje komputery. W przypadku pozostałych metod komputery klienckie muszą pracować w trybie online.
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Kroki eksportowania i importowania pliku komunikacji przedstawia proces eksportowania i importowania pliku
Sylink.xml na komputer kliencki.
Table 55: Kroki eksportowania i importowania pliku komunikacji
Krok

Opis

Krok 1: Administrator eksportuje
plik zawierający wszystkie
ustawienia komunikacji grupy, do
której ma należeć klient.

Domyślna nazwa pliku to nazwa grupy_sylink.xml.
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)

Krok 2: Administrator umieszcza
plik na komputerze klienckim.

Plik można zapisać w lokalizacji sieciowej lub przesłać go do określonego użytkownika komputera
klienckiego.

Krok 3: Plik jest importowany na
komputer kliencki.

Na komputerze klienckim plik importuje użytkownik lub administrator.
Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta systemu Windows
Klienci niezarządzani nie są chronieni hasłem, więc nie trzeba podawać hasła na kliencie. W
razie próby zaimportowania pliku do chronionego hasłem klienta zarządzanego, konieczne
będzie jednak wprowadzenie hasła. Wymagane hasło to hasło użyte do zaimportowania lub
wyeksportowania zasady.
Ochrona klienta Symantec Endpoint Protection za pomocą hasła
Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera klienckiego.

Krok 4: Zweryfikowanie
komunikacji klient-serwer na
kliencie.

Klient natychmiast nawiązuje połączenie z serwerem zarządzania. Serwer zarządzania umieszcza
klienta w grupie określonej w pliku komunikacyjnym. Klient jest aktualizowany przy użyciu
ustawień i zasad grupy. Po nawiązaniu komunikacji między klientem a serwerem zarządzania
w obszarze powiadomień paska zadań na komputerze klienckim zostaje wyświetlona ikona z
zieloną kropką.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony

Pliki komunikacji klient-serwer
W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?

Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie
pakietu aktualizacji komunikacji
Jeśli komunikacja klient-serwer zostanie zerwana, można szybko przywrócić komunikację, zastępując plik Sylink.xml
na komputerze klienckim. Plik sylink.xml można zastąpić, wdrażając pakiet aktualizacji komunikacji. Tej metody należy
używać w przypadku dużej liczby komputerów, komputerów, do których trudno uzyskać fizyczny dostęp, oraz komputerów
wymagających dostępu administracyjnego.
W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?
Jak zastąpić plik komunikacji klient-serwer na komputerze klienckim?
1. Uruchom Kreatora wdrażania klientów w konsoli.
Kliknij kolejno Pomoc > Strona wprowadzenia, a następnie w sekcji Wymagane zadania kliknij pozycję Zainstaluj
klienta na swoich komputerach.
2. W Kreatorze wdrażania klientów w obszarze Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji, wybierz czy ma być to
pakiet dla klienta systemu Windows czy systemu Mac a następnie kliknij przycisk Dalej.
3. Wybierz grupę komputerów, do której chcesz zastosować zasadę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Tylko dla klientów systemu Windows można ustawić ochronę hasłem.
Ochrona klienta Symantec Endpoint Protection za pomocą hasła
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4. Wybierz jedną z poniższych metod wdrażania, a następnie kliknij przycisk Dalej:

• Kliknij pozycję Zdalne wypychanie i przejdź do kroku Wybór komputera w poniższej procedurze.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji zdalnego wypychania

• Kliknij pozycję Zapisz pakiet i przejdź do kroku Przeglądaj w poniższej procedurze.

Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet

5. Po zastosowaniu pakietu aktualizacji komunikacji sprawdź, czy komputery komunikują się z program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów

Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)
Jeśli klient i serwer nie komunikują się, może być konieczne zastąpienie pliku Sylink.xml na komputerze klienckim w celu
przywrócenia komunikacji. Plik Sylink.xml poszczególnych grup można wyeksportować z programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Plik Sylink.xml zastępuje się zwykle na kliencie:

• Aby przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.
• Aby ponownie połączyć wcześniej oddzielonego klienta z serwerem zarządzania.

Aktualizacja certyfikatu serwera na serwerze zarządzania bez zakłócania łączności z klientem

W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?
Jeśli jest konieczne zaktualizowanie komunikacji klient-serwer na dużej liczbie klientów, zamiast użyć tej metody, należy
ponownie zainstalować pakiet aktualizacji komunikacji.
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. W obszarze Klienty wybierz grupę, do której ma należeć klient.
3. Kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Wyeksportuj ustawienia komunikacji.
4. W oknie dialogowym Eksportowanie ustawień komunikacji nazwa grupy kliknij pozycję Przeglądaj.
5. W oknie dialogowym Wybór pliku eksportu wskaż folder, do którego chcesz wyeksportować plik .xml, a następnie
kliknij przycisk OK.
6. Upewnij się, że w obszarze Preferowany tryb zasady zaznaczono opcję Tryb Komputera.
7. Kliknij pozycję Eksportuj.
Jeśli plik o wybranej nazwie już istnieje, kliknij przycisk OK, aby go zastąpić albo przycisk Anuluj, aby zapisać plik pod
nową nazwą.
Aby dokończyć konwersję, administrator lub użytkownik musi zaimportować ustawienia komunikacji na komputerze
klienckim.
Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta systemu Windows
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Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta systemu
Windows
Po wyeksportowaniu ustawień komunikacji klient-serwer można je zaimportować na kliencie dla systemu Windows.
Można ich użyć do konwersji klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego albo do ponownego podłączenia
uprzednio porzuconego klienta z programem program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aby zaimportować plik ustawień komunikacji klient-serwer do klienta systemu Windows
1. Otwórz program Symantec Endpoint Protection na komputerze, który chcesz przekonwertować na klienta
zarządzanego.
2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Pomoc, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.
3. W oknie dialogowym Rozwiązywanie problemów, w okienku Zarządzanie kliknij pozycję Importuj.
4. W oknie dialogowym Importowanie ustawień rejestracji grupy znajdź grupa nazwa_sylinkplik .xml, a następnie
kliknij przycisk Otwórz.
5. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Rozwiązywanie problemów.
Po zaimportowaniu pliku komunikacji i nawiązaniu komunikacji między klientem a serwerem zarządzania, w obszarze
powiadomień paska zadań na komputerze zostaje wyświetlona ikona z zieloną kropką. Zielona kropka wskazuje, że
klient i serwer zarządzania komunikują się ze sobą.
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji

Importowanie ustawień komunikacji klient-serwer do klienta dla
systemu Linux
(Dla wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych)
Po zainstalowaniu niezarządzanego klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux można
przekształcić go w klienta zarządzanego w celu centralnego zarządzania zasadami i stanem klienta w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager. Klient zarządzany komunikuje się z programem program Symantec Endpoint
Protection Manager i zgłasza do niego swój stan oraz inne informacje.
Za pomocą tej procedury można również ponownie nawiązać połączenie z wcześniej oddzielonym klientem programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Wykonanie tych czynności wymaga uprawnień użytkownika superuser. W tej procedurze użyto polecenia sudo
do podniesienia poziomu uprawnień zgodnie z wymaganiami.
Tekst path-to-sav oznacza ścieżkę w poleceniu sav. Ścieżka domyślna to /opt/Symantec/symantec_antivirus/.
Aby zaimportować plik ustawień komunikacji klient-serwer do klienta z systemem Linux:
1. Użytkownik lub administrator programu program Symantec Endpoint Protection Manager musi najpierw
wyeksportować plik ustawień komunikacji z programu program Symantec Endpoint Protection Manager i skopiować go
do komputera z systemem Linux. Upewnij się, że nazwa pliku to sylink.xml.
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)
2. Na komputerze z systemem Linux otwórz okno terminala i wprowadź następujące polecenie:
sudo path-to-sav/sav manage -i ścieżka-do-sylink/sylink.xml
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Gdzie: ścieżka-do-sylink oznacza ścieżkę, do której skopiowano plik sylink.xml.
Jeśli na przykład plik został skopiowany na pulpit profilu użytkownika, wprowadź następujące polecenia:
sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
3. Pomyślnie ukończona operacja importu zwraca komunikat OK. Aby dodatkowo zweryfikować stan zarządzania, można
wyświetlić numer seryjny zasady pomyślnego importu za pomocą następującego polecenia:
path-to-sav/sav manage -p
Instalowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux

Obsługa protokołu IPv6
Obsługę dodano w wersji 14.2.
IPv6 to najnowsza wersja protokołu internetowego zastępująca wersję IPv4. Oba typy adresów posiadają unikatowe,
numeryczne adresy IP konieczne do komunikacji pomiędzy urządzeniami z dostępem do Internetu. Adresy w wersji
IPv4 są 32-bitowe, a adresy IPv6 są 128-bitowe. W związku z tym wersja IPv6 umożliwia komunikację większej liczbie
użytkowników oraz urządzeń w Internecie.
Adresy w wersji IPv6 są standardowo wyrażane za pomocą ciągów szesnastkowych. Na
przykład, fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334, co może być również wyrażone jako
fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334. W przypadku adresów IPv6 kończących się numerem portu adres należy
ująć w nawiasach kwadratowych. Nawiasy blokują interpretowanie numeru portu jako części adresu IPv6. Przykładowo:
http://[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090.
W programie Symantec Endpoint Protection 14.2 adresy IPv6 są obsługiwane w następujących zakresach:

• Komunikacja między serwerem zarządzania a klientami Windows, Mac i Linux
• Komunikacja między konsolą i serwerem zarządzania, np. logowanie lokalne lub zdalne do programu program
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection Manager
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Komunikacja między serwerami zarządzania i wewnętrznymi serwerami LiveUpdate, na których działa narzędzie
LiveUpdate Administrator.
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
Windows LiveUpdate z serwerem zarządzania
Komunikacja między serwerem zarządzania lub klientami i usługami lub funkcjami, np. LiveUpdate Engine (LUE) i
wyszukaniami reputacji
Definicja lokalizacji w przypadku rozpoznawania lokalizacji z zastosowaniem kryteriów opartych na IPv6

Ponadto wiele innych zasad umożliwia obecnie wprowadzanie adresów IPv6 jako kryteriów definiujących w uzupełnieniu
do adresów IPv4, np. niestandardowe sygnatury systemu zapobiegania włamaniom lub jawni dostawcy aktualizacji grupy.
Adresy IPv6 nie są obsługiwane w poniższych przypadkach:

• Dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pomocą aplikacji Symantec VIP

Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP

• Rejestrowanie w konsoli w chmurze i łączenie się z tą usługą
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Zarządzanie grupami, klientami, administratorami i domenami
Instrukcje dotyczące dodawania grup, klientów, administratorów, haseł i domen oraz zarządzania nimi
Ta sekcja zawiera informacje na temat zarządzania grupami komputerów klienckich, klientami, administratorami, hasłami i
domenami.

Zarządzanie grupami klientów
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager grupy to kontenery systemów końcowych z uruchomionym
oprogramowaniem klienckim. Systemami końcowymi mogą być albo komputery, albo użytkownicy. Klienty o podobnych
wymaganiach dotyczących zabezpieczeń należy zorganizować w grupy. Ułatwia to zarządzanie zabezpieczeniami sieci.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera następujące grupy domyślne:

• Grupa Moja firma to grupa najwyższego poziomu, czyli nadrzędna. Zawiera płaskie drzewo grup podrzędnych.
• Grupa domyślna jest podgrupą grupy Moja firma. Jeżeli klienty nie należą do predefiniowanej grupy, podczas

pierwszej rejestracji na serwerze program Symantec Endpoint Protection Manager zostają najpierw przypisane do
grupy Domyślna. W grupie Domyślna nie można tworzyć podgrup.
NOTE
Nie można zmienić nazw grup domyślnych ani ich usunąć.
W przypadku zmiany nazwy Moja firma w konsoli w chmurze nazwa grupy w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager nie ulegnie zmianie.

Table 56: Działania zarządzania grupami
Zadanie

Opis

Dodanie grup

Sposoby porządkowania grup
Dodawanie grupy

Zaimportowanie
istniejących grup

Jeśli organizacja ma już istniejąca strukturę grup, można zaimportować grupy jako jednostki organizacyjne.
Note: Zaimportowanymi jednostkami organizacyjnymi nie można zarządzać w taki sam sposób jak grupami
utworzonymi w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP

Wyłączenie dziedziczenia Podgrupy domyślnie dziedziczą ustawienia zabezpieczeń z grupy nadrzędnej. Dziedziczenie można
dla podgrup
wyłączyć.
Wyłączanie dziedziczenia grup
Utworzenie lokalizacji w
grupach

Klienty można skonfigurować tak, aby używana zasada zabezpieczeń była automatycznie zmieniana na
inną w przypadku zmiany fizycznej lokalizacji klienta.
Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych
Niektóre ustawienia zabezpieczeń dotyczą grupy, a niektóre lokalizacji. Można dostosować wszelkie
ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
Konfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji

Zarządzanie zasadami
zabezpieczeń grup

Zasady zabezpieczeń można utworzyć odpowiednio do potrzeb każdej z grup. Następnie można przypisać
różne zasady do różnych grup lub lokalizacji.
Dodawanie zasady
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
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Zadanie

Opis

Przeprowadzanie
konserwacji grup

W celu ułatwienia zarządzania można przenosić grupy i klienty między grupami. Można również
zablokować dodawanie klientów do określonej grupy.
Przenoszenie komputera klienckiego do innej grupy
Blokowanie dodawania komputerów klienckich do grup

Sposoby porządkowania grup
Można utworzyć wiele grup i podgrup odpowiadających strukturze organizacyjnej i strukturze zabezpieczeń firmy.
Strukturę grup można tworzyć na podstawie funkcji, roli, lokalizacji geograficznej lub połączenia kryteriów.
Table 57: Kryteria tworzenia grup
Kryterium

Opis

Funkcja

Grupy można utworzyć na podstawie typów zarządzanych komputerów, takich jak komputery przenośne, stacjonarne
i serwery. Można również utworzyć wiele grup odpowiednich do typu użytkowania. Można na przykład utworzyć grupę
zdalną dla komputerów klienckich używanych przez osoby podróżujące i grupę lokalną dla komputerów klienckich
pozostających w biurze.

Rola

Można utworzyć grupy dla ról działów, na przykład działów sprzedaży, inżynierii, finansów i marketingu.

Geografia

Grupy można utworzyć dla biur, miast, województw, regionów lub krajów, w których znajdują się komputery.

Połączenie

Można utworzyć grupy na podstawie połączenia kryteriów. Można na przykład użyć funkcji i roli.
Można dodać grupę nadrzędną według roli, a grupy podrzędne według funkcji, jak w następującym scenariuszu:
• Dział sprzedaży z podgrupami dla komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych i serwerów.
• Dział inżynierii z podgrupami dla komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych i serwerów.

Po zorganizowaniu komputerów klienckich w grupy można zastosować do tej grupy odpowiednie zabezpieczenia.
Jako przykład posłuży firma z działami telemarketingu i księgowości. Działy te mają pracowników w biurach firmy
w Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie. Wszystkie komputery w obu działach są przypisane do tej samej grupy, a
zatem otrzymują aktualizacje definicji wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa z tego samego źródła. Raporty z działu
informatycznego wskazują jednak, że dział telemarketingu jest bardziej narażony na zagrożenia niż dział księgowości.
W związku z tym administrator systemu tworzy oddzielne grupy telemarketingu i księgowości. Komputery klienckie z
działu telemarketingu korzystają z ustawień konfiguracyjnych ściśle ograniczających możliwości dostępu użytkowników do
ustawień opcji ochrony przed wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa.
Sprawdzone metody tworzenia struktury grup
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
Zarządzanie grupami klientów

Dodawanie grupy
Po zdefiniowaniu struktury grup organizacji można dodać grupy.
Opisy grup mogą mieć długość co najwyżej 1024 znaków. Nazwy grup mogą się składać z dowolnych, oprócz
następujących, znaków: ” / \ * ? < > | : Opisy grup nie są ograniczone.
NOTE
Do grupy Domyślna nie można dodawać grup.
Sposoby porządkowania grup
Aby dodać grupę:
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1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. W obszarze Klienty wybierz grupę, do której chcesz dodać nową podgrupę.
3. Na karcie Klienty, w obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj grupę.
4. W oknie dialogowym Dodawanie grupy dla nazwa grupy wpisz nazwę grupy i jej opis.
5. Kliknij przycisk OK.

Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera
LDAP
Jeśli w firmie do zarządzania grupami stosowany jest serwer Active Directory lub LDAP, strukturę grup można
zaimportować do programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Następnie można zarządzać grupami i
komputerami za pomocą konsoli zarządzania.
Importowanie istniejących grup i komputerów przedstawia zadania, które należy wykonać w celu zaimportowania struktury
grup i zarządzania nimi.
Table 58: Importowanie istniejących grup i komputerów
Krok

Opis

Krok 1: Połącz program
program Symantec Endpoint
Protection Manager z serwerem
katalogowym firmy

Program program Symantec Endpoint Protection Manager można połączyć z serwerem zgodnym
z usługą Active Directory lub LDAP. Podczas dodawania serwera należy włączyć synchronizację.
Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego — informacje
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera
katalogowego
Łączenie się z serwerem katalogowym w replikowanej lokacji

Krok 2: Importowanie jednostek
organizacyjnych lub kontenerów

Istniejącą strukturę grup można zaimportować do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager z Active Directory lub serwera LDAP. Można także skopiować poszczególne
konta z zaimportowanej struktury grup do istniejącej struktury grup w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego
W przypadku programu Symantec Endpoint Protection 12.1.x aby używać struktury grup
programu program Symantec Endpoint Protection Manager, a nie serwera katalogowego, należy
zaimportować poszczególne konta.
Patrz: Wyszukiwanie i importowanie określonych kont z serwera katalogowego

Krok 3: Zachowaj zaimportowane Po zaimportowaniu jednostek organizacyjnych można wykonać jedną z następujących czynności:
konta komputerów lub
• Zachować zaimportowane jednostki organizacyjne w ich własnych grupach. Po
użytkowników w ich własnej grupie
zaimportowaniu jednostek organizacyjnych lub poszczególnych kont należy przypisać zasady
lub skopiuj zaimportowane konta
do jednostki organizacyjnej lub grupy.
do istniejących grup
• Skopiować zaimportowane konta do istniejących grup programu program Symantec Endpoint
Protection Manager. Skopiowane konta stosować będą zasadę grupy programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, a nie zaimportowanej jednostki organizacyjnej.
Dodawanie grupy
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
Typy zasad zabezpieczeń
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Krok
Krok 4: Zmień metodę
uwierzytelniania kont
administratorów (opcjonalnie)

Opis
Dla kont administratora dodanych w programie program Symantec Endpoint Protection Manager
należy zmienić metodę uwierzytelniania na uwierzytelnianie serwera katalogowego, zamiast
domyślnego uwierzytelniania programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Do
uwierzytelniania zaimportowanych kont można użyć kont administratorów. Gdy administrator
loguje się do program Symantec Endpoint Protection Manager, serwer zarządzania pobiera
nazwę użytkownika z bazy danych, a hasło z serwera katalogowego.
Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów
Testowanie uwierzytelnianie połączenia z serwerem katalogowym

Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego — informacje
Serwery Microsoft Active Directory i LDAP stosują jednostki organizacyjne do zarządzania kontami komputerów i
użytkowników. Można zaimportować jednostkę organizacyjną i jej dane kont do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager, a następnie zarządzać danymi kont w konsoli zarządzania. Program program Symantec Endpoint
Protection Manager traktuje jednostkę organizacyjną jak grupę, więc można przypisać zasadę zabezpieczeń grupie
jednostki organizacyjnej.
Można też przenieść konta z jednostek organizacyjnych do grupy programu program Symantec Endpoint Protection
Manager, kopiując konta. To samo konto istnieje wówczas zarówno w grupie programu program Symantec Endpoint
Protection Manager, jak i w jednostce organizacyjnej. Jako że priorytet grupy programu program Symantec Endpoint
Protection Manager jest wyższy niż jednostki organizacyjnej, skopiowane konta przyjmują zasadę grupy programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
W razie usunięcia z serwera katalogowego konta skopiowanego do grupy programu program Symantec Endpoint
Protection Manager nazwa konta nie jest usuwana z grupy programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Konto należy ręcznie usunąć z serwera zarządzania.
Jeśli konieczne jest zmodyfikowanie danych konta w jednostce organizacyjnej, zadanie to należy przeprowadzić na
serwerze katalogowym, a nie w programie program Symantec Endpoint Protection Manager. Można na przykład usunąć
jednostkę organizacyjną z serwera zarządzania, co nie spowoduje bezpowrotnego usunięcia jednostki organizacyjnej na
serwerze katalogowym. Program program Symantec Endpoint Protection Manager należy zsynchronizować z serwerem
Active Directory, aby te zmiany zostały automatycznie odzwierciedlone w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager. Synchronizację należy włączyć podczas konfigurowania połączenia z serwerem katalogowym.
NOTE
Synchronizacja jest możliwa tylko w przypadku serwerów Active Directory. Program Symantec Endpoint
Protection nie obsługuje synchronizacji z serwerami LDAP.
Można też zaimportować do grupy programu program Symantec Endpoint Protection Manager wybranych użytkowników,
a nie całą jednostkę organizacyjną.
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP
Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego

Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera
katalogowego
Program program Symantec Endpoint Protection Manager należy najpierw podłączyć do serwera katalogowego firmy, aby
móc zaimportować jednostki organizacyjne zawierające konta komputerów lub konta użytkowników.
Nie można zmodyfikować kont w jednostkach organizacyjnych na serwerze zarządzania, jest to możliwe tylko na
serwerze katalogowym. Można jednak zsynchronizować dane kont między serwerem Active Directory a serwerem
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zarządzania. Wszelkie zmiany dokonane na serwerze Active Directory są automatycznie aktualizowane w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager. Zmiany na serwerze Active Directory nie są natychmiast
odzwierciedlane w jednostce organizacyjnej zaimportowanej do serwera zarządzania. Opóźnienie jest zależne od
częstotliwości synchronizacji. Synchronizację należy włączyć i ustawić jej częstotliwość podczas konfigurowania
połączenia.
W razie usunięcia połączenia serwera katalogowego z programu program Symantec Endpoint Protection Manager należy
najpierw usunąć wszelkie zaimportowane jednostki organizacyjne (OU) skojarzone z tym połączeniem. Następnie można
zsynchronizować dane między serwerami.
NOTE
Synchronizacja jest możliwa tylko w przypadku serwerów Active Directory. Program Symantec Endpoint
Protection nie obsługuje synchronizacji z serwerami LDAP.
Aby podłączyć program program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarach Serwery i Lokacja lokalna wybierz serwer zarządzania.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości serwera.
4. W oknie dialogowym Właściwości serwera, na karcie Serwery katalogowe kliknij pozycję Dodaj.
5. W oknie dialogowym Dodawanie serwera katalogowego wpisz nazwę serwera katalogowego.
6. Zaznacz pozycję Active Directory lub LDAP i wpisz adres IP, nazwę hosta lub nazwę domeny.
Jeśli dodajesz serwer LDAP, w razie potrzeby zmień domyślny numer portu serwera LDAP.
7. Aby stosować szyfrowane połączenie, zaznacz pozycję Użyj bezpiecznego połączenia.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Na karcie Serwery katalogowe zaznacz pozycje Synchronizuj z serwerami katalogowymi, a w obszarze
Harmonogram skonfiguruj harmonogram synchronizacji.
10. Kliknij przycisk OK.
Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego

Łączenie się z serwerem katalogowym w replikowanej lokacji
Jeśli lokacja używa replikowanego serwera Active Directory lub LDAP, można połączyć program program Symantec
Endpoint Protection Manager zarówno z głównym serwerem katalogowym, jak i replikowanym serwerem. W razie
rozłączenia z głównym serwerem katalogowym serwer zarządzania pozostaje połączony z replikowanym serwerem
katalogowym.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager może wówczas uwierzytelniać konta administratorów i
synchronizować jednostki organizacyjne na wszystkich serwerach Active Directory lokacji lokalnej i replikowanych lokacji.
Konfigurowanie lokacji i replikacji
NOTE
Synchronizacja jest możliwa tylko w przypadku serwerów Active Directory. Program Symantec Endpoint
Protection nie obsługuje synchronizacji z serwerami LDAP.
Aby nawiązać połączenie z serwerem katalogowym w replikowanej lokacji:
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1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarze Serwery wybierz serwer zarządzania.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości serwera.
4. W oknie dialogowym Właściwości serwera, na karcie Serwery katalogowe kliknij pozycję Dodaj.
5. W oknie dialogowym Dodawanie serwera katalogowego, na karcie Serwery replikacji kliknij pozycję Dodaj.
6. W oknie dialogowym Dodawanie serwera replikacji wpisz adres IP, nazwę hosta lub nazwę domeny serwera
katalogowego, a następnie kliknij przycisk OK.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Kliknij przycisk OK.
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego

Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego
Konta komputerów lub użytkowników są importowane z serwera Active Directory lub LDAP jako jednostki organizacyjne.
Do jednostki organizacyjnej można następnie zastosować zasadę zabezpieczeń. Można też skopiować te konta do
istniejącej grupy programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Jednostkę organizacyjną można zaimportować jako podgrupę grupy Moja firma lub grupy utworzonej przez
administratora, ale nie jako podgrupę grupy Grupa domyślna. Nie można utworzyć grup jako podgrupy jednostki
organizacyjnej. Jednostki organizacyjnej nie można umieścić w więcej niż jednej grupie programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Jeżeli nie chcesz dodawać wszystkich kont w ramach jednostki organizacyjnej lub kontenera do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, musisz mimo to go zaimportować. Po zakończeniu importu należy skopiować
konta, którymi chcesz zarządzać, do istniejących grup klientów.
Jednak w przypadku wersji Symantec Endpoint Protection 12.1.x, można wybrać i zaimportować konkretne konta.
Patrz: Wyszukiwanie i importowanie określonych kont z serwera katalogowego
NOTE
Przed zaimportowaniem jednostek organizacyjnych do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager należy przekonwertować niektóre znaki specjalne poprzedzające nazwę komputera lub nazwę
użytkownika. Zadanie to należy wykonać na serwerze katalogowym. Bez przekonwertowania znaków
specjalnych serwer zarządzania nie zaimportuje kont.
Należy przekonwertować następujące znaki specjalne:

• Znak spacji lub krzyżyka (#) na początku wpisu.
• Znak spacji na końcu wpisu.
• Przecinek (,), znak plus (+), cudzysłów (“), symbole większości lub mniejszości (< lub >), znak równości (=), średnik (;),
odwrócona kreska ułamkowa (\).

Aby umożliwić import nazwy zawierającej te znaki, należy każdy znak poprzedzić znakiem odwróconej kreski ułamkowej
(\).
Aby zaimportować jednostki organizacyjne z serwera katalogowego:
1. Połącz program program Symantec Endpoint Protection Manager z serwerem katalogowym.
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego
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2. W konsoli kliknij pozycję Klienty i w obszarze Klienty wybierz grupę, do której chcesz dodać jednostkę organizacyjną.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zaimportuj jednostkę organizacyjną lub kontener.
4. Z listy rozwijanej Domena wybierz nazwę serwera katalogowego utworzoną w kroku Połącz program program
Symantec Endpoint Protection Manager z serwerem katalogowym.
5. Wybierz domenę albo podgrupę.
6. Kliknij przycisk OK.
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP
Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego — informacje

Wyłączanie dziedziczenia grup
W strukturze grup podgrupy początkowo automatycznie dziedziczą lokalizacje, zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej.
Dziedziczenie jest domyślnie włączone dla wszystkich grup. Dziedziczenie można wyłączyć, aby skonfigurować oddzielne
ustawienia zabezpieczeń dla podgrupy. Jeśli po dokonaniu zmian zostanie włączone dziedziczenie, wszystkie zmiany w
podgrupie zostaną zastąpione.
Zasady pochodzące z chmury nie są zgodne z konfiguracją dziedziczenia zasad program Symantec Endpoint Protection
Manager. Podlegają one regułom dziedziczenia określonym w chmurze.
Zarządzanie grupami klientów
Aby wyłączyć dziedziczenie grupy:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, dla której chcesz wyłączyć lub włączyć dziedziczenie.
Można wybrać dowolną grupę z wyjątkiem grupy najwyższego poziomu Moja firma.
3. W okienku nazwa grupy, na karcie Zasady należy odznaczyć Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej
„nazwa grupy”.

Blokowanie dodawania komputerów klienckich do grup
W pakietach instalacji klienta można zdefiniować przynależność do grupy. Jeśli grupa jest zdefiniowana w pakiecie,
komputer kliencki automatycznie zostaje dodany do odpowiedniej grupy. Klient jest dodawany po nawiązaniu pierwszego
połączenia z serwerem zarządzania.
Zarządzanie pakietami instalacji klienta
Można zablokować klienta, aby zapobiec automatycznemu dodawaniu klientów do określonej grupy po nawiązaniu przez
nich połączenia z siecią. Można zablokować dodawanie nowego klienta do grupy, do której został przypisany w pakiecie
instalacji klienta. W takim przypadku klient zostaje dodany do grupy Domyślna. Komputer można ręcznie przenieść do
blokowanej grupy.
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. W obszarze Klienty kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
3. Na karcie Szczegóły, w obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości grupy.
4. W oknie dialogowym Właściwości grupy dla nazwa grupy kliknij pozycję Blokuj nowych klientów.
5. Kliknij przycisk OK.
Przenoszenie komputera klienckiego do innej grupy
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Przenoszenie komputera klienckiego do innej grupy
Jeśli komputery klienckie nie znajdują się w prawidłowej grupie, można je przenieść do innej grupy.
W celu przeniesienia klieta z wielu grup do jednej grupy można ponownie zainstalować pakiet instalacyjny klienta.
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na stronie Klienci wybierz żądaną grupę.
3. Na karcie Klienci zaznacz komputer w wybranej grupie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Przenieś.
Za pomocą klawisza Shift lub Control można zaznaczyć wiele komputerów.
4. W oknie dialogowym Przenoszenie klientów wybierz nową grupę.
5. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie grupami klientów

Zarządzanie komputerami klienckimi
Table 59: Zadania zarządzania komputerami klienckimi
Zadanie

Opis

Sprawdzenie, czy
w na komputerach
zainstalowane jest
oprogramowanie
klienckie

• Można wyświetlić komputery nie mające jeszcze zainstalowanego oprogramowania klienckiego w

Sprawdzenie, czy
klient jest połączony z
serwerem zarządzania

Ikony stanu klienta można sprawdzić w konsoli zarządzania i na kliencie. Ikona stanu wskazuje, czy klient i
serwer komunikują się ze sobą.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection
Na komputerze może być zainstalowane oprogramowanie klienckie, ale jest to klient niezarządzany. Nie
można zarządzać klientem niezarządzanym. Można jednak przekonwertować klienta niezarządzanego na
klienta zarządzanego.
W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?

Skonfigurowanie
połączenia między
klientem a serwerem

Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego komputery klienckie automatycznie łączą się z serwerem
zarządzania w następnym interwale pulsu. Sposób komunikacji serwera z komputerem klienckim można
zmienić.
Zarządzanie połączeniem klient-serwer
Możliwe jest rozwiązanie wszelkich problemów z połączeniami.
Rozwiązywanie problemów z komunikacją między programem Symantec Endpoint Protection Manager a
konsolą lub bazą danych

poszczególnych grupach.
Wyszukiwanie klientów bez zainstalowanego oprogramowania klienckiego
• Komputer kliencki można skonfigurować do wykrywania, czy inne urządzenia mają zainstalowane
oprogramowanie klienckie. Niektóre z tych urządzeń mogą być niechronionymi komputerami. Można
wówczas zainstalować oprogramowanie klienckie na tych komputerach.
Konfigurowanie klienta do wykrywania urządzeń niezarządzanych
• Można dodać klienta do grupy i zainstalować oprogramowanie klienckie później.
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
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Zadanie
Sprawdzenie, czy
komputery klienckie
mają odpowiedni poziom
ochrony

Opis

• Można sprawdzić stan poszczególnych technologii ochrony na komputerach klienckich.
•

•

Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Można uruchomić raporty lub wyświetlić dzienniki, aby sprawdzić, czy konieczne jest podwyższenie
poziomu ochrony lub zwiększenie wydajności. Skanowania mogą na przykład powodować fałszywe
alarmy. Można również zidentyfikować komputery klienckie wymagające ochrony.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Można zmodyfikować ochronę odpowiednio do określonych cech oprogramowania klienckiego lub
komputerów klienckich.
Wyszukiwanie informacji o komputerach klienckich

Dostosowanie ochrony
na komputerach
klienckich

W razie potrzeby można dostosować ustawienia systemu ochrony odpowiednio do potrzeb.
• Można podwyższyć lub obniżyć poziomy poszczególnych typów ochrony na podstawie wyników z
raportów i dzienników.
Typy zasad zabezpieczeń
W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
• Można żądać hasła na kliencie.
Ochrona klienta Symantec Endpoint Protection za pomocą hasła

Przeniesienie systemów
końcowych z jednej
grupy do innej w celu
zmodyfikowania ochrony
(opcjonalnie)

Aby zmienić poziom ochrony komputera klienckiego, można go przenieść do grupy zapewniającej silniejszą
lub słabszą ochronę.
Przenoszenie komputera klienckiego do innej grupy
Podczas instalowania pakietu instalacyjnego klienta należy określić grupę, w której zostanie umieszczony
klient. Klienta można przenieść do innej grupy. Jeśli jednak klient zostanie usunięty lub rozłączony, a
następnie ponownie dodany i połączony, klient wróci do oryginalnej grupy. Aby zachować klienta w grupie,
do której został ostatnio przeniesiony, należy skonfigurować preferencje ponownego połączenia. Ustawienie
te można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawienia komunikacji na karcie Klienci > Zasady.
Ustawienia komunikacji dla <nazwa_grupy>

Można także
zdecydować, czy
użytkownicy mogą
sterować funkcjami
ochrony komputera
(opcjonalnie)

Można określić rodzaj kontroli użytkowników nad ochroną na komputerach klienckich.
• W przypadku funkcji Ochrona przed wirusami i programami typu spyware, Zapobieganie zagrożeniom
i Ograniczenie ataków na pamięć można zablokować lub odblokować odpowiednie pole wyboru w
zasadzie, aby określić, czy użytkownicy mogą zmieniać poszczególne ustawienia.
• W przypadku zasady zapory, zasady systemu zapobiegania włamaniom i niektórych ustawień interfejsu
użytkownika klienta można zmienić ogólny poziom kontroli użytkownika.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
• Jeśli użytkownicy muszą mieć pełną kontrolę nad klientem, można zainstalować klienta
niezarządzanego.
W jaki sposób komputer kliencki komunikuje się z serwerem zarządzania?

Usunięcie
oprogramowania
klienckiego Symantec
Endpoint Protection
z rozłączonych
komputerów
(opcjonalnie)

Jeżeli użytkownik rozłączył komputer kliencki i chce użyć licencji na innym komputerze, może odinstalować
oprogramowanie klienckie Symantec Endpoint Protection. Na klientach zarządzanych, które nie są
połączone, program Symantec Endpoint Protection Manager usuwa klientów z bazy danych domyślnie po
30 dniach.
Użytkownik może zmienić okres, po którym program Symantec Endpoint Protection Manager usuwa klienta
z bazy danych. Usunięcie klienta oszczędza również miejsce w bazie danych.
Odinstalowywanie klienta programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows
Odinstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection w systemie Mac
Odinstalowywanie klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Linux
Przeczyszczanie przestarzałych klientów z bazy danych w celu zwolnienia licencji

Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
Informacje o stanie działania i ochrony klientów oraz komputerów w sieci można wyświetlać w czasie rzeczywistym.
Można wyświetlić następujące elementy:
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• Listę zarządzanych komputerów klienckich, na których nie zainstalowano klienta.
•
•
•
•
•

Wyświetlana jest nazwa komputera, nazwa domeny i nazwa zalogowanego użytkownika.
Włączone i wyłączone systemy ochrony.
Komputery klienckie mające najnowsze zasady i definicje.
Numer seryjny zasady grupy i numer wersji klienta.
Informacje o składnikach sieciowych komputera klienckiego, takie jak adres MAC używanej przez komputer karty
sieciowej.
Informacje o systemie komputera klienckiego, takie jak dostępne miejsce na dysku i numer wersji systemu
operacyjnego.

Znając stan danego klienta, można rozwiązać problemy z zabezpieczeniami na komputerach klienckich. Wiele problemów
można rozwiązać, uruchamiając polecenia w grupach. Można na przykład zaktualizować składniki oprogramowania lub
włączyć funkcję Automatyczna ochrona.
NOTE
W przypadku zarządzania klientami, na których działa starsza wersja programu Symantec Endpoint Protection,
niektóre nowsze technologie ochrony mogą być wyświetlane jako nie zgłasza. Jest to oczekiwany sposób
działania. Nie oznacza to, że konieczne jest podjęcie działania wobec tych klientów.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Wyszukiwanie klientów bez zainstalowanego oprogramowania klienckiego
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na stronie Klienci, w obszarze Klienci znajdź grupę zawierającą klientów, informacje o których chcesz wyświetlić.
3. Na karcie Klienci kliknij listę rozwijaną Wyświetl. Następnie wybierz kategorię.
Można przejść bezpośrednio do żądanej strony, wpisując jej numer w polu tekstowym w prawym dolnym narożniku
ekranu.

Włączanie ochrony na komputerze klienckim
Należy przez cały czas utrzymywać włączone wszystkie typy ochrony na komputerze, zwłaszcza funkcję Auto-Protect.
Gdy dowolna z technologii ochrony jest wyłączona na kliencie:

• Pasek stanu u góry strony Stan jest czerwony.
• Ikona klienta jest przesłonięta uniwersalnym znakiem zakazu (czerwone kółko przecięte ukośną kreską). Ikona klienta
wyświetlana jest na pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu Windows jako pełna tarcza. W przypadku niektórych
konfiguracji ikona ta nie jest wyświetlana.
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection

Na kliencie zarządzanym administrator może w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć technologię ochrony. Administrator
może później włączyć technologię ochrony wyłączoną przez użytkownika. Administrator może również zablokować
technologię ochrony, aby użytkownik nie mógł jej wyłączyć.
Aby włączyć technologie ochrony za pomocą strony Stan:
1. Na kliencie, u góry strony Stan kliknij pozycję Napraw lub Napraw wszystko.
Aby włączyć technologie ochrony za pomocą paska zadań:
1. Na pulpicie systemu Windows w obszarze powiadomień należy kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie kliknąć
Włącz Symantec Endpoint Protection.
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Aby włączyć technologie ochrony w kliencie:
1. W kliencie na stronie Stan obok pozycji typ ochrony Ochrona należy kliknąć Opcje > Włącz typ ochrony Ochrona.
Aby włączyć zaporę:
1. W programie klienckim, u góry strony Stan, obok pozycji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
kliknij pozycję Opcje > Zmień ustawienia.
2. Na karcie Zapora zaznacz opcję Włącz zaporę.
3. Kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie klientów bez zainstalowanego oprogramowania klienckiego
Możliwe jest wyszukiwanie klientów z grupy na podstawie następujących kryteriów:

•
•
•
•

Oprogramowanie klienckie jest zainstalowane.
Klienci są uruchamiani na komputerach z systemem Windows, Mac lub Linux
Klienci z systemem Windows działają w trybie komputera lub trybie użytkownika.
Klienci są nietrwali i w trybie offline w infrastrukturach VDI.

Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W okienku Klienci wybierz grupę, którą chcesz przeszukać.
3. Na karcie Klienci, w obszarze Zadania kliknij pozycję Ustaw filtr wyświetlania.
4. W oknie dialogowym Ustaw filtr wyświetlania zaznacz pozycję Utworzeni nowi użytkownicy lub komputery, na
których nie zainstalowano jeszcze oprogramowania klienckiego.
5. Kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie informacji o komputerach klienckich
Można wyszukiwać informacje o klientach, komputerach klienckich i użytkownikach, które ułatwiają podejmowanie
właściwych decyzji dotyczących zabezpieczeń sieci.
Na przykład można wyszukać komputery z grupy Sprzedaż, na których zainstalowany jest najnowszy system operacyjny.
Można wyszukać komputery klienckie z grupy Finanse, na których należy zainstalować najnowsze definicje wirusów.
NOTE
Aby wyszukiwać informacje o użytkownikach, należy je zebrać podczas instalacji oprogramowania klienckiego
lub później. Informacje te są również wyświetlane na karcie Ogólne i karcie Informacje o użytkowniku w oknie
dialogowym Edycja właściwości klienta.
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Zbieranie informacji o użytkowniku
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Szukaj klientów.
3. W oknie dialogowym Szukaj klientów na liście rozwijanej Znajdź kliknij pozycję Komputery lub Użytkownicy.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać grupę inną niż grupa domyślna. Kliknięciem wybierz grupę, a następnie kliknij
przycisk OK.
5. W obszarze Kryteria wyszukiwania kliknij pozycję Pole wyszukiwania, aby wyświetlić listę rozwijaną, a następnie
wybierz żądane kryteria wyszukiwania.
W celu wyszukania klientów wbudowanych można wyszukać typy używanych filtrów zapisu. Aby rozpocząć
wyszukiwanie zainstalowanych albo włączonych filtrów, kliknij pozycję Rozszerzony filtr zapisu, Filtr zapisu oparty
na plikach lub Ujednolicony filtr zapisu. Można również wyszukiwać klientów w rozmiarze zmniejszonym. Kliknij
pozycję Typ instalacji, aby wyszukać wartość Zmniejszony rozmiar.
6. Kliknij listę rozwijaną Operator porównania i wybierz operator porównania.
W kryteriach wyszukiwania można używać standardowych operatorów logicznych. Aby uzyskać więcej informacji o
ustawieniach, kliknij pozycję Pomoc.
7. W komórce Wartość wpisz wyszukiwany ciąg.
8. Kliknij pozycję Wyszukaj.
Wyniki można wyeksportować do pliku tekstowego.
9. Kliknij przycisk Zamknij.
Dane wyszukane za pomocą kwerendy można wyeksportować do pliku tekstowego.
Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich

Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?
Przy użyciu konsoli można uruchamiać zdalnie polecenia na poszczególnych klientach lub w całej grupie.
Aby zobaczyć wyniki któregokolwiek z poleceń, należy kliknąć stronę Monitory > Dzienniki > Stan polecenia. Niektóre
polecenia można też uruchomić z listy rozwijanej typu.
Administratorzy systemów i domen mogą wykonywać te polecenia automatycznie. W przypadku administratorów z
ograniczonymi uprawnieniami można udzielić dostępu lub odebrać go indywidualnie dla poszczególnych poleceń.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Table 60: Polecenia, które można uruchomić na komputerach klienckich
Polecenia

Opis

Analizuj (usunięte
w wersji 14.3)

We wcześniejszych wydaniach polecenie Analizuj pokazywało postęp wszystkich żądań, które wyszły z konsoli
w chmurze do Systemu analizy treści (CAS).

Anuluj
skanowanie w
poszukiwaniu
oznak naruszenia
bezpieczeństwa

Uruchamia lub anuluje skanowanie, którego używasz do zdalnego monitorowania i zarządzania przez inne firmy.
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Polecenia
Skanowanie

Opis
Uruchamia na komputerach klienckich skanowanie na żądanie.
Skanowanie uruchomione z wybraną opcją Skanowanie niestandardowe jest przeprowadzane przy
zastosowaniu ustawień polecenia skanowania skonfigurowanych na stronie Skanowania zdefiniowane przez
administratora. Polecenie stosuje ustawienia z zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
dotyczącej wybranych komputerów klienckich.
Uruchamianie skanowań na żądanie na komputerach klienckich
Note: Na komputerach klienckich z systemem Mac można uruchomić jedynie skanowanie niestandardowe.

Aktualizuj treść

Aktualizuje składniki oprogramowania klientów, inicjując na komputerach klienckich sesję usługi LiveUpdate.
Klienci otrzymują najnowsze składniki oprogramowania z serwera Symantec LiveUpdate.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Aktualizacja treści Aktualizuje składniki oprogramowania, inicjując na komputerach klienckich sesję usługi LiveUpdate i
i skanowanie
uruchamiając na nich skanowanie na żądanie.
Rozpocznij analizę Umożliwia uruchomienie na wybranych komputerach analizy wykonywanej przez narzędzie Power Eraser.
narzędzia Power
Zwykle narzędzie Power Eraser należy uruchamiać na jednym komputerze lub w małej grupie komputerów.
Eraser
Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać tylko w takich sytuacjach, jak niestabilna praca komputera lub
nieustępujący problem. W przeciwieństwie do innych metod skanowań narzędzie Power Eraser nie naprawia
automatycznie wykrytych potencjalnych zagrożeń. Należy ręcznie przejrzeć wykryte zagrożenia w dzienniku i
określić, które z nich mają być usunięte.
Note: Komputery klienckie z systemem Mac i Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Rozpoczynanie analizy narzędzia Power Eraser z programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Ponownie
uruchom
komputery
klienckie

Uruchamia ponownie komputery klienckie.
Jeśli na kliencie zalogowani są użytkownicy, wyświetlane jest im ostrzeżenie zgodnie z opcjami ponownego
uruchamiania skonfigurowanymi przez administratora dla danego klienta. Opcje ponownego uruchamiania
klienta można skonfigurować na stronie Ustawienia ogólne.
Note: Opcje ponownego uruchamiania dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Komputery klienckie z
systemem Mac zawsze przeprowadzają wymuszone ponowne uruchomienie. Komputery klienckie z systemem
Linux ignorują to polecenie.
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
Note: Można zablokować ponowne uruchamianie klienta systemu Windows. Można dodać na kliencie
klucz rejestru blokujący ponowne uruchomienie nawet wtedy, gdy administrator wyda polecenie ponownego
uruchomienia.
Note: Blokowanie ponownego uruchamiania klienta

Włącz funkcję
Automatyczna
ochrona

Włącza funkcję Automatyczna ochrona systemu plików na komputerach klienckich.
Funkcja Automatyczna ochrona systemu plików jest domyślnie włączona. Firma Symantec zaleca, aby funkcja
ochrony poczty była zawsze włączona. Ustawienie to można zablokować, aby użytkownicy nie mogli zablokować
funkcji Automatyczna ochrona na komputerach klienckich.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Windows
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac
Jeśli funkcja automatycznej ochrony poczty jest wyłączona, można ją włączyć w zasadzie Ochrona przed
wirusami i programami typu spyware.

Włącz
ochronę przed
zagrożeniami
sieciowymi
i Wyłącz
ochronę przed
zagrożeniami
sieciowymi

Włącza i wyłącza zaporę oraz włącza system zapobiegania włamaniom na komputerach klienckich.
Note: Komputery klienckie z systemem Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
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Polecenia

Opis

Włącz funkcję
Download Insight
i Wyłącz funkcję
Download Insight

Włącza lub wyłącza funkcję Download Insight na komputerach klienckich.

Usuń z obszaru
kwarantanny

To polecenie usuwa wszystkie pliki z obszaru kwarantanny. To polecenie jest dostępne tylko na liście rozwijanej
Dziennik ryzyka > Działanie.
Jak usunąć z programu Symantec Endpoint Protection Manager elementy poddane kwarantannie

Utwórz listę
niepowtarzalnych
identyfikatorów
plików

Generuje nieedytowalną listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików z wybranych klientów. Utworzona lista
niepowtarzalnych identyfikatorów plików pojawi się na karcie Zasady w obszarze Składniki zasad > Listy
niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Zwykle polecenie to jest uruchamiane na jednym komputerze
lub na małej grupie komputerów. Jeśli wybrano kilka komputerów, dla każdego komputera utworzona zostanie
osobna lista.

Note: Komputery klienckie z systemem Mac i Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight

Note: Komputery klienckie z systemem Mac i Linux nie przetwarzają tego polecenia.
Poddaj klienta
kwarantannie i
Usuń klienta z
kwarantanny

Pozwala dodawać i usuwać klientów w trybie Kwarantanna. Te polecenia są dostępne po włączeniu funkcji
oszustw.

Wyślij dzienniki do Zbiera informacje o komputerze klienckim z systemem Windows, który uległ awarii lub zachowuje się w sposób
firmy Symantec
nieoczekiwany. Należy uruchomić to polecenie po skontaktowaniu się z Pomocą techniczna, w trakcie której
poprosi o identyfikator zdarzenia klienta, który uległ awarii.
Aby znaleźć identyfikator zdarzenia, należy kliknąć na pozycję Monitory > Stan polecenia > Szczegóły.
Nie należy korzystać z tego polecenia, jeżeli dana firma prowadzi restrykcyjną politykę ochrony danych.
Jak umożliwić serwerowi zarządzania przesyłanie informacji do firmy Symantec na temat klienta, który uległ
awarii

Funkcje programu Symantec Endpoint Protection zależne od platformy (od wersji 12.1.z do 14.x)

Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Użytkownik ma możliwość ręcznego uruchamiania na komputerze klienckim takich poleceń, jak skanowanie lub jego
anulowanie. Polecenia uruchamiane z serwera zarządzania mają wyższy priorytet na klientach zarządzanych niż
polecenia uruchamiane przez użytkowników. Kolejność przetwarzania poleceń na komputerze klienckim jest różna dla
różnych poleceń. Polecenia są przetwarzane w ten sam sposób, bez względu na miejsce zainicjowania polecenia.
Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?
Polecenia można uruchamiać z następujących lokalizacji:

• Strona Klienty.
• Dziennik Stan komputera. Polecenia Anuluj wszystkie skanowania i Rozpocznij analizę za pomocą narzędzia
Power Eraser można uruchomić wyłącznie z poziomu dziennika stanu komputera.

• Dziennik zagrożeń. Polecenie Usuń z obszaru kwarantanny można uruchomić wyłącznie z poziomu dziennika
zagrożeń.
Jak usunąć z programu Symantec Endpoint Protection Manager elementy poddane kwarantannie
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Po rozpoczęciu skanowania można je także natychmiast anulować.
1. Aby uruchomić polecenia na komputerach klienckich ze strony Klienty, w konsoli kliknij przycisk Klienty.
2. Wykonaj jedno z poniższych działań dla grup lub komputerów:

• W panelu po lewej kliknij grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Wykonaj polecenie w
•

grupie > Polecenie
Kliknij kartę Klienty, a następnie kliknij komputery prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wykonaj polecenie
na komputerach > Polecenie

3. W wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk Tak.
4. Aby uruchomić komendę z dziennika stanu komputera, kliknij kolejno opcje Monitory > Dzienniki > Dziennik stanu
komputera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
5. W polu listy Polecenie zaznacz komputery, a następnie kliknij pozycję Uruchom.
NOTE
Skanowanie uruchomione w ramach harmonogramu lub ręcznie można anulować, klikając na liście poleceń
opcję Anuluj wszystkie skanowania prawym przyciskiem myszy.
6. Kliknij pozycję Monitory.
7. Na karcie Stan polecenia wybierz polecenie z listy, a następnie kliknij pozycję Szczegóły.
NOTE
Trwające skanowanie można także anulować, klikając ikonę Anuluj skanowanie w kolumnie Polecenie
polecenia skanowania.

Blokowanie ponownego uruchamiania klienta
Za pomocą poniższej procedury można zablokować ponowne uruchamianie komputerów klienckich Symantec Endpoint
Protection. Można na przykład ustawić tę wartość na serwerach, na których uruchomiony jest klient Symantec Endpoint
Protection. Ustawienie tego klucza rejestru blokuje ponowne uruchamianie komputera serwera, gdy administrator wyda w
konsoli polecenie ponownego uruchomienia komputerów w danej grupie.
Aby zablokować ponowne uruchamianie klienta:
1. Na komputerze klienckim otwórz edytor rejestru.
2. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC.
3. Dodaj do rejestru następujący wiersz:
DisableRebootCommand

REG_DWORD

1

Przełączanie klienta dla systemu Windows między trybem użytkownika i trybem
komputera
Klientów dla systemu Windows należy dodać w trybie użytkownika lub trybie komputera, w zależności od żądanego
sposobu stosowania zasad do klientów w grupach. Po dodaniu użytkownika lub komputera do grupy przyjmuje on
przypisane do niej zasady.
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Klient dodawany jest w domyślnym trybie komputera, który ma pierwszeństwo przed trybem użytkownika. Firma
Symantec zaleca stosowanie trybu komputera. Klienty dla systemu Linux oraz Mac są instalowane tylko w trybie
komputera.
Tryb

Opis

Tryb komputera

Komputer kliencki pobiera zasady z grupy, do której należy komputer. Komputer kliencki jest chroniony przez klienta
przy użyciu tych samych zasad, niezależnie od zalogowanego na nim użytkownika. Obowiązuje zasada grupy,
do której należy komputer. Tryb komputera jest ustawieniem domyślnym. Wiele organizacji konfiguruje większość
klientów w trybie komputera. W zależności od środowiska sieciowego konieczne może być skonfigurowanie kilku
klientów o specjalnych wymaganiach jako użytkowników.
Nie można przełączyć się z trybu użytkownika w tryb komputera, jeśli nazwa komputera znajduje się już w innej
grupie. Przełączenie w tryb komputera powoduje usunięcie nazwy użytkownika klienta z grupy i dodanie nazwy
komputera klienta do grupy.
Klienci dodawani w trybie komputera mogą zostać skonfigurowani jako detektory niezarządzanych i wykrywać
nieautoryzowane urządzenia.
Konfigurowanie klienta do wykrywania urządzeń niezarządzanych

Tryb
użytkownika

Komputer kliencki pobiera zasady z grupy, do której należy użytkownik. Stosowane zasady zmieniają się w
zależności od użytkownika zalogowanego na komputerze klienckim. Zasady konfigurowane są dla użytkowników.
W przypadku importowania dotychczasowej struktury grup z serwerów katalogowych Microsoft Active Directory
lub LDAP do programu program Symantec Endpoint Protection Manager w celu uporządkowania klientów według
użytkowników należy skorzystać z trybu użytkownika.
Nie można przełączyć się z trybu komputera w tryb użytkownika, jeśli nazwa logowania użytkownika i nazwa
komputera znajdują się już w którejkolwiek grupie. Przełączenie w tryb użytkownika powoduje usunięcie nazwy
komputera klienta z grupy. Następnie do grupy dodawana jest nazwa użytkownika klienta.
Importowanie istniejących grup i komputerów z Active Directory lub serwera LDAP

Podczas instalowania pakietu instalacyjnego klienta należy określić grupę, w której zostanie umieszczony klient. Klienta
można później skonfigurować do pracy w trybie użytkownika lub w trybie komputera. Jeśli klient zostanie później usunięty
lub rozłączony, a następnie ponownie dodany i połączony, klient wróci do oryginalnej grupy. Można jednak skonfigurować
klienta do pozostania w grupie, do której został ostatnio przeniesiony, w trybie użytkownika lub trybie komputera. Na
przykład nowy użytkownik może zalogować się na klienta skonfigurowanego w trybie użytkownika. Klient pozostaje
wówczas w grupie, w której był poprzedni użytkownik.
Ustawienia można skonfigurować, klikając pozycję Klienty > Zasady, a następnie Ustawienia komunikacji.
Ustawienia komunikacji dla <nazwa_grupy>
Aby przełączyć klienta dla systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę zawierającą użytkownika lub komputer.
3. Na karcie Klienty kliknij prawym przyciskiem myszy komputer lub nazwę użytkownika w tabeli, a następnie wybierz
albo polecenie Przełącz na tryb komputera albo polecenie Przełącz na tryb użytkownika.
Ustawienie trybu jest odpowiednio zmieniane, więc zawsze wyświetlane jest tylko jedno albo drugie polecenie.
Informacje w tabeli zostaną odświeżone zgodnie z nowym ustawieniem.

Konfigurowanie klienta do wykrywania urządzeń niezarządzanych
Nieautoryzowane urządzenia mogą uzyskać dostęp do sieci na wiele sposobów, na przykład fizycznie w sali
konferencyjnej lub przez niezabezpieczone bezprzewodowe punkty dostępowe. Aby wymusić egzekwowanie zasad
we wszystkich systemach końcowych, konieczne jest szybkie wykrywanie obecności nowych urządzeń w sieci. Należy
sprawdzić, czy urządzenia te są bezpieczne. Każdy z klientów może pełnić funkcję detektora niezarządzanych i
wykrywać nieznane urządzenia. Nieznane urządzenia to urządzenia niezarządzane, na których nie jest uruchomione
oprogramowanie klienckie Symantec Endpoint Protection. Jeśli urządzeniem niezarządzanym jest komputer, można na
nim zainstalować oprogramowanie klienckie Symantec Endpoint Protection.
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Po uruchomieniu urządzenia jego system operacyjny wysyła do sieci następujący ruch, aby poinformować pozostałe
komputery o swojej obecności:

• Ruch Address Resolution Protocol (ARP) (ICMPv4)
• Ruch Neighbor Discovery Protocol (NDP) (ICMPv6)
Protokół ICMPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.

Klient, który pełni rolę detektora niezarządzanych, zbiera i przesyła informacje o pakietach do serwera zarządzania.
Serwer zarządzania wyszukuje w pakiecie adres MAC i adres IP urządzenia. Serwer porównuje te adresy z listą
istniejących adresów MAC i IP w swojej bazie danych. Jeśli serwer nie znajdzie adresu w bazie danych, urządzenie
zostaje zarejestrowane jako nowe. Można wtedy określić, czy dane urządzenie jest bezpieczne. Klient nie wykorzystuje
dodatkowych zasobów, ponieważ jedynie wysyła informacje.
Detektor niezarządzanych można skonfigurować tak, aby ignorował pewne urządzenia, takie jak drukarki. Można również
skonfigurować wysyłanie pocztą e-mail powiadomień o wykryciu nieznanego urządzenia przez detektor niezarządzanych.
Aby skonfigurować klienta jako detektor niezarządzanych, należy wykonać następujące czynności:

• Włączyć funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi.
•
•

Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Przełączyć klienta w tryb komputera.
Przełączanie klienta systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera
Zainstalować klienta na komputerze, który jest cały czas uruchomiony.

Od wersji 14.3 RU1, włączenie klienta systemu Linux jako detektora niezarządzanych nie jest obsługiwane.
Aby skonfigurować detektor niezarządzanych:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. W obszarze Klienty wybierz grupę zawierającą klienta, którego chcesz skonfigurować jako detektor niezarządzanych.
3. Na karcie Klienty kliknij prawym przyciskiem myszy klienta, który ma zostać skonfigurowany jako detektor
niezarządzanych, a następnie kliknij polecenie Włącz działanie jako Detektor niezarządzanych.
4. Aby określić urządzenia, które mają być wykluczone z wykrywania przez detektor niezarządzanych, kliknij pozycję
Skonfiguruj Detektor niezarządzanych.
5. W oknie dialogowym Wyjątki Detektora niezarządzanych dla nazwa klienta kliknij pozycję Dodaj.
6. W oknie dialogowym Dodawanie wyjątku Detektora niezarządzanych kliknij jedną z poniższych opcji:
– Wyklucz wykrywanie zakresu adresów IP, a następnie wprowadź zakres adresów IP dla kilku urządzeń.
– Wyklucz wykrywanie adresu MAC, a następnie wprowadź adres MAC urządzenia.
7. Kliknij przycisk OK > OK.
8. Aby wyświetlić listę nieautoryzowanych urządzeń wykrytych przez klienta, w konsoli kliknij Strona główna.
9. Na Stronie głównej, w sekcji Stan zabezpieczeń kliknij pozycję Więcej szczegółów.
10. W oknie dialogowym Szczegóły stanu zabezpieczeń przejdź do tabeli Błędy nieznanych urządzeń .
11. Zamknij okno dialogowe
Aby sprawdzić, czy wykrywane są klienty niezarządzane:
1. Przejdź do strony Strona główna i kliknij przycisk Wyświetl szczegóły w obszarze Stan zabezpieczeń.
2. Gdy zostanie wyświetlone okno Szczegóły stanu zabezpieczeń, należy kliknąć pozycję Błędy nieznanych
urządzeń.
Łączna liczba wykrytych nieznanych urządzeń pokazuje, ile urządzeń jest niezarządzanych. Oprócz komputerów
obejmuje to punkty dostępu, routery, przełączniki i inne urządzenia.
3. Aby odfiltrować niepotrzebne urządzenia, przejdź na stronę Klienty i kliknij prawym przyciskiem myszy detektor
niezarządzanych.
4. Kliknij przycisk Konfiguruj detektor niezarządzanych i dodaj adresy IP lub Mac urządzeń, które mają być filtrowane.
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Ochrona Symantec Endpoint Protection klienta za pomocą hasła
Zabezpieczenia firmowe można wzmocnić, wymagając ochrony komputera klienckiego hasłem, gdy użytkownik
przeprowadza określone zadania.
Można żądać podania hasła, gdy użytkownicy próbują wykonać jedno z następujących działań:

• Otwarcie interfejsu użytkownika klienta.
• Zatrzymaj usługę klienta.
• Dezinstalacja klienta.
NOTE

•

Ta opcja działa tylko na kliencie systemu Windows.
Importuj i eksportuj ustawienia komunikacji klienta.

Uniemożliwianie i umożliwianie użytkownikom zmiany interfejsu użytkownika klienta
Aby chronić klienta hasłem:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci wybierz grupę, dla której chcesz skonfigurować ochronę hasłem.
3. Na karcie Zasady w obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij opcję Hasło.
Wcześniejsze wersje programu Symantec Endpoint Protection mogą wciąż mieć inne nazwy opcji, ale nadal możesz
zabezpieczyć klienta hasłem z karty Zasady.
4. W oknie Ustawienia haseł klienta zaznacz dowolne lub wszystkie pola wyboru.
Jeśli pola mają kolor szary, grupa dziedziczy zasady od grupy nadrzędnej. Aby kontynuować, należy edytować zasady
w grupie nadrzędnej lub wyłączyć dziedziczenie dla tej grupy.
Wyłączanie dziedziczenia grup
5. Wpisz takie samo hasło w polach tekstowych Hasło i Potwierdź hasło.
Utworzone hasło może mieć od 6 do 256 znaków.
Jeśli pojawi się komunikat, że siła hasła jest niewystarczająca, rozważ zwiększenie siły hasła. Można jednak zapisać
hasło mimo to.
Zaznacz opcję Zastosuj ustawienia hasła do niedziedziczonych podgrup, aby modyfikować ustawienia ochrony
hasłem dla każdej grupy podrzędnej, która nie dziedziczy ustawień z grupy nadrzędnej. To ustawienie występuje tylko
w grupie nadrzędnej.
6. Kliknij przycisk OK.

Uniemożliwianie i umożliwianie użytkownikom zmiany interfejsu użytkownika
klienta
Jakie elementy interfejsu użytkownika klienta mogą zmieniać użytkownicy?
Użytkownik jako administrator ustawia poziom kontroli użytkowników w celu ustalenia, czy użytkownik może wprowadzić
zmiany w kliencie. Można, na przykład, uniemożliwić użytkownikowi otwarcie interfejsu użytkownika klienta lub
ikony obszaru powiadomień. Funkcje interfejsu użytkownika, którymi można zarządzać dla użytkowników są zwane
ustawieniami zarządzanymi. Użytkownicy nie mają pełnego dostępu do niektórych funkcji klienta, takich jak ochrona
hasłem.
Ochrona klienta Symantec Endpoint Protection za pomocą hasła
W jaki sposób można konfigurować ustawienia interfejsu użytkownika?
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Ustawienia interfejsu użytkownika można konfigurować na komputerze klienckim po wykonaniu jednego z
poniższych zadań:

• Ustawieniu poziomu kontroli użytkownika klienta na kontrolę serwera.
• Ustawieniu poziomu kontroli użytkownika klienta na kontrolę mieszaną i ustawieniu wartości opcji nadrzędnej na karcie
Ustawienia kontroli klient/serwer na wartość Serwer.
Na przykład opcję Pokaż/ukryj ikonę w obszarze powiadomień można ustawić na wartość Klient. Użytkownik może
wtedy wybrać, czy ikona w obszarze powiadomień na komputerze klienckim ma być widoczna, czy ukryta. Jeśli opcja
Pokaż/ukryj ikonę w obszarze powiadomień zostanie ustawiona na wartość Serwer, można wybrać, czy ikona ta
ma być widoczna, czy ukryta na kliencie.
NOTE
Większość tych ustawień dotyczy wybranej lokalizacji. Można skonfigurować klika opcji na kliencie dla systemu
Mac tylko w trybie kontroli serwera.
1. Aby skonfigurować ustawienia interfejsu użytkownika w trybie kontroli mieszanej, kliknij kartę Klienty > Zasady.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
2. W oknie dialogowym Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta dla nazwa lokalizacji, obok pozycji
Kontrola mieszana kliknij pozycję Dostosuj.
3. W oknie dialogowym Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta, na karcie Ustawienia kontroli
klient/serwer wykonaj jedno z poniższych działań:

• Zablokuj opcję, aby można ją było konfigurować tylko z serwera. Aby zablokować opcję, kliknij ustawienie Serwer.
•

Wszelkie ustawienia ochrony przed wirusami i programami typu spyware, dla których wybrane zostało ustawienie
Serwer, mają na komputerze klienckim wyższy priorytet niż ustawienia wybrane tutaj.
Odblokuj opcję, aby użytkownik mógł ją konfigurować na komputerze klienckim. Aby odblokować opcję, kliknij
ustawienie Klient. Ustawienie Klient jest wybrane domyślnie dla wszystkich ustawień oprócz ustawień ochrony
przed wirusami i programami typu spyware.

4. Aby skonfigurować niektóre opcje, dla których wybrane zostało ustawienie Serwer, należy kliknąć kartę Ustawienia
interfejsu użytkownika klienta:
Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania w konsoli pozostałych opcji, dla których wybrano ustawienie Serwer,
należy kliknąć pozycję Pomoc. Na przykład, aby włączyć ustawienia zapory, należy je skonfigurować w zasadzie
zapory.
Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły
Włączanie funkcji zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do przeglądarki
5. Na karcie Ustawienia interfejsu użytkownika klienta zaznacz pole wyboru opcji, aby dana opcja była dostępna na
komputerze klienckim.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Aby skonfigurować ustawienia interfejsu użytkownika w trybie kontroli serwera, zmień poziom kontroli użytkownika
klienta na kontrolę serwera.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
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9. W oknie dialogowym Ustawienia interfejsu użytkownika klienta zaznacz opcje, które chcesz udostępnić na kliencie.
10. Kliknij przycisk OK.
11. Kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej

Zbieranie informacji o użytkowniku
Podczas instalacji oprogramowania klienckiego lub aktualizacji zasad możliwe jest wyświetlanie monitu z prośbą o
wpisanie przez użytkowników informacji o sobie. Można zbierać informacje takie, jak numery telefonów komórkowych,
stanowiska i adresy e-mail pracowników. Zebrane informacje należy ręcznie obsługiwać i aktualizować.
NOTE
Po pierwszym włączeniu wyświetlania komunikatu na komputerze klienckim i podaniu żądanych informacji przez
użytkowników komunikat nie jest już ponownie wyświetlany. Nawet w razie edycji jednego z pól lub wyłączenia
i ponownego włączenia komunikatu klient nie wyświetli nowego komunikatu. Użytkownik może jednak w każdej
chwili edytować te informacje, a serwer zarządzania je pobierze.
Zarządzanie pakietami instalacji klienta
Aby zbierać informacje o użytkowniku:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Instaluj pakiety.
2. W okienku Pakiety instalacyjne kliknij pozycję Pakiety instalacji klienta.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Ustaw zbieranie informacji o użytkownikach.
4. W oknie dialogowym Ustawianie zbierania informacji o użytkownikach zaznacz pozycję Zbierz informacje o
użytkowniku.
5. W polu tekstowym Komunikat wyskakujący wpisz komunikat, który będzie wyświetlany użytkownikom w monicie o
podanie informacji.
6. Aby umożliwić użytkownikom odkładanie podania informacji o użytkowniku, zaznacz pozycję Włącz opcję Przypomnij
później i ustaw czas w minutach.
7. W obszarze Wybierz pola, które będą wyświetlane użytkownikowi w celu podania danych wybierz typ informacji,
które chcesz zbierać, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
Aby wybrać wiele pól, należy je zaznaczać, przytrzymując klawisz Shift lub klawisz Ctrl.
8. W kolumnie Opcjonalne zaznacz pole wyboru obok każdego pola, którego wypełnienie przez użytkownika ma być
opcjonalne.
9. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie klientami zdalnymi
Niektórzy klienci mogą łączyć się z siecią z różnych lokalizacji. Klientami tymi można zarządzać inaczej niż klientami
łączącymi się tylko z sieci wewnętrznej. Konieczne może być zarządzanie niektórymi klientami zawsze łączącymi się
zdalnie przez sieć VPN lub klientami łączącymi się z wielu lokalizacji, ponieważ pracownik podróżuje. Konieczne może
być również zarządzanie zabezpieczeniami niektórych komputerów nie podlegających kontroli administratora. Na przykład
klientom firmy, podwykonawcom, dostawcom lub partnerom biznesowym można zezwolić na ograniczony dostęp do sieci.
Niektórzy pracownicy mogą łączyć się z siecią przy użyciu prywatnych komputerów i konieczne jest zarządzanie tymi
klientami w inny sposób.
We wszystkich tych przypadkach ryzyko jest większe. Połączenia mogą być gorzej zabezpieczone lub komputery
klienckie mogą mieć gorsze zabezpieczenia, a administrator może mieć mniejszą kontrolę nad niektórymi klientami. Aby
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zminimalizować te zagrożenia ogólnego bezpieczeństwa sieci, należy przeanalizować różne rodzaje dostępu zdalnego
klientów do sieci. Na podstawie wyników analizy można zastosować bardziej restrykcyjne zasady zabezpieczeń.
W celu odmiennego zarządzania klientami łączącymi się z siecią ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają, można użyć
funkcji wykrywania lokalizacji programu Symantec Endpoint Protection.
Pozwala to stosować do klientów stwarzających większe zagrożenie dla sieci inne zasady, w zależności od ich lokalizacji.
Lokalizacja w programie Symantec Endpoint Protection jest określana jako typ połączenia stosowanego przez komputer
kliencki w celu połączenia się z chronioną siecią. Lokalizacja może również obejmować informacje, czy połączenie jest
nawiązywane w sieci firmowej, czy też spoza niej.
Lokalizacje określa się dla grup klientów. Następnie należy przypisać różne zasady do poszczególnych lokalizacji.
Niektóre ustawienia zabezpieczeń można przypisać do całej grupy bez względu na lokalizację. Niektóre ustawienia są
inne, w zależności od lokalizacji.
Table 61: Zarządzanie klientami zdalnymi
Zadanie

Opis

Skonfigurowanie grup
odpowiednio do oceny
zagrożenia bezpieczeństwa

Zarządzanie grupami klientów

Skonfigurowanie lokalizacji
dla grup klientów zdalnych

Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych

Skonfigurowanie ustawień
komunikacji dla lokalizacji

Konfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji

Ustawienie bardziej
restrykcyjnych zasad
zabezpieczeń

Zaostrzanie zasad zabezpieczeń dla klientów zdalnych — informacje

Włączenie powiadomień
dotyczących klienta

Włączanie powiadomień dla klientów zdalnych

Dostosowanie ustawień
zarządzania dziennikiem
klienta

Dostosowanie ustawień dzienników dla zdalnych klientów, szczególnie jeżeli klienci są w trybie offline
przez kilka dni. Aby zmniejszyć zużycie przepustowości oraz obciążenie serwerów zarządzania, należy
wprowadzić następujące zmiany:
• Ustawić klientów, aby nie przekazywali swoich dzienników do serwera zarządzania.
• Ustawić klientów, aby przekazywali tylko dzienniki zabezpieczeń klienta.
• Ustawić filtrowanie zdarzeń dzienników, aby przekazywało tylko określone zdarzenia.
Zalecane jest przekazywanie zdarzeń takich jak aktualizacje definicji lub niepowodzenia naprawy
skutków ubocznych.
• Ustawienie dłuższego czasu przechowywania dziennika.
Dłuższe czasy przechowywania dziennika umożliwiają sprawdzanie większych ilości danych
zdarzeń ochrony przed wirusami i programami typu spyware.

Monitorowanie klientów
zdalnych

Monitorowanie klientów zdalnych z poziomu serwera zarządzania — informacje
Monitorowanie klientów mobilnych Symantec Endpoint Protection z konsoli w chmurze

Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych
Lokalizacje można dodać po skonfigurowaniu wszystkich zarządzanych grup. Jeśli wymaga tego strategia ochrony,
każda grupa może zawierać różne lokalizacje. W konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
należy skonfigurować połączenia uruchamiające automatyczne przełączanie zasad w zależności od lokalizacji.
Funkcja wykrywania lokalizacji automatycznie stosuje do klienta zasadę zabezpieczeń określoną przez administratora,
odpowiednio do warunków lokalizacji, które spełnia klient.
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Warunki lokalizacji mogą być oparte na wielu różnych kryteriach. Mogą to być kryteria takie jak adresy IP, typ połączenia
sieciowego, możliwość nawiązania połączenia z serwerem zarządzania przez komputer kliencki itd. Połączenia klienta
można dozwalać lub blokować na podstawie określonych kryteriów.
Lokalizacja jest stosowana do grupy, dla której została utworzona oraz do wszystkich podgrup dziedziczących ustawienia
z tej grupy. Najlepiej jest utworzyć lokalizacje, do których można przypisać każdego klienta na poziomie grupy Moja firma.
Następnie należy utworzyć lokalizacje dla określonej grupy na poziomie podgrupy.
Utworzenie mniejszej liczby grup i lokalizacji upraszcza zarządzanie zasadami i ustawieniami zabezpieczeń. Stopień
komplikacji sieci i wymogi zabezpieczeń mogą jednak wymagać utworzenia większej liczby grup i lokalizacji. Liczba
tworzonych grup i lokalizacji zależy od żądanej liczby różnych ustawień zabezpieczeń, ustawień dotyczących dzienników,
ustawień komunikacji oraz zasad.
Niektóre opcje konfiguracji, które mogą zostać dostosowane dla klientów zdalnych, są niezależne od lokalizacji. Opcje
te są dziedziczone z grupy nadrzędnej lub ustawiane niezależnie. W przypadku utworzenia jednej grupy dla wszystkich
klientów zdalnych do klientów tych stosowane są takie same ustawienia niezależne od lokalizacji.
Następujące ustawienia są niezależne od lokalizacji:

•
•
•
•
•
•
•

Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Ustawienia blokady systemu
Ustawienia monitorowania aplikacji sieciowych
Ustawienia zasady składników usługi LiveUpdate
Ustawienia dziennika klienta
Ustawienia komunikacji klient-serwer
Ogólne ustawienia zabezpieczeń, w tym ustawienia funkcji wykrywania lokalizacji i ochrony integralności

Aby dostosować dowolne z ustawień niezależnych od lokalizacji, na przykład sposób obsługi dzienników klienta, należy
utworzyć oddzielne grupy.
Niektóre ustawienia są specyficzne dla lokalizacji.
Najlepiej jest, jeśli użytkownicy nie mogą wyłączyć następujących zabezpieczeń:

•
•
•
•

Auto-Protect
Technologia SONAR
Ochrona integralności
Utworzonych przez administratora reguł zapory

Table 62: Dostępne zadania związane z funkcją Wykrywanie lokalizacji
Zadania

Opis

Planowanie lokalizacji Należy wziąć pod uwagę różne typy zasad zabezpieczeń, niezbędnych w danym środowisku, aby określić
lokalizacje, których należy używać. Można wówczas określić kryteria używane do określania każdej lokalizacji.
Najlepiej jest jednocześnie zaplanować grupy i lokalizacje.
Zarządzanie grupami klientów
Pomocne mogą być następujące przykłady:
`Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu I
Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu II
Włączenie
Aby kontrolować zasady przypisywane klientom w lokalizacji, z której łączą się klienci, można włączyć funkcję
wykrywania lokalizacji wykrywania lokalizacji.
Włączanie funkcji wykrywania lokalizacji klienta
Dodanie lokalizacji

Lokalizacje można dodać do grup.
Dodawanie lokalizacji do grupy
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Zadania

Opis

Przypisanie lokalizacji Wszystkie grupy muszą mieć lokalizację domyślną. Po zainstalowaniu konsoli dostępna jest tylko jedna
domyślnych
lokalizacja o nazwie Domyślna. Lokalizacją domyślną nowo utworzonej grupy jest zawsze lokalizacja
Domyślna. Lokalizację domyślną można zmienić później po dodaniu innych lokalizacji.
Lokalizacja domyślna jest używana, jeśli:
• Jedna z wielu lokalizacji spełnia kryteria, a ostatnia lokalizacja nie spełnia ich.
• Używana jest funkcja wykrywania lokalizacji, a żadna z lokalizacji nie spełnia kryteriów.
• W zasadzie zmieniona została nazwa lokalizacji lub lokalizacja. Na kliencie po odebraniu nowej zasady
przywracana jest lokalizacja domyślna.
Zmiana lokalizacji domyślnej
Skonfigurowanie
Można również skonfigurować dla lokalizacji ustawienia komunikacji między serwerem zarządzania a klientem.
ustawień komunikacji Konfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji
dla lokalizacji

Zobacz artykuł Najważniejsze wskazówki dotyczące Symantec Endpoint Protection rozpoznawalności lokalizacji.
Zarządzanie klientami zdalnymi

Włączanie funkcji wykrywania lokalizacji klienta
Aby uzależnić zasady przypisane klientom od lokalizacji połączenia klientów, można włączyć funkcję wykrywania
lokalizacji na klientach.
Jeśli opcja Pamiętaj ostatnią lokalizację jest zaznaczona, gdy klient łączy się z siecią, klientowi przydzielana jest
zasada z ostatnio użytej lokalizacji. Jeżeli włączona jest funkcja wykrywania lokalizacji, klient przełącza się następnie do
odpowiedniej zasady po kilku sekundach. Zasada skojarzona z określoną lokalizacją decyduje o połączeniu sieciowym
klienta. W przeciwnym razie klient może ręcznie przełączać dowolne lokalizacje, nawet jeśli podlega kontroli serwera.
Jeżeli włączona jest lokalizacja kwarantanny, klient może po krótkiej chwili przełączyć się na zasadę kwarantanny.
Jeśli opcja Pamiętaj ostatnią lokalizację nie jest zaznaczona, gdy klient łączy się z siecią, klientowi przydzielana jest
zasada z lokalizacji domyślnej. Klient nie może się połączyć z ostatnio używaną lokalizacją. Jeżeli włączona jest funkcja
wykrywania lokalizacji, klient przełącza się następnie do odpowiedniej zasady po kilku sekundach. Zasada skojarzona z
określoną lokalizacją decyduje o połączeniu sieciowym klienta. W przeciwnym razie użytkownik może ręcznie przełączać
dowolne lokalizacje, nawet jeśli klient podlega kontroli serwera. Jeżeli włączona jest lokalizacja kwarantanny, klient może
po krótkiej chwili przełączyć się na zasadę kwarantanny.
Aby włączyć funkcję wykrywania lokalizacji klienta:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, w której chcesz stosować automatyczne przełączanie
lokalizacji.
3. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
4. W obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij pozycję Ustawienia ogólne.
5. W oknie dialogowym Ustawienia ogólne, na karcie Ustawienia ogólne, w obszarze Ustawienia lokalizacji zaznacz
pozycję Pamiętaj ostatnią lokalizację.
Domyślnie opcja ta jest włączona. Klientowi zostanie początkowo przypisana zasada skojarzona z lokalizacją, z której
klient ostatnio połączył się z siecią.
6. Należy zaznaczyć pozycję Włącz wykrywanie lokalizacji.
Domyślnie funkcja Wykrywanie lokalizacji jest włączona. Klientowi zostanie automatycznie przypisana zasada
skojarzona z lokalizacją, z której użytkownik próbuje połączyć się z siecią.
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7. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych
Dodawanie lokalizacji do grupy

Dodawanie lokalizacji do grupy
Podczas dodawania lokalizacji do grupy należy określić warunki wyzwalające przełączenie lokalizacji na klientach
w grupie. Funkcja wykrywania lokalizacji działa tylko wówczas, gdy do każdej lokalizacji zastosowane są również
odpowiednie zasady i ustawienia.
Aby dodać lokalizację do grupy:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, do której chcesz dodać jedną lub wiele lokalizacji.
3. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
Lokalizacje można dodawać tylko do grup, które nie dziedziczą zasad z grupy nadrzędnej.
Można również kliknąć pozycję Dodaj lokalizację, aby uruchomić Kreator dodawania lokalizacji.
4. Na stronie Klient, w obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj lokalizacjami.
5. W oknie dialogowym Zarządzanie lokalizacjami, w obszarze Lokalizacje kliknij pozycję Dodaj.
6. W oknie dialogowym Dodawanie lokalizacji wpisz nazwę i opis nowej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk OK.
7. Po prawej stronie pozycji Przełącz na tę lokalizację, gdy kliknij pozycję Dodaj.
8. Z listy rozwijanej Typ wybierz warunek, a następnie wybierz odpowiednią definicję warunku.
Komputer kliencki będzie przełączać się do lokalizacji, gdy komputer spełni określone kryteria.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Aby dodać dodatkowe warunki, kliknij pozycję Dodaj, a następnie wybierz pozycję Kryteria z relacją AND lub
Kryteria z relacją OR.
11. Powtórz kroki Z listy rozwijanej Typ wybierz warunek, a następnie wybierz odpowiednią definicję warunku. Komputer
kliencki będzie przełączać się do lokalizacji, gdy komputer spełni określone kryteria. przez Naciśnij OK.
12. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie grupami klientów
Zaostrzanie zasad zabezpieczeń dla klientów zdalnych — informacje

Zmiana lokalizacji domyślnej
Po zainstalowaniu konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager początkowo dostępna jest tylko
jedna lokalizacja o nazwie Domyślna. Lokalizacją domyślną każdej grupy jest wówczas lokalizacja Domyślna. Każdej
grupie należy przypisać lokalizację domyślną. Po utworzeniu nowej grupy konsola programu program Symantec Endpoint
Protection Manager automatycznie przypisuje grupie domyślną lokalizację Domyślna.
Po dodaniu innych lokalizacji można określić inną lokalizację domyślną dla grupy. Jako lokalizację domyślną można na
przykład przypisać lokalizację o nazwie Dom lub Delegacja.
Lokalizacja domyślna grupy jest używana w następujących przypadkach:

221

• Jedna z wielu lokalizacji spełnia kryteria, a ostatnia lokalizacja nie spełnia ich.
• Używana jest funkcja wykrywania lokalizacji, a żadna z lokalizacji nie spełnia kryteriów.
• W zasadzie zmieniona została nazwa lokalizacji lub lokalizacja. Na kliencie po odebraniu nowej zasady przywracana
jest lokalizacja domyślna.

Aby zmienić lokalizację domyślną:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty kliknij grupę, do której chcesz przypisać inną lokalizację domyślną.
3. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
4. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj lokalizacjami.
5. W oknie dialogowym Zarządzaj lokalizacjami, w obszarze Lokalizacje wybierz lokalizację, którą chcesz ustawić jako
domyślną.
6. W obszarze Opis zaznacz pozycję Ustaw tę lokalizację jako domyślną w przypadku konfliktu.
Lokalizacja o nazwie Domyślna jest domyślna, dopóki do grupy nie zostanie przypisana inna lokalizacja domyślna.
7. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych

Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu I
W najprostszym przypadku korzystania z klientów zdalnych stosuje się zazwyczaj grupę Moja firma i trzy lokalizacje. Jest
to scenariusz I.
Aby zarządzać zabezpieczeniami klientów w tym scenariuszu, można utworzyć następujące lokalizacje w grupie
Moja firma:

• Klienci biurowi, którzy logują się w biurze.
• Klienci zdalni, którzy logują się zdalnie do sieci firmowej przez sieć VPN.
• Klienci zdalni, którzy logują się zdalnie do Internetu bez użycia sieci VPN.
Ponieważ lokalizacja zdalna bez połączenia VPN jest najmniej bezpieczna, ma najbezpieczniejsze zasady. Jako
sprawdzona metoda zalecane jest jej ustawienie jako lokalizacji domyślnej.
NOTE
W przypadku wyłączenia dziedziczenia dla grupy Moja firma dodawane do niej grupy nie będą dziedziczyć
lokalizacji skonfigurowanych dla grupy Moja firma.
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W przypadku scenariusza I zalecane jest zastosowanie się do następujących sugestii:
1. Aby skonfigurować lokalizację biurową dla klientów w biurze, na stronie Klienci wybierz grupę, dla której chcesz
dodać lokalizację.
2. Na karcie Zasady, w obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj lokalizację.
3. W Kreatorze dodawania lokalizacji kliknij przycisk Dalej.
4. Wprowadź nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. W polu listy zaznacz pozycję Klient może łączyć się z serwerem zarządzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.
7. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj lokalizacjami, a następnie zaznacz utworzoną lokalizację.
8. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Kryteria z relacją AND.
9. W oknie dialogowym Określanie kryteriów lokalizacji, na liście Typ kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
10. Kliknij pozycję Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego.
11. Z dolnego pola listy wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk OK.
12. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie lokalizacjami.
13. Aby skonfigurować lokalizację zdalną dla klientów logujących się przez sieć VPN, na stronie Klienci wybierz grupę,
dla której chcesz dodać lokalizację.
14. Na karcie Zasady, w obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj lokalizację.
15. W Kreatorze dodawania lokalizacji kliknij przycisk Dalej.
16. Wprowadź nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.
17. W polu listy kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
18. Z pola listy Typ połączenia wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk Dalej.
19. Kliknij przycisk Zakończ.
20. Kliknij przycisk OK.
21. Aby skonfigurować lokalizację zdalną dla klientów nie logujących się przez sieć VPN, na stronie Klienci wybierz
grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
22. Na karcie Zasady, w obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj lokalizację.
23. W Kreatorze dodawania lokalizacji kliknij przycisk Dalej.
24. Wpisz nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.
25. W polu listy pozostaw pozycję Brak specjalnego warunku i kliknij przycisk Dalej.
Po zastosowaniu ustawień zasady tej lokalizacji, które powinny być najsurowsze i najbezpieczniejsze, będą używane
jako domyślne zasady lokalizacji.
26. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu II
Zarządzanie klientami zdalnymi

223

Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu II
W scenariuszu II stosowane są te same dwie lokalizacje zdalne, co w scenariuszu I oraz dwie lokalizacje biurowe, co daje
łącznie cztery lokalizacje.
Należy dodać następujące lokalizacje biurowe:

• Klienci w biurze, którzy logują się przez połączenie w sieci Ethernet.
• Klienci w biurze, którzy logują się przez połączenie bezprzewodowe.
Pozostawienie wszystkich klientów w domyślnym trybie kontroli serwera upraszcza zarządzanie. Jeśli wymagana jest
precyzyjna kontrola nad uprawnieniami użytkowników, doświadczony administrator może skorzystać z trybu kontroli
mieszanej. Ustawienie kontroli mieszanej zapewnia użytkownikowi końcowemu pewną kontrolę nad ustawieniami
zabezpieczeń, ale w razie potrzeby można ignorować zmiany dokonane przez użytkownika. Kontrola klienta zapewnia
użytkownikom znacznie większą kontrolę i z tego powodu stanowi większe zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci.
Stosowanie kontroli klienta zalecane jest jedynie w następujących sytuacjach:

• Użytkownicy mają odpowiednią wiedzę o zabezpieczeniach komputerów.
• Istnieje ważny powód, aby ją stosować.
NOTE
Niektóre klienty w biurze mogą używać połączeń Ethernet, a inne połączeń bezprzewodowych. Z tego względu
należy ustawić ostatni warunek w procedurze dla klientów bezprzewodowych w biurze. Warunek ten umożliwia
utworzenie w zasadzie zapory dla lokalizacji Ethernet reguły blokującej cały ruch bezprzewodowy, gdy oba
rodzaje połączeń są używane jednocześnie.
Aby skonfigurować lokalizację biurową dla klientów logujących się przez sieć Ethernet:
Na stronie Klienci wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj lokalizację.
W Kreatorze dodawania lokalizacji kliknij przycisk Dalej.
Wpisz nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.
W polu listy zaznacz pozycję Klient może łączyć się z serwerem zarządzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Kliknij przycisk Zakończ.
Kliknij przycisk OK.
W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj lokalizacjami, a następnie zaznacz utworzoną lokalizację.
Obok pozycji Przełącz na tę lokalizację, gdy kliknij pozycję Dodaj, a następnie wybierz pozycję Kryteria z relacją
AND.
10. W oknie dialogowym Określanie kryteriów lokalizacji, na liście Typ kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
11. Kliknij pozycję Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego.
12. Z dolnego pola listy wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk OK.
13. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Kryteria z relacją AND.
14. W oknie dialogowym Określanie kryteriów lokalizacji, na liście Typ kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
15. Kliknij pozycję Jeśli komputer kliencki używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego.
16. W dolnym polu listy zaznacz pozycję Ethernet, a następnie kliknij przycisk OK.
17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie lokalizacjami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aby skonfigurować lokalizację biurową dla klientów logujących się przy użyciu połączenia bezprzewodowego:
1.
2.
3.
4.

Na stronie Klienci wybierz grupę, dla której chcesz dodać lokalizację.
W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj lokalizację.
W Kreatorze dodawania lokalizacji kliknij przycisk Dalej.
Wpisz nazwę lokalizacji i (opcjonalnie) dodaj jej opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.
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5. W polu listy kliknij pozycję Klient może łączyć się z serwerem zarządzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij przycisk Zakończ.
7. Kliknij przycisk OK.
8. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj lokalizacjami, a następnie zaznacz utworzoną lokalizację.
9. Obok pozycji Przełącz na tę lokalizację, gdy kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Kryteria z relacją AND.
10. W oknie dialogowym Określanie kryteriów lokalizacji, na liście Typ kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
11. Kliknij pozycję Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego.
12. Z dolnego pola listy wybierz nazwę używanego w organizacji klienta VPN i kliknij przycisk OK.
13. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Kryteria z relacją AND.
14. W oknie dialogowym Określanie kryteriów lokalizacji, na liście Typ kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
15. Kliknij pozycję Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego.
16. W dolnym polu listy kliknij pozycję Ethernet, a następnie kliknij przycisk OK.
17. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Kryteria z relacją AND.
18. W oknie dialogowym Określanie kryteriów lokalizacji, na liście Typ kliknij pozycję Typ połączenia sieciowego.
19. Kliknij pozycję Jeśli komputer kliencki używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego.
20. W dolnym polu listy kliknij pozycję Bezprzewodowa, a następnie kliknij przycisk OK.
21. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zarządzanie lokalizacjami.
`Konfigurowanie warunków wykrywania lokalizacji w scenariuszu I
Zarządzanie klientami zdalnymi

Konfigurowanie ustawień komunikacji dla lokalizacji
Domyślnie ustawienia komunikacji między serwerem zarządzania a klientem należy skonfigurować na poziomie grupy.
Ustawienia te można jednak także skonfigurować dla poszczególnych lokalizacji w grupie. Na przykład można użyć
odrębnego serwera zarządzania dla lokalizacji, w której komputery klienckie łączą się przez sieć VPN. Można też
zminimalizować liczbę klientów jednocześnie łączących się z serwerem zarządzania, określając różne wartości interwału
pulsu dla poszczególnych lokalizacji.
Można skonfigurować następujące ustawienia komunikacji dla lokalizacji:

•
•
•
•
•
•

Tryb kontroli klientów.
Używana przez klienty lista serwerów zarządzania.
Tryb pobierania klientów.
Włączenie lub wyłączenie zbierania listy wszystkich aplikacji używanych na komputerach klienckich i jej przesyłania do
serwera zarządzania.
Interwał pulsu określający częstotliwość pobierania składników przez klienty.
Losowość pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania albo dostawcy aktualizacji
grupy.
NOTE
Tylko niektóre z tych ustawień można skonfigurować dla klientów z systemem Mac.
Aby skonfigurować ustawienia komunikacji dla lokalizacji:
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1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty wybierz żądaną grupę.
3. Na karcie Zasady, w obszarze Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji rozwiń pozycję Ustawienia
specyficzne dla lokalizacji pod wybraną lokalizacją.
4. Na prawo od pozycji Ustawienia komunikacji kliknij pozycję Zadania, a następnie wyczyść pozycję Użyj ustawień
komunikacji grupy.
5. Kliknij ponownie pozycję Zadania, a następnie kliknij pozycję Edytuj ustawienia.
6. W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji dla nazwa lokalizacji zmień ustawienia tylko określonej lokalizacji.
7. Kliknij przycisk OK.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
Zarządzanie lokalizacjami w przypadku klientów zdalnych
Zarządzanie grupami klientów

Zaostrzanie zasad zabezpieczeń dla klientów zdalnych — informacje
Ogólnie administratorzy zarządzają użytkownikami zdalnymi na jeden z dwóch sposobów:

• Stosują zasady domyślne, aby nie utrudniać użytkownikom zdalnym korzystania z ich komputerów.
• Zaostrzają domyślne zasady zabezpieczeń, aby zapewnić lepszą ochronę sieci, nawet jeśli ograniczone zostaną w ten
sposób możliwości użytkowników zdalnych.

W większości przypadków najlepiej jest zaostrzyć zasady zabezpieczeń dla klientów zdalnych.
Zasady można tworzyć jako wspólne lub niewspólne oraz przypisywać do grup lub lokalizacji. Zasada wspólna jest
stosowana do każdej grupy i lokalizacji i może być dziedziczona. Zasada niewspólna dotyczy tylko określonej lokalizacji
w danej grupie. Zazwyczaj najlepiej jest tworzyć zasady wspólne, ponieważ ułatwia to zmienianie zasad w wielu grupach
i lokalizacjach. Jeżeli jednak konieczne jest zastosowanie unikatowych zasad specyficznych dla lokalizacji, należy je
utworzyć jako zasady niewspólne lub na takie zasady przekonwertować.
Zarządzanie klientami zdalnymi

Sprawdzone ustawienia zasady zapory dla klientów zdalnych
Sprawdzone ustawienia zasady zapory przedstawiają scenariusze i zalecane sprawdzone ustawienia.
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Table 63: Sprawdzone ustawienia zasady zapory
Scenariusz
Lokacja zdalna, w której
użytkownicy logują się bez użycia
sieci VPN

Zalecenie

• Należy przypisać najbardziej restrykcyjne zasady zabezpieczeń klientom logującym się
•

•
Lokacja zdalna, w której
użytkownicy logują się przez sieć
VPN

zdalnie bez użycia sieci VPN.
Włączenie ochrony systemu NetBIOS.

Note: Nie należy włączać funkcji ochrony systemu NetBIOS dla lokalizacji, w której klient
zdalny jest zalogowany do sieci firmowej przez sieć VPN. Reguła ta ma zastosowanie tylko w
przypadku, gdy klienci zdalni są połączeni z Internetem, a nie siecią firmową.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, można także zablokować cały lokalny ruch TCP na portach
135, 139 i 445 systemu NetBIOS.

• Należy pozostawić bez zmian wszystkie reguły blokujące ruch na wszystkich kartach
•
•
•

sieciowych. Nie należy ich zmieniać.
Należy pozostawić bez zmian regułę, która zezwala na ruch VPN na wszystkich kartach
sieciowych. Nie należy jej zmieniać.
Dla wszystkich reguł z działaniem Zezwalaj, w kolumnie Karta sieciowa należy zmienić
pozycję Wszystkie karty na nazwę używanej karty VPN.
Należy włączyć regułę, która blokuje cały pozostały ruch.

Note: Wszystkie te zmiany należy wprowadzić, aby uniknąć możliwości dzielonego tunelowania
przez sieć VPN.
Lokalizacje biurowe, w których
użytkownicy logują się przez
połączenia sieci Ethernet lub
bezprzewodowej

Należy użyć domyślnej zasady zapory. W przypadku połączeń bezprzewodowych należy
się upewnić, że włączona jest reguła zezwalająca na bezprzewodowy protokół EAPOL.
Protokół 802.1x używa protokołu EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) do
uwierzytelniania połączeń.

Tworzenie zasady zapory
Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły

Włączanie powiadomień dla klientów zdalnych
W przypadku klientów zdalnych, którzy nie są zalogowani przez sieć VPN, zalecane jest włączenie powiadomień
dotyczących klienta w następujących sytuacjach:

• Wykrywanie włamań

•

Powiadomienia można włączyć przy użyciu serwera lokalizacji wybierając opcję Kontrola mieszana w obszarze
Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta. Ustawienia można dostosować na karcie Ustawienia interfejsu
użytkownika klienta.
Wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa
Powiadomienia te można włączyć w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.

Włączanie powiadomień umożliwia informowanie użytkowników zdalnych o wystąpieniu problemów z zabezpieczeniami.
Zarządzanie klientami zdalnymi

Monitorowanie klientów zdalnych z poziomu serwera zarządzania — informacje
Powiadomienia i dzienniki są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa środowiska. Ogólnie klientów zdalnych należy
monitorować w ten sam sposób, co pozostałych. Należy zawsze sprawdzać, czy zabezpieczenia są aktualne i czy sieć nie
jest aktualnie atakowana. Jeżeli sieć została zaatakowana, należy sprawdzić sposób ataku i jego sprawcę.
Ustawienia preferencji strony głównej określają przedział czasu, z którego pochodzą dane wyświetlane przez program
Symantec Endpoint Protection Manager. Domyślnie dane na stronie głównej dotyczą tylko klientów, którzy połączyli
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się z siecią w ciągu ostatnich 12 godzin. Jeżeli wielu klientów często działa w trybie offline, najlepszym sposobem
monitorowania jest przeglądanie dzienników i raportów. W dziennikach i raportach można filtrować dane tak, aby
uwzględniać klientów w trybie offline.
Nawet jeśli ilość danych przekazywanych w dziennikach przez klientów mobilnych została ograniczona, można sprawdzić
następujące informacje.
Table 64: Wyświetlane informacje dotyczące monitorowania zabezpieczeń klientów zdalnych
Wyświetlane dane

Opis

Strona główna > Stan systemu
końcowego

Wskazuje, aktualność składników oprogramowania i ewentualne wyłączenie składników systemu
ochrony.
Można sprawdzić następujące warunki stanu:
• Daty i numery wersji składników oprogramowania
• Połączenia klientów
• Włączone i wyłączone systemy ochrony
Można kliknąć pozycję Szczegóły, aby sprawdzić stan poszczególnych klientów.

Strona główna > Stan
zabezpieczeń

Wskazuje ogólny stan zabezpieczeń systemu. W obszarze Zestawienie operacji związanych z
wirusami i zagrożeniami można sprawdzić, czy sieć jest aktualnie atakowana.
Można kliknąć pozycję Szczegóły, aby sprawdzić stan poszczególnych technologii zabezpieczeń.

Strona główna > Zestawienie
operacji związanych z wirusami
i programami typu spyware

Przedstawia wykryte operacje wirusów i zagrożeń oraz podjęte działania, takie jak wyczyszczenie,
zablokowanie lub poddanie kwarantannie.

Monitory > Typ zestawienia >
Ochrona przed zagrożeniami
sieciowymi

Przedstawia informacje o typach i źródłach ataków.

Zarządzanie klientami zdalnymi
Monitorowanie klientów mobilnych Symantec Endpoint Protection z konsoli w chmurze

Monitorowanie klientów mobilnych Symantec Endpoint Protection z konsoli w
chmurze
Klienci mobilni Symantec Endpoint Protection są klientami, którzy okresowo łączą się z serwerem zarządzania. Klienci
mobilni uzyskują dostęp do Internetu z różnych lokalizacji, np. na lotniskach, w hotelach i w siedzibach innych firm.
Tego typu połączenia są bardziej ryzykowne. Program program Symantec Endpoint Protection Manager zapewnia
pozasieciową ochronę dla komputerów klienckich dzięki funkcjom rozpoznawania lokalizacji.
W wersji 14.1 (i starszych wersjach) programu klienci mobilni przesyłali zdarzenia krytyczne do serwera zarządzania
wyłącznie po nawiązaniu połączenia. Od wersji 14.2 klienci mobilni wysyłają zdarzenia krytyczne automatycznie do
konsoli w chmurze, gdy nie mogą nawiązać połączenia z serwerem zarządzania. Gdy klient mobilny ponownie nawiąże
połączenie z serwerem zarządzania, przesyła nowe zdarzenia krytyczne do serwera zarządzania. Klient nie jest już
również uważany za mobilnego.
Lista zdarzeń krytycznych pozwala zapewnić wyższy poziom ochrony dzięki zasadom w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager. Przykładowo: klient Pracownika1 jest narażony na większa liczbę ataków typu „odmowa
usługi”, gdy Pracownik1 znajduje się w danym hotelu. W związku z tym można utworzyć lokalizację dla tego hotelu i
włączyć funkcję wykrywania ataków typu „odmowa usługi” w zasadzie zapory.
Czym są zdarzenia krytyczne wyświetlane w portalu w chmurze?
Monitorowanie klientów zdalnych z poziomu serwera zarządzania — informacje
Najważniejsze wskazówki dotyczące uświadamiania lokalizacji w zakresie ochrony punktów końcowych
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Wyszukiwanie klientów mobilnych i zdarzeń krytycznych
Aby wyszukać klientów mobilnych, określ następujące informacje:

• Czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do konsoli w chmurze, a nie do serwera zarządzania.
• Lokalizację zgodną z lokalizacją zdefiniowana w zasadzie rozpoznawania lokalizacji program Symantec Endpoint
Protection Manager

• Zewnętrzny adres IP klienta.
Wyszukiwanie klientów mobilnych i zdarzeń krytycznych
1. Z poziomu konsoli w chmurze wybierz opcję Alerty i zdarzenia.
2. Na karcie Zdarzenia zabezpieczeń w obszarze Typ połączenia kliknij opcję Chmura, aby wyświetlić zdarzenia
wysyłane przez klienta do konsoli w chmurze.
Aby wyświetlić zdarzenia przesyłane przez serwer zarządzania, kliknij pozycję Symantec Endpoint Protection
Manager.
3. W obszarze Istotność kliknij pozycję Krytyczna.
W konsoli w chmurze filtrowane i wyświetlane są tylko krytyczne zdarzenia zabezpieczeń wykryte przez klientów
mobilnych.
4. Aby określić lokalizację i zewnętrzny adres IP, wybierz urządzenie i wyszukaj wpis Lokalizacja urządzenia.
Czym są zdarzenia krytyczne wyświetlane w konsoli w chmurze?
Klient mobilny przesyła następujące zdarzenia zabezpieczeń do konsoli w chmurze:

•
•
•
•
•
•
•
•

Zdarzenia skanowania portów
Fałszowanie adresu MAC
Odmowa obsługi
Canary
system zapobiegania włamaniom
Oszustwo
Ograniczenie ataków na pamięć
Zgodności z wymogami integralności hosta.

Klient mobilny przesyła następujące zdarzenia zabezpieczeń do konsoli w chmurze:

• Ochrona przed wirusami
• Technologia SONAR

Zarządzanie kontami administratorów
Do zarządzania centrum danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager służą konta administratorów.
Administratorzy logują się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager w celu zmiany ustawień zasad,
zarządzania grupami, generowania raportów, instalowania oprogramowania klienckiego oraz wykonywania innych zadań
zarządzania.
Kontem domyślnym jest konto administratora systemu, które zapewnia dostęp do wszystkich funkcji. Można również
dodać konto administratora z ograniczeniami dla administratorów, którzy muszą wykonywać podzestaw zadań.
W małej firmie może wystarczyć jeden administrator i jedna domena. W dużej firmie, z wieloma lokacjami i domenami
systemu Windows, potrzeba zazwyczaj wielu administratorów, a niektórzy z nich powinni mieć większe prawa dostępu niż
inni. Potrzebne może być również dodanie wielu domen w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Zarządzanie domenami, kontami administratorów i ich hasłami umożliwia strona Administrator.
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Table 65: Zarządzanie kontami
Zadanie

Opis

Decyzja, czy
Należy zadecydować, czy dodać domeny.
dodanych ma
Domeny — informacje
zostać wiele domen Dodawanie domeny
Przełączanie do bieżącej domeny
Dodanie kont
administratorów

Należy dodać konta administratorów, którzy muszą mieć dostęp do konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.
1. Należy dodać potrzebne typy kont administratorów wraz z poziomem praw dostępu.
Konta i prawa dostępu administratora — informacje
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
2. Należy wybrać metodę uwierzytelniania administratora podczas logowania w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager (opcjonalnie). Domyślnie poświadczenia administratora uwierzytelnia baza
danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów

Odblokowanie lub
Domyślnie program program Symantec Endpoint Protection Manager blokuje konto administratora, gdy
zablokowanie konta przekroczona zostanie dozwolona liczba nieudanych prób zalogowania do programu program Symantec
administratora
Endpoint Protection Manager za pomocą danego konta administratora. Ustawienia te można skonfigurować w
celu zwiększenia liczby prób lub wydłużenia czasu blokowania administratora.
Jeśli konto administratora jest zablokowane, musi on czekać przez określony czas przed kolejnym
zalogowaniem. W czasie blokady nie można odblokować konta.
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania
Zmiana i
resetowanie
utraconych haseł

• Zmiana hasła konta bieżącego administratora lub innego administratora.
•

•
•

Zmiana hasła dla konta administratora lub domyślnej bazy danych
Resetowanie utraconego hasła za pomocą łącza Nie pamiętasz hasła? wyświetlanego na ekranie
logowania serwera zarządzania. Administrator otrzyma wiadomość e-mail zawierającą łącze umożliwiające
aktywację tymczasowego hasła.
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Wyświetlanie łącza Nie pamiętasz hasła? w celu umożliwienia administratorom resetowania utraconych
haseł
Zezwalanie administratorom na zapisywanie nazwy użytkownika i hasła na ekranie logowania serwera
zarządzania.
Wyświetlanie pola wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika na ekranie logowania
Wymuszanie wygaśnięcia hasła konta administratora po upływie określonej liczby dni.
Wyświetlanie pola wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika na ekranie logowania

Skonfigurowanie
Dla każdego typu administratora można skonfigurować następujące opcje logowania:
opcji logowania
• Wyświetlanie administratorom komunikatu do odczytania przed zalogowaniem.
programu program
Wyświetlanie komunikatu dla administratorów przed zalogowaniem się do konsoli programu program
Symantec Endpoint
Symantec Endpoint Protection Manager
Protection Manager
• Zezwolenie lub zablokowanie dostępu do konsoli zarządzania, aby określeni administratorzy mogli albo nie
mogli zalogować się zdalnie.
Udzielanie lub blokowanie dostępu zdalnym konsolom programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
• Zmiana czasu, przez jaki administrator może pozostawać zalogowany na serwerze zarządzania.
Zmiana limitu czasu zalogowania użytkownika do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
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Konta i prawa dostępu administratora — informacje
Podczas instalowania program Symantec Endpoint Protection Manager tworzone jest domyślne konto administratora
systemu o nazwie admin. Konto administratora systemu zapewnia administratorowi dostęp do wszystkich funkcji
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
W celu ułatwienia zarządzania zabezpieczeniami można utworzyć dodatkowe konta administratorów systemu,
administratorów domeny i administratorów z ograniczeniami. Administratorzy domen i administratorzy z ograniczeniami
mają dostęp do podzestawu funkcji programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Potrzebne konta można wybrać na podstawie typów ról i praw dostępu niezbędnych w firmie. Na przykład duża firma
może korzystać z następujących typów ról:

• Administrator, który instaluje serwer zarządzania i pakiety instalacji klienta. Po zainstalowaniu produktu opiekę nad
systemem przejmuje administrator operacyjny. Są to zazwyczaj administratorzy systemu.

• Administrator operacyjny konserwuje serwery i bazy danych oraz instaluje poprawki. Jeśli używana jest jedna domena,
administratorem operacyjnym może być administrator domeny mający pełne uprawnienia do zarządzania lokacjami.

• Administrator oprogramowania antywirusowego tworzy i konserwuje zasady ochrony przed wirusami i programami
•
•

typu spyware oraz zasady usługi LiveUpdate na klientach. Zazwyczaj jest to administrator z ograniczeniami.
Administrator komputerów stacjonarnych, który odpowiada za zabezpieczenia oraz tworzy i konserwuje zasady zapory
oraz zasady systemu zapobiegania włamaniom dla klientów. Zazwyczaj jest to administrator domeny.
Administrator działu pomocy, który tworzy raporty i ma dostęp jedynie do odczytu zasad. Administrator
oprogramowania antywirusowego i administrator komputerów stacjonarnych czytają raporty wysyłane przez
administratora działu pomocy. Administratorem działu pomocy jest zazwyczaj administrator z ograniczeniami, któremu
przyznano prawa związane z raportami i prawa związane z zasadami.

Table 66: Role i obowiązki administratorów
Rola administratora

Obowiązki

Administrator
systemu

Administratorzy systemu mogą logować się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection
Manager z pełnym, nieograniczonym dostępem do wszystkich funkcji i zadań.
Administrator systemu może tworzyć inne konta administratora systemu, administratora domeny i
administratora z ograniczeniami oraz zarządzać nimi.
Administrator systemu może wykonywać następujące zadania:
• Zarządzać wszystkimi domenami.
• Zarządzać licencjami.
• Wyświetlać wszystkie ustawienia konsoli i zarządzać nimi.
• Zarządzać bazami danych i serwerami zarządzania.

Administrator

Administratorzy są administratorami domen, którzy mogą wyświetlać jedną domenę i zarządzać nią.
Administrator domeny ma takie same uprawnienia jak administrator systemu, ale tylko w jednej domenie.
Administrator domeny domyślnie ma pełne prawa administratora systemu do zarządzania domeną, ale nie
lokacją. Konieczne jest jawne udzielenie uprawnień lokacji w jednej domenie. Administratorzy domen mogą
modyfikować uprawnienia lokacji innych administratorów i administratorów z ograniczeniami, ale nie własne
uprawnienia lokacji.
Administrator domeny może wykonywać następujące zadania:
• Tworzyć konta administratorów i administratorów z ograniczeniami w jednej domenie oraz zarządzać nimi.
Administratorzy domen nie mogą modyfikować własnych uprawnień lokacji. Tę funkcję muszą wykonywać
administratorzy systemu.
• Generować raporty, zarządzać lokacjami i resetować hasła.
• Nie mogą zarządzać licencjami. Licencjami mogą zarządzać tylko administratorzy systemu.
Domeny — informacje
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Rola administratora
Administrator z
ograniczeniami

Obowiązki
Administratorzy z ograniczeniami mogą zalogować się do konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager z ograniczonym dostępem. Administratorzy z ograniczeniami nie mają domyślnie praw
dostępu. Administratorowi z ograniczeniami, w celu umożliwienia mu wykonywania zadań, musi jawnie
przyznać prawa dostępu administrator systemu.
Po ograniczeniu praw dostępu administratorzy z ograniczeniami nie mają dostępu do części interfejsu
użytkownika serwera zarządzania. Przykład:
• Administratorzy z ograniczeniami, nie posiadający praw związanych z raportami, nie mogą wyświetlać
Strony głównej, stron Monitory ani Raporty.
• Administratorzy z ograniczeniami, nie mający praw związanych z zasadami, nie mogą wyświetlić ani
zmodyfikować zasady. Ponadto nie mogą zastosować, zamienić ani wycofać zasady.

Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
Zarządzanie kontami administratorów

Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
Administrator systemu może dodać innego administratora systemu, administratora, lub administratora z ograniczeniami.
Administrator domeny może dodać innych administratorów z prawami dostępu równymi lub mniej ograniczonymi niż jego
własne. Administratorzy mogą dodawać administratorów z ograniczeniami i konfigurować ich prawa dostępu.
Aby dodać konto administratora:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator >Administratorzy.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj administratora.
3. W oknie dialogowym Dodawanie administratora, na karcie Ogólne wprowadź nazwę użytkownika i adres e-mail.
4. Na karcie Prawa dostępu określ rodzaj konta administratora.
Po dodaniu konta administratora z ograniczeniami należy również określić jego prawa dostępu. Konta administratorów
z ograniczeniami, którym nie udzielono żadnych praw dostępu, po utworzeniu są wyłączone i nie można ich użyć w
celu zalogowania się do serwera zarządzania.
Konta i prawa dostępu administratora — informacje
5. Na karcie Uwierzytelnianie w sekcji Uwierzytelnianie programu Symantec Endpoint Protection Manager wpisz
hasło, które administrator powinien używać do logowania.
Gdy administrator loguje się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager, w bazie danych
sprawdzana jest poprawność nazwy użytkownika i hasła pozwalających na logowanie do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów
6. Kliknij przycisk OK.

Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów
Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod uwierzytelniania używanych przez serwer zarządzania do sprawdzania
poświadczeń administratorów przed zalogowaniem.
W przypadku metod uwierzytelniania innych firm program program Symantec Endpoint Protection Manager ma wpis konta
administratora w bazie danych, ale poprawność nazwy użytkownika i hasła jest sprawdzana przez serwer innej firmy.
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Table 67: Metody uwierzytelniania
Typ

Zastosowanie

Uwierzytelnianie
programu Symantec
Endpoint Protection
Manager (domyślne)

Uwierzytelnia administratorów przy użyciu nazwy użytkownika i hasła administratora przechowywanych
w bazie danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Gdy administrator loguje się
do serwera zarządzania, serwer zarządzania sprawdza w bazie danych poprawność nazwy użytkownika i
hasła.
Można wyświetlić opcję Hasło nigdy nie wygasa, aby umożliwić korzystanie z niewygasającego hasła do
konta administratora.
Zezwalanie na używanie niewygasających haseł logowania w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager

Dwuskładnikowe
uwierzytelnianie

Umożliwia uwierzytelnianie administratorów z użyciem uwierzytelnienia Symantec VIP na smartfonach. W
celu zalogowania administratorzy poza hasłem muszą jeszcze podać niepowtarzalne, jednorazowe kody
weryfikacyjne.
Aby ta opcja była dostępna, najpierw należy dodać odpowiedni pliki magazynu kluczy PKCS i hasło
magazynu kluczy.
Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP

Uwierzytelnianie RSA
SecurID

Uwierzytelnianie administratorów przy użyciu tokenu RSA SecurID (nie programowych tokenów RSA),
karty RSA SecurID lub karty RSA z klawiaturą (nie kart inteligentnych RSA).
Aby uwierzytelniać administratorów korzystających z mechanizmu RSA SecurID, najpierw zainstaluj serwer
uwierzytelnianie administratora RSA i włącz szyfrowane uwierzytelnianie dla identyfikatorów RSA SecurID.
Uwierzytelnianie za pomocą RSA SecurID w programie program Symantec Endpoint Protection Manager

Uwierzytelnianie serwera Uwierzytelnianie administratorów na serwerze LDAP lub Microsoft Active Directory.
katalogowego
Aby uwierzytelniać administratorów za pomocą serwera katalogowego Active Directory lub LDAP, należy
skonfigurować konto na serwerze katalogowym. Należy również ustanowić połączenie między serwerem
katalogowym a programem program Symantec Endpoint Protection Manager. W przeciwnym razie nie
można będzie importować użytkowników z serwera Active Directory ani synchronizować się z nim.
Note: Synchronizacja jest możliwa tylko w przypadku serwerów Active Directory. Synchronizacja z
serwerami LDAP nie jest obsługiwana.
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego
Testowanie uwierzytelnianie połączenia z serwerem katalogowym
Uwierzytelnianie karty
inteligentnej

Uwierzytelnia administratorów, którzy pracują jako osoby cywilne lub personel wojskowy w agencjach
federalnych Stanów Zjednoczonych i którzy muszą korzystać z kart PIV lub CAC podczas logowania.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do uwierzytelniania
administratorów logujących się za pomocą kart inteligentnych.

Wybieranie metody uwierzytelniania kont administratorów
1. Dodaj konto administratora.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
2. Na karcie Uwierzytelnianie wybierz metodę uwierzytelniania, jeśli nie chcesz korzystać z metody Uwierzytelnianie
programu Symantec Endpoint Protection Manager (domyślne).
3. Kliknij przycisk OK.
4. W oknie dialogowym Potwierdzenie zmiany wpisz hasło użyte w celu zalogowania się do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie kliknij przycisk OK .
W celu zmiany metod uwierzytelniania należy wpisać hasło konta administratora.
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Uwierzytelnianie za pomocą RSA SecurID w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager
NOTE
W środowisku IPv6 należy zainstalować i włączyć stos IPv4 na serwerze program Symantec Endpoint
Protection Manager, aby używać uwierzytelniania RSA SecurID.
(Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.)
Skonfiguruj RSA SecurID, aby uwierzytelnić administratora programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
Aby uwierzytelniać administratorów używających programu program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu
identyfikatorów RSA SecurID, należy najpierw włączyć uwierzytelnianie szyfrowane, konfigurując połączenie z serwerem
Menadżera uwierzytelniania RSA.
1. W razie potrzeby zainstaluj serwer Menadżera uwierzytelniania RSA. Użyj Menedżera uwierzytelniania RSA w wersji
8.1.
2. Zainstaluj oraz skonfiguruj prawidłowo Agent uwierzytelniania RSA na serwerze Symantec Endpoint Protection
Manager, aby połączyć się z serwerem RSA. Użyj Agenta uwierzytelniania RSA w wersji 7.x.
3. Należy zapewnić, aby serwer Symantec Endpoint Protection Manager rejestrował się jako prawidłowy host na
serwerze Menedżera uwierzytelniania RSA.
4. Upewnij się, że plik sdconf.rec na serwerze Menadżera uwierzytelniania RSA jest dostępny w sieci.
5. Przypisz synchronizowaną kartę SecurID lub klucz sprzętowy do konta na serwerze zarządzania i uaktywnij nazwę
logowania na serwerze Menadżera uwierzytelniania RSA.
6. Upewnij się, że administrator dysponuje kodem PIN lub hasłem RSA.
Firma Symantec obsługuje następujące typy logowania RSA:
– Token RSA SecurID (tokeny programowe RSA nie są obsługiwane)
– Karta RSA SecurID
– Karta RSA z klawiaturą (nie karty inteligentne RSA)
Aby zalogować się na serwerze zarządzania za pomocą identyfikatora RSA SecurID, administrator musi mieć nazwę
logowania, token (sprzętowy) i kod PIN.
Zainstaluj Agenta uwierzytelniania oraz skonfiguruj serwer program Symantec Endpoint Protection Manager, aby
korzystać z uwierzytelniania za pomocą RSA SecurID
Aby korzystać z identyfikatora RSA SecurID w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, należy
zainstalować agenta uwierzytelniania RSA na serwerze program Symantec Endpoint Protection Manager oraz
skonfigurować go jako klienta uwierzytelniania SecurID.
Aby zainstalować agenta uwierzytelniania:
1. Zainstaluj oprogramowanie agenta uwierzytelnianie RSA na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager;.
Oprogramowanie można zainstalować, uruchamiając plik Windows .msi z pliku instalacji z oprogramowaniem RSA
Authentication Agent.
2. Skopiuj plik sdconf.rec z Serwera uwierzytelniania RSA na serwer program Symantec Endpoint Protection
Manager.
W przypadku starszych wersji agenta uwierzytelniania RSA skopiuj również pliki nodesecret.rec, sdconf.rec
oraz agent_nsload.exe.
Aby skonfigurować serwer program Symantec Endpoint Protection Manager do stosowania uwierzytelniania RSA
SecurID
1. Zaloguj się do konsoli program Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie kliknij pozycję Administrator >
Serwery.
2. W obszarze Serwery > Lokacja lokalna kliknij serwer zarządzania.
234

3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Skonfiguruj uwierzytelnianie SecurID.
4. Na ekranie Kreator konfigurowania uwierzytelniania SecurID — zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Kwalifikacja Kreatora konfigurowania uwierzytelniania SecurID zapoznaj się ze wszystkimi
wymaganiami wstępnymi i sprawdź czy wszystkie są spełnione.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Na ekranie Przekaż plik RSA Kreatora konfigurowania uwierzytelniania SecurID, przejdź do folderu, w którym
znajduje się plik sdconf.rec.
Można również wpisać nazwę ścieżki.
8. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Testuj, aby przetestować konfigurację.
9. W oknie dialogowym Testowanie konfiguracji wprowadź nazwę użytkownika i hasło uwierzytelniania SecurID, a
następnie kliknij pozycję Testuj.
Uwierzytelnienie powiedzie się.
Dodawanie administratorów Symantec Endpoint Protection Manager używających uwierzytelniania za pomocą
identyfikatora RSA SecurID
1. Dodaj konto administratora.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
2. Na karcie Uwierzytelnianie kliknij pozycję Uwierzytelnianie RSA SecurID.
Jeżeli opcja jest niedostępna zapoznaj się z wytycznymi konfiguracji.
Konfigurowanie RSA SecurID do uwierzytelniania
3. Kliknij przycisk OK.
Można również zmienić istniejące konto administratora, aby korzystało z uwierzytelniania RSA SecurID, chociaż takie
postępowanie nie jest zalecane, szczególnie dla domyślnego konta administratora – admin. W przypadku podania
nieprawidłowych informacji przy edytowaniu istniejącego użytkownika trudniej jest odzyskać takiego użytkownika.
Jednak, aby zmodyfikować istniejące konto administratora, w oknie dialogowym Potwierdź zmianę wpisz hasło użyte
w celu zalogowania się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie kliknij przycisk
OK.
W celu zmiany metod uwierzytelniania należy wpisać hasło konta administratora.
Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów

Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP
W przypadku korzystania z dwuskładnikowego uwierzytelniania Symantec VIP można skonfigurować administratorów
program Symantec Endpoint Protection Manager w celu zapewnienia tego typu uwierzytelniania.
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń podczas logowania. Po włączeniu
dwuskładnikowego uwierzytelniania podczas logowania poza hasłem należy podać jednorazowy kod weryfikacyjny. Kod
można otrzymać głosowo, w wiadomości tekstowej lub za pomocą bezpłatnej aplikacji Symantec VIP Access. Zaleca się
korzystanie z aplikacji, ponieważ jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Skrócony opis aplikacji Symantec
VIP:
Symantec VIP: proste uwierzytelnianie klasy biznesowej dla każdego
Użytkownik zarządza poszczególnymi ustawieniami dwuskładnikowego uwierzytelniania dla każdego administratora
korzystającego z Uwierzytelniania program Symantec Endpoint Protection Manager. Administratorzy korzystający
z uwierzytelniania za pomocą RSA SecurID lub Uwierzytelniania usług katalogowych nie mogą korzystać z
dwuskładnikowego uwierzytelniania.
NOTE
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie jest obsługiwane w przypadku adresów IPv6 ani w
środowiskach z obsługą standardu FIPS.
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Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager w celu obsługi dwuskładnikowego
uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP
1. W konsoli kliknij kolejno pozycje Administrator > Serwery, a następnie wybierz nazwę serwera lokalnego.
2. W obszarze Zadania kliknij polecenie Konfiguruj uwierzytelnianie VIP.
3. Wybierz plik magazynu kluczy PKCS, wpisz hasło magazynu kluczy i kliknij przycisk OK.
Certyfikat automatycznie propaguje się do innych konsol program Symantec Endpoint Protection Manager w tej samej
lokacji bez konieczności replikacji. Nie trzeba ręcznie dodawać certyfikatu do każdego programu program Symantec
Endpoint Protection Manager w lokacji.
Aby można było propagować certyfikat do programu program Symantec Endpoint Protection Manager w innej lokacji,
te lokacje muszą być partnerami replikacji.
Konfigurowanie administratora w celu obsługi dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec
VIP
4. Upewnij się, że administrator program Symantec Endpoint Protection Manager dysponuje odpowiednią nazwą
użytkownika w aplikacji Symantec VIP Manager, która jest taka sama (dotyczy to również wielkości liter). Hasła
powiązane z obydwoma nazwami użytkowników nie muszą być takie same.
Konfigurację nazwy użytkownika opisano w dokumentacji produktu Symantec VIP Manager.
Podręcznik administratora Symantec VIP Access Manager 3.0
5. W konsoli kliknij kolejno pozycje Administrator > Serwery > Administratorzy.
6. Wybierz bieżącego administratora i kliknij przycisk Edytuj administratora.
Można również dodać nowego administratora do skonfigurowania.
7. Na karcie Uwierzytelnianie kliknij opcję Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pośrednictwem aplikacji
Symantec VIP.

Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do
uwierzytelniania administratorów logujących się za pomocą kart inteligentnych.
Od wersji 14.2 administratorzy współpracujący z agencjami federalnymi Stanów Zjednoczonych mogą się logować do
programu program Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą karty inteligentnej.
Aby skonfigurować uwierzytelnianie za pomocą karty inteligentnej, administrator musi wykonać następujące operacje:
Krok 1: Skonfiguruj program program Symantec Endpoint Protection Manager do obsługi uwierzytelniania za pomocą kart
inteligentnych.
Krok 2: Konfiguracja serwera zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów (tylko w ciemnych
sieciach) (opcja)
Krok 3: Dodaj konto administratora i zarejestruj kartę inteligentną
Krok 4: Logowanie w programie program Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą karty inteligentnej
Informacje o kartach inteligentnych
Agencje federalne Stanów Zjednoczonych korzystają aktualnie z systemu umożliwiającego uwierzytelnianie za pomocą
kart inteligentnych w zakresie wymagań HSPD-12. Federalna karta inteligentna zawiera wszystkie dane niezbędne jej
posiadaczowi do uzyskania dostępu do federalnych systemów informatycznych i placówek w Stanach Zjednoczonych.
Ten typ dostępu gwarantuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa w ramach wszystkich aplikacji federalnych.
Niektóre komputery klienckie z systemem Windows lub stacje robocze są już wyposażone w klawiatury z czytnikami PIV
lub CAC.
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W programie program Symantec Endpoint Protection Manager można uwierzytelnić administratorów korzystających z
następujących kart inteligentnych:

• Karta Personal Identity Verification (PIV) dla osób cywilnych
• Karta Common Access Card (CAC) dla personelu wojskowego
• W trybie FIPS program program Symantec Endpoint Protection Manager nie obsługuje kart inteligentnych podpisanych
za pomocą ECDSA i RSASSA-PSS.

• W trybie innym niż FIPS program program Symantec Endpoint Protection Manager nie obsługuje kart inteligentnych
podpisanych za pomocą RSASSA-PSS.

Patrz: HSPD-12
Krok 1: Skonfiguruj program program Symantec Endpoint Protection Manager do obsługi uwierzytelniania za
pomocą kart inteligentnych.
W tym kroku sprawdzane jest, czy certyfikat karty został wydany przez właściwy organ. Następnie podczas logowania
administratora serwer zarządzania odczytuje certyfikat karty inteligentnej i weryfikuje go względem certyfikatów CA.
Aby zweryfikować plik certyfikatu, serwer zarządzania sprawdza, czy dany plik certyfikatu nie znajduje się na liście
odwołanych certyfikatów (CRL) w Internecie.
Upewnij się, że wszystkie pliki główne i pośrednie znajdują się na komputerze administratora. W przeciwnym razie nie
będzie on mógł się zalogować.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do obsługi uwierzytelniania za
pomocą kart inteligentnych
1. W konsoli kliknij kolejno pozycje Administrator > Serwery, a następnie wybierz nazwę lokalnego serwera
zarządzania.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Konfiguruj uwierzytelnianie karty inteligentnej.
3. W polu tekstowym Określanie ścieżki dla plików certyfikatu głównego i/lub pośredniego przejdź do certyfikatu
(lub certyfikatów) i kliknij przycisk OK.
Wybierz wszystkie certyfikaty, które chcesz sprawdzić pod kątem odwołania. Aby wybrać wiele plików, naciśnij klawisz
Ctrl.
Opcjonalnie: Jeśli serwer zarządzania, do którego loguje się administrator, nie jest połączony z Internetem, w polu
tekstowym Określ ścieżki dla list odwołania certyfikatów dodaj plik .crl lub .pem. Należy również wykonać poniższe
operacje w przypadku tych serwerów zarządzania. Krok 2: Konfiguracja serwera zarządzania w celu wykonania
kontroli listy odwołania certyfikatów (tylko w ciemnych sieciach)
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeśli administrator zaloguje się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager zdalnie z poziomu
konsoli internetowej, wymagane jest ponowne uruchomienie usługi program Symantec Endpoint Protection Manager i
usługi sieciowej program Symantec Endpoint Protection Manager.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Krok 2 (opcjonalny): Skonfiguruj serwer zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów
(wymagane w ciemnych sieciach)
Jeśli serwer zarządzania nie jest połączony z Internetem, należy wprowadzić konfigurację pozwalającą na sprawdzenie
plików listy odwołania certyfikatów na komputerze z serwerem zarządzania. Bez tej kontroli administratorzy nadal mogą
się logować, ale serwer zarządzania nie może sprawdzić pliku listy odwołania certyfikatów, co może być przyczyną
problemów z zabezpieczeniami.
Konfiguracja serwera zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów (tylko w ciemnych
sieciach)
1. Na serwerze zarządzania otwórz plik: ścieżka instalacyjna programu Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\etc\conf.properties
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2. W pliku conf.properties dodaj ciąg smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false i zapisz
go.
3. Ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Krok 3 (opcjonalny): Skonfiguruj serwer zarządzania w celu wykonania kontroli listy odwołania certyfikatów
(wymagane w ciemnych sieciach)
W tym kroku administratorzy są uwierzytelniani jako użytkownicy kart inteligentnych poprzez skonfigurowanie
uwierzytelnienia PIV. Uwierzytelnianie PIV wymaga pary klucza i certyfikatu służących do zweryfikowania, czy
poświadczenia PIV zostały wydane przez uprawnioną jednostkę, są aktualne i nie zostały odwołane. Poświadczenia PIV
identyfikują również administratora, dla którego zostały wydane.
W tym kroku zapewnia się również, że użytkownicy będą wpisywać tylko swoją nazwę użytkownika, wsuwać kartę
inteligentną i wprowadzać jej numer PIN w celu zalogowania się do programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Nie muszą oni wpisywać hasła do programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Uwierzytelnianie za pomocą kart inteligentnych nie jest obsługiwane w przypadku adresów IPv6.
1. W konsoli kliknij kolejno pozycje Administrator > Serwery > Administratorzy.
2. Dodaj nowego administratora lub zmodyfikuj istniejącego administratora.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
3. Na karcie Uwierzytelnianie kliknij pozycję Włącz uwierzytelnianie karty inteligentnej.
4. Wybierz plik certyfikatu uwierzytelniania dla karty PIV lub CAC w przypadku danego administratora i kliknij przycisk
OK.
5. W oknie dialogowym Potwierdzenie zmiany wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
Powtórz ten krok dla wszystkich administratorów korzystających z kart inteligentnych do logowania w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager.
Krok 4: Logowanie w programie program Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą karty inteligentnej
Aby zalogować się w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, administrator wsuwa kartę inteligentną
do czytnika i wprowadza numer PIN. Karta inteligentna ciągle musi się znajdować w czytniku, gdy administrator jest
zalogowany i korzysta z serwera zarządzania. W przypadku wysunięcia karty administrator zostanie wylogowany z
programu program Symantec Endpoint Protection Manager w ciągu 30 sekund.
Konsola Java i konsola internetowa obsługują uwierzytelnianie za pomocą kart inteligentnych. Konsola RMM i interfejs
REST API nie obsługują uwierzytelniania za pomocą kart inteligentnych.
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Rozwiązywanie problemów i replikacja
Jeśli dwie lokacje replikują się wzajemnie, lokacja zawierająca najnowszy skonfigurowany plik CA zastępuje plik CA w
pozostałych lokacjach.

Testowanie uwierzytelniania konta administratora na serwerze katalogowym
Można sprawdzić, czy serwer Active Directory lub LDAP uwierzytelnia nazwę użytkownika i hasło utworzonego konta
administratora. Test ten sprawdza, czy prawidłowo dodano nazwę użytkownika i hasło, a także na serwerze katalogowym
istnieje nazwa konta.
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager należy użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła konta
administratora, co na serwerze katalogowym. Gdy administrator loguje się do serwera zarządzania, serwer katalogowy
uwierzytelnia nazwę użytkownika i hasło administratora. Serwer zarządzania używa dodanej konfiguracji serwera
katalogowego w celu wyszukiwania konta na serwerze katalogowym.
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Można też sprawdzić, czy serwer Active Directory lub LDAP uwierzytelnia konto administratora bez żadnej nazwy
użytkownika i hasła. Konto bez nazwy użytkownika i hasła to dostęp anonimowy. Należy utworzyć konto administratora
zapewniające anonimowy dostęp, aby administratorzy nigdy nie zostali zablokowani w razie zmiany hasła na serwerze
katalogowym.
NOTE
Na serwerze Active Directory dla systemu Windows 2003 uwierzytelnianie anonimowe jest domyślnie
wyłączone. W związku z tym, po dodaniu serwera katalogowego bez nazwy użytkownika do konta
administratora i kliknięciu opcji Sprawdź konto wyświetlany jest komunikat o błędzie Uwierzytelnienie konta
nie powiodło się. Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć dwa wpisy serwera katalogowego, jeden
testowy, a drugi w celu dostępu anonimowego. Administrator może nadal zalogować się do serwera zarządzania
przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.
Krok 1: Dodanie wielu połączeń z serwerem katalogowym
Aby ułatwić testowanie anonimowego dostępu, należy dodać co najmniej dwa wpisy serwera katalogowego. Jeden
wpis posłuży do testowania uwierzytelniania, a drugi wpis do testowania anonimowego dostępu. Wpisy te używają tego
samego serwera katalogowego z różnymi konfiguracjami.
Domyślnie większość użytkowników znajduje się w kontenerze CN=Users, jeśli nie przeniesiono ich do innej
jednostki organizacyjnej. Użytkownicy na serwerze katalogowym LDAP są tworzeni w obszarze CN=Users,
DC=<<przykładowa_domena>>, DC=local. Aby znaleźć położenie użytkownika w usłudze LDAP, należy użyć narzędzia
ADSIEdit.
Do skonfigurowania serwerów katalogowych do celów tego przykładu należy użyć następujących informacji:

•
•
•
•

CN=John Smith
OU=test
DC=<<przykładowa_domena>>
DC=local

W przykładzie użyto domyślnego portu Active Directory LDAP (389), ale można również użyć bezpiecznego portu LDAP
(636).
1. Aby dodać połączenia z serwerem katalogowym w celu sprawdzenia uwierzytelnienia serwera LDAP i usługi Active
Directory, w konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery, wybierz serwer domyślny i kliknij pozycję Edytuj
właściwości serwera.
2. Na karcie Serwery katalogowe kliknij przycisk Dodaj.
3. Na karcie Ogólne dodaj poniższe konfiguracje serwera katalogowego, a następnie kliknij przycisk OK.
Katalog 1

Katalog 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa: <<przykładowa_domena>> Serwer Active Directory
Typ serwera: Active Directory
Adres IP lub nazwa serwera: server01.<przykładowa_domena>>.local
Nazwa użytkownika: <<przykładowa_domena>>\administrator
Hasło: <hasło serwera katalogowego>
Nazwa: <<przykładowa_domena>> LDAP z nazwą użytkownika
Typ serwera: LDAP
Adres IP lub nazwa serwera: server01.<przykładowa_domena>>.local
Port LDAP: 389
BaseDN LDAP: DC=<<przykładowa_domena>>, DC=local
Nazwa użytkownika: <<przykładowa_domena>>\administrator
Hasło: <hasło serwera katalogowego>
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Katalog 3

•
•
•
•
•

Nazwa: <<przykładowa_domena>> LDAP bez nazwy użytkownika
Typ serwera: LDAP
Adres IP lub nazwa serwera: server01.<przykładowa_domena>>.local
Port LDAP: 389
BaseDN LDAP: <puste>
To pole pozostaw puste w razie używania dostępu anonimowego.
Nazwa użytkownika: <puste>
Hasło: <puste>
Po kliknięciu przycisku OK wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Serwer katalogowy jest jednak
prawidłowy.
W razie próby dodania nazwy BaseDN bez nazwy użytkownika i hasła wyświetlane jest ostrzeżenie.

•
•

Krok 2: Dodanie wielu kont administratorów
Należy dodać wiele kont administratorów systemu. Konto dostępu anonimowego nie ma nazwy użytkownika ani hasła.
1. Aby dodać konta administratorów korzystając z wpisów serwera katalogowego, w konsoli kliknij pozycję
Administrator > Administratorzy, po czym na karcie Ogólne dodaj konta administratorów w kroku poprzednim.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów
2. Po dodaniu każdego konta administratora i kliknięciu opcji Sprawdź konto wyświetlany jest komunikat. W niektórych
przypadkach komunikat jest wyświetlany w celu unieważnienia informacji o koncie. Administrator może jednak nadal
zalogować się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
3. Na karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:
Administrator 1

•
•
•
•
•
•
•

Administrator 2

•
•
•
•
•

Nazwa: <<przykładowa_domena>> LDAP bez nazwy użytkownika
Typ serwera: LDAP
Adres IP lub nazwa serwera: server01.<przykładowa_domena>>.local
Port LDAP: 389
BaseDN LDAP: <puste>
To pole pozostaw puste w razie używania dostępu anonimowego.
Nazwa użytkownika: <puste>
Hasło: <puste>
Po kliknięciu przycisku OK wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Serwer katalogowy jest jednak
prawidłowy.
W razie próby dodania nazwy BaseDN bez nazwy użytkownika i hasła wyświetlane jest ostrzeżenie.
Nazwa użytkownika: john
Imię i nazwisko: John Smith
Adres e-mail: john@<<przykładowa_domena>>.local
Na karcie Prawa dostępu kliknij pozycję Administrator systemu.
Na karcie Uwierzytelnianie kliknij pozycję Uwierzytelnianie usług katalogowych.
Z listy rozwijanej Serwer katalogowy wybierz pozycję <<przykładowa_domena>> LDAP z nazwą
użytkownika.
W polu Nazwa konta wpisz john.
Kliknij opcję Sprawdź konto.
Administrator systemu john nie może zalogować się do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager przy użyciu uwierzytelniania w katalogu.
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Administrator 3

•
•
•
•
•

Nazwa użytkownika: john
Imię i nazwisko: John Smith
Adres e-mail: john@<<przykładowa_domena>>.local
Na karcie Prawa dostępu kliknij pozycję Administrator systemu.
Na karcie Uwierzytelnianie kliknij pozycję Uwierzytelnianie usług katalogowych.
Z listy rozwijanej Serwer katalogowy wybierz pozycję <<przykładowa_domena>> LDAP z nazwą
użytkownika.
W polu Nazwa konta wpisz John Smith.
Kliknij opcję Sprawdź konto.
Administrator systemu john może zalogować się do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager przy użyciu uwierzytelniania w katalogu.

Administrator 4

•
•
•
•
•

Nazwa użytkownika: john
Imię i nazwisko: John Smith
Adres e-mail: john@<<przykładowa_domena>>.local
Na karcie Prawa dostępu kliknij pozycję Administrator systemu.
Na karcie Uwierzytelnianie kliknij pozycję Uwierzytelnianie usług katalogowych.
Z listy rozwijanej Serwer katalogowy wybierz pozycję <<przykładowa_domena>> LDAP bez konta
użytkownika.
W polu Nazwa konta wpisz John Smith.
Kliknij opcję Sprawdź konto.
Uwierzytelnienie konta nie powiedzie się, ale administrator systemu John Smith może zalogować
się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager.

Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego

Zmiana hasła dla konta administratora lub domyślnej bazy danych
Zmiana hasła konta administratora
Zmiana hasła swojego konta lub konta innego administratora jest konieczna w przypadku jego zapomnienia, utraty lub
zagrożenia.
Zmian haseł dotyczą następujące reguły:

• Administratorzy systemu mogą zmieniać hasła wszystkich administratorów.
• Administratorzy domeny mogą zmieniać hasła innych administratorów domen i administratorów z ograniczeniami w tej
samej domenie.

• Administratorzy z ograniczeniami mogą zmieniać tylko własne hasła.
W przypadku zmiany hasła w celu usunięcia blokady konta administratora administrator i tak musi zaczekać na upłynięcie
okresu blokowania.
NOTE
Hasło musi się składać z 8–16 znaków. Musi ono także zawierać co najmniej 1 małą literę [a–z], 1 wielką literę
[A–Z], 1 cyfrę [0–9] i 1 znak specjalny ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @. (wersja 14.2 lub późniejsze)
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator >Administratorzy.
2. W obszarze Administratorzy wybierz konto administratora, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.
Naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić informacje o ograniczeniach dotyczących hasła.
3. Wpisz swoje hasło i nowe hasło administratora.
4. Kliknij przycisk Zmień.
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Wyświetlanie łącza Nie pamiętasz hasła? w celu umożliwienia administratorom resetowania utraconych haseł
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Zmienianie hasła domyślnej bazy danych programu SQL Server Express
W przypadku konfigurowania serwera zarządzania oraz wybrania domyślnej bazy danych (Microsoft SQL Server Express
lub wbudowanej w wersji 14.3 MPx i wcześniejszych) wprowadzone hasło domyślnego konta administratora, admin,
staje się również hasłem bazy danych. Jeśli hasło administratora domyślnego zostanie zmienione, hasło bazy danych
nie zmieni się automatycznie. Można zmienić hasło bazy danych, uruchamiając jeszcze raz Kreator konfiguracji serwera
zarządzania i ponownie konfigurując program program Symantec Endpoint Protection Manager.
1. W menu Start systemu Windows przejdź do Symantec Endpoint Protection Manager > Kreator konfiguracji
serwera zarządzania.
2. Kliknij opcję Zmień konfigurację serwera zarządzania, a następnie kliknij przycisk Dalej > Dalej.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
3. Kliknij Domyślna baza danych SQL Server Express > Zmień hasło administratora bazy danych i wpisz nowe
hasło.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na każdym panelu, aby zakończyć konfigurację.

Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Osoba posiadająca konto administratora systemu może zresetować własne hasło i zezwolić innym administratorom na
resetowanie ich haseł.
Aby można było zresetować utracone hasło, muszą być włączone elementy opisane poniżej:

• Administratorzy mogą zresetować własne hasło.

Wyświetlanie łącza Nie pamiętasz hasła? w celu umożliwienia administratorom resetowania utraconych haseł

• Łącze Nie pamiętasz hasła? jest wyświetlane na ekranie logowania do serwera zarządzania. Domyślnie łącze to jest
•

wyświetlane.
Wyświetlanie pola wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika na ekranie logowania
Serwer poczty należy skonfigurować tak, aby wysłał powiadomienie.
Aby rozwiązać problem program Symantec Endpoint Protection Manager z awarią poczty zobacz Wysyłanie
wiadomości testowych nie udaje się w konsoli Endpoint Protection Manager.
Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi

Z metody tej należy korzystać w przypadku kont administratorów uwierzytelnianych za pomocą funkcji Uwierzytelnianie
serwera zarządzania firmy Symantec, nie zaś przy użyciu uwierzytelniania RSA SecurID bądź uwierzytelniania usług
katalogowych.
NOTE
Hasło musi się składać z 8–16 znaków. Musi także zawierać co najmniej jedną małą literę [a–z], jedną wielką
literę [A–Z], jedną cyfrę [0–9] i jeden znak specjalny ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].
(Począwszy od wersji 14.2.)
Wybór metody uwierzytelniania kont administratorów
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
1. Na komputerze serwera zarządzania kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection
Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.
Łącze Nie pamiętasz hasła? jest wyświetlane domyślnie na ekranie logowania do serwera zarządzania.
2. Na ekranie Logowanie kliknij pozycję Nie pamiętam hasła.
3. W oknie dialogowym Nie pamiętam hasła wpisz nazwę użytkownika konta, którego hasło chcesz zresetować.
W przypadku administratorów domen i administratorów z ograniczeniami wpisz nazwę domeny konta. Jeśli nie
skonfigurowano domen, pozostaw pole domeny puste.
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4. Kliknij pozycję Tymczasowe hasło.
Administrator otrzyma wiadomość e-mail zawierającą łącze umożliwiające aktywację tymczasowego hasła.
Administrator może zażądać tymczasowego hasła do konsoli zarządzania tylko raz na minutę. Z przyczyn
bezpieczeństwa serwer zarządzania nie weryfikuje wpisów.
5. Administrator musi zmienić tymczasowe hasło natychmiast po zalogowaniu.
Aby sprawdzić, czy administrator zresetował hasło, należy sprawdzić, czy otrzymał wiadomość e-mail.
Zmiana hasła dla konta administratora lub domyślnej bazy danych
Postępowanie w przypadku braku możliwości zresetowania hasła
Jeśli nie można odzyskać hasła administratora za pomocą funkcji Nie pamiętasz hasła?, firma Symantec nie może
pomóc w jego odzyskaniu. Należy ponownie skonfigurować program program Symantec Endpoint Protection Manager
oraz bazę danych bez jej kopii zapasowej. Ta procedura powoduje nadpisanie dotychczasowych ustawień serwera
zarządzania i bazy danych, a ponadto pozwala na ustawienie nowego hasła. W związku z powyższym bardzo ważne jest
poprawne skonfigurowanie ustawień poczty elektronicznej podczas konfigurowania serwera zarządzania i kontrolowania
informacji dotyczących konta administratora.
Przywracanie bazy danych
Ponownie instalowanie lub konfigurowanie programu Symantec Endpoint Protection Manager.

Wyświetlanie łącza Nie pamiętasz hasła? w celu umożliwienia administratorom resetowania
utraconych haseł.
Osoba posiadająca konto administratora systemu może zezwolić innym administratorom na resetowanie zapomnianych
haseł. W tym celu należy uaktywnić łącze Nie pamiętasz hasła? na ekranie logowania programu program Symantec
Endpoint Protection Manager, które umożliwia administratorom żądanie tymczasowego hasła.
Aby zezwolić administratorom na resetowanie zapomnianych haseł:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Na stronie Administrator kliknij pozycję Serwery.
3. W obszarze Serwery wybierz lokację lokalną.
Tym ustawieniem można sterować tylko w lokacji lokalnej.
4. Kliknij pozycję Edytuj właściwości lokacji.
5. Na karcie Hasła zaznacz opcję Zezwalaj administratorom na resetowanie haseł.
6. Kliknij przycisk OK.
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Wyświetlanie pola wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika na ekranie logowania

Zezwalanie na używanie niewygasających haseł logowania w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager
W przypadku korzystania z uwierzytelniania w programie program Symantec Endpoint Protection Manager hasła
wygasają domyślnie po upływie 60 dni.
Można wyświetlić opcję umożliwiającą administratorom korzystanie z haseł, które nigdy nie wygasają. Domyślnie ta opcja
jest wyłączona, aby zwiększyć bezpieczeństwo, dlatego należy ją najpierw włączyć. Po włączeniu tej opcji pojawi się ona
w karcie Uwierzytelnianie dla konta administratora.
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Zezwalanie na używanie niewygasających haseł logowania w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Na stronie Administrator kliknij pozycję Domeny.
3. W obszarze Domeny wybierz domenę, dla której chcesz zezwolić administratorom na zapisywanie poświadczeń
logowania.
4. Kliknij pozycję Edytuj właściwości domeny.
5. Na karcie Hasła kliknij pozycję Zezwalaj, by hasła administratorów nigdy nie wygasały.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Kliknij kolejno pozycje Administrator > Administratorzy, a następnie otwórz konto administratora.
8. Na karcie Uwierzytelnianie kliknij pozycję Hasło nigdy nie wygasa, a następnie kliknij przycisk OK.
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania

Akceptowanie samopodpisanego certyfikatu serwera program Symantec
Endpoint Protection Manager — informacje
Podczas instalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager generowany jest samopodpisany
certyfikat dla stron renderowanych w przeglądarce. Przy pierwszym otwarciu tych stron za pomocą konsoli zdalnej należy
zaakceptować samopodpisany certyfikat, aby wyświetlić strony.
Certyfikaty każdego użytkownika są przechowywane oddzielnie. Każde konto administratora musi zaakceptować
certyfikat każdej lokacji zdalnej, z której nawiązywane jest połączenie z serwerem zarządzania.
Instrukcje dotyczące dodawania certyfikatu zabezpieczeń do przeglądarki sieci Web można znaleźć w artykule Jak
zainstalować certyfikat dla programu Endpoint Protection Manager w celu uzyskania dostępu do konsoli sieci Web.
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Wyświetlanie administratorom komunikatu do odczytania przed zalogowaniem
do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Można utworzyć i wyświetlać wszystkim administratorom własny komunikat, który zobaczą przed zalogowaniem się
do konsoli. Głównym celem jest wyświetlenie informacji prawnych, tak aby administratorzy wiedzieli, że logują się do
komputera zastrzeżonego.
Komunikat jest wyświetlany w konsoli po wpisaniu przez administratora nazwy użytkownika i hasła oraz kliknięciu pozycji
Zaloguj. Po odczytaniu komunikatu administratorzy mogą potwierdzić zapoznanie się z nim, klikając przycisk OK, co
spowoduje ich zalogowanie. Jeśli administratorzy klikną pozycję Anuluj, proces logowania zostanie anulowany i nastąpi
powrót do okna logowania.
Ten komunikat jest również wyświetlany, gdy administrator uruchamia funkcje raportów z samodzielnej przeglądarki
internetowej połączonej z serwerem zarządzania.
Wyświetlanie administratorom komunikatu do odczytania przed zalogowaniem do konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
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1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Domeny.
2. Wybierz domenę, dla której chcesz dodać transparent logowania.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości domeny.
4. Na karcie Transparent logowania zaznacz opcję Podawaj informacje prawne administratorom logującym się do
serwera program Symantec Endpoint Protection Manager.
5. Wpisz tytuł i tekst transparentu.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij pozycję Pomoc.
6. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu

Wyświetlanie pól wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika i Zapamiętaj hasło na
ekranie logowania
Administrator systemu może włączyć wyświetlanie pól wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika i Zapamiętaj hasło na
ekranie logowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager innego administratora. Nazwa użytkownika
i hasło administratora są wstępnie wprowadzane na ekranie logowania.
Aby wyświetlać pola wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika i Zapamiętaj hasło na ekranie logowania:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Na stronie Administrator kliknij pozycję Domeny.
3. W obszarze Domeny wybierz domenę, dla której chcesz zezwolić administratorom na zapisywanie poświadczeń
logowania.
4. Kliknij pozycję Edytuj właściwości domeny.
5. Na karcie Hasła zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikom na zapisywanie poświadczeń podczas logowania.
6. Kliknij przycisk OK.
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Udzielanie lub blokowanie dostępu zdalnym konsolom programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
Domyślnie dostęp jest udzielony wszystkim konsolom. Administratorzy mogą się zalogować do głównej konsoli lokalnie
lub zdalnie z dowolnego komputera w sieci.
Konsolę zarządzania można zabezpieczyć przez połączeniami zdalnymi, blokując dostęp do określonych komputerów.
Można udzielić dostępu lub zablokować dostęp następującym typom użytkowników lub komputerów:

• Należy zablokować wszelki dostęp z Internetu. W przeciwnym razie konsola będzie narażona na ataki pochodzące z
•
•
•

Internetu.
Administratorom z ograniczeniami należy zablokować dostęp do konsol w sieciach, którymi nie zarządzają.
Należy udzielić dostępu administratorom systemu i administratorom IT.
Należy udzielić dostępu komputerom laboratoryjnym, takim jak komputer służący do testów.

Oprócz globalnego udzielania lub odmawiania dostępu, można określić wyjątki za pomocą adresów IP. Jeżeli wszystkim
konsolom zdalnym udzielony zostanie dostęp, serwer zarządzania odmawia dostępu komputerom z listy wyjątków.
Analogicznie, jeżeli odmówiono dostępu wszystkim konsolom zdalnym, wyjątkom jest automatycznie udzielany dostęp.
Komputer określany podczas tworzenia wyjątku musi mieć statyczny adres IP. Można również utworzyć wyjątek dla
grupy komputerów poprzez określenie maski podsieci. Na przykład administrator może udzielić dostępu do wszystkich
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zarządzanych przez niego obszarów. Można zarazem odmówić dostępu konsoli umieszczonej w ogólnodostępnym
obszarze.
Aby udzielić lub odmówić dostępu zdalnej konsoli:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery wybierz serwer, którego uprawnienia dostępu zdalnego do konsoli chcesz zmienić.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości serwera.
4. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Udzielony dostęp lub Odmowa dostępu§.
5. Aby określić adresy IP komputerów, które mają stanowić wyjątek od tej reguły, kliknij pozycję Dodaj.
Dodawane komputery stają się wyjątkami. Jeśli klikniesz pozycję Udzielony dostęp, określonym komputerom
zostanie zablokowany dostęp. Jeśli klikniesz pozycję Odmowa dostępu, określonym komputerom zostanie udzielony
dostęp. Wyjątek można utworzyć dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów.
6. W oknie dialogowym Odmów dostępu do konsoli kliknij jedną z poniższych opcji:

• Pojedynczy komputer

Dotyczy jednego komputera, należy wpisać jego adres IP.

• Grupa komputerów

Dotyczy kilku komputerów, należy wpisać zarówno adres IP, jak i maskę podsieci grupy.

7. Kliknij przycisk OK.
Komputery zostaną wyświetlone na liście wyjątków. Dla każdego adresu IP i maski zostanie wyświetlony stan
uprawnień.
Po zmianie opcji Udzielony dostęp§ na Odmowa dostępu lub odwrotnie zostaną zmienione także wszystkie wyjątki.
Wyjątki utworzone w celu blokowania dostępu będą teraz miały dostęp.
8. Kliknij pozycję Edytuj wszystkie, aby zmienić adresy IP lub nazwy hostów komputerów z listy wyjątków.
Zostanie wyświetlony Edytor adresów IP. Edytor adresów IP to edytor tekstów umożliwiający edycję adresów IP i
masek podsieci.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Po zakończeniu dodawania wyjątków lub edycji listy kliknij przycisk OK.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania
Po określonej liczbie nieudanych prób zalogowania program program Symantec Endpoint Protection Manager blokuje
administratora przez ustawiony czas. Domyślnie serwer zarządzania blokuje administratora na 15 minut po pięciu
nieudanych próbach.
Przed upływem tego czasu nie można odblokować konta administratora. Można jednak wyłączyć opcję blokowania konta
administratora, chociaż działanie to nie odblokowuje konta. Można również zmienić dozwoloną liczbę nieudanych prób
zalogowania oraz czas oczekiwania przed zablokowaniem konta. Zmiana hasła w żaden sposób nie wpływa na czas
blokady.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa w programie w wersji 12.1.5. i starszej czas każdej kolejnej blokady jest podwajany.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager przywraca oryginalny czas blokady po pomyślnym logowaniu
lub po upływie 24 godzin od pierwszej blokady. Jeśli pierwsza blokada trwa na przykład 15 minut, to kolejna będzie trwała
30 minut. Trzecia blokada z kolei będzie trwała 60 minut. Jeśli pierwsza blokada ma miejsce o 14:00 w czwartek, 24-
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godzinny okres zakończy się o 14:00 w piątek i o tej godzinie program program Symantec Endpoint Protection Manager
przywróci czas blokady do 15 minut.
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator >Administratorzy.
2. W obszarze Administratorzy wybierz zablokowane konto administratora.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj administratora.
4. Na karcie Ogólne usuń zaznaczenie pozycji Zablokuj konto po określonej liczbie nieudanych prób zalogowania.
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Zmiana hasła dla konta administratora lub domyślnej bazy danych
Zezwalanie na używanie niewygasających haseł logowania w programie program Symantec Endpoint Protection Manager

Zmiana limitu czasu zalogowania użytkownika do konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
Z przyczyn bezpieczeństwa konsola programu program Symantec Endpoint Protection Manager wymaga podania nazwy
użytkownika i hasła co godzinę. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, użytkownik może skrócić limit czasu ponownego
zalogowania do konsoli zarządzania.
W wersjach 12.1.4 i starszych przedział czasu można ustawić na Nigdy.
Limit czasu zalogowania ma zastosowanie zarówno w przypadku logowania się do konsoli lokalnie, jak i za
pośrednictwem zdalnej konsoli Java. Limit czasu zalogowania dla konsoli zdalnej bazuje na najmniejszej wartości limitu
czasu zdefiniowanej przez użytkownika. Przykładowo użytkownik może ustawić Właściwości lokacji na 60 minut, serwer
Apache na 30 minut, a przeglądarkę na 10 minut. W takiej sytuacji limit czasu konsoli będzie wynosić 10 minut.
1. Aby zmienić limit czasu zalogowania użytkownika do lokalnej lub zdalnej konsoli Java programu program Symantec
Endpoint Protection Manager, kliknij w konsoli Administrator, a następnie Serwery.
2. Kliknij pozycję Lokacja lokalna w lokacji zdalnej i wybierz pozycję Edytuj właściwości lokacji.
3. Na karcie Ogólne kliknij listę rozwijaną Limit czasu konsoli i wybierz jedną z dostępnych opcji czasu.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Aby zmienić limit czasu zalogowania do zdalnej konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Managerna
serwerze Apache Tomcat, na serwerze z uruchomionym programem program Symantec Endpoint Protection Manager
otwórz w edytorze tekstu następujący plik:
Program Files\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\conf.properties
6. Dodaj następujący wiersz (jeśli nie ma go w pliku):
scm.web.timeout.minutes=timeout_value
Wartość timeout_value oznacza czas bezczynności (w minutach), po upływie którego nastąpi wylogowanie
użytkownika z konsoli. Wartość maksymalna wynosi 60. Wartość 0 jest równoznaczna z brakiem wspomnianego
wiersza.
Jeśli wiersz znajduje się już w pliku, wystarczy zmienić wartość limitu czasu.
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7. Zapisz i zamknij plik.
8. Aby zastosować zmiany, otwórz okno usług systemu Windows (services.msc) i uruchom ponownie usługę program
Symantec Endpoint Protection Manager.
9. Aby zmienić limit czasu zalogowania w programie Internet Explorer na zdalnym serwerze programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, wykonaj instrukcje opisane w artykule bazy wiedzy Microsoft, Jak zmienić
domyślną wartość limitu czasu utrzymania aktywności w programie Internet Explorer, aby zmienić klucz rejestru
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings.
10. Aby zmienić limit czasu w aplikacji Mozilla Firefox w celu zalogowania się na program Symantec Endpoint Protection
Manager zdalnej konsoli internetowej, na pasku adresu wprowadź następujące informacje:
about:config

11. Zamknij ostrzeżenie kliknięciem.
12. Wyszukaj następujący wiersz:
network.http.keep-alive.timeout
13. Wprowadź żądaną wartość (w sekundach). Wartość domyślna to 115.
NOTE
Google Chrome nie pozwala na ustawienie limitu czasu sieci.
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Domeny — informacje
Po zainstalowaniu serwera zarządzania konsola programu program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera
jedną domenę o nazwie Domyślna. Domeny w logiczny sposób separują dane oddzielone od infrastruktury program
Symantec Endpoint Protection Manager. Domena to strukturalny kontener w konsoli, którego można użyć do
zorganizowania hierarchii grup, klientów, komputerów i zasad. Dodatkowe domeny konfiguruje się w celu zarządzania
zasobami sieciowymi.
Domeny służą głównie dostawcom usług zarządzanych do utworzenia pojedynczej infrastruktury program Symantec
Endpoint Protection Manager obsługującej wielu klientów.
NOTE
Domeny produktu program Symantec Endpoint Protection Manager nie są tożsame z domenami systemu
Windows lub innymi domenami sieciowymi.
Każda dodana domena korzysta z tej samej bazy danych i serwera zarządzania i ma dodatkowe wystąpienie konsoli.
Wszystkie dane z poszczególnych domen są całkowicie odizolowane. Dzięki temu administratorzy jednej domeny nie
mogą przeglądać danych z innych domen. Można dodać konto administratora, aby każda domena miała własnego
administratora. Administratorzy ci mogą przeglądać i zarządzać składnikami tylko we własnej domenie.
W przypadku dużej firmy z lokacjami w wielu regionach przydatny może być pojedynczy widok informacji związanych
z zarządzaniem. Można jednak oddelegować uprawnienia administracyjne, rozdzielić fizycznie dane zabezpieczeń
lub zorganizować użytkowników, komputery i zasady z większą swobodą. Dostawcy usług zarządzanych (MSP) mogą
potrzebować możliwości zarządzania wieloma oddzielnymi firmami, podobnie jak usługodawcy internetowi. W tym celu
można utworzyć wiele domen. Można na przykład utworzyć oddzielne domeny dla każdego kraju, regionu lub firmy.
Domena po dodaniu jest pusta. Domenę należy ustawić jako bieżącą domenę. Następnie do domeny można dodać
administratorów, grupy, klientów, komputery i zasady.

248

Zasady można kopiować między domenami. Aby skopiować zasady z jednej domeny do drugiej, należy wyeksportować
zasadę z domeny źródłowej i zaimportować ją do domeny docelowej.
Można także przenosić klientów między domenami. Aby przenieść klientów między domenami, administrator starej
domeny musi najpierw usunąć klienta z grupy klientów. Następnie należy zastąpić plik ustawień komunikacji na kliencie
plikiem z nowej domeny.
Domenę można usunąć, jeśli jest już zbędna. W tym celu należy upewnić się, że nie jest ustawiona jako domena bieżąca.
Dodawanie domeny
Zarządzanie kontami administratorów
Przełączanie do bieżącej domeny
Przywracanie ustawień komunikacji klienta przy użyciu narzędzia SylinkDrop

Dodawanie domeny
Domeny służą do tworzenia hierarchii grup, użytkowników, klientów i zasad w organizacji. Domeny można na przykład
dodać, aby zorganizować użytkowników według wydziałów.
NOTE
Na potrzeby odzyskiwania systemu po awarii można zastosować identyfikator domeny. Jeśli wszystkie serwery
zarządzania w organizacji ulegną awarii, konieczne będzie odtworzenie serwera zarządzania przy użyciu
identyfikatora starego serwera. Stary identyfikator domeny jest dostępny w pliku sylink.xml na każdym kliencie.
Aby dodać domenę:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Na stronie Administrator kliknij pozycję Domeny.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj domenę.
4. W oknie dialogowym Dodawanie domeny wpisz nazwę domeny, opcjonalnie nazwę firmy oraz opcjonalnie dane
kontaktowe.
5. Aby dodać identyfikator domeny, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie wpisz wartość w polu tekstowym.
6. Kliknij przycisk OK.
Domeny — informacje

Przełączanie do bieżącej domeny
Domena domyślna ma nazwę Domyślna i jest ustawiona jako domena bieżąca. Nowa domena po dodaniu w konsoli
programu program Symantec Endpoint Protection Manager jest pusta. Aby dodać do nowej domeny grupy, klientów,
zasady i administratorów, należy najpierw ustawić ją jako domenę bieżącą. Gdy domena jest ustawiona jako domena
bieżąca, za nazwą domeny w tytule wyświetlany jest tekst Bieżąca domena. W przypadku wielu domen należy przewinąć
listę Domeny, aby wyświetlić bieżącą domenę.
Administrator systemu po zalogowaniu się w konsoli może zobaczyć wszystkie domeny, niezależnie od tego, która z
nich jest bieżącą domeną. Wyświetlani są jednak jedynie administratorzy i administratorzy z ograniczeniami utworzeni w
bieżącej domenie. Administrator lub administrator z ograniczeniami po zalogowaniu się w konsoli może zobaczyć jedynie
domeny, do których ma prawa dostępu.
W przypadku usunięcia bieżącej domeny serwer zarządzania wylogowuje administratora. Domenę można usunąć jedynie
wówczas, gdy nie jest bieżącą domeną ani jedyną domeną.
Aby przełączyć się do bieżącej domeny:
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1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Na stronie Administrator kliknij pozycję Domeny.
3. W obszarze Domeny kliknij domenę, którą chcesz ustawić jako domenę bieżącą.
4. W obszarze Zadania kliknij pozycję Administruj domeną.
5. W oknie dialogowym Administrowanie domeną kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić polecenie.
6. Kliknij przycisk OK.
Domeny — informacje
Dodawanie domeny
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Zarządzanie zabezpieczeniami za pomocą zasad
Zarządzanie zabezpieczeniami na komputerach klienckich za pomocą zasad
W celu zarządzania zabezpieczeniami sieci stosuje się różne typy zasad zabezpieczeń. Zasady domyślne są tworzone
automatycznie podczas instalacji. Można stosować zasady domyślne albo dostosować je do danego środowiska.

Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
Zasady zabezpieczeń określają, w jaki sposób technologie chronią komputery przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.
Zasadami zabezpieczeń programu Symantec Endpoint Protection można zarządzać na wiele sposobów. Można na
przykład utworzyć kopie zasad zabezpieczeń, a następnie kopie te dostosować do potrzeb. Można zablokować i
odblokować określone ustawienia, aby uniemożliwić użytkownikom ich zmianę na komputerach klienckich.
Table 68: Zadania identyczne dla wszystkich zasad
Zadanie
Dodawanie zasady

Opis
Zamiast używać jednej z zasad domyślnych, można dodać nową zasadę.
Można dodawać zasady wspólne lub niewspólne.
Note: Gdy wspólne zasady zostaną dodane lub edytowane na stronie Zasady, należy je również przypisać do
grupy lub lokalizacji. W przeciwnym razie zasady nie będą działać prawidłowo.
Typy zasad zabezpieczeń
Zasady wspólne i niewspólne — informacje
Dodawanie zasady

Blokowanie i
odblokowywanie
ustawień zasady

Użytkownik może zezwolić lub zabronić użytkownikom klientów konfigurowania niektórych ustawień zasad
oraz ustawień interfejsu klienta.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich

Edycja zasady

Aby zmienić ustawienia zawarte w zasadzie, można ją edytować. Modyfikując zasady zabezpieczeń,
można podwyższyć lub obniżyć poziom ochrony komputerów. Zmodyfikowanej zasady nie trzeba ponownie
przypisywać, chyba że zmieniane jest przypisanie do grupy.
Edycja zasady

Przypisywanie
zasady

Aby stosować zasadę, należy ją przypisać do co najmniej jednej grupy lub lokalizacji.
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji

Testowanie zasady

Firma Symantec zaleca przetestowanie każdej nowej zasady przed jej użyciem w środowisku produkcyjnym.

Aktualizowanie zasad W zależności od dostępnej przepustowości łączy można skonfigurować klienta do stosowania trybu
na klientach
wypychania lub ściągania jako metody aktualizacji zasad.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
Zastępowanie zasady Zasadę wspólną może zastąpić inną zasadą wspólną. Zasadę wspólną można zamienić we wszystkich
lokalizacjach lub w jednej lokalizacji.
Zastępowanie zasady
Kopiowanie i
wklejanie zasady

Zamiast dodawać nową zasadę, można skopiować istniejącą zasadę i użyć jej do utworzenia nowej zasady.
Zasady można kopiować i wklejać na stronie Zasady lub na karcie Zasady na stronie Klienci.
Note: Można także skopiować wszystkie zasady grupy i wkleić je do innej grupy za pomocą karty Zasady na
stronie Klienci.
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Klienci
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Zasady

251

Zadanie
Konwertowanie
zasady wspólnej na
zasadę niewspólną

Opis
Można skopiować treść zasady wspólnej i przy jej użyciu utworzyć zasadę niewspólną.
Zasady wspólne i niewspólne — informacje
Kopia umożliwia zmianę treści zasady wspólnej w tylko jednej lokalizacji, a nie wszystkich innych lokalizacjach.
Kopia zastępuje istniejącą zasadę niewspólną.
Zasadę wspólną można przekonwertować na zasadę niewspólną, jeśli zasada nie dotyczy już wszystkich grup
lub wszystkich lokalizacji. Po zakończeniu konwersji przekonwertowana zasada zostanie wyświetlona pod
nową nazwą w obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji.
Konwertowanie zasady wspólnej na zasadę niewspólną

Eksportowanie i
Istniejącą zasadę można wyeksportować i użyć jej w innej lokacji lub na innym serwerze zarządzania.
importowanie zasady Następnie można zaimportować zasadę i zastosować ją do grupy lub do określonej lokalizacji.
Eksportowanie i importowanie pojedynczych zasad programu Endpoint Protection
Wycofywanie zasady Usunięta zasada zostanie usunięta z bazy danych przez program program Symantec Endpoint Protection
Manager. Aby nie usuwać zbędnej zasady, można ją tylko wycofać.
Można wycofać każdy typ zasady z wyjątkiem zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
oraz zasady ustawień usługi LiveUpdate.
Wycofywanie zasady z grupy lub lokacji
Usuwanie zasady

Jeśli zasada jest przypisana do co najmniej jednej grupy i lokalizacji, można ją usunąć dopiero po cofnięciu jej
przypisania do wszystkich grup i lokalizacji. Zasadę można również zastąpić inną zasadą

Należy sprawdzić,
czy klient ma
najnowszą zasadę
zabezpieczeń

Można sprawdzić, czy klient i ma najnowszą zasadę. Jeśli nie, można ręcznie zaktualizować zasadę na
kliencie.
Używanie numeru seryjnego zasady do sprawdzania komunikacji klient-serwer
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów

Typy zasad zabezpieczeń
W celu zarządzania zabezpieczeniami sieci stosuje się różne typy zasad zabezpieczeń. Typy zasad są w większości
automatycznie tworzone podczas instalacji. Można stosować zasady domyślne albo dostosować je do danego
środowiska.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
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Table 69: Typy zasad zabezpieczeń
Typ zasady
Zasada ochrony przed wirusami i
programami typu spyware

Opis
Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zapewnia
następującą ochronę:
• Wykrywa, usuwa i naprawia skutki uboczne działania wirusów i zagrożeń
bezpieczeństwa przy użyciu sygnatur.
• Wykrywa zagrożenia w plikach, które próbują pobrać użytkownicy, stosując dane
reputacji z funkcji Download Insight.
• Wykrywa aplikacje okazujące podejrzany sposób działania, stosując analizę
heurystyczną funkcji SONAR i dane reputacji.
Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware znajduje
anomalie w sposobie działania przy użyciu technologii SONAR.
Note: Funkcja Download Insight i technologia SONAR są dostępne tylko na klientach
z systemem Windows.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich

Zasada zapory

Zasada zapory zapewnia następującą ochronę:
• Blokuje nieuprawnionym użytkownikom dostęp do komputerów i sieci łączących
się z Internetem.
• Wykrywa ataki hakerskie.
• Eliminuje niepożądane źródła ruchu sieciowego.
Note: Zasady zapory można stosować tylko do klientów z systemem Windows.
Zarządzanie ochroną za pomocą zapory

Zasada systemu zapobiegania włamaniom

Zasada systemu zapobiegania włamaniom automatycznie wykrywa ataki sieciowe
oraz ataki na przeglądarkę i blokuje je, a także chroni aplikacje przed lukami w
zabezpieczeniach.
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom

Kontrola aplikacji i urządzeń

Zasada kontroli aplikacji i urządzeń chroni zasoby systemowe przed aplikacjami i
zarządza urządzeniami peryferyjnymi podłączanymi do komputerów.
Konfigurowanie kontroli aplikacji
Zasady kontroli aplikacji można stosować tylko do klientów z systemem Windows.
Zasady kontroli urządzeń można stosować do klientów z systemem Windows i Mac.

Integralność hosta

Zasada integralności hosta umożliwia definiowanie, egzekwowanie i przywracanie
zabezpieczeń komputerów klienckich w celu ochrony sieci i danych firmowych.
Zasada ta służy do sprawdzania, czy na klientach uzyskujących dostęp do sieci jest
uruchomione oprogramowanie antywirusowe i są zainstalowane poprawki oraz czy
klienty spełniają inne określone przez użytkownika kryteria dotyczące aplikacji.
Konfigurowanie integralności hosta

Zasada usługi LiveUpdate

Zasada usługi LiveUpdate i Zasada ustawień usługi LiveUpdate zawierają
ustawienia określające, kiedy i jak często komputery klienckie mają pobierać
aktualizacje składników oprogramowania z usługi LiveUpdate. Można określić
komputery, z którymi klienty mają kontaktować się w celu sprawdzenia dostępności
aktualizacji oraz zaplanować, kiedy i jak często komputery klienckie mają sprawdzać
dostępność aktualizacji.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
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Typ zasady

Opis

Ograniczenie ataków na pamięć

Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć powstrzymuje ataki wykorzystujące luki w
zabezpieczeniach oprogramowania przy użyciu technik ograniczania ryzyka, takich
jak przejmowanie plików DLL, zapobieganie atakom typu hep spray i zapobieganie
lukom w zabezpieczeniach dla języka Java.
Ochrona klientów z systemem Windows przed atakami na pamięć przy użyciu funkcji
Ograniczenie ataków na pamięć
Ten typ zasad został dodany w wersji 14.0.1. W wersji 14 funkcja ta była częścią
zasady zapobiegania włamaniom i nosiła nazwę Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach.

Przekierowanie ruchu sieciowego

Przekierowanie ruchu sieciowego wysyła ruch sieciowy do usługi Symantec Web
Security Service (WSS). Rozwiązanie WSS chroni użytkowników i organizacje,
kategoryzując aplikacje i witryny sieci Web, a następnie zezwalając lub odmawiając
im dostępu na podstawie zasad.
Konfiguracja Przekierowania ruchu sieciowego

Wyjątki

Zasada wyjątków umożliwia wykluczanie aplikacji i procesów z wykrywania przez
skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware oraz przez funkcję
SONAR.
Możliwe jest również wykluczenie aplikacji z kontroli aplikacji.
Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection

Aktualizowanie zasad dotyczących klientów
W razie potrzeby można zaktualizować zasady na komputerze klienckim Symantec Endpoint Protection, jeśli użytkownik
uważa, że nie ma ich najnowszej wersji. Jeżeli klient nie otrzymuje aktualizacji, być może występuje problem z
komunikacją.
Za pomocą numeru seryjnego zasady można sprawdzić, czy zarządzane komputery klienckie mogą komunikować się z
serwerem zarządzania.
Można tylko ręcznie zaktualizować zasadę na komputerze klienckim. Jeśli ustawienia zasad uniemożliwiają otwarcie
interfejsu użytkownika lub ikony obszaru powiadomień, użytkownik może nie być w stanie zaktualizować zasad ręcznie.
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager nie istnieje polecenie umożliwiające ręczne przesłanie do
klienta monitu o aktualizację zasad. Klient sprawdza aktualizacje zasad w oparciu o metodę aktualizacji (tryb ściągania
lub wypychania).
Aktualizacja zasad klientów z poziomu klienta na pasku zadań systemu Windows:
1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Symantec Endpoint Protection, w obszarze powiadomień paska zadań
systemu Windows.
2. Kliknij opcję Aktualizuj zasadę.
Aby zaktualizować zasady klientów z paska interfejsu użytkownika klienta:
1.
2.
3.
4.
5.

W programie klienckim kliknij pozycję Pomoc > Rozwiązywanie problemów.
W oknie dialogowym Rozwiązywanie problemów, w lewej kolumnie kliknij pozycję Zarządzanie.
W okienku Zarządzanie, w obszarze Profil zasady kliknij pozycję jedną z poniższych opcji:
Kliknij Aktualizuj, aby zaktualizować zasadę bezpośrednio z konsoli zarządzania.
Kliknij Importuj, aby importować zasadę z zasadą wyeksportowaną z konsoli zarządzania. Wykonuj podpowiedzi, aby
wybrać plik zasady przeznaczonej do importowania.

Dodawanie zasady
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera zasadę domyślną każdego typu ochrony. Jeśli trzeba
dostosować zasadę, należy ją dodać i edytować. Można utworzyć wiele wersji każdego typu zasady.
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Firma Symantec zaleca przetestowanie każdej nowej zasady przed jej użyciem w środowisku produkcyjnym.
Aby dodać nową zasadę:
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady wybierz żądany typ zasady, a następnie kliknij łącze, aby dodać nową zasadę.
3. Zmodyfikuj ustawienia zasady, aby podwyższyć lub obniżyć poziom ochrony.
4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zasadę.
5. Opcjonalnie przypisz nową zasadę do grupy.
Nową zasadę można przypisać do grupy podczas lub po utworzeniu zasady. Nowa zasada zastąpi aktualnie
przypisaną zasadę tego samego typu ochrony.
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Edycja zasady
Zasady wspólne i niewspólne można edytować na stronie Zasady na karcie Klienty, jak i na stronie Zasady.
Tej samej zasady mogą używać lokalizacje i grupy. Po edycji wspólnej zasady należy ją przypisać.
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
1. Opcja 1: Aby edytować zasadę na stronie Zasady, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady.
3. W okienku Zasady typ zasady kliknij zasadę, którą chcesz edytować.
4. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj zasadę.
5. W okienku Opis ogólny typ zasady edytuj w razie potrzeby nazwę i opis zasady.
6. Aby edytować zasadę, kliknij dowolną stronę Zasada typ zasady.
7. Opcja 2: Aby edytować zasadę na stronie Klienty, w konsoli kliknij pozycję Klienty.
8. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, dla której chcesz edytować zasadę.
9. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia edycję
zasady.
10. W obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji przejdź do nazwy lokalizacji, której zasadę chcesz
edytować.
11. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz edytować.
12. Kliknij pozycję Zadania po prawej stronie wybranej zasady, a następnie kliknij pozycję Edytuj zasadę.
13. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby edytować zasadę niewspólną, przejdź do następnego kroku.
• Aby edytować zasadę wspólną we wszystkich lokalizacjach, w oknie dialogowym Edycja zasady kliknij pozycję
Edytuj wspólną.
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14. Możesz kliknąć łącze odpowiadające typowi zasad, który chcesz edytować.

Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Zasady
Zasadę można skopiować i wkleić na stronie Zasady. Można to zrobić na przykład w celu niewielkiej edycji ustawień
zasady, która ma być zastosowana do innej grupy.
1. Aby skopiować zasadę na stronie Zasady, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady, którą chcesz skopiować.
3. W okienku Zasady typ zasady kliknij zasadę, którą chcesz skopiować.
4. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania, kliknij pozycję Kopiuj zasadę.
5. W oknie dialogowym Kopiowanie zasady kliknij pozycję Nie pokazuj więcej tego komunikatu, aby nie wyświetlać
już powiadomienia o tym procesie.
Aby ponownie wyświetlić pole wyboru Nie pokazuj więcej tego komunikatu kliknij pozycje Administrator >
Administratorzy, wybierz konto administratora i kliknij polecenie Resetuj przypomnienie o kopiowaniu zasady.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Aby wkleić zasadę na stronie Zasady, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
8. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady, którą chcesz wkleić.
9. W okienku Zasady typ zasady kliknij zasadę, którą chcesz wkleić.
10. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania, kliknij pozycję Wklej zasadę.
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Klienty

Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Klienci
Zamiast dodawać nową zasadę, można skopiować i wkleić zasadę. Zasadę wspólną lub niewspólną można skopiować na
stronie Klienci.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
1. Aby skopiować zasadę na stronie Klienci, w konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na stronie Klienci, w obszarze Klienci wybierz grupę, dla której chcesz skopiować zasadę.
3. Na karcie Zasady, w obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji przejdź do nazwy lokalizacji, z której
chcesz skopiować zasadę.
4. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz skopiować.
5. Po prawej stronie zasady kliknij pozycję Zadania, a następnie kliknij pozycję Kopiuj.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Aby wkleić zasadę na stronie Klienci, w konsoli kliknij pozycję Klienci.
8. Na stronie Klienci, w obszarze Klienci wybierz grupę, dla której chcesz wkleić zasadę.
9. Na karcie Zasady usuń zaznaczenie pozycji Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej "nazwa grupy".
Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia wklejenie
zasady.
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10. W obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji przejdź do nazwy lokalizacji, której zasadę chcesz
wkleić.
11. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz wkleić.
12. Po prawej stronie zasady kliknij pozycję Zadania, a następnie kliknij pozycję Wklej.
13. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz zastąpić istniejącą zasadę, kliknij przycisk Tak.

Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
Aby przypisać zasadę do komputera klienckiego, należy ją przypisać do grupy. Każda grupa ma dokładnie jedną
przypisaną zasadę każdego typu ochrony. Zwykle należy utworzyć osobne grupy dla klientów korzystających z różnych
platform. W przypadku umieszczenia w tej samej grupie klientów korzystających z różnych platform należy pamiętać, że
każda platforma klienta ignoruje ustawienia, które jej nie dotyczą.
Nieprzypisane zasady nie są pobierane na komputery klienckie w grupach i lokalizacjach. Jeśli zasada nie zostanie
przypisana podczas jej dodawania, można ją później przypisać do grup i lokalizacji. Zasadę można także przypisać do
innej grupy lub lokalizacji.
Zasady przypisuje się do grup komputerów w następujący sposób:

• Podczas początkowej instalacji do grupy nadrzędnej Moja firma przypisywane są domyślne zasady zabezpieczeń
firmy Symantec.

• Zasady zabezpieczeń grupy nadrzędnej Moja firma są automatycznie przypisywane do każdej nowo utworzonej grupy

•

podrzędnej. Nowo utworzone grupy podrzędne domyślnie dziedziczą z grupy Moja firma.
Nowe grupy zawsze dziedziczą z ich bezpośredniej grupy nadrzędnej. W przypadku utworzenia hierarchii grup
podrzędnych każda z nich dziedziczy z bezpośredniej grupy nadrzędnej, a nie z grupy nadrzędnej najwyższego
poziomu.
Aby zastąpić zasadę w grupie, należy przypisać jej inną zasadę tego samego typu. Można zastąpić zasadę przypisaną
do grupy Moja firma albo do poszczególnych grup podrzędnych.

Za pomocą ikon wyświetlane są następujące informacje:
Table 70: Ikony zasad
Ikona

Opis
Grupa bez przypisanej do niej zasady.
Grupa z przypisaną zasadą. Tekst jest zapisany pogrubioną czcionką.
Lokalizacja bez przypisanej do niej zasady.
Lokalizacja z przypisaną zasadą. Tekst jest zapisany pogrubioną czcionką.
Lokalizacja, która dziedziczy z nadrzędnej grupy i nie ma przypisanej zasady.
Lokalizacja, która dziedziczy z nadrzędnej grupy i ma przypisaną zasadę.

Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady. oknie Zasady.
2. Na stronie Zasady wybierz żądaną zasadę, a następnie kliknij pozycję Przypisz zasadę.
3. W oknie dialogowym Przypisywanie zasady wybierz grupy lub lokalizacje, a następnie kliknij pozycję Przypisz.
4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
Wycofywanie zasady z grupy lub lokacji
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Zastępowanie zasady
Możliwe jest zastąpienie zasady wspólnej inną zasadą wspólną. Zasadę wspólną można zamienić we wszystkich
lokalizacjach lub w poszczególnych lokalizacjach.
W przypadku zamiany zasady we wszystkich lokalizacjach serwer zarządzania zamienia zasadę tylko w tych
lokalizacjach, w których jest ona stosowana. Na przykład przyjmijmy, że w grupie Sprzedaż zasada Sprzedaż jest
stosowana w trzech z czterech lokalizacji. Jeśli zasada Sprzedaż zostanie zamieniona na zasadę Marketing, tylko te trzy
lokalizacje otrzymają zasadę Marketing.
Grupa klientów może używać tych samych ustawień bez względu na lokalizację. W tym przypadku można zastąpić
niewspólną zasadę wspólną. Zasadę niewspólną należy zamienić na zasadę wspólną w każdej lokalizacji z osobna.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
1. Aby zamienić zasadę wspólną we wszystkich lokalizacjach, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady, którą chcesz zastąpić.
3. W okienku Zasady typ zasady kliknij żądaną zasadę.
4. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania kliknij pozycję Zastąp zasadę.
5. W oknie dialogowym Zastępowanie zasady typ zasady, z listy rozwijanej Nowa zasada typ zasady wybierz zasadę
wspólną, na którą chcesz zamienić starą zasadę.
6. Wybierz grupy i lokalizacje, w których chcesz zamienić dotychczasową zasadę.
7. Kliknij pozycję Zastąp.
8. W oknie monitu o potwierdzenie zastąpienia zasady w grupach i lokalizacjach kliknij przycisk Tak.
9. Aby zastąpić zasadę wspólną lub niewspólną w jednej lokalizacji, w konsoli kliknij pozycję Klienty.
10. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, dla której chcesz zastąpić zasadę.
11. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia zastąpienie
zasady.
12. W obszarze Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji przejdź do lokalizacji zawierającej zasadę.
13. Obok zastępowanej zasady kliknij pozycję Zadania, a następnie kliknij pozycję Zastąp zasadę.
14. W oknie dialogowym Zastępowanie zasady wybierz nową zasadę z pola listy Nowa zasada.
15. Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie i importowanie pojedynczych zasad programu Endpoint
Protection
Zasady można eksportować i importować, zamiast tworzyć je ponownie. Wszystkie ustawienia skojarzone z zasadą są
eksportowane automatycznie.
Wyeksportowanie zasady może być konieczne w następujących sytuacjach:

• Serwer zarządzania został zaktualizowany ze starszej do nowszej wersji. Nowy serwer zarządzania ma zostać
•

zaktualizowany przy użyciu wcześniej dostosowanych zasad.
Zasada ma zostać wyeksportowana w celu użycia jej w innej lokacji.

Każdą zasadę można wyeksportować i zaimportować z osobna. Po wyeksportowaniu pliku należy go zaimportować i
zastosować do grupy lub tylko do lokalizacji. Zasadę wspólną lub niewspólną określonej lokalizacji można wyeksportować
na stronie Klienty.
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Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
1. Aby wyeksportować pojedynczą zasadę na stronie Zasady, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady, którą chcesz wyeksportować.
3. W okienku Zasady typ zasady kliknij konkretną zasadę, którą chcesz wyeksportować.
4. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania kliknij pozycję Wyeksportuj zasadę.
5. W oknie dialogowym Eksportowanie zasady przejdź do folderu, do którego chcesz wyeksportować plik zasady, a
następnie kliknij pozycję Eksportuj.
6. Aby wyeksportować wspólną lub niewspólną zasadę na stronie Klienty, w konsoli kliknij pozycję Klienty.
7. W obszarze Klienty wybierz grupę, której zasadę chcesz wyeksportować.
8. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia eksport
zasady.
9. W obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji przejdź do nazwy lokalizacji, której zasadę chcesz
wyeksportować.
10. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz wyeksportować.
11. Po prawej stronie zasady kliknij pozycję Zadania, a następnie kliknij przycisk Wyeksportuj zasadę.
12. W oknie dialogowym Eksportowanie zasady przejdź do folderu, do którego chcesz wyeksportować zasadę.
13. W oknie dialogowym Eksportowanie zasady kliknij pozycję Eksportuj.
14. Aby zaimportować pojedynczą zasadę, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
15. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady, którą chcesz zaimportować.
16. W okienku Zasady typ zasady kliknij zasadę, którą chcesz zaimportować.
17. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania, kliknij pozycję ImportujZasady typ zasady.
18. W oknie dialogowym Importowanie zasady przejdź do pliku zasad, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij
pozycję Importuj.

Zasady wspólne i niewspólne — informacje
Zasady mogą być wspólne albo niewspólne. Zasada jest wspólna, jeśli jest stosowana do więcej niż jednej grupy lub
lokalizacji. Zasady wspólne można łatwo edytować i zastępować we wszystkich grupach i lokalizacjach, które jej używają.
Zasady wspólne można stosować na poziomie grupy Moja firma lub niższym, a podgrupy mogą mogą dziedziczyć zasady.
Można stosować wiele wspólnych zasad.
Jeśli potrzebna jest specjalna zasada dla grupy lub lokalizacji, należy utworzyć specjalną zasadę. Tę specjalną,
niewspólną zasadę należy przypisać do jednej grupy lub lokalizacji. Do każdej lokalizacji można stosować tylko jedną
zasadę z każdego typu zasad.
Poniżej przedstawiono przykłady możliwych scenariuszy:

• Grupa użytkowników w dziale Finanse musi łączyć się z siecią firmową z różnych lokalizacji, będąc w biurze i w domu.
•

W przypadku tej jednej grupy może być konieczne zastosowanie do każdej lokalizacji oddzielnej zasady zapory z jej
własnymi zestawami reguł i ustawień.
Niektórzy zdalni użytkownicy zazwyczaj używają łączy DSL lub ISDN, dla których może być potrzebne połączenie
VPN. Inni użytkownicy zdalni mogą używać połączenia telefonicznego do łączenia się z siecią firmową. Grupy działów
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•

sprzedaży i marketingu chcą używać także połączeń bezprzewodowych. Każda z tych grup może potrzebować własnej
zasady zapory dla lokalizacji, z których łączy się z siecią firmową.
Aby chronić sieć firmową przed atakami, konieczne może być zaimplementowanie restrykcyjnej zasady dotyczącej
instalacji niezatwierdzonych aplikacji na większości stacji roboczych pracowników. Grupa IT może wymagać dostępu
do dodatkowych aplikacji. W związku z tym grupa IT może wymagać mniej restrykcyjnej zasady zabezpieczeń niż inni
pracownicy. W takim przypadku można utworzyć oddzielną zasadę zapory dla grupy IT.

Zasady wspólne dla grup i lokalizacji dodaje się na karcie Zasady strony Zasady. Zasady niewspólne, dotyczące tylko
określonej lokalizacji, dodaje się na stronie Klienci. Nową zasadę można dodać na karcie Klienci przy użyciu jednej z
następujących metod:

• Dodając nową zasadę.
•
•

Dodawanie zasady
Kopiując istniejącą zasadę w celu utworzenia na jej podstawie nowej zasady.
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Zasady
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Klienci
Importując zasadę wcześniej wyeksportowaną z innej lokalizacji.
Eksportowanie i importowanie pojedynczych zasad programu Endpoint Protection

Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad
Konwertowanie zasady wspólnej na zasadę niewspólną

Konwertowanie zasady wspólnej na zasadę niewspólną
Można skopiować treść zasady wspólnej i przy jej użyciu utworzyć zasadę niewspólną. Kopia umożliwia zmianę treści
zasady wspólnej w tylko jednej lokalizacji, a nie wszystkich innych lokalizacjach. Kopia zastępuje istniejącą zasadę
wspólną.
Po zakończeniu konwersji przekonwertowana zasada zostanie wyświetlona pod nową nazwą w obszarze Ustawienia i
zasady specyficzne dla lokalizacji Zasada niewspólna nie są wyświetlana na stronie Zasady dla danego typu zasady,
chyba że zostanie skopiowana ze strony Klienty > karta Zasady do strony Zasady.
Zasady wspólne i niewspólne — informacje
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Klienci
Kopiowanie i wklejanie zasady na stronie Zasady
Aby przekonwertować zasadę wspólną na zasadę niewspólną:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, dla której chcesz przekonwertować zasadę.
3. W okienku skojarzonym z grupą wybraną w poprzednim kroku kliknij kartę Zasady.
4. Na karcie Zasady usuń zaznaczenie pozycji Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej nazwa_grupy.
Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia zastąpienie
zasady.
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5. W obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji przejdź do nazwy lokalizacji i określonej zasady, którą
chcesz przekonwertować.
6. Kliknij pozycję Zadania obok tej zasady, a następnie kliknij pozycję Przekonwertuj na zasadę nie wspólną.
7. W oknie dialogowym Opis ogólny edytuj nazwę i opis zasady.
8. Zmodyfikuj inne ustawienia zasady zgodnie z potrzebami.
9. Kliknij przycisk OK.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Wycofywanie zasady z grupy lub lokacji
Można wycofać zasadę z grupy lub lokacji, jeśli konieczne jest trwałe usunięcie zasady lub zapisanie jej do późniejszego
wykorzystania.
Na przykład w grupie mogą wystąpić problemy po wprowadzeniu nowej zasady. Aby zasada pozostała w bazie danych,
można ją wycofać, zamiast ją usunąć. Wycofana zasada zostaje automatycznie wycofana z grup i lokalizacji, do których
została przypisana. Liczba lokalizacji, w których stosowana jest zasada, wyświetlana jest w okienku Zasady typ zasady
na stronie Zasady.
NOTE
Aby możliwe było usunięcie zasady, należy wycofać lub zastąpić tę zasadę we wszystkich grupach i
lokalizacjach.
Na stronie Zasady można wycofać z lokalizacji lub grupy wszystkie zasady oprócz następujących:

• Ochrona przed wirusami i programami typu spyware
• Ustawienia usługi LiveUpdate
Można je jedynie zastąpić innymi zasadami ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz usługi
LiveUpdate.
Zastępowanie zasady
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
1. Aby wycofać wspólną zasadę na stronie Zasady, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady, w obszarze Zasady kliknij typ zasady, którą chcesz wycofać.
3. W okienku Zasady typ zasady kliknij zasadę, którą chcesz wycofać.
4. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania, kliknij pozycję Wycofaj zasadę.
5. W oknie dialogowym Wycofywanie zasady zaznacz grupy i lokalizacje, z których chcesz wycofać zasadę.
6. Kliknij pozycję Wycofaj.
7. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wycofania zasady z grup i lokalizacji, kliknij przycisk Tak.
8. Aby wycofać wspólną lub niewspólną zasadę na stronie Klienty, w konsoli kliknij pozycję Klienty.
9. Na stronie Klienty, w obszarze Klienty wybierz grupę, dla której chcesz wycofać zasadę.
10. Na karcie Zasady wyczyść pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej „nazwa grupy”.
Konieczne jest wyłączenie dziedziczenia zasad dla tej grupy. Niewyłączenie dziedziczenia uniemożliwia wycofanie
zasady.
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11. W obszarze Ustawienia i zasady specyficzne dla lokalizacji przejdź do nazwy lokalizacji, z której chcesz wycofać
zasadę.
12. Znajdź zasadę lokalizacji, którą chcesz wycofać.
13. Kliknij pozycję Zadania, a następnie kliknij pozycję Wycofaj zasadę.
14. W oknie dialogowym Wycofywanie zasady kliknij przycisk Tak.
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
Administrator program Symantec Endpoint Protection Manager może uniemożliwiać użytkownikom wyłączania ochrony
na komputerach klienckich ustawiając poziom kontroli użytkownika lub blokując opcje zasady. Na przykład, zasada zapory
korzysta z poziomu kontroli, natomiast zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware działa przy użyciu
blokady.
Firma Symantec zaleca stałe uniemożliwienie użytkownikom wyłączania ochrony.

•
•
•
•
•

Co to są poziomy kontroli użytkownika?
Zmiana poziomu kontroli użytkownika
Blokowanie i odblokowywanie ustawień zasady
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania szczególnych technologii ochrony
Aktualizowanie pliku zasady z program Symantec Endpoint Protection Manager

Co to są poziomy kontroli użytkownika?
Poziomów kontroli użytkowników są stosowane, aby dać kontrolę użytkownikom klientów nad określonymi funkcjami. Od
poziomu kontroli użytkownika zależy również, czy interfejs użytkownika klienta jest całkowicie niewidoczny, widoczne są
niektóre funkcje, czy też wyświetlany jest w całości.
Table 71: Poziomy kontroli użytkownika
Poziom kontroli
użytkownika

Opis

Kontrola serwera

Użytkownicy mają najmniejszą kontrolę nad klientem. Z trybie kontroli serwera można zmienić
odblokowane ustawień, ale są one zastępowane podczas następnego interwału pulsu.

Kontrola klienta

Użytkownicy mają największą kontrolę nad klientem. Kontrola klienta umożliwia użytkownikom konfigurację
ustawień. Ustawienia zmodyfikowane na kliencie mają pierwszeństwo przed ustawieniami z serwera. Nie
są zastępowane wskutek zastosowania nowej zasady, jeśli ustawienie nie zostało zablokowane w nowej
zasadzie.
Opcja kontroli klienta jest przydatna w przypadku pracowników pracujących w lokalizacji zdalnej lub w
domu.
Note: Użytkownik musi być w grupie administratorów systemu Windows, aby zmienić którekolwiek z
ustawień w trybie Kontrola klienta lub w trybie Kontroli mieszanej.

Kontrola mieszana

Opcja ta zapewnia użytkownikom średni poziom kontroli nad klientem. Użytkownik decyduje, które
opcje użytkownicy będą mogli konfigurować, ustawiając daną opcję na Kontrolę serwera lub Kontroli
klienta. W przypadku elementów będących pod kontrolą klienta użytkownik zachowuje kontrolę nad tym
ustawieniem. W przypadku elementów będących pod kontrolą serwera użytkownik zachowuje kontrolę nad
tym ustawieniem.

Można skonfigurować wszystkie opcje dla klienta systemu Windows. W przypadku klienta dla systemu Mac jedynie
ikona obszaru powiadomień i niektóre opcje systemu zapobiegania włamaniom są dostępne do kontroli serwera i kontroli
klienta.
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Klienci pracujący w trybie Kontroli klienta lub Kontroli mieszanej przełączają się na Kontrolę serwera po zastosowaniu
zasady kwarantanny przez serwer.
Uniemożliwianie i umożliwianie użytkownikom zmiany interfejsu użytkownika klienta
Zmiana poziomu kontroli użytkownika
Niektóre zarządzane ustawienia mają zależności. Na przykład użytkownicy mogą mieć uprawnienia do konfigurowania
reguł zapory, ale nie mogą uzyskiwać dostępu do interfejsu użytkownika klienta. Ponieważ użytkownicy nie mają dostępu
do okna dialogowego Konfigurowanie reguł zapory, nie mogą tworzyć reguł.
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Wyświetl Klientów wybierz grupę i kliknij kartę Zasady.
3. W obszarze Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji, w obszarze lokalizacji, którą chcesz zmodyfikować,
rozwiń węzeł Ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
4. Obok pozycji Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta kliknij pozycję Zadania > Edytuj ustawienia.
5. W oknie Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta wykonaj jedną z następujących czynności:
– Kliknij pozycję Kontrola serwera, a następnie kliknij pozycję Dostosuj.
Skonfiguruj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
– Kliknij pozycję Kontrola klienta.
– Kliknij pozycję Kontrola mieszana, a następnie kliknij pozycję Dostosuj.
Skonfiguruj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej
Blokowanie i odblokowywanie ustawień zasady
Niektóre ustawienia zasad można zablokować lub odblokować. Użytkownicy nie mogą zmienić zablokowanych ustawień.
Obok ustawienia, które można zablokować, wyświetlana jest ikona kłódki. Można zablokować lub odblokować ustawienia
ochrony przed wirusami i programami typu spyware, ochrony integralności, wysyłki oraz zapobiegania włamaniom.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania szczególnych technologii ochrony
Jeżeli klient ma skonfigurowaną Kontrolę mieszaną lub Kontrolę serwera, ale nie ma zablokowanych tych opcji,
użytkownicy mogą zmienić te ustawienia. Zmiany te pozostają aż do następnego interwału pulsu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Zablokowanie opcji tej zasady w różnych zasadach zapewnia, że użytkownik nie może
wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach, nawet w Kontroli klienta.
NOTE
Użytkownicy systemu Windows, którzy nie należą do grupy administratorów, nie mogą zmieniać ustawień
w interfejsie użytkownika klienta Symantec Endpoint Protection, niezależnie od konfiguracji Ustawień
specyficznych dla lokalizacji. Administratorzy systemu Windows 10 mogą nadal wyłączyć produkt z użyciem
ikony obszaru powiadomień, nawet po ustawieniu tych opcji. Nie mogą, jednak, wyłączać indywidualnych
technologii ochrony z paska interfejsu użytkownika klienta.
NOTE
Jeśli zasady dla wszystkich grup nie muszą być zmienione, wyłącz dziedzictwo zasad w grupie, w której chcesz
dokonać zmian. Jeśli edytujesz wspólną zasadę, edytowana zasada stosuje się do każdej grupy, do której
stosuje się wspólna zasada, nawet w przypadku wyłączenia dziedziczenia zasad.
Aby uniemożliwić użytkownikom wyłączenia zapory lub kontroli aplikacji i urządzeń
1.
2.
3.
4.

W konsoli kliknij pozycję Klienci.
Kliknij grupę klientów, w której chcesz wprowadzić ograniczenia, a następnie kliknij kartę Zasady.
Rozwiń Ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
Obok pozycji Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta kliknij pozycję Zadania > Edytuj ustawienia.
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5. Kliknij pozycję Kontrola serwera lub Kontrola mieszana, a następnie kliknij pozycję Dostosuj.
6. W oknie dialogowym Ustawienia interfejsu użytkownika klienta (kontrola serwera) lub w okienku (kontrola
mieszana), odznacz opcję Zezwalaj następującym użytkownikom na włączanie i wyłączanie zapory i Zezwalaj
użytkownikowi na włączanie i wyłączanie kontroli urządzeniami aplikacji.
7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
Aby uniemożliwić użytkownikom wyłączanie zapobiegania włamaniom
W konsoli kliknij pozycję Klienci.
Kliknij grupę klientów, w której chcesz wprowadzić ograniczenia, a następnie kliknij kartę Zasady.
Rozwiń Zasady specyficzne dla lokalizacji.
Obok Zasady zapobiegania włamaniom kliknij pozycję Zadania > Edytuj zasadę.
Kliknij Zapobieganie włamaniom, a następnie kliknij kłódki, znajdujące się obok Włącz funkcję Zapobieganie
włamaniom sieciowym i Włącz zapobieganie włamaniom do przeglądarki, aby zablokować te funkcje.
6. Kliknij przycisk OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Aby uniemożliwić użytkownikom wyłączenia ochrony przed wirusami i programami typu spyware
W konsoli kliknij pozycję Klienci.
Kliknij grupę klientów, w której chcesz wprowadzić ograniczenia, a następnie kliknij kartę Zasady.
Rozwiń Zasady specyficzne dla lokalizacji.
Obok Zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware, kliknij pozycję Zadania > Edytuj zasadę.
W polu Ustawienia systemu Windows zablokuj następujące funkcje:
– Kliknij Automatyczna ochrona, a następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok Włącz funkcję automatycznej
ochrony.
– Kliknij karcie Ochrona pobierania, a następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok Włącz funkcję Download
Insight, aby wykrywać potencjalne zagrożenia pobranych plików na podstawie reputacji pliku.
– Kliknij SONAR, a następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok Włącz funkcję sonar.
– Kliknij Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem, a następnie kliknij kłódkę
znajdującą się obok Włącz funkcję ELAM firmy Symantec.
– Kliknij Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook, a następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok Włącz
Automatyczną ochronę poczty programu Outlook.
– W przypadku wersji starszych niż 14.2 RU1 kliknij opcję Automatyczna ochrona poczty internetowej, a
następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok opcji Włącz Automatyczną ochronę poczty internetowej.
– W przypadku wersji starszych niż 14.2 RU1 kliknij opcję Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes, a
następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok opcji Włącz Automatyczną ochronę poczty Lotus Notes.
– Kliknij Opcje globalne skanowania, a następnie kliknij kłódki, znajdujące się obok Włącz funkcję Insight dla i
Włącz funkcję heurystycznego wykrywania wirusów Bloodhound.
6. Kliknij przycisk OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Aby uniemożliwić użytkownikom wyłączenie ograniczania ataków na pamięć (14.1 i nowsze wersje)
W wersji 14 pojawiła się funkcja Ograniczania ataków na pamięć w zasadzie systemu zapobiegania włamaniom i
nazwano ją Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach.
W konsoli kliknij pozycję Klienci.
Kliknij grupę klientów, w której chcesz wprowadzić ograniczenia, a następnie kliknij kartę Zasady.
Rozwiń Ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
Obok Ograniczania ataków na pamięć kliknij pozycję Zadania > Edytuj zasadę.
Kliknij Ograniczenie ataków na pamięć, a następnie kliknij kłódkę, znajdującą się obok Włącz Ograniczenie ataków
na pamięć.
6. Kliknij przycisk OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Aktualizowanie pliku zasady z program Symantec Endpoint Protection Manager
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Po wprowadzeniu tych zmian, klienci w grupie otrzymują zaktualizowane zasady w zależności od ustawień komunikacji
grupowej. Jeśli grupa jest w trybie wypychania, program Symantec Endpoint Protection Manager wyświetli monit o
zarejestrowanie się w ciągu kilku sekund. Jeśli grupa jest w trybie ściągania, klient rejestruje się podczas następnego
zaplanowanego interwału pulsu.
Jeśli chcesz to uzyskać szybciej niż podczas następnego interwału pulsu, możesz spowodować, żeby klient zarejestrował
się i zaktualizował swoją zasadę. Można również zaktualizować zasadę z klienta Symantec Endpoint Protection.
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów
Gdy klient zaktualizuje tę zasadę, opcja Wyłącz Symantec Endpoint Protection jest wyszarzona po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy ikony obszaru powiadomień Symantec Endpoint Protection.

Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich
Klient z systemem Windows monitoruje i zbiera informacje o aplikacjach i usługach uruchamianych na poszczególnych
komputerach. Możliwe jest skonfigurowanie klienta do zbierania informacji na liście i przesyłania listy do serwera
zarządzania. Lista aplikacji i ich cech nosi zwana jest listą zapamiętanych aplikacji.
Używając tych informacji, można dowiedzieć się, jakie aplikacje uruchamiają użytkownicy. Można ich również użyć, gdy
informacje dotyczące aplikacji potrzebne są w następujących obszarach:

•
•
•
•
•
•

Zasady zapory
Zasady kontroli aplikacji i urządzeń
Technologia SONAR
Zasady integralności hosta
Monitorowanie aplikacji sieciowych
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
NOTE
Klienci systemów Mac i Linux nie monitorują aplikacji ani usług uruchamianych na komputerach z tymi
systemami.

W skonfigurowania i używania funkcji zapamiętywania aplikacji należy wykonać kilka zadań.
Table 72: Kroki uruchamiania monitorowania aplikacji
Kroki

Opis

Włączenie
zapamiętywania
aplikacji

Serwer zarządzania należy skonfigurować do zbierania informacji o aplikacjach uruchamianych na
komputerach klienckich.
Zbieranie informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerach klienckich

Wyszukanie aplikacji

W celu wyszukania listy aplikacji uruchamianych na komputerze klienckim można użyć narzędzia kwerendy
danych. Wyszukiwanie można przeprowadzić przy użyciu kryteriów związanych z aplikacją lub z komputerem.
Na przykład można dowiedzieć się, z jakich wersji przeglądarki Internet Explorer korzystają poszczególne
komputery klienckie.
Wyszukiwanie informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerze
Wyniki wyszukiwania aplikacji można zapisać w celu sprawdzenia.

NOTE
W niektórych krajach prawo miejscowe może nie zezwalać na korzystanie z narzędzia Zapamiętane aplikacje
w pewnych okolicznościach, na przykład w celu uzyskania informacji z komputera przenośnego, gdy pracownik
loguje się z domu do sieci biurowej z przy użyciu firmowego komputera przenośnego. Przed użyciem tego
narzędzia należy upewnić się, że jego wykorzystanie do danych celów jest zgodne z miejscowym prawem. W
przypadku, gdy użycie jest niedozwolone, należy wykonać instrukcje dotyczące wyłączania narzędzia.
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Włączanie zapamiętywania aplikacji
Można włączyć rozpoznane aplikacje dla grupy lub lokalizacji, które gromadzą informacje o aplikacjach uruchamianych
przez komputery klienckie. Klienty będą wówczas rejestrować każdą uruchamianą aplikację i wysyłać te dane do serwera
zarządzania.
Ponieważ dane rozpoznanych aplikacji są przekazywane do serwera zarządzającego przez poszczególne klienty
Symantec Endpoint Protection, program program Symantec Endpoint Protection Manager wykonuje większość czynności
związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem tych danych w bazie danych SQL Server. Im więcej systemów
przekazuje dane rozpoznanych aplikacji i im więcej różnych aplikacji działa w środowisku, tym więcej informacji musi
być tymczasowo przechowywanych i przetwarzanych przez program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Może to generować dłuższe czasy oczekiwania na inne dane klienta SEP, takie jak dane o stanie operacyjnym lub dane
dziennika zabezpieczeń. W środowiskach bardzo obciążonych może to generować problemy z procesorem lub pamięcią
dla już obciążonych modułów SEPM.
NOTE
Klienty systemów Mac i Linux nie obsługują rozpoznanych aplikacji.
Aby włączyć rozpoznawanie aplikacji dla grupy:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty, wybierz grupę, a następnie kliknij Zasady.
2. Na karcie Zasady kliknij pozycję Ustawienia komunikacji.
3. W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji zaznacz pole wyboru Zapamiętaj aplikacje uruchamiane na
komputerach klienckich, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby włączyć rozpoznawanie aplikacji dla lokalizacji:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty, wybierz grupę, a następnie kliknij Zasady.
2. Na karcie Zasady wybierz lokalizację, a następnie rozwiń pozycję Ustawienia specyficzne dla lokalizacji.
3. Na prawo od pozycji Ustawienia komunikacji kliknij Zadania, a następnie wyczyść pozycję Użyj ustawień
komunikacji grupy i kliknij Edytuj ustawienia.
4. W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji dla nazwa lokalizacji zaznacz pozycję Zapamiętaj aplikacje
uruchamiane na komputerach klienckich, a następnie kliknij OK
Aby włączyć rozpoznawanie aplikacji dla lokacji:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery, a następnie Edytuj właściwości lokacji.
2. Na karcie Ogólne zaznacz Śledzenie każdej aplikacji uruchamianej przez klienty.
3. W celu zmniejszenia rozmiaru domyślnej bazy danych zaznacz opcję Usuń dane rozpoznanych aplikacji po x
dniach. Jeśli masz problemy z aktualizacją bazy danych serwera zarządzania, firma Symantec zaleca wprowadzenie
7.
4. Kliknij przycisk OK.
Można skonfigurować przesyłanie na adres e-mail powiadomień o uruchomieniu aplikacji przez klienta w grupie lub
lokalizacji.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Wyszukiwanie informacji na temat zapamiętanych aplikacji, które są
uruchamiane przez komputery
Po otrzymaniu od klientów listy zapamiętanych aplikacji przez serwer zarządzania można uruchamiać kwerendy w celu
uzyskania szczegółów dotyczących aplikacji. Na przykład można znaleźć wszystkie komputery klienckie korzystające
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z nieautoryzowanej aplikacji. Następnie można utworzyć regułę zapory, aby blokować tę aplikację na komputerach
klienckich. Można też uaktualnić wszystkie komputery klienckie, aby korzystały z najnowszej wersji programu Microsoft
Word. Zadania Wyszukiwanie aplikacji można użyć za pomocą każdego typu zasady.
NOTE
Klient z systemem Mac nie monitoruje aplikacji ani usług uruchamianych na komputerach z systemem Mac.
Aplikacje można wyszukiwać na następujące sposoby:

• Według aplikacji.
•

Można ograniczyć wyszukiwanie do określonych aplikacji lub szczegółów aplikacji, takich jak nazwa, niepowtarzalny
identyfikator pliku, poprawka, rozmiar, wersja lub czas ostatniej modyfikacji.
Według klientów lub komputerów klienckich.
Można wyszukać aplikacje uruchamiane przez określonego użytkownika lub na określonym komputerze. Na przykład
można przeprowadzić wyszukiwanie na komputerze o określonym adresie IP.

Można również wyszukiwać nazwy aplikacji, które mają zostać dodane do reguły zapory, bezpośrednio z poziomu zasady
zapory.
Definiowanie informacji o aplikacjach
NOTE
Informacje w polu Wyszukaj nie są zbierane, dopóki nie zostanie włączona funkcja rejestrowania wszystkich
aplikacji uruchamianych na klientach. Funkcję tę można włączyć na stronie Klienci, w oknie dialogowym
Ustawienia komunikacji każdej grupy lub lokalizacji.
Aby wyszukać informacje o aplikacjach uruchamianych na komputerach:
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady, w obszarze Zadania, kliknij pozycję Wyszukaj aplikacje.
3. W oknie dialogowym Wyszukiwanie aplikacji, po prawej stronie pola Wyszukaj aplikacje w kliknij pozycję
Przeglądaj.
4. W oknie dialogowym Wybór grupy lub lokalizacji zaznacz grupę klientów, których aplikacje chcesz sprawdzić, a
następnie kliknij przycisk OK.
Można określić tylko jedną grupę naraz.
5. Upewnij się, że pole Przeszukaj podgrupy jest zaznaczone.
6. Wykonaj jedno z następujących działań:

• Aby wyszukiwać według informacji o użytkowniku lub komputerze, kliknij pozycję Oparte na informacjach o
kliencie/komputerze.

• Aby przeprowadzić wyszukiwanie według aplikacji, kliknij pozycję Oparte na aplikacjach.
7. Kliknij pustą komórkę pod pozycją Pole wyszukiwania, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania z listy.
Pole wyszukiwania wyświetla kryteria w zależności od wybranej opcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych
kryteriach, kliknij pozycję Pomoc.
8. Kliknij pustą komórkę pod pozycją Operator porównania, a następnie wybierz jeden z operatorów.
9. Kliknij pustą komórkę pod pozycją Wartość, a następnie wybierz lub wprowadź wartość.
W zależności od kryterium w polu Pole wyszukiwania, w polu Wartość może być wyświetlone dostępne formatowanie
lub lista rozwijana z wartościami do wyboru.
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10. Aby dodać następne kryterium wyszukiwania, kliknij drugi wiersz i wprowadź odpowiednie informacje w komórkach
Pole wyszukiwania, Operator porównania i Wartość.
W przypadku wprowadzenia więcej niż jednego wiersza kryteriów wyszukiwania kwerenda będzie próbowała
dopasować wszystkie warunki.
11. Kliknij pozycję Wyszukaj.
12. W tabeli Wyniki kwerendy wykonaj dowolną z poniższych czynności:

• Kliknij strzałki przewijania, aby wyświetlić dodatkowe wiersze i kolumny.
• Kliknij pozycję Poprzedni i Dalej, aby wyświetlić dodatkowe ekrany z informacjami.
• Zaznacz wiersz, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe informacje o danej
aplikacji.

Wyniki nie zostaną zapisane, jeśli nie wyeksportujesz ich do pliku.
13. Aby usunąć wyniki kwerendy, kliknij pozycję Wyczyść wszystkie.
14. Kliknij przycisk Zamknij.
Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich
Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
Zapora zezwala na przychodzący ruch sieciowy i wychodzący ruch sieciowy określony w zasadzie zapory. Zasada zapory
programu Symantec Endpoint Protection zawiera reguły i ustawienia ochrony, których większość można włączać lub
wyłączać i konfigurować.
Table 73: Opcjonalnie zadania zarządzania ochroną za pomocą zapory
Zadanie

Opis

Zapoznanie się z funkcją
zapory

Przed skonfigurowaniem zapory należy zapoznać się z jej funkcjami.
Sposób działania zapory
Zapora programu Symantec Endpoint Protection — informacje

Utworzenie zasady zapory

Program Symantec Endpoint Protection jest instalowany z domyślną zasadą zapory. Można
zmodyfikować zasadę domyślną lub utworzyć nowe zasady.
Najpierw należy utworzyć zasadę, aby skonfigurować reguły zapory i ustawienia zapory dla tej zasady.
Tworzenie zasady zapory

Utworzenie i dostosowanie
reguł zapory

Reguły zapory są to składniki zasad określające sposób, w jaki zapora chroni komputery klienckie
przed destrukcyjnymi atakami.
Zasada domyślna zapory zawiera reguły domyślne zapory. Podczas tworzenia nowej zasady program
Symantec Endpoint Protection proponuje domyślne reguły zapory. Można jednak zmodyfikować reguły
domyślne lub utworzyć nowe.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory

Włączenie ustawień zapory

Gdy zapora ukończy określone operacje, kontrola jest przekazywana do kilku składników. Każdy
składnik jest przeznaczony do przeprowadzania innego typu analizy pakietów.
Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły
Automatyczne blokowanie połączeń z atakującym komputerem
Zapobieganie zewnętrznym ukrytym atakom na komputery
Wyłączanie zapory systemu Windows
Blokowanie zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P
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Zadanie
Monitorowanie zapory

Opis
Należy regularnie monitorować stan zapory na chronionych komputerach.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego

Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej

Sposób działania zapory
Zapora wykonuje wszystkie następujące zadania:

• Uniemożliwia wszystkim nieuprawnionym użytkownikom dostęp do łączących się z Internetem komputerów i sieci w
organizacji.

• Monitoruje komunikację między chronionymi komputerami a innymi komputerami w Internecie.
• Tworzy ochronną powłokę zezwalającą na próby uzyskania dostępu do informacji na chronionych komputerach lub
blokującą je.

• Ostrzega użytkownika o próbach połączenia z innych komputerów.
• Ostrzega o próbach połączeń podejmowanych przez programy znajdujące się na komputerze użytkownika.
Zapora sprawdza pakiety danych przesyłane przez Internet. Pakiet to oddzielna jednostka danych stanowiąca część
przepływu informacji między dwoma komputerami. Pakiety są ponownie składane w lokalizacji docelowej w ciągły
strumień danych.
Pakiety zawierają następujące informacje o danych:

•
•
•
•

Komputer, z którego wysłano pakiet
Odbiorca lub odbiorcy, dla których przeznaczony jest pakiet
Sposób przetwarzania danych pakietu
Porty odbierające pakiety
Porty to kanały dzielące strumień danych przychodzący z Internetu. Aplikacje uruchamiane na komputerze prowadzą
nasłuch na portach. Aplikacje odbierają dane wysłane do odpowiednich portów.

Ataki sieciowe wykorzystują luki zabezpieczeń w aplikacjach. Atakujący używają tych luk, aby wysyłać pakiety
zawierające destrukcyjny kod programu do określonych portów. Gdy aplikacje narażone na atak prowadzą nasłuch na
portach, destrukcyjny kod umożliwia atakującym uzyskania dostępu do komputera.

Zapora programu Symantec Endpoint Protection — informacje
Zapora programu Symantec Endpoint Protection do przepuszczania lub blokowania ruchu sieciowego używa zasad
zapory i reguł. Program Symantec Endpoint Protection zawiera domyślną zasadę zapory z domyślnymi regułami i
ustawieniami zapory dla środowiska biurowego. Środowisko biurowe jest zazwyczaj chronione przez zapory firmowe,
brzegowe filtry pakietów lub serwery antywirusowe. W związku z tym jest zwykle lepiej zabezpieczone niż większość
środowisk domowych, dla których dostępna jest ograniczona ochrona brzegowa.
Reguły zapory określają sposób ochrony komputera klienckiego przed destrukcyjnym ruchem przychodzącym i
wychodzącym. Zapora automatycznie sprawdza zgodność wszystkich pakietów przychodzących i wychodzących z
tymi regułami. Następnie zapora przepuszcza lub blokuje pakiety na podstawie informacji określonych w regułach. Gdy
komputer próbuje nawiązać połączenie z innym komputerem, zapora porównuje typ tego połączenia z listą reguł zapory.
Zapora stosuje również stanową analizę wszystkich pakietów ruchu.
Podczas instalacji konsoli do każdej grupy automatycznie dodawana jest domyślna zasada zapory.
Przy każdym dodaniu nowej lokalizacji konsola automatycznie kopiuje zasadę zapory do lokalizacji domyślnej.
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Administrator określa poziom interakcji użytkownika z klientem przez umożliwienie lub zablokowanie konfigurowania
reguł i ustawień zapory. Użytkownicy mogą pracować z klientem tylko wówczas, gdy klient powiadamia ich o nowych
połączeniach sieciowych i możliwych problemach. Mogą też mieć pełny dostęp do interfejsu użytkownika.
Klienta można zainstalować z domyślnymi regułami zapory. W większości przypadków nie trzeba zmieniać ustawień.
Użytkownicy o bardzo dobrej znajomości zagadnień sieciowych mogą jednak dokonać wielu zmian ustawień zapory
klienckiej w celu zoptymalizowania ochrony komputera klienckiego.
Od wersji 14.2 klient z systemem Mac zawiera zaporę przeznaczoną tylko dla klientów zarządzanych. Użytkownik może
włączyć lub wyłączyć zaporę, jeśli administrator zezwolił na kontrolę klienta. Rozwiązanie to działa na innej warstwie
sieciowej niż zapora systemu operacyjnego Mac, więc obydwie zapory mogą działać równolegle.
Informacje o ustawieniach zapory dla klienta Mac
Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
Sposób działania zapory
Jak zapora stosuje stanową analizę pakietów
Typy zasad zabezpieczeń

Informacje o ustawieniach zapory dla klienta Mac
Ustawienia zapory dostępne w kliencie Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac:

• Inteligentne reguły zapory
• Niestandardowe reguły zapory
Te ustawienia może konfigurować tylko administrator program Symantec Endpoint Protection Manager. Zapora jest
dostępna tylko dla klientów zarządzanych.
Zapora jest uwzględniona w kliencie Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac od wersji 14.2.
Table 74: Ustawienia zapory
Typ ustawienia

Opis

Inteligentne reguły
zapory

Inteligentne reguły zapory chronią przed typowymi rodzajami ataków. Zezwalają one również na ruch w
ramach określonych protokołów, kiedy w systemie Mac wykonywane jest wstępne żądanie korzystania z
danego protokołu.
Ustawienia ochronne to:
• Wykrywanie skanowania portu
• Odmowa wykrywania usługi
• Mechanizm zapobiegania fałszowaniu adresów MAC
• Automatyczne blokowanie adresu IP atakującego
Protokoły ruchu zawierają:
• Smart DHCP
• Smart DNS
Zapora Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac nie integruje się z zaporą systemu operacyjnego.
Obydwie zapory działają równolegle. Zapora systemu operacyjnego działa na poziomie warstwy aplikacji, a
zapora Symantec Endpoint Protection zapewnia ochronę na niższych poziomach (Sieć i Transport).
Zapora Symantec Endpoint Protection dla komputerów Mac nie pozwala na korzystanie z reguł blokowania
typu peer-to-peer, ale reguły te można tworzyć w ramach niestandardowych reguł zapory.

Niestandardowe
reguły zapory

Niestandardowe reguły zapory pozwalają administratorom na tworzenie reguł zawierających różne atrybuty
ruchu sieciowego.

Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
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Tworzenie zasady zapory
Program Symantec Endpoint Protection zawiera domyślną zasadę zapory z domyślnymi regułami zapory i domyślnymi
ustawieniami zapory dla środowiska biurowego. Środowisko biurowe jest zazwyczaj chronione przez zapory firmowe,
brzegowe filtry pakietów lub serwery antywirusowe. W związku z tym jest zwykle lepiej zabezpieczone niż większość
środowisk domowych, dla których dostępna jest ograniczona ochrona brzegowa.
Podczas instalacji konsoli do każdej grupy automatycznie dodawana jest domyślna zasada zapory.
NOTE
Zmiana nazwy domyślnej reguły zapory może spowodować, że uaktualnienie nie spowoduje aktualizacji zasady.
Taka sama sytuacja zachodzi w przypadku domyślnej zasady zapory.
Przy każdym dodaniu nowej lokalizacji konsola automatycznie kopiuje zasadę zapory do lokalizacji domyślnej. Jeśli
domyślna ochrona nie jest odpowiednia, można dostosować zasadę zapory dla poszczególnych lokalizacji, na przykład
lokacji głównej lub lokacji współpracowników. Aby nie stosować domyślnej zasady zapory, można ją edytować lub
zastąpić inną wspólną zasadą.
Sposób tworzenia zasady zapory przedstawia zadania, które można wykonać w celu skonfigurowania nowej zasady
zapory. Najpierw należy dodać zasadę zapory, a pozostałe zadania są opcjonalne i można wykonać je w dowolnej
kolejności.
Table 75: Sposób tworzenia zasady zapory
Zadanie

Opis

Dodanie nowych reguł zapory

Reguły zapory są to składniki zasad określające sposób, w jaki zapora chroni komputery
klienckie przed destrukcyjnym ruchem przychodzącym i niebezpiecznymi aplikacjami. Zapora
automatycznie porównuje wszystkie pakiety przychodzące i pakiety wychodzącez tymi
regułami. Zapora przepuszcza lub blokuje pakiety na podstawie informacji określonych w
regułach. Można zmodyfikować reguły domyślne, utworzyć nowe reguły lub wyłączyć reguły
domyślne.
Podczas tworzenia nowej reguły zapory program Symantec Endpoint Protection proponuje
predefiniowane i domyślnie włączone reguły zapory.
Dodawanie nowej reguły zapory

Włącz i dostosuj powiadomienia o
zablokowaniu dostępu do aplikacji
wyświetlane użytkownikom

Użytkownikom można wysyłać powiadomienie o blokowaniu aplikacji, do której chcą uzyskać
dostęp.
Domyślnie ustawienia te są wyłączone.
Powiadamianie użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji

Włącz automatyczne reguły zapory

Można włączyć opcje, które automatycznie zezwalają na komunikację między określonymi
usługami sieciowymi. Opcje te eliminują konieczność tworzenia reguł jawnie zezwalających
na te usługi. Ustawienia ruchu można także skonfigurować tak, aby wykrywać i blokować ruch
odbywający się za pośrednictwem protokołu NetBIOS oraz Token Ring.
Tylko protokoły ruchu są włączone domyślnie.
Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły
Gdy klient Symantec Endpoint Protection wykryje atak pochodzący z internetu, może
automatycznie zablokować połączenie, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera klienckiego.
Klient uruchamia aktywną reakcję, która automatycznie blokuje przez określony czas całą
komunikację z i do atakującego komputera. Adres IP atakującego komputera jest blokowany
dla jednej lokalizacji.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Automatyczne blokowanie połączeń z atakującym komputerem
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Zadanie
Skonfiguruj ustawienia ochrony i
trybu ukrywania

Opis
Można włączyć ustawienia, które umożliwiają wykrywanie i rejestrowanie potencjalnych
ataków na klienta oraz blokowanie prób fałszowania adresu. Można włączyć ustawienia
uniemożliwiające atakom z zewnątrz wykrywanie informacji o klientach.
Zapobieganie zewnętrznym ukrytym atakom na komputery
Wszystkie opcje ochrony i opcje ukrywania są domyślnie wyłączone.

Zintegruj zaporę programu Symantec Sytuacje, w których zapora systemu Windows jest wyłączana przez program Symantec
Endpoint Protection z zaporą
Endpoint Protection, można skonfigurować. Podczas dezinstalacji Symantec Endpoint
systemu Windows
Protection program Symantec Endpoint Protection przywraca ustawienie zapory systemu
Windows do stanu sprzed zainstalowania programu Symantec Endpoint Protection.
Domyślne ustawienie to jednorazowe wyłączenie zapory systemu Windows i wyłączenie
komunikatu o wyłączeniu zapory systemu Windows.
Wyłączanie zapory systemu Windows
Skonfiguruj uwierzytelnianie P2P

Uwierzytelniania P2P można używać, aby zezwalać zdalnemu komputerowi klienckiemu
(równoprawnemu) na połączenie z innym komputerem klienckim (wystawcą uwierzytelnień)
w tej samej sieci firmowej. Wystawca uwierzytelnień tymczasowo blokuje ruch TCP i UDP
przychodzący z komputera zdalnego do chwili, gdy komputer zdalny przejdzie pomyślnie
sprawdzanie integralności hosta.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Blokowanie zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P

Po włączeniu zapory zasada zezwala na cały przychodzący i wychodzący ruch protokołu IP, z następującymi
wyjątkami:

• Zapora domyślnie blokuje cały ruch protokołu IPv6 z wszystkimi systemami zdalnymi.
NOTE

•

IPv6 to protokół warstwy sieci używany w Internecie. Jeżeli klient zostanie zainstalowany na komputerach z
systemem Windows Vista, lista Reguły będzie zawierać kilka domyślnych reguł blokujących protokół IPv6
sieci Ethernet. Po usunięciu reguł domyślnych należy utworzyć regułę blokującą protokół IPv6.
Zapora domyślnie ogranicza połączenia przychodzące kilku protokołów często używanych w atakach (na przykład
protokół udostępniania plików systemu Windows).
Wewnętrzne połączenia sieciowe są dozwolone, a sieci zewnętrzne są blokowane.

Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
Sprawdzone ustawienia zasady zapory dla klientów zdalnych

Zarządzanie regułami zapory
Reguły zapory określają sposób, w jaki zapora ma chronić komputery przed destrukcyjnym ruchem przychodzącym
i aplikacjami. Zapora automatycznie porównuje z włączonymi regułami wszystkie pakiety przychodzące i pakiety
wychodzące. Zapora przepuszcza lub blokuje pakiety na podstawie warunków określonych w regule zapory.
Domyślne reguły zapory klienta Symantec Endpoint Protection chronią komputer. Można jednak zmodyfikować reguły
zapory w celu zapewnienia dodatkowej ochrony, jeśli zezwala na to administrator lub na kliencie niezarządzanym.
Program Symantec Endpoint Protection jest instalowany z domyślną zasadą zapory, zawierającą reguły domyślne.
Podczas tworzenia nowej zasady zapory program Symantec Endpoint Protection proponuje domyślne reguły zapory.
Można zmodyfikować wszystkie reguły domyślne lub utworzyć nowe reguły zapory, jeśli zezwala na to administrator lub
na kliencie niezarządzanym.
Zasada musi zawierać co najmniej jedną regułę. Można jednak mieć tyle reguł, ile potrzeba. Reguły można w razie
potrzeby włączać lub wyłączać. Można na przykład wyłączyć regułę w celu rozwiązania problemów, a następnie włączyć
ją.
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Zarządzanie regułami zapory przedstawia niezbędne informacje na temat zarządzania regułami zapory.
Table 76: Zarządzanie regułami zapory
Zadanie

Opis

Zapoznanie się z
działaniem reguł zapory
i składnikami reguły
zapory

Przed zmodyfikowaniem reguł zapory należy zapoznać się z poniższymi informacjami o sposobie działania
reguł zapory:
• Sposób ustalania kolejności reguł, aby najpierw były przetwarzane reguły z największymi
ograniczeniami, a na końcu najbardziej ogólne
Kolejność przetwarzania reguł zapory, ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania włamaniom
— informacje
• Klient używa stanowej analizy pakietów, która śledzi stan połączeń sieciowych
Jak zapora stosuje stanową analizę pakietów
• Składniki zapory tworzące regułę zapory
Zrozumienie zasad działania wyzwalaczy i ich użytkowania umożliwia dostosowanie reguł zapory w
celu ochrony klientów i serwerów.
Elementy reguły zapory na kliencie

Dodanie nowej reguły
zapory

Można wykonać następujące zadania zarządzania regułami zapory:
• Dodaj nowe reguły w konsoli przy użyciu kilku metod
Jedna z metod umożliwia dodanie pustej reguły zawierającej ustawienia domyślne. Druga metoda
polega na użyciu kreatora prowadzącego przez kroki tworzenia nowej reguły.
Dodaj własne reguły do reguł, które program Symantec Endpoint Protection instaluje domyślnie
Dodawania reguł zapory na kliencie
• Dostosuj regułę, zmieniając dowolne kryteria reguły zapory.
• Eksportuj i importuj reguły zapory z innej zasady zapory
Eksportowanie lub importowanie reguł zapory na urządzeniu klienckim
• Kopiowanie i wklejanie reguł zapory
Aby oszczędzić czas, można utworzyć nową regułę zapory, kopiując istniejącą regułę podobną do
planowanej nowej reguły. Następnie można odpowiednio zmodyfikować skopiowaną regułę.

Dostosowanie reguły
zapory

Po utworzeniu nowej reguły lub w celu dostosowania reguły domyślnej można zmodyfikować dowolne
kryteria reguły zapory.

Dodawanie nowej reguły zapory
Nowe reguły zapory można utworzyć przy użyciu jednej z następujących metod:
Pusta reguła

Pusta reguła zezwala na cały ruch.
Dodawanie nowej pustej reguły zapory

Kreator dodawania reguł
zapory

W przypadku dodawania reguł za pomocą Kreatora dodawania reguł zapory należy pamiętać o
skonfigurowaniu reguły. Kreator nie konfiguruje nowych reguł z wieloma kryteriami.
Dodawanie nowej reguły zapory za pomocą kreatora

Jeżeli tylko jest to możliwe, należy tworzyć jedną regułę dla ruchu wychodzącego i przychodzącego. Nie trzeba tworzyć
reguł dla takiego ruchu przychodzącego, jak przychodzący ruch HTTP. W przypadku ruchu TCP klient Symantec Endpoint
Protection stosuje stanową analizę pakietów. W związku z tym nie potrzebuje reguły do filtrowania ruchu przychodzącego
w odpowiedzi na ruch inicjowany przez klientów.
Nowo utworzona reguła zapory jest automatycznie włączana. Jeśli trzeba zezwolić na komunikację z konkretnym
komputerem albo aplikacją, można wyłączyć regułę zapory. Reguła jest wyłączana dla wszystkich zasad dziedziczonych.
Jeśli jest to zasada wspólna, reguła jest wyłączana dla wszystkich lokalizacji, a tylko dla jednej lokalizacji w przypadku
zasady specyficznej dla danej lokalizacji.
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NOTE
Aby zapora mogła przetwarzać reguły, muszą być one włączone.
1. Aby dodać nową pustą regułę zapory, w konsoli otwórz zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
3. Na karcie Reguły, w obszarze listy Reguły kliknij polecenie Dodaj pustą regułę.
4. W razie potrzeby można zmienić kryteria reguły zapory.
5. Po zakończeniu konfigurowania reguły kliknij przycisk OK.
6. Aby dodać regułę zapory za pomocą kreatora, w konsoli otwórz zasadę zapory.
7. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
Na karcie Reguły na liście Reguły kliknij pozycję Dodaj regułę.
8. Uzupełnij opcje na każdym ekranie i kliknij przycisk Dalej.
9. Kliknij przycisk Zakończ.
W razie potrzeby można zmienić kryteria reguły zapory.
Dostosowywanie reguł zapory
Jak zapora stosuje stanową analizę pakietów

Reguły zapory serwera i klienta — informacje
Reguły są klasyfikowane jako reguły serwera lub klienta. Reguły serwera to reguły tworzone w konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager i pobierane do klienta Symantec Endpoint Protection. Reguły klienta to reguły
tworzone przez użytkownika na kliencie.
Wszystkie reguły w przypadku klienta dla komputerów Mac są regułami serwerowymi. Użytkownicy komputerów Mac nie
mogą tworzyć reguł klienta dla klientów z systemem Mac.
Zapora ta jest dostępna na urządzeniach klienckich dla komputerów Mac od wersji 14.2.
Poziom kontroli użytkownika i status reguły przedstawia relacje między poziomem kontroli użytkownika klienta a interakcją
użytkownika z regułami zapory.
Table 77: Poziom kontroli użytkownika a stan reguły
Poziom kontroli
użytkownika

Interakcja użytkownika

Kontrola serwera

Klient systemu Windows otrzymuje reguły serwera, lecz użytkownik nie może ich wyświetlić. Użytkownik nie
może tworzyć reguł klienta.
Klient na komputerach Mac nie umożliwia użytkownikom włączania ani wyłączania zapory.

Kontrola mieszana

Klient systemu Windows otrzymuje reguły serwera. Użytkownik może utworzyć reguły klienta, które są scalane
z regułami serwera i ustawieniami zabezpieczeń klienta.
Klient na komputerach Mac umożliwia lub nie umożliwia użytkownikom włączania lub wyłączania zapory. Jest
to zależne od szczegółowych ustawień określonych w ramach kontroli serwera lub klienta.

Kontrola klienta

Klient nie otrzymuje reguł serwera. Użytkownik może tworzyć reguły klienta. Administrator program Symantec
Endpoint Protection Manager nie może wyświetlić reguł klienta.
Klient na komputerach Mac umożliwia użytkownikom włączanie lub wyłączanie zapory.
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Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
Priorytet przetwarzania reguł klienta i reguł serwera tworzy listę kolejności przetwarzania reguł serwera, reguł klienta i
ustawień serwera przez zaporę.
Table 78: Priorytet przetwarzania reguł serwera i reguł klienta
Priorytet

Typ reguły lub ustawienie

Pierwszy

Reguły serwera z wysokim priorytetem (reguły powyżej niebieskiej linii na liście Reguły)

Drugi

Reguły klienta

Trzeci

Reguły serwera z niskim priorytetem (reguły poniżej niebieskiej linii na liście Reguły)
Na kliencie reguły serwera pod niebieską linią są przetwarzane po regułach klienta.

Czwarty

Ustawienia zabezpieczeń klienta

Piąty

Klienckie ustawienia specyficzne dla aplikacji

Na kliencie użytkownicy mogą zmodyfikować regułę klienta lub ustawienie zabezpieczeń, lecz nie mogą zmodyfikować
reguły serwera.
WARNING
Jeśli klient działa w trybie kontroli mieszanej, użytkownicy mogą utworzyć regułę klienta, która zezwala na cały
ruch. Ta reguła powoduje pominięcie wszystkich reguł serwera znajdujących się pod niebieską linią.
Zarządzanie regułami zapory
Zmiana kolejności reguł zapory
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich

Kolejność przetwarzania reguł zapory, ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania
włamaniom — informacje
Reguły zapory są przetwarzane w kolejności od reguły z najwyższym priorytetem do reguły z najniższym priorytetem. Jeśli
pierwsza reguła nie określi, jak należy postąpić z pakietem, zapora przetwarza drugą regułę. Proces ten jest powtarzany
aż do znalezienia dopasowania. Po znalezieniu dopasowania zapora podejmuje działanie określone w regule. Kolejne
reguły o niższym priorytecie nie są przetwarzane. Jeśli na przykład na liście najpierw znajduje się reguła blokująca cały
ruch, a za nią reguła zezwalająca na cały ruch, klient zablokuje cały ruch.
Kolejność reguł można ustawić według ograniczeń. Najpierw przetwarzane są reguły z największymi ograniczeniami, a na
końcu najbardziej ogólne. Na przykład reguły blokujące ruch należy umieścić w pobliżu początku listy reguł. Reguły niżej
na liście mogą zezwalać na ruch.
Lista Reguły zawiera niebieską linię rozdzielającą. Linia rozdzielająca ustawia priorytet reguł w następujących sytuacjach:

• Gdy podgrupa dziedziczy reguły z grupy nadrzędnej.
• Gdy w kliencie systemu Windows jest włączona kontrola mieszana. Zapora przetwarza zarówno reguły serwera, jak i
reguły klienta.

Sprawdzone metody tworzenia bazy reguł przewidują następującą kolejność reguł:
1

Reguły blokujące cały ruch.

2

Reguły zezwalające na cały ruch.

3

Reguły zezwalające na określone komputery lub blokujące je.

4

Reguły zezwalające na określone aplikacje, usługi sieciowe i porty lub blokujące je.
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Kolejność przetwarzania wyświetla kolejność przetwarzania reguł, ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania
włamaniom przez zaporę.
Table 79: Kolejność przetwarzania
Priorytet

Ustawienie

Pierwszy

Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Drugi

Ustawienia systemu zapobiegania włamaniom, ruchu i trybu ukrywania

Trzeci

Reguły wbudowane

Czwarty

Reguły zapory

Piąty

Sprawdzanie skanowania portów

Szósty

Sygnatury systemu zapobiegania włamaniom pobierane za pośrednictwem usługi LiveUpdate

Dziedziczone reguły zapory — informacje
Zasada podgrupy może dziedziczyć jedynie reguły zapory włączone w grupie nadrzędnej. Dziedziczone reguły można
wyłączyć, ale nie można ich modyfikować. Nowe reguły dodawane do zasady grupy nadrzędnej są też automatycznie
dodawane do dziedziczącej zasady.
Reguły dziedziczone wyświetlane na liście Reguły są zapisane kursywą (wersja 14.x) lub wyświetlane w kolorze
fioletowym (wersja 12.1.x). Powyżej błękitnej linii dziedziczone reguły są dodawane ponad utworzonymi regułami
utworzonymi jako administrator program Symantec Endpoint Protection Manager. Poniżej błękitnej linii dziedziczone
reguły są dodawane poniżej utworzonych reguł.
Zasada zapory dziedziczy również reguły domyślne, tak więc zasada zapory podgrupy może mieć dwa zestawy reguł
domyślnych. Można usunąć jeden z zestawów reguł domyślnych.
Jeżeli dziedziczone reguły mają być usunięte, należy raczej usunąć dziedziczenie niż usuwać reguły. Należy usunąć
wszystkie dziedziczone reguły, a nie tylko wybrane reguły.
Procesy zapory w następujący sposób dziedziczą reguły zapory z listy Reguły:
Nad niebieską linią
rozdzielającą

Reguły dziedziczone przez zasadę mają pierwszeństwo przed regułami tworzonymi przez administratora.

Pod niebieską linią
rozdzielającą

Reguły utworzone przez administratora mają pierwszeństwo przed regułami dziedziczonymi przez zasady.

Poniższy rysunek przedstawia uporządkowanie reguł na liście Reguły, gdy podgrupa dziedziczy reguły z grupy
nadrzędnej. W tym przykładzie grupą nadrzędną jest grupa Sprzedaż. Grupa Sprzedaż w Europie dziedziczy reguły z
grupy Sprzedaż.
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Zarządzanie regułami zapory
Dodawanie reguł zapory dziedziczonych z grupy nadrzędnej

Dodawanie reguł zapory dziedziczonych z grupy nadrzędnej
Reguły zapory można dodawać do zasady zapory poprzez dziedziczenie reguł z grupy nadrzędnej. Aby możliwe było
dziedziczenie reguł z grupy nadrzędnej, zasada grupy podrzędnej musi być zasadą niewspólną.
NOTE
Opcja ta jest niedostępna, jeżeli grupa dziedziczy wszystkie swoje zasady z grupy nadrzędnej.
Aby dodać dziedziczone reguły zapory z grupy nadrzędnej:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
3. Na karcie Reguły zaznacz opcję Dziedzicz reguły zapory z grupy nadrzędnej.
Aby usunąć dziedziczone reguły, usuń zaznaczenie opcji Dziedzicz reguły zapory z grupy nadrzędnej.
4. Kliknij przycisk OK.
Edycja zasady
Dziedziczone reguły zapory — informacje
Zarządzanie regułami zapory

Zmiana kolejności reguł zapory
Zapora przetwarza listę reguł zapory w kolejności od góry do dołu. Zmieniając kolejność reguł na liście, można wpływać
na sposób ich przetwarzania przez zaporę.
Jeżeli klient programu Symantec Endpoint Protection korzysta z przełączania lokalizacji, gdy użytkownik zmieni kolejność
reguł zapory, zmiana dotyczyć będzie tylko kolejności bieżącej lokalizacji.
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NOTE
Aby uzyskać lepszą ochronę, należy reguły z największymi ograniczeniami umieścić na początku listy, a na jej
końcu reguły najmniej restrykcyjne.
Kolejność przetwarzania reguł zapory, ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania włamaniom — informacje
Aby zmienić kolejność reguł zapory:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory kliknij pozycję Reguły, a następnie wybierz regułę, którą chcesz przenieść.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby przetwarzać regułę wcześniej, kliknij przycisk Przenieś w górę.
• Aby przetwarzać daną regułę po regule następującej po niej, kliknij przycisk Przenieś w dół.
4. Kliknij przycisk OK.
Aby zmienić kolejność reguł zapory:
5. W programie klienckim kliknij pozycję Stan na pasku bocznym.
6. Obok pozycji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów kliknij pozycję Opcje > Skonfiguruj reguły
zapory.
7. W oknie dialogowym Konfigurowanie reguł zapory wybierz regułę, którą chcesz przenieść.
8. Wykonaj jedno z następujących działań:

• Aby zapora przetwarzała tę regułę przed regułą ją poprzedzającą, kliknij strzałkę w górę.
• Aby zapora przetwarzała tę regułę po regule znajdującą się za nią, kliknij strzałkę w dół.
9. Po zakończeniu przenoszenia reguł kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory

Jak zapora stosuje stanową analizę pakietów
Zapora stosuje analizę stanową do śledzenia bieżących połączeń. Analiza stanowa śledzi źródłowe i docelowe adresy
IP, porty, aplikacje oraz inne informacje o połączeniu. Zanim klient sprawdzi reguły zapory, podejmuje decyzje dotyczące
przepływu ruchu na podstawie informacji o połączeniu.
Jeśli na przykład reguła zapory zezwala na połączenie komputera z serwerem internetowym, zapora rejestruje informacje
o połączeniu. Gdy serwer odpowiada, zapora odkrywa, że na komputerze spodziewana jest odpowiedź z serwera
internetowego. Zezwala na przepływ ruchu z serwera internetowego do inicjującego komputera bez sprawdzania bazy
reguł. Reguła musi zezwalać na początkowy ruch wychodzący, zanim zapora zarejestruje informacje o połączeniu.
Stanowa analiza pakietów eliminuje konieczność tworzenia nowych reguł. Dla ruchu inicjowanego w jednym kierunku
nie trzeba tworzyć reguł zezwalających na ruch w obu kierunkach. Ruch klienta inicjowany w jednym kierunku to ruch
protokołów Telnet (port 23), HTTP (port 80) i HTTPS (port 443). Ruch wychodzący inicjują komputery klienckie. Należy
utworzyć regułę zezwalającą na ruch wychodzący tych protokołów. Stanowa analiza pakietów automatycznie zezwala na
ruch zwrotny przesyłany w odpowiedzi na ruch wychodzący. Ponieważ zapora z natury przeprowadza analizę stanową,
należy jedynie utworzyć reguły inicjujące połączenie, a nie charakterystyki poszczególnych pakietów. Wszystkie pakiety
należące do dozwolonego połączenia są automatycznie przepuszczane jako część tego samego połączenia.
Pełna analiza pakietów obsługuje wszystkie reguły kierujące ruchem TCP.
Stanowa analiza pakietów nie obsługuje reguł filtrowania ruchu protokołu ICMP. Dla ruchu protokołu ICMP należy
utworzyć reguły dopuszczające ruch w obu kierunkach. Jeśli na przykład klienci mają mieć możliwość używania polecenia
ping i otrzymywania odpowiedzi, należy utworzyć regułę dopuszczającą ruch protokołu ICMP w obu kierunkach.

278

Tabela stanu z informacjami o połączeniu może być co pewien czas czyszczona. Jest ona na przykład czyszczona
podczas aktualizacji zasady zapory i ponownego uruchomienia usług Symantec Endpoint Protection.

Wyzwalacze aplikacji w regule zapory — informacje
Gdy aplikacja jest jedynym wyzwalaczem zdefiniowanym w regule zezwalającej na ruch, zapora zezwala aplikacji na
wykonywanie wszystkich operacji sieciowych. Wartością znaczącą jest aplikacja, a nie wykonywane przez nią operacje
sieciowe. Przyjmijmy na przykład, że reguła zezwala na aplikację Internet Explorer i nie definiuje żadnych innych
wyzwalaczy. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zdalnych witryn przy użyciu protokołu HTTP, HTTPS, FTP, Gopher lub
dowolnego innego protokołu obsługiwanego przez przeglądarkę internetową. Można zdefiniować dodatkowe wyzwalacze
opisujące konkretne protokoły sieciowe i hosty, z którymi komunikacja jest dozwolona.
Rozwiązywanie problemów związanych z regułami opartymi na aplikacjach może być trudne, ponieważ aplikacja
może używać wielu protokołów. Jeśli na przykład zapora przetwarza regułę zezwalającą na aplikację Internet Explorer
przed regułą blokującą protokół FTP, użytkownik może komunikować się za pomocą protokołu FTP. Użytkownik może
wprowadzić adres URL serwera FTP (na przykład ftp://ftp.symantec.com) w przeglądarce.
Przyjmijmy na przykład, że reguła zezwala na aplikację Internet Explorer i nie definiuje żadnych innych wyzwalaczy.
Użytkownicy komputera mogą uzyskać dostęp do zdalnych witryn przy użyciu protokołu HTTP, HTTPS, FTP, Gopher lub
dowolnego innego protokołu obsługiwanego przez przeglądarkę internetową. Można zdefiniować dodatkowe wyzwalacze
opisujące protokoły sieciowe i hosty, z którymi komunikacja jest dozwolona.
Nie należy stosować reguł aplikacji do kontrolowania ruchu na poziomie sieci. Na przykład reguła blokująca lub
ograniczająca używanie programu Internet Explorer nie będzie mieć żadnego skutku, jeśli użytkownik użyje innej
przeglądarki internetowej. Ruch generowany przez inną przeglądarkę internetową zostanie wówczas porównany z
wszystkimi innymi regułami, ale nie z regułą dotyczącą programu Internet Explorer. Reguły oparte na aplikacjach są
skuteczniejsze, gdy reguły są konfigurowane w celu blokowania aplikacji wysyłających i odbierających ruch.
Definiowanie informacji o aplikacjach
Powiadamianie użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji
Zarządzanie regułami zapory
Blokowanie potencjalnie zaatakowanych aplikacji sieciowych

Definiowanie informacji o aplikacjach
Można zdefiniować informacje o aplikacjach uruchamianych na klientach i umieścić je w regule zapory.
Aplikacje można określić na następujące sposoby:

• Wpisując informacje ręcznie.
•

Aby ręcznie określić informacje o aplikacjach:
Wyszukując aplikację na liście zapamiętanych aplikacji.
Aplikacje z listy zapamiętanych aplikacji to aplikacje, które są uruchamiane przez komputery klienckie w danej sieci.
Aby wyszukać aplikacje na liście zapamiętanych aplikacji:

1. Aby ręcznie określić informacje o aplikacjach, w konsoli otwórz zasadę zapory.
2. Na stronie Zasady zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows kliknij opcję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 na stronie Zasady zapory kliknij opcję Reguły.
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3. Na karcie Reguły, na liście Reguły kliknij prawym przyciskiem myszy pole Aplikacja dla reguły, którą chcesz zmienić,
a następnie kliknij polecenie Edytuj.
4. W oknie dialogowym Lista aplikacji kliknij pozycję Dodaj.
5. W oknie dialogowym Dodawanie aplikacji wprowadź co najmniej jedno z poniższych pól:

• Nazwa pliku, która obejmuje ścieżkę pliku.
• Opis pliku

To pole jest wykorzystywane tylko do wyświetlania. Nie działa jako warunek dopasowania.

• Rozmiar pliku, w bajtach
• Data ostatniej modyfikacji aplikacji
• Niepowtarzalny identyfikator pliku
NOTE

Aby używać rozmiaru pliku, daty ostatniej modyfikacji lub niepowtarzalnego identyfikatora pliku do
definiowania reguły zapory, należy włączyć funkcję monitorowania aplikacji sieciowych. Jeżeli funkcja
monitorowania aplikacji sieciowych jest wyłączona, wszystkie pola oprócz Nazwa pliku będzie ignorowane
przy przetwarzaniu reguł.
6. Kliknij przycisk OK, aby dodać warunki aplikacji.
7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać listę aplikacji.
8. Aby wyszukać aplikacje na liście zapamiętanych aplikacji, na stronie Zasady zapory kliknij pozycję Reguły.
9. Na karcie Reguły wybierz regułę, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Aplikacja, a następnie kliknij polecenie
Edytuj.
10. W oknie dialogowym Lista aplikacji kliknij pozycję Dodaj z.
11. W oknie dialogowym Wyszukaj aplikacje wyszukaj żądaną aplikację.
12. W obszarze tabeli Wyniki kwerendy, aby dodać aplikację do listy Aplikacje, zaznacz żądaną aplikację, kliknij pozycję
Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.
13. Kliknij przycisk Zamknij.
14. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory
Edycja zasady
Wyzwalacze aplikacji w regule zapory — informacje

Blokowanie potencjalnie zaatakowanych aplikacji sieciowych
Monitorowanie aplikacji sieciowych rejestruje działania aplikacji w dzienniku zabezpieczeń. Jeśli składniki aplikacji są
modyfikowane zbyt często, prawdopodobnie koń trojański zaatakował aplikację i komputer kliencki nie jest bezpieczny.
Jeśli składniki aplikacji są modyfikowane niezbyt często, prawdopodobnie zainstalowana została poprawka i komputer
kliencki jest bezpieczny. Informacji tych można użyć w celu utworzenia reguły zapory zezwalającej na aplikację lub ją
blokującej.
Klienta można skonfigurować do wykrywania i monitorowania dowolnej aplikacji uruchamianej na komputerze klienckim i
korzystającej z sieci. Aplikacje sieciowe wysyłają i odbierają ruch. Klient wykrywa, czy składniki aplikacji zmieniają się.
Jeśli podejrzewane jest zaatakowanie aplikacji przez konia trojańskiego, można za pomocą monitorowania aplikacji
sieciowych skonfigurować klienta do blokowania aplikacji. Można również skonfigurować klienta do pytania użytkowników,
czy aplikacja powinna zostać zablokowana.
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Przyczyny zmiany składników aplikacji mogą być następujące:

• Koń trojański zaatakował aplikację.
• Aplikacja została zaktualizowana za pomocą nowej wersji lub aktualizacji.
Możliwe jest utworzenie listy aplikacji, które nie są monitorowane przez klienta. Aplikacje można wykluczyć, jeśli są
one zabezpieczone przed atakiem konia trojańskiego, natomiast są często automatycznie aktualizowane przy użyciu
poprawek.
Można również zminimalizować liczbę wyświetlanych użytkownikom powiadomień z pytaniem, czy chcą zablokować
aplikację sieciową, czy też na nią zezwolić.
Aby blokować potencjalnie zaatakowane aplikacje sieciowe:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. W obszarze Klienty wybierz grupę, a następnie kliknij pozycję Zasady.
3. Na karcie Zasady, w obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij pozycję Monitorowanie
aplikacji sieciowych.
4. W oknie dialogowym Monitorowanie aplikacji sieciowych dla nazwa grupy kliknij pozycję Włącz monitorowanie
aplikacji sieciowych.
5. Z listy rozwijanej Gdy wykryta zostanie zmiana aplikacji wybierz działanie, które zapora ma podejmować wobec
aplikacji uruchomionej na kliencie:
Zapytaj

Powoduje wyświetlenie pytania, czy użytkownik chce zezwolić na aplikację, czy też ją zablokować.

Blokuj ruch

Blokuje uruchomienie aplikacji.

Zezwalaj i rejestruj

Zezwala na uruchomienie aplikacji i rejestruje informacje w dzienniku zabezpieczeń.
Zapora podejmuje to działanie tylko wobec aplikacji, które zostały zmodyfikowane.

6. W razie wybrania opcji Zapytaj kliknij pozycję Dodatkowy tekst.
7. W oknie dialogowym Dodatkowy tekst wpisz tekst, który chcesz wyświetlać pod standardowym komunikatem, a
następnie kliknij przycisk OK.
8. Aby wykluczyć aplikację z monitorowania, w obszarze Lista niemonitorowanych aplikacji wykonaj jedną z
następujących czynności:
Aby ręcznie określić
aplikację:

Kliknij pozycję Dodaj, wypełnij żądane pola, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zdefiniować
Kliknij pozycję Dodaj z.
aplikację za pomocą listy Lista zapamiętanych aplikacji monitoruje zarówno aplikacje sieciowe, jak i nie korzystające z sieci.
zapamiętanych aplikacji: Z listy zapamiętanych aplikacji należy wybrać tylko aplikacje sieciowe. Aplikacje dodane do listy
niemonitorowanych aplikacji można włączać, wyłączać, edytować lub usuwać.

9. Zaznacz pole obok aplikacji, aby ją włączyć lub wyczyść je, aby ją wyłączyć.
10. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory
Powiadamianie użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji
Wyzwalacze aplikacji w regule zapory — informacje
Wyszukiwanie informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerze
Zbieranie informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerach klienckich
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Powiadamianie użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji
Użytkownikom można wysyłać powiadomienie o blokowaniu aplikacji, do której chcą uzyskać dostęp. Powiadomienie to
jest wyświetlane na komputerach użytkowników.
NOTE
Włączenie zbyt wielu powiadomień może przytłoczyć, a nawet zaniepokoić użytkowników. Powiadomienia
należy włączać rozważnie.
Aby powiadamiać użytkowników o zablokowaniu dostępu do aplikacji:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasady zapory kliknij pozycję Reguły.
3. Na karcie Powiadomienia zaznacz opcję Wyświetl powiadomienie na komputerze w przypadku zablokowania
aplikacji przez klienta i w razie konieczności dodaj własny komunikat.
4. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory
Konfigurowanie powiadomień klienckich dla systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów

Wyzwalacze hosta w regule zapory — informacje
Definiując wyzwalacze hosta, określa się hosta po obu stronach opisanego połączenia sieciowego.
Hosty określa się zwyczajowo jako źródłowe lub docelowe w połączeniu sieciowym.
Relacje hostów można zdefiniować na jeden z następujących sposobów:
Źródłowe i docelowe

Host źródłowy i docelowy zależą od kierunku ruchu. Port źródłowy może w jednym przypadku należeć do
lokalnego komputera klienckiego, a w innym przypadku — do komputera zdalnego.
Relacja źródłowy/docelowy jest powszechniej stosowana w zaporach sieci.

Lokalne i zdalne

Host lokalny to zawsze lokalny komputer kliencki, a host zdalny to zawsze komputer zdalny znajdujący się w
innym miejscu w sieci. Takie wyrażenie relacji hosta jest niezależne od kierunku ruchu.
Relacja lokalny/zdalny jest powszechniej stosowana w zaporach hostów i stanowi prostszą metodę określania
ruchu.

Można zdefiniować wiele hostów źródłowych i wiele hostów docelowych.
Relacja między hostami źródłowymi i docelowymi Poniższy rysunek ilustruje relację źródłową i docelową w odniesieniu do
kierunku ruchu.
Relacja między hostami lokalnymi i zdalnymi ilustruje relację hosta lokalnego i zdalnego hosta w odniesieniu do kierunku
ruchu.
Relacje są oceniane przy użyciu następujących typów instrukcji:
Hosty zdefiniowane po obu stronach połączenia (między źródłem a celem)

Instrukcja OR

Wybrane hosty

Instrukcja AND
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Przyjmijmy na przykład, że reguła definiuje jeden host lokalny i wiele hostów zdalnych. Gdy zapora analizuje pakiety,
host lokalny musi mieć odpowiedni adres IP. Inne adresy mogą być dopasowywane do dowolnego hosta zdalnego. Na
przykład można zdefiniować regułę zezwalającą na komunikację HTTP między hostem lokalnym a hostem Yahoo.com lub
Google.com. Regułę taką można zastosować zamiast dwóch oddzielnych reguł.
Dodawanie grup hostów
Blokowanie ruchu do lub od określonego serwera
Zarządzanie regułami zapory

Dodawanie grup hostów
Grupa hostów to zbiór nazw domen DNS, nazw hostów DNS, adresów IP, zakresów adresów IP, adresów MAC lub
podsieci zgrupowanych pod jedną nazwą. Grupy hostów eliminują potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych
adresów i nazw hostów. Na przykład, aby do reguły zapory dodać wiele adresów IP, każdy z nich można dodać osobno.
Można też utworzyć grupę hostów zawierającą wiele adresów IP i dodać tę grupę do reguły zapory.
Podczas dodawania grup adresów konieczne jest opisanie miejsc, w których te grupy są używane. Aby usunąć grupę
hostów, należy najpierw usunąć ją ze wszystkich reguł zapory.
Po dodaniu grupy hostów, pojawia się ona na końcu listy Hosty. Dostęp do listy Hosty można uzyskać za pomocą pola
Host w regule zapory.
Aby dodać grupy hostów:
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Grupy hostów.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj grupę hostów.
4. W oknie dialogowym Grupa hostów wpisz nazwę, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
5. W oknie dialogowym Host wybierz hosta z listy rozwijanej Typ.
6. Wpisz odpowiednie informacje dla każdego typu hosta.
7. Kliknij przycisk OK.
8. W razie potrzeby dodaj następne hosty.
9. Kliknij przycisk OK.
Wyzwalacze hosta w regule zapory — informacje

Definiowanie kwerend DNS na podstawie lokalizacji
Można określić częstotliwość, z jaką określona lokalizacja ma przeprowadzać kwerendę DNS. Funkcja ta umożliwia
skonfigurowanie lokalizacji do wykonywania kwerend na serwerze DNS częściej niż inne lokalizacje.
Przyjmijmy na przykład, że zasada blokuje cały ruch na zewnątrz sieci firmowej, z wyjątkiem ruchu VPN. Przyjmijmy
też, że użytkownicy podróżują i muszą uzyskiwać dostęp do sieci przez tunel VPN z sieci hotelowej. Użytkownik może
utworzyć zasadę dla połączenia VPN wykorzystującego rozpoznawanie nazw DNS. Program Symantec Endpoint
Protection kontynuuje wysyłanie kwerendy DNS co pięć sekund aż do przełączenia się do tej lokalizacji. Dzięki temu
użytkownicy mogą szybciej uzyskać dostęp do sieci firmowej.
CAUTION
Tego ustawienia raczej nie należy konfigurować do używania bardzo niskiej wartości. Jeśli na przykład wszystkie
systemy zaczną uzyskiwać dostęp do serwera DNS co 5 sekund, może dojść do jego przeciążenia.
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Aby zdefiniować kwerendy DNS na podstawie lokalizacji:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci wybierz grupę, której ma dotyczyć funkcja.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj lokalizacjami.
4. Zaznacz opcję Pętla żądania DNS w.
5. Kliknij ustawienie czasu i przyrostów i zmodyfikuj zgodnie z potrzebami.
Można ustawić wartość w sekundach, minutach lub godzinach.
Wartość domyślna to 30 minut.
6. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory
Wyzwalacze hosta w regule zapory — informacje

Wyzwalacze usług sieciowych w regule zapory — informacje
Usługi sieciowe umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, udostępnianie plików i drukowanie komputerom
połączonym w sieć. Usługa sieciowa wykorzystuje do przesyłania określonego typu ruchu jednego lub kilku protokołów
lub portów. Na przykład usługa HTTP używa protokołu TCP i portów 80 i 443. Można utworzyć regułę zapory, która
zablokuje usługi sieciowe lub zezwoli na nie. Wyzwalacz usługi sieciowej identyfikuje co najmniej jeden protokół sieciowy,
który ma znaczenie w odniesieniu do opisywanego ruchu sieciowego.
Definiując wyzwalacze usług oparte na protokołach TCP lub UDP, określa się porty po obu stronach opisanego połączenia
sieciowego. Porty określa się zwyczajowo jako źródłowe lub docelowe w połączeniu sieciowym.
Dodawanie usług sieciowych do listy domyślnych usług sieciowych
Zezwalanie klientom na wyszukiwanie plików i drukarek w sieci
Zarządzanie regułami zapory

Dodawanie usług sieciowych do listy domyślnych usług sieciowych
Usługi sieciowe umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, udostępnianie plików i drukowanie komputerom
połączonym w sieć. Można utworzyć regułę zapory, która zablokuje usługi sieciowe lub zezwoli na nie.
Lista usług sieciowych eliminuje konieczność ponownego wprowadzania portów i protokołów w każdej tworzonej regule
blokującej usługi sieciowe lub zezwalającej na nie. Podczas tworzenia reguły zapory usługę sieciową można wybrać z
domyślnej listy często używanych usług sieciowych. Do domyślnej listy można także dodać nowe usługi sieciowe. Należy
jednak w tym celu znać typ użytego protokołu i używane porty.
NOTE
IPv4 i IPv6 to dwa protokoły warstwy sieci używane w Internecie. Jeżeli klient zostanie zainstalowany na
komputerach z systemem Windows Vista, lista Reguły będzie zawierać kilka domyślnych reguł blokujących
protokół IPv6 sieci Ethernet. Po usunięciu reguł domyślnych należy utworzyć regułę blokującą protokół IPv6.
NOTE
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową usługę sieciową. Niemniej jednak, ta usługa sieciowa
nie jest dodawana do listy domyślnej. Dostępu do niestandardowej usługi sieciowej nie można uzyskać za
pomocą żadnej innej reguły.
Aby dodać usługi sieciowe do listy domyślnej usług sieciowych:
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1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Usługi sieciowe.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj usługę sieciową.
4. W oknie dialogowym Usługa sieciowa wpisz nazwę usługi, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
5. Wybierz protokół z listy rozwijanej Protokół.
Dostępne opcje zmieniają się w zależności od wybranego protokołu.
6. Wypełnij odpowiednie pola, a następnie kliknij przycisk OK.
7. W razie potrzeby dodaj kolejne protokoły.
8. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory
Wyzwalacze usług sieciowych w regule zapory — informacje
Sprawdzanie, czy komputery w sieci mogą udostępniać komunikaty, pliki i drukarki
Zezwalanie klientom na wyszukiwanie plików i drukarek w sieci

Wyzwalacze karty sieciowej w regule zapory — informacje
Można określić regułę zapory, która blokuje lub przepuszcza ruch (wysyłany lub odbierany) na karcie sieciowej.
Definiując typ karty sieciowej, należy wziąć pod uwagę sposób używania karty sieciowej. Jeśli na przykład reguła
zezwala na ruch wychodzący HTTP z kart sieci Ethernet, ruch ten jest dozwolony na wszystkich zainstalowanych kartach
sieciowych tego samego typu. Można jednak określić również adresy hostów lokalnych. Komputer kliencki może używać
serwerów wyposażonych w wiele kart NIC i stacji roboczych łączących segmenty sieci. Aby kontrolować ruch związany z
daną kartą, należy stosować schemat adresowy każdego z segmentów, a nie samą kartę sieciową.
Lista kart sieciowych eliminuje konieczność ponownego wpisywania typów kart sieciowych dla reguł zapory. Podczas
tworzenia reguły zapory kartę sieciową można wybrać z domyślnej listy często używanych kart sieciowych. Do domyślnej
listy można także dodać nowe karty sieciowe.
Kartę sieciową można wybrać z domyślnej listy dostępnej w zasadach i regułach zapory. Najbardziej typowe karty
znajdują się na liście domyślnej na liście Składniki zasad.
NOTE
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową kartę sieciową. Niemniej jednak, ta karta sieciowa nie
jest dodawana do listy domyślnej. Dostępu do niestandardowej karty sieciowej nie można uzyskać za pomocą
żadnej innej reguły.
Zarządzanie regułami zapory
Dodawanie niestandardowej karty sieciowej do listy kart sieciowych
Kontrolowanie ruchu przechodzącego przez kartę sieciową

Dodawanie niestandardowej karty sieciowej do listy kart sieciowych
Do każdej karty sieciowej można zastosować oddzielną regułę zapory. Może na przykład być konieczne zablokowanie
ruchu przez sieć VPN w lokalizacji biurowej, ale nie w domu.
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Kartę sieciową można wybrać z domyślnej listy dostępnej w zasadach i regułach zapory. Najbardziej typowe karty
znajdują się na liście domyślnej na liście Składniki zasad. Dzięki użyciu domyślnej listy nie trzeba ponownie wpisywać
każdej karty sieciowej w przypadku każdej tworzonej reguły.
Lista kart sieciowych eliminuje konieczność wpisywania kart sieciowych dla reguł zapory. Podczas tworzenia reguły
zapory kartę sieciową można wybrać z domyślnej listy często używanych kart sieciowych. Do domyślnej listy można także
dodać nowe karty sieciowe.
NOTE
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową kartę sieciową. Niemniej jednak, ta karta sieciowa nie
jest dodawana do listy domyślnej. Dostępu do niestandardowej karty sieciowej nie można uzyskać za pomocą
żadnej innej reguły.
Aby dodać niestandardową kartę sieciową do listy kart sieciowych:
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady > Składniki zasad > Karty sieciowe.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj kartę sieciową.
3. W oknie dialogowym Karta sieciowa wybierz kartę z listy rozwijanej Typ karty sieciowej.
4. W polu Nazwa karty sieciowej można wpisać opcjonalny opis.
5. W polu tekstowym Identyfikacja karty sieciowej wpisz nazwę marki karty sieciowej (rozróżniane są małe i wielkie
litery).
Aby sprawdzić nazwę marki karty sieciowej, na komputerze klienckim należy otworzyć wiersz polecenia i wpisać
następujący tekst:
ipconfig/all

6. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie regułami zapory
Wyzwalacze karty sieciowej w regule zapory — informacje
Kontrolowanie ruchu przechodzącego przez kartę sieciową

Importowanie i eksportowanie reguł zapory
Reguły i ustawienia zapory można eksportować i importować z innej zasady zapory, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie
tworzyć. Można na przykład zaimportować częściowy zestaw reguł z jednej zasady do innej. Aby zaimportować reguły,
należy je najpierw wyeksportować do pliku .dat i mieć dostęp do tego pliku.
Reguły są dodawane w kolejności zgodnej z kolejnością względem niebieskiej linii na liście zasady źródłowej. Następnie
można zmienić kolejność ich przetwarzania.
1. Aby wyeksportować reguły zapory, w konsoli otwórz zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
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3. Na liście Reguły zaznacz reguły, które chcesz wyeksportować, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie Eksportuj.
4. W oknie dialogowym Eksportowanie zasady przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik .dat, wpisz nazwę
pliku, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
5. Aby zaimportować reguły zapory, w konsoli otwórz zasadę zapory.
6. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
7. Kliknij prawym przyciskiem myszy listę Reguły, a następnie kliknij polecenie Importuj.
8. W oknie dialogowym Importowanie zasady znajdź plik o rozszerzeniu .dat zawierający reguły zapory, które chcesz
zaimportować, a następnie kliknij przycisk Importuj.
9. W oknie dialogowym Wprowadź wpisz nową nazwę zasady, a następnie kliknij przycisk OK.
10. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory
Kolejność przetwarzania reguł zapory, ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania włamaniom — informacje

Importowanie lub eksportowanie reguł zapory na urządzeniu klienckim
Reguły można udostępniać innym klientom Symantec Endpoint Protection, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie tworzyć.
Reguły można wyeksportować z innego komputera i zaimportować do własnego. Importowane reguły są dodawane na
końcu listy reguł zapory. Importowane reguły nie zastępują istniejących reguł, nawet jeśli są z nimi identyczne.
Eksportowane i importowane reguły są zapisywane w pliku .sar.
Eksportowanie reguł zapory na urządzeniu klienckim:
1. W programie klienckim kliknij pozycję Stan na pasku bocznym.
2. Obok pozycji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów kliknij pozycję Opcje > Skonfiguruj reguły
zapory.
3. W oknie dialogowym Konfigurowanie reguł zapory wybierz reguły, które chcesz wyeksportować.
4. Kliknij te reguły prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Wyeksportuj wybrane reguły.
5. W oknie dialogowym Eksport wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij pozycję Zapisz.
6. Kliknij przycisk OK.
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Importowanie reguł zapory na urządzeniu klienckim:
1. W programie klienckim kliknij pozycję Stan na pasku bocznym.
2. Obok pozycji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów kliknij pozycję Opcje > Skonfiguruj reguły
zapory.
3. W oknie dialogowym Konfigurowanie reguł zapory kliknij prawym przyciskiem myszy listę reguł zapory, a następnie
kliknij polecenie Zaimportuj regułę.
4. W oknie dialogowym Import znajdź plik w formacie .sar zawierający reguły, które chcesz zaimportować.
5. Kliknij przycisk Otwórz.
6. Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie reguł zapory
Tworzona nowa zasada zapory zawiera kilka reguł domyślnych. W razie potrzeby można zmodyfikować jeden lub wiele
składników reguły.
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Składniki reguły zapory są następujące:
Działania

Parametry działania określają działania do podjęcia przez zaporę po pomyślnym dopasowaniu reguły. Jeśli reguła
zostanie dopasowana i wybrana w odpowiedzi na odebrany pakiet, zapora wykona wszystkie działania. Zapora
przepuszcza albo blokuje pakiet i rejestruje go w dzienniku lub nie rejestruje. Jeśli zapora przepuszcza ruch, zezwala
ruchowi określonemu przez regułę na dostęp do sieci. Jeśli zapora blokuje ruch, blokuje ruch określony przez regułę,
dzięki czemu nie uzyska on dostępu do sieci.
Działania są następujące:
• Zezwalaj
Zapora zezwala na połączenie sieciowe.
• Blokuj
Zapora blokuje połączenie sieciowe.
Note: Zapora w kliencie systemu Mac monitoruje pakiety, ale nie rejestruje ich.
Note: Ta uwaga dotyczy tylko wersji 14.2.

Wyzwalacze Gdy zapora analizuje regułę, wszystkie wyzwalacze muszą zwracać wartość true, aby dopasowanie było pozytywne.
Jeśli którykolwiek z wyzwalaczy nie zwróci wartości true w odniesieniu do bieżącego pakietu, zapora nie może
zastosować reguły. Definicje wyzwalające można łączyć, aby utworzyć bardziej złożone reguły, na przykład w celu
identyfikowania określonego protokołu w odniesieniu do określonego adresu docelowego.
Są to następujące wyzwalacze:
• Aplikacja
Gdy aplikacja jest jedynym wyzwalaczem zdefiniowanym w regule zezwalającej na ruch, zapora zezwala aplikacji
na wykonywanie wszystkich operacji sieciowych. Wartością znaczącą jest aplikacja, a nie wykonywane przez nią
operacje sieciowe. Można zdefiniować dodatkowe wyzwalacze opisujące konkretne protokoły sieciowe i hosty, z
którymi komunikacja jest dozwolona.
Wyzwalacze aplikacji w regule zapory — informacje
• Host
Definiując wyzwalacze hosta, określa się hosta po obu stronach opisanego połączenia sieciowego.
Hosty określa się zwyczajowo jako źródłowe lub docelowe w połączeniu sieciowym.
Wyzwalacze hosta w regule zapory — informacje
• Usługi sieciowe
Wyzwalacz usług sieciowych identyfikuje co najmniej jeden protokół sieciowy, który ma znaczenie w odniesieniu do
opisywanego ruchu sieciowego.
Lokalny komputer hosta zawsze jest właścicielem portu lokalnego, a zdalny komputer jest zawsze właścicielem
portu zdalnego. Takie wyrażenie relacji portu jest niezależne od kierunku ruchu.
Wyzwalacze usług sieciowych w regule zapory — informacje
• Karta sieciowa
W przypadku zdefiniowania wyzwalacza karty sieciowej reguła ma zastosowanie tylko do ruchu przesyłanego
lub odbieranego przy użyciu określonego typu karty sieciowej. Można określić dowolną kartę sieciową lub kartę
aktualnie skojarzoną z komputerem klienckim.
Wyzwalacze karty sieciowej w regule zapory — informacje
Warunki

Warunki reguły składają się z harmonogramu reguły i stanu wygaszacza ekranu.
Parametry warunkowe nie opisują aspektu połączenia sieciowego. Parametry warunkowe określają natomiast
aktywny stan reguły. Można określić harmonogram lub określić stan wygaszacza ekranu, który będzie określał, kiedy
dana reguła ma być uważana za aktywną lub nieaktywną. Parametry warunkowe są opcjonalne i jeśli nie zostały
zdefiniowane, nie mają znaczenia. Zapora nie przetwarza nieaktywnych reguł.

PowiadomieniaUstawienia rejestrowania umożliwiają określenie, czy serwer ma utworzyć wpis w dzienniku, czy też wysłać wiadomość
e-mail, kiedy zdarzenie związane z ruchem spełni kryteria ustawione w tej regule.
Ustawienie Istotność umożliwia określenie poziomu istotności naruszenia reguły.

Dostosowywanie reguł zapory
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1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
3. Na karcie Reguły, na liście Reguły, w polu Włączono sprawdź, czy pole jest włączone w celu włączenia reguły. Aby
wyłączyć regułę, usuń zaznaczenie pola.
Program Symantec Endpoint Protection przetwarza jedynie włączone reguły. Domyślnie wszystkie reguły są włączone.
4. Kliknij dwukrotnie pole Nazwa i wpisz unikatową nazwę reguły zapory.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Działanie i wybierz działanie, które ma podejmować program Symantec
Endpoint Protection po uruchomieniu reguły.
6. W polu Aplikacja określ aplikację.
Definiowanie informacji o aplikacjach
7. W polu Host określ wyzwalacz hosta.
Blokowanie ruchu do lub od określonego serwera
8. Oprócz wyzwalacza hosta można również określić ruch, któremu wolno uzyskiwać dostęp do podsieci lokalnej.
Zezwalanie tylko na określony ruch do podsieci lokalnej
9. W polu Usługa określ wyzwalacz usługi sieciowej.
Sprawdzanie, czy komputery w sieci mogą udostępniać komunikaty, pliki i drukarki
10. W polu Rejestruj określ, kiedy program Symantec Endpoint Protection ma wysyłać do administratora wiadomość email dotyczącą naruszenia tej reguły zapory.
Konfigurowanie powiadomień o naruszeniach reguł zapory
11. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Istotność i wybierz poziom istotności naruszenia reguły.
12. W kolumnie Karta sieciowa określ wyzwalacz karty sieciowej dla reguły.
Kontrolowanie ruchu przechodzącego przez kartę sieciową
13. W kolumnie Czas określ przedziały czasu, w których reguła ma być aktywna.
14. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Wygaszacz ekranu i określ stan wygaszacza ekranu komputera klienckiego
powodujący aktywność reguły.
Pola Utworzono o nie można edytować. Jeśli zasada jest wspólna, wyświetlany jest tekst Wspólna. W przeciwnym
razie wyświetlona jest nazwa grupy, do której przypisana jest zasada niewspólna.
15. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Opis, kliknij polecenie Edytuj, wpisz opcjonalny opis reguły, a następnie kliknij
przycisk OK.
16. Po zakończeniu konfigurowania reguły kliknij przycisk OK.
Dodawanie nowej reguły zapory
Zarządzanie regułami zapory

Blokowanie ruchu do lub od określonego serwera
Aby blokować ruch do lub z określonego serwera, można blokować ruch według adresu IP, a nie nazwy domeny lub
nazwy hosta. W przeciwnym razie użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do adresu IP odpowiadającego
nazwie hosta.
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Aby zablokować ruch do lub od określonego serwera:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory kliknij pozycję Reguły.
3. Na karcie Reguły wybierz żądaną regułę z listy Reguły, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Host, a następnie
kliknij polecenie Edytuj.
4. W oknie dialogowym Lista hostów wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Kliknij pozycję Źródłowy/docelowy.
• Kliknij pozycję Lokalny/zdalny.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby wybrać typ hosta z listy
rozwijanej Typ:

Wykonaj wszystkie poniższe zadania:
• W tabelach Źródłowe i docelowe lub Lokalne i zdalne kliknij pozycję Dodaj.
• W oknie dialogowym Host wybierz typ hosta z listy rozwijanej Typ, a następnie wprowadź
odpowiednie informacje dla każdego typu hosta.
• Kliknij przycisk OK.
Utworzony host jest automatycznie włączony.

Aby wybrać grupę hostów:

W oknie dialogowym Lista hostów wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Kliknij pozycję Źródłowy/docelowy.
• Kliknij pozycję Lokalny/zdalny.
Następnie w oknie dialogowym Lista hostów zaznacz w kolumnie Włączone pole każdej grupy
hostów, którą chcesz dodać do reguły.

6. W razie potrzeby dodaj następne hosty.
7. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do listy Reguły.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory
Dodawanie grup hostów

Zezwalanie tylko na określony ruch do podsieci lokalnej
Można utworzyć regułę zapory zezwalającą jedynie na określony ruch do podsieci lokalnej. Taka reguła zapory zawsze
dotyczy adresu IP podsieci lokalnej, bez względu na to, jaki jest ten adres. W związku z tym, nawet w razie zmiany adresu
IP podsieci lokalnej, nie trzeba modyfikować tej reguły dla nowego adresu.
Można na przykład utworzyć tę regułę, aby zezwolić jedynie na ruch do portu 80 w podsieci lokalnej, bez względu na
adres IP podsieci lokalnej.
Aby zezwolić tylko na określony ruch do podsieci lokalnej:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
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3. Na karcie Reguły, w tabeli Reguły zapory zaznacz regułę, którą chcesz edytować.
4. W kolumnie Host kliknij dwukrotnie regułę, dla której chcesz utworzyć warunek ruchu podsieci lokalnej.
5. W sekcji typu hosta, do którego stosuje się reguła (lokalnego lub zdalnego) kliknij przycisk Dodaj.
6. Kliknij listę rozwijaną Typ adresu i wybierz jedno z poniższych:

• Windows: Podsieć lokalna
• Mac: Podsieć
7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Lista hostów.
Dostosowywanie reguł zapory

Sprawdzanie, czy komputery w sieci mogą udostępniać komunikaty, pliki i drukarki
Usługi sieciowe umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, udostępnianie plików i drukowanie komputerom
połączonym w sieć. Można utworzyć regułę zapory, która zablokuje usługi sieciowe lub zezwoli na nie.
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową usługę sieciową. Niemniej jednak, ta usługa sieciowa nie jest
dodawana do listy domyślnej. Dostępu do niestandardowej usługi sieciowej nie można uzyskać za pomocą żadnej innej
reguły.
Aby kontrolować, czy komputery w sieci mogą udostępniać wiadomości, pliki i drukarki:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
3. Na karcie Reguły wybierz żądaną regułę z listy Reguły, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Usługa, a następnie
kliknij przycisk Edytuj.
4. W oknie dialogowym Lista usług zaznacz okno dialogowe obok każdej usługi, która ma wyzwalać regułę.
5. Aby dodać dodatkową usługę jedynie do wybranej reguły, kliknij pozycję Dodaj.
6. W oknie dialogowym Protokół wybierz żądany protokół z listy rozwijanej Protokół.
7. Wypełnij odpowiednie pola.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory
Wyzwalacze usług sieciowych w regule zapory — informacje
Dodawanie usług sieciowych do listy domyślnych usług sieciowych

Zezwalanie klientom na wyszukiwanie plików i drukarek w sieci
Klientowi można umożliwić udostępnianie plików i drukarek lub przeglądanie sieci lokalnej w poszukiwaniu
udostępnionych plików i drukarek. Aby zapobiec atakom sieciowym, można nie włączać udostępniania plików i drukarek w
sieci.
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Udostępnianie plików i drukarek należy włączyć poprzez dodanie reguł zapory. Reguły zapory umożliwiają dostęp do
portów w celu przeglądania i udostępniania plików i drukarek. Należy utworzyć jeden zestaw reguł zapory umożliwiający
klientowi udostępnianie plików i drugi zestaw reguł zapory, umożliwiający klientowi wyszukiwanie innych plików i drukarek.
Ustawienie działa odmiennie w zależności od wybranego typu kontroli klienta:
Kontrola klienta i kontrola mieszana

Użytkownicy klienta systemu Windows mogą włączyć te ustawienia automatycznie,
konfigurując je w obszarze Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów.
Użytkownicy klienta na komputerach Mac mogą tylko włączyć lub wyłączyć zaporę.

Kontrola mieszana

Reguła zapory serwera określająca ten typ ruchu może zastępować te ustawienia w systemie
Windows.
Wszystkie reguły zapory stanowią serwerowe reguły zapory na komputerach Mac.

Kontrola serwera

Ustawienia te nie są dostępne na kliencie.

1. Opcja 1: Aby umożliwić klientom pracującym na systemie Windows na wyszukiwanie plików i drukarek w sieci, w
konsoli otwórz Zasady zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Reguły.
3. Na karcie Reguły wybierz żądaną regułę z listy Reguły, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Usługa, a następnie
kliknij przycisk Edytuj.
4. W oknie dialogowym Lista usług kliknij przycisk Dodaj.
5. W oknie dialogowym Protokół, na liście rozwijanej Protokół kliknij pozycję TCP, a następnie kliknij pozycję Lokalny/
Zdalny.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby zezwolić klientom na
Na liście rozwijanej Port zdalny wpisz 88, 135, 139, 445.
wyszukiwanie plików i drukarek w
sieci:
Aby umożliwić innym
W obszarze Port lokalny wpisz 88, 135, 139, 445.
komputerom przeglądanie plików
na kliencie:

7. Kliknij przycisk OK.
8. W oknie dialogowym Lista usług kliknij przycisk Dodaj.
9. W oknie dialogowym Protokół, na liście rozwijanej Protokół kliknij pozycję UDP.
10. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby zezwolić klientom na
Na liście rozwijanej Port lokalny wpisz 137, 138.
wyszukiwanie plików i drukarek w Na liście rozwijanej Port zdalny wpisz 88.
sieci:
Aby umożliwić innym
Na liście rozwijanej Port lokalny wpisz 88, 137, 138.
komputerom przeglądanie plików
na kliencie:
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11. Kliknij przycisk OK.
12. W oknie dialogowym Lista usług upewnij się, że te dwie usługi są włączone, a następnie kliknij przycisk OK.
13. Na karcie Reguły upewnij się, że w polu Działanie ustawione jest działanie Zezwalaj.
14. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk OK.
15. Opcja 2: Aby umożliwić klientom pracującym na komputerze Mac przeglądanie plików i drukarek w sieci, w konsoli
otwórz Zasady zapory.
NOTE
Zapora klienta na komputerze Mac jest dostępna od wersji 14.2.
16. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
17. Na karcie Reguły wybierz żądaną regułę z listy Reguły, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Usługa, a następnie
kliknij przycisk Edytuj.
18. W oknie dialogowym Lista usług kliknij przycisk Dodaj.
19. W oknie dialogowym Protokół, na liście rozwijanej Protokół kliknij pozycję TCP, a następnie kliknij pozycję Lokalny/
Zdalny.
20. Aby umożliwić innym komputerom przeglądanie plików na kliencie, na liście rozwijanej Port lokalny wpisz wartości
139 i 445.
Żądania wychodzące przeglądania sieci z komputerów Mac są domyślnie włączone.
21. Kliknij przycisk OK.
22. W oknie dialogowym Lista usług upewnij się, że nowa usługa jest włączona, a następnie kliknij przycisk OK.
23. Na karcie Reguły upewnij się, że w polu Działanie ustawione jest działanie Zezwalaj.
24. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk OK.
Wykrywanie drukarek na komputerach Mac odbywa się za pomocą domyślnie aktywnej usługi Bonjour. Nie trzeba
konfigurować reguły niestandardowej dla usługi Bonjour.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory

Konfigurowanie powiadomień o naruszeniach reguł zapory
Można skonfigurować program Symantec Endpoint Protection tak, aby po każdym wykryciu przez zaporę naruszenia
reguły, ataku lub zdarzenia była wysyłana wiadomość e-mail. Na przykład administrator może chcieć wiedzieć, kiedy klient
blokuje ruch pochodzący z określonego adresu IP.
Aby skonfigurować powiadomienia o naruszeniach reguł zapory:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij pozycję Reguły.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 opcja Ustawienia – Mac nie jest dostępna.
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3. Na karcie Reguły wybierz żądaną regułę, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Dziennik i wykonaj co najmniej
jedną z poniższych czynności:
Aby wysyłać wiadomość
e-mail po wyzwoleniu
reguły zapory:

Zaznacz opcję Wyślij alert w wiadomości e-mail.

Aby generować
zdarzenie dziennika
po wyzwoleniu reguły
zapory:

W przypadku reguł w systemie Windows zaznacz obie opcje Zapisz w dzienniku ruchu i Zapisz w
dzienniku pakietów.
W przypadku reguł dla komputerów Mac zaznacz opcję Zapisz w dzienniku ruchu.

4. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk OK.
5. Skonfiguruj alert zabezpieczeń.
6. Skonfiguruj serwer poczty e-mail.
7. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów

Kontrolowanie ruchu przechodzącego przez kartę sieciową
W przypadku zdefiniowania wyzwalacza karty sieciowej reguła ma zastosowanie tylko do ruchu przesyłanego lub
odbieranego przy użyciu określonej karty sieciowej.
Za pomocą reguły zapory można dodać niestandardową kartę sieciową. Niemniej jednak, ta karta sieciowa nie jest
dodawana do wspólnej listy. Dostępu do niestandardowej karty sieciowej nie można uzyskać za pomocą żadnej innej
reguły.
Aby kontrolować ruch przechodzący przez kartę sieciową:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Reguły.
3. Na karcie Reguły wybierz żądaną regułę z listy Reguły, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Karta sieciowa, a
następnie kliknij polecenie Więcej kart sieciowych.
4. W oknie dialogowym Karta sieciowa wykonaj jedną z poniższych czynności:
Aby wyzwalać regułę dla dowolnej karty sieciowej (nawet jeśli nie
ma jej na liście):

Kliknij pozycję Zastosuj regułę do wszystkich kart sieciowych,
a następnie przejdź do kroku 7.

Aby wyzwalać regułę dla wybranych kart sieciowych:

Kliknij pozycję Zastosuj regułę do następujących kart
sieciowych.
Następnie zaznacz pole obok każdej karty sieciowej, która ma
wyzwalać regułę.

5. Aby dodać niestandardową kartę sieciową jedynie do wybranej reguły:

• Kliknij pozycję Dodaj.
• W oknie dialogowym Karta sieciowa wybierz typ karty sieciowej i wpisz nazwę marki karty sieciowej w polu
tekstowym Identyfikacja karty sieciowej.
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6. Kliknij przycisk OK.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie nowej reguły zapory
Dostosowywanie reguł zapory
Wyzwalacze karty sieciowej w regule zapory — informacje

Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej
Klienta można skonfigurować tak, aby użytkownicy nie mieli kontroli nad ustawieniami zapory, które mogą konfigurować
lub mieli pełną albo ograniczoną kontrolę nad nimi.
W przypadku zapory dla komputerów Mac użytkownik nie może tworzyć reguł zapory ani zmieniać jej ustawień bez
względu na ustawienia interfejsu klienta. Te opcje nie są widoczne w interfejsie klienta.
Kontrola serwera

W systemie Windows użytkownik nie może tworzyć reguł zapory ani włączać ustawień zapory.
W przypadku komputerów Mac użytkownik nie może włączać ani wyłączać zapory.

Kontrola klienta

W systemie Windows użytkownik może tworzyć reguły zapory i włączać wszystkie ustawienia zapory.
W przypadku komputerów Mac użytkownik może włączać i wyłączać zaporę.

Kontrola mieszana

W systemie Windows użytkownik może tworzyć reguły zapory. Administrator decyduje, które ustawienia
zapory może włączyć użytkownik.
W przypadku komputerów Mac można określić, czy użytkownik może włączać i wyłączać zaporę.

NOTE
Zapora ta jest dostępna na urządzeniu klienckim dla komputerów Mac od wersji 14.2.
Aby skonfigurować ustawienia zapory w przypadku kontroli mieszanej:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci wybierz grupę, której poziom kontroli przez użytkownika chcesz zmodyfikować.
3. Na karcie Zasady, w obszarze Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji rozwiń pozycję Ustawienia
specyficzne dla lokalizacji pod wybraną lokalizacją.
4. Na prawo od pozycji Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta kliknij kolejno Zadania > Edytuj
ustawienia.
5. W oknie dialogowym Ustawienia trybu kontroli kliknij opcję Kontrola mieszana, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
6. Na karcie Ustawienia kontroli klient/serwer, w obszarze kategorii Zasada zapory wykonaj jedno z następujących
zadań:

• Aby umożliwić użytkownikom konfigurację danego ustawienia klienta, kliknij opcję Klient.
• Aby skonfigurować ustawienie klienta, kliknij opcję Serwer.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Dla każdego ustawienia zapory, dla którego ustawiono opcję Serwer, włącz lub wyłącz odpowiednie ustawienie w
zasadzie zapory.
Zarządzanie ochroną za pomocą zapory
Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły
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Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły
Można włączyć opcje automatycznie umożliwiające komunikację między określonymi usługami sieciowymi bez
konieczności definiowania reguł jednoznacznie zezwalających na te usługi. Ustawienia ruchu można także skonfigurować
tak, aby wykrywać i blokować ruch odbywający się za pośrednictwem protokołu NetBIOS oraz Token Ring.
Można zezwolić na wychodzące żądania i przychodzące odpowiedzi dla połączeń sieciowych skonfigurowanych do
używania ruchu DHCP, DNS i WINS.
Filtry zezwalają klientom DHCP, DNS lub WINS na odebranie adresu IP z serwera. Chroni to także klientów przed atakami
z sieci w następujących warunkach:
Jeśli klient wysyła
żądanie do serwera

Klient czeka pięć sekund na zezwolenie na odpowiedź przychodzącą.

Jeśli klient nie wysyła
żądania do serwera

Każdy filtr blokuje pakiet.

W razie włączenia tych opcji program Symantec Endpoint Protection zezwala na pakiet, jeśli wysłane zostało żądanie, ale
nie blokuje pakietów. W celu blokowania pakietów należy utworzyć regułę zapory.
NOTE
Aby skonfigurować te ustawienia w trybie kontroli mieszanej, należy je również włączyć w oknie dialogowym
Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta.
Aby włączyć komunikację dla usług sieciowych bez dodawanie reguły
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory w sekcji Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia – Mac kliknij opcję Reguły
wbudowane.
W przypadku wersji starszych niż 14.2 te ustawienia są dostępne tylko dla systemu Windows.
3. Zaznacz opcje, które chcesz włączyć.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przypisz zasadę do lokalizacji.
Tworzenie zasady zapory
Edycja zasady
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich

Automatyczne blokowanie połączeń z atakującym komputerem
Gdy klient Symantec Endpoint Protection wykryje atak pochodzący z internetu, może automatycznie zablokować
połączenie, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera klienckiego. Klient uruchamia aktywną reakcję, która automatycznie
blokuje przez określony czas całą komunikację z i do atakującego komputera. Adres IP atakującego komputera jest
blokowany dla jednej lokalizacji.
Adres IP atakującego jest rejestrowany w dzienniku zabezpieczeń. Atak można odblokować, anulując określony adres IP
lub wszystkie aktywne reakcje.
Jeżeli klient ma skonfigurowaną kontrolę mieszaną, można określić, czy użytkownicy będą mogli włączyć to ustawienie na
kliencie. Jeżeli opcja nie jest dostępna, trzeba ją włączyć w oknie dialogowym Mieszane ustawienia kontroli interfejsu
użytkownika klienta.
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Zaktualizowane sygnatury systemu zapobiegania włamaniom, sygnatury ataków typu „odmowa obsługi”, skanowanie
portów i fałszowanie adresu MAC również mogą wyzwolić aktywną reakcję.
Aby automatycznie blokować połączenia z atakującym komputerem:
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory kliknij w lewym okienku jedną z opcji:

• W obszarze Ustawienia systemu Windows: Ochrona i tryb ukrywania
• W obszarze Ustawienia – Mac: Ochrona
Ustawienia dla systemu Mac są dostępne dopiero od wersji 14.2.

3. W obszarze Ustawienia ochrony zaznacz pole wyboru Automatycznie blokuj adres IP atakującego.
4. W polu tekstowym Liczba sekund, przez którą ma być blokowany adres IP wprowadź liczbę sekund, przez którą
mają być blokowani potencjalni atakujący.
Można wprowadzić wartość z zakresu od 1 do 999 999.
5. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie zasady zapory
Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej
Edycja zasady

Wykrywanie potencjalnych ataków i prób fałszowania adresu
Można włączyć różne ustawienia, które umożliwiają programowi Symantec Endpoint Protection wykrywanie i
rejestrowanie potencjalnych ataków na klienta oraz blokowanie prób fałszowania adresu. Wszystkie te opcje są domyślnie
wyłączone.
Włączyć można następujące ustawienia:
Włącz wykrywanie skanowania portów

Gdy to ustawienie jest włączone, program Symantec Endpoint Protection monitoruje
wszystkie przychodzące pakiety blokowane przez dowolne reguły zabezpieczeń. Jeśli
reguła blokuje w krótkim czasie kilka różnych pakietów na różnych portach, program
Symantec Endpoint Protection tworzy wpis w dzienniku zabezpieczeń.
Wykrywanie skanowania portów nie blokuje żadnych pakietów. Należy utworzyć zasadę
zabezpieczeń w celu blokowania ruchu w razie skanowania portów.

Włącz wykrywanie ataków typu odmowa Wykrycie ataku DoS to typ wykrycia włamania. Gdy to ustawienie jest włączone, klient
obsługi
blokuje ruch, jeśli wykryje wzorzec na podstawie znanych sygnatur, bez względu na
numer portu i typ protokołu internetowego.
Włącz przeciwdziałanie fałszowaniu
adresów MAC

Po włączeniu tego ustawienia program Symantec Endpoint Protection zezwala na ruch
przychodzący i wychodzący tylko pod warunkiem, że wysłano żądanie do tego hosta:
• ARP (Address resolution protocol) (IPv4)
• NDP (Neighbor Discovery Protocol) (IPv6)
Obsługa od wersji 14.2.
Każdy inny rodzaj ruchu jest blokowany, a wpis jest generowany w dzienniku
zabezpieczeń.

NOTE
Aby skonfigurować te ustawienia w trybie kontroli mieszanej, należy je również włączyć w oknie dialogowym
Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta.
Aby wykrywać potencjalne ataki i próby fałszowania adresu:
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1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory kliknij jedną z następujących opcji:

• W obszarze Ustawienia systemu Windows: Ochrona i tryb ukrywania
• W obszarze Ustawienia – Mac: Ochrona
Ustawienia dla systemu Mac są dostępne dopiero od wersji 14.2.

3. W obszarze Ustawienia ochrony zaznacz opcje, które chcesz włączyć.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przypisz zasadę do lokalizacji.
Tworzenie zasady zapory
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
Edycja zasady

Zapobieganie zewnętrznym niewidzialnym atakom na komputery
Można włączyć ustawienia uniemożliwiające atakom z zewnątrz wykrywanie informacji o klientach. Domyślnie ustawienia
te są wyłączone.
NOTE
Aby skonfigurować te ustawienia w trybie kontroli mieszanej, należy je również włączyć w oknie dialogowym
Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta.
NOTE
Ustawienia ukrywania są niedostępne dla zapory systemu Mac.
Zapora ta jest dostępna na klientach z systemem Mac od wersji 14.2.
Aby zapobiegać zewnętrznym ukrytym atakom na komputery
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory kliknij pozycję Ustawienia ruchu i trybu ukrywania.
3. W obszarze Ustawienia ukrywania zaznacz opcje, które chcesz włączyć.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przypisz zasadę do lokalizacji.
Tworzenie zasady zapory
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
Edycja zasady

Wyłączanie zapory systemu Windows
Można skonfigurować sytuacje, w których program Symantec Endpoint Protection wyłącza zaporę systemu Windows.
Program Symantec Endpoint Protection przywraca ustawienia zapory systemu Windows do stanu sprzed instalacji
Symantec Endpoint Protection, kiedy wystąpi jeden z następujących warunków:

• Program Symantec Endpoint Protection zostanie odinstalowany.
• Gdy zapora programu Symantec Endpoint Protection jest wyłączona.
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NOTE
Program Symantec Endpoint Protection nie modyfikuje żadnych reguł ani wykluczeń istniejącej zasady zapory
systemu Windows.
Zazwyczaj użytkownik systemu Windows otrzymuje powiadomienie, gdy komputer jest ponownie uruchamiany, jeśli
zapora systemu Windows jest wyłączona. Program Symantec Endpoint Protection wyłącza domyślnie to powiadomienie,
aby nie alarmować użytkowników, gdy zapora systemu Windows jest wyłączona. Można jednak w razie potrzeby włączyć
powiadomienie.
Wyłączanie zapory systemu Windows
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję Zapora.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Utwórz nową zasadę zapory.
• Na liście Zasady zapory kliknij dwukrotnie zasadę zapory, którą chcesz zmodyfikować.
4. W obszarze Zasada zapory kliknij pozycję Integracja z systemem Windows.
5. Na liście rozwijanej Wyłącz Zaporę systemu Windows określ, kiedy zapora systemu Windows ma być wyłączona.
Ustawienie domyślne to Wyłącz tylko raz.
Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach, kliknij pozycję Pomoc.
Integracja z systemem Windows
6. Na liście rozwijanej Komunikat o wyłączeniu Zapory systemu Windows określ, czy chcesz wyłączyć wyświetlany
przy uruchomieniu systemu Windows komunikat wskazujący, że zapora systemu Windows jest wyłączona.
Ustawienie domyślne to Wyłącz, czyli użytkownikowi przy uruchomieniu komputera nie jest wyświetlany komunikat
wskazujący z informacją, że zapora systemu Windows jest wyłączona.
7. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie zasady zapory
Typy zasad zabezpieczeń

Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Domyślne ustawienia systemu zapobiegania włamaniom chronią komputery klienckie przed wieloma rodzajami zagrożeń.
Ustawienia domyślne można dostosować do potrzeb danej sieci.
Uruchomiona na serwerach aplikacja zapobiegająca włamaniom Symantec Endpoint Protection może wpływać na ich
zasoby lub na czas odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Najważniejsze wskazówki dotyczące ochrony punktów końcowych na serwerach z systemem Windows
NOTE
Klient systemu Linux nie obsługuje funkcji zapobiegania włamaniom.
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Table 80: Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Zadanie

Opis

Zapoznanie się z systemem
zapobiegania włamaniom

Należy zapoznać się ze sposobem, w jaki system zapobiegania włamaniom wykrywa ataki
sieciowe i ataki na przeglądarkę.
Sposób działania funkcji Zapobieganie włamaniom
Dostarczane przez firmę Symantec sygnatury systemu zapobiegania włamaniom — informacje

Włącz funkcję Zapobieganie
włamaniom

Aby zapewnić ochronę komputerom, należy mieć włączoną funkcję Zapobieganie włamaniom:
• Zapobieganie włamaniom sieciowym
• Zapobieganie włamaniom do przeglądarki (tylko komputery z systemem Windows)
Zapobieganie włamaniom do przeglądarki można również skonfigurować tak, aby jedynie
rejestrować zdarzenia wykrycia, ale ich nie blokować. Takiej konfiguracji należy używać
jedynie tymczasowo, gdyż zmniejsza ona poziom zabezpieczeń klienta. Tryb jedynie
rejestrowania można na przykład włączyć na czas rozwiązywania problemów z blokowaniem
ruchu na kliencie. Po przejrzeniu dziennika ataków w celu zidentyfikowania i wykluczenia
sygnatur blokujących ruch tryb ten należy wyłączyć.
Włączanie funkcji zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do przeglądarki
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
Oba typy zapobiegania włamaniom oraz zaporę można także włączyć, wykonując polecenie
Włącz ochronę przed zagrożeniami sieciowymi na grupie lub kliencie.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli

Utworzenie wyjątków w celu
zmiany domyślnego sposobu
działania sygnatur systemu
zapobiegania włamaniom
sieciowym dostarczanych przez
firmę Symantec

Możliwe jest utworzenie wyjątków w celu zmiany domyślnego sposobu działania domyślnych
sygnatur systemu zapobiegania włamaniom sieciowym dostarczanych przez firmę Symantec.
Niektóre sygnatury blokują domyślnie ruch, a inne zezwalają domyślnie na ruch.
Note: Nie można zmienić sposobu działania sygnatur zapobiegania włamaniom do przeglądarki.
Zmiana domyślnego działania niektórych sygnatur sieciowych może być konieczna z
następujących powodów:
• Zmniejszenie obciążenia komputerów klienckich.
Można na przykład zmniejszyć liczbę sygnatur blokujących ruch. Niemniej jednak, należy
upewnić się, że sygnatura ataku nie stwarza zagrożenia, zanim się ją wykluczy z blokowania.
• Zezwolenie na niektóre sygnatury sieciowe blokowane domyślnie przez firmę Symantec.
Można na przykład utworzyć wyjątki, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów dotyczących
zwykłej operacji sieciowej podobnej do sygnatury ataku. Jeśli wiadomo, że operacja sieciowa
jest bezpieczna, można utworzyć wyjątek.
• Blokowanie niektórych sygnatur, na które zezwala firma Symantec.
Firma Symantec dostarcza na przykład sygnatury aplikacji peer-to-peer i domyślnie zezwala
na ruch. Można jednak utworzyć wyjątki, aby blokować ten ruch.
• Używanie sygnatur inspekcji do monitorowania pewnych typów ruchu (tylko system Windows)
Do sygnatur inspekcji w przypadku pewnych typów ruchu, na przykład ruchu wiadomości
komunikatora internetowego, jest przypisane domyślne działanie Nie rejestruj. Można
utworzyć wyjątek, tak aby rejestrować taki ruch, a następnie przeglądać go w dziennikach i
monitorować w sieci. Takiego wyjątku można użyć do blokowania ruchu, utworzenia reguły
zapory blokującej ruch lub pozostawienia ruchu bez zmian.
Można również utworzyć regułę aplikacji dotyczącą ruchu.
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
Użytkownikom można uniemożliwić uruchamianie aplikacji peer-to-peer na komputerach za
pomocą kontroli aplikacji.
Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji
W celu blokowania portów wysyłających i odbierających ruch sieciowy aplikacji P2P należy użyć
zasady zapory.
Tworzenie zasady zapory
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Zadanie

Opis

Utworzenie wyjątków w
celu ignorowania sygnatur
przeglądarek na komputerach
klienckich
(Dotyczy tylko systemu Windows).

Na komputerach z systemem Windows można utworzyć wyjątki w celu wykluczenia sygnatur
przeglądarek z systemu zapobiegania włamaniom do przeglądarki.
Sygnatury przeglądarek można zignorować, jeśli funkcja zapobiegania włamaniom do
przeglądarki wywołuje problemy z przeglądarkami w sieci.
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom

Wykluczenie określonych
komputerów ze skanowań
systemu zapobiegania włamaniom
sieciowym

Z zapobiegania włamaniom sieciowym można wykluczyć konkretne komputery. Niektóre
komputery w sieci wewnętrznej mogą na przykład być skonfigurowane do celów testowych. W
niektórych sytuacjach program Symantec Endpoint Protection powinien być może ignorować ruch
do i z tych komputerów.
Wykluczone komputery są wykluczane również z zapewnianej przez zaporę ochrony przed
atakiem typu „odmowa obsługi” i ochrony przed skanowaniem portów.
Konfigurowanie listy wykluczonych komputerów

Konfigurowanie powiadomień
funkcji zapobiegania włamaniom

Domyślnie na komputerach klienckich wyświetlane są komunikaty o próbach włamania.
Komunikat ten można dostosować.
Konfigurowanie powiadomień klienckich dla systemu zapobiegania włamaniom i funkcji
Ograniczenie ataków na pamięć

Utworzenie sygnatur
niestandardowego systemu
zapobiegania włamaniom (dotyczy
tylko systemu Windows)

Można napisać własne sygnatury systemu zapobiegania włamaniom, aby identyfikować określone
zagrożenie. Można w ten sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo, że sygnatura wywoła
fałszywe alarmy.
Można na przykład użyć sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom w celu
blokowania i rejestrowania stron internetowych.
Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Aby używać niestandardowych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom, należy zainstalować i
włączyć zaporę.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie

Monitorowanie zapobiegania
włamaniom

Należy regularnie sprawdzać, czy funkcja zapobiegania włamaniom jest włączona na
komputerach klienckich w sieci.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego

Sposób działania funkcji Zapobieganie włamaniom
System zapobiegania włamaniom i zapora są składnikami funkcji Ochrony przed zagrożeniami sieciowymi. Począwszy
od wersji 14, funkcje Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi i Ograniczenie ataków na pamięć są składnikami funkcji
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów.
Funkcja Zapobieganie włamaniom automatycznie wykrywa ataki sieciowe oraz ataki na przeglądarkę i blokuje je.
Funkcja Zapobieganie włamaniom to druga po zaporze warstwa ochrony komputerów klienckich. Funkcja Zapobieganie
włamaniom jest zwana również systemem zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System, IPS).
System zapobiegania włamaniom automatycznie wykrywa ataki sieciowe i blokuje je. W przypadku komputerów z
systemem Windows funkcja zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje ataki na obsługiwane przeglądarki. Funkcja
Zapobieganie włamaniom to druga po zaporze warstwa ochrony komputerów klienckich. Funkcja Zapobieganie
włamaniom jest zwana również systemem zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System, IPS).
Funkcja Zapobieganie włamaniom przechwytuje dane w warstwie sieci. Skanuje pakiety lub strumienie pakietów przy
użyciu sygnatur. Skanuje każdy pakiet z osobna, szukając wzorców odpowiadających atakom sieciowym lub atakom na
przeglądarkę. Funkcja Zapobieganie wykrywa ataki na składniki systemu operacyjnego i warstwę aplikacji.
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Table 81: Typy zapobiegania włamaniom
Typ

Opis

Zapobieganie włamaniom
sieciowym

Funkcja Zapobieganie włamaniom sieciowym za pomocą sygnatur identyfikuje ataki na komputery
klienckie. W przypadku znanych ataków system zapobiegania włamaniom automatycznie odrzuca
pakiety dopasowane do sygnatur.
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager można także utworzyć własne
niestandardowe sygnatury sieciowe. Sygnatur niestandardowych nie można utworzyć bezpośrednio
na kliencie, ale można je zaimportować na klienta. Sygnatury niestandardowe są obsługiwane tylko na
komputerach z systemem Windows.
Dostarczane przez firmę Symantec sygnatury systemu zapobiegania włamaniom — informacje

Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki (tylko system
Windows)
Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki

Funkcja Zapobieganie włamaniom do przeglądarki monitoruje ataki na przeglądarki Internet Explorer
i Firefox. Funkcja Zapobieganie włamaniom do przeglądarki nie jest obsługiwana w żadnych innych
przeglądarkach.
Przeglądarka Firefox może wyłączyć dodatek plug-in Symantec Endpoint Protection, jednak można go
później włączyć.
Ten typ zapobiegania włamaniom stosuje sygnatury ataków oraz analizę heurystyczną w celu
identyfikowania ataków na przeglądarki.
W przypadku niektórych ataków na przeglądarki funkcja zapobiegania włamaniom wymaga, aby klient
zamknął przeglądarkę. Na komputerze klienckim wyświetlane jest powiadomienie.
Najnowsze informacje o przeglądarkach, które chroni funkcja Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki, można znaleźć pod adresem: Wersje przeglądarek obsługiwane przez funkcję
zapobiegania włamaniom do przeglądarki.

Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Konfigurowanie systemu zapobiegania włamaniom

Dostarczane przez firmę Symantec sygnatury systemu zapobiegania włamaniom
— informacje
Dostarczane przez firmę Symantec sygnatury systemu zapobiegania włamaniom są domyślnie instalowane na kliencie.
System zapobiegania włamaniom używa dostarczanych przez firmę Symantec sygnatur do monitorowania
poszczególnych pakietów lub strumieni pakietów. W przypadku strumieni pakietów system zapobiegania włamaniom
może zapamiętywać listę wzorców lub częściowych wzorców z poprzednich ataków. Następnie stosuje te dane do
inspekcji następnych pakietów.
Sygnatury firmy Symantec obejmują sygnatury dla systemu zapobiegania włamaniom sieciowym i są pobierane na klienta
jako element składników oprogramowania usługi LiveUpdate. W przypadku komputerów z systemem Mac istnieją pewne
dodatkowe sygnatury systemu zapobiegania włamaniom sieciowym, które są wbudowane w oprogramowanie.
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W przypadku komputerów z systemem Windows składniki oprogramowania usługi LiveUpdate zawierają również
sygnatury dla systemu zapobiegania włamaniom do przeglądarki.
Sygnatury funkcji
Sygnatury sieciowe dopasowują wzorce ataku, który może powodować awarię aplikacji lub wykorzystywać
zapobiegania włamaniom lukę w zabezpieczeniach systemu operacyjnego na komputerach klienckich.
sieciowym
Można określić, czy sygnatura sieciowa firmy Symantec blokuje ruch, czy nań zezwala. Można także
określić, czy program Symantec Endpoint Protection ma rejestrować wykrycie na podstawie sygnatury w
dzienniku zabezpieczeń.
Sygnatury funkcji
zapobiegania włamaniom
do przeglądarki (dotyczy
tylko systemu Windows)

Sygnatury przeglądarki dopasowują wzorce ataków na obsługiwane przeglądarki, takich jak pliki skryptów,
które mogą spowodować awarię przeglądarki.
Nie można dostosować działania ani ustawienia rejestrowania dla sygnatur przeglądarki, ale można
wykluczyć sygnaturę przeglądarki.
Zapobieganie włamaniom do przeglądarki można skonfigurować tak, aby rejestrować zdarzenia
wykrywania w przeglądarce, ale ich nie blokować. Takie rozwiązanie ułatwia identyfikację sygnatur
przeglądarki, które warto wykluczyć. Po utworzeniu wykluczeń sygnatur należy wyłączyć tryb jedynie
rejestrowania.

Sygnatury ataków dostarcza zespół centrum Symantec Security Response. Mechanizm systemu zapobiegania
włamaniom i odpowiedni zestaw sygnatur tego systemu są instalowane na komputerze klienckim domyślnie. Sygnatury są
częścią składników oprogramowania aktualizowanych na kliencie.
Informacje o sygnaturach systemu zapobiegania włamaniom są dostępne na następującej stronie internetowej firmy
Symantec:
Sygnatury ataku
Szczegółowe informacje na temat wbudowanych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom dla klientów systemu Mac
zawiera następujący artykuł bazy wiedzy:
Wbudowane sygnatury dla systemu zapobiegania włamaniom programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom

Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom — informacje
Można utworzyć własne sygnatury systemu zapobiegania włamaniom sieciowym. Sygnatury są te są oparte na pakietach.
W odróżnieniu od sygnatur firmy Symantec, sygnatury niestandardowe skanują tylko zawartość pojedynczych pakietów.
Sygnatury niestandardowe umożliwiają jednak szybsze wykrywanie ataków w stosie TCP/IP niż sygnatury firmy
Symantec.
Sygnatury oparte na pakietach sprawdzają pojedynczy pakiet dopasowany do reguły. Reguła jest oparta na różnych
kryteriach, takich jak port, protokół, źródłowy lub docelowy adres IP, numer flagi TCP lub aplikacja. Niestandardowa
sygnatura może na przykład monitorować otrzymywane pakiety danych w poszukiwaniu ciągu „phf” w poleceniu GET /
cgi-bin/phf? jako wskaźnika ataku programu CGI. Każdy pakiet jest analizowany w poszukiwaniu tego wzorca. Jeśli pakiet
lub ruch spełnia regułę, klient przepuszcza lub blokuje pakiet.
Można określić, czy program Symantec Endpoint Protection ma rejestrować wykrycie na podstawie sygnatur
niestandardowych w dzienniku pakietów.
NOTE
Aby używać niestandardowych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom, należy zainstalować i włączyć
zaporę.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
Sygnatury niestandardowe są obsługiwane tylko na komputerach z systemem Windows.
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Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Włączanie funkcji zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do
przeglądarki
Funkcja zapobieganie włamaniom jest domyślnie włączona. Zazwyczaj nie należy wyłączać żadnego typu funkcji
zapobiegania włamaniom.
W przypadku zapobiegania włamaniom do przeglądarki można włączyć tryb jedynie rejestrowania, aby rejestrować
blokowany ruch bez wpływu na użytkownika. Wtedy można użyć dzienników ataków funkcji Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, aby utworzyć wyjątki w
zasadzie systemu zapobiegania włamaniom ignorujące konkretne sygnatury przeglądarki. Następnie należy wyłączyć
tryb jedynie rejestrowania.
NOTE
Aby skonfigurować te ustawienia w trybie kontroli mieszanej, należy je również włączyć w oknie dialogowym
Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta.
Aby włączyć funkcję zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do przeglądarki
1. W konsoli otwórz żądaną zasadę systemu zapobiegania włamaniom.
2. Na stronie zasady kliknij pozycję Zapobieganie włamaniom.
3. Upewnij się, że zaznaczone są następujące opcje:

• Włącz funkcję Zapobieganie włamaniom sieciowym
•

Z zapobiegania włamaniom sieciowym można również wykluczyć określone komputery.
Konfigurowanie listy wykluczonych komputerów
Włącz funkcję Zapobieganie włamaniom do przeglądarki systemu Windows

4. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Konfigurowanie ustawień zapory w przypadku kontroli mieszanej

Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
Do zmiany sposobu działania sygnatur systemu zapobiegania włamaniom służą wyjątki.
W przypadku komputerów z systemem Windows lub Mac można zmienić działanie podejmowane przez klienta w
przypadku wykrycia sygnatury sieciowej przez system zapobiegania włamaniom. Można także określić, czy klient ma
zapisywać takie zdarzenia w dzienniku zabezpieczeń.
W przypadku komputerów z systemem Windows nie można zmienić sposobu działania dostarczanych przez firmę
Symantec sygnatur przeglądarek — w odróżnieniu od sygnatur sieciowych, sygnatury przeglądarek nie zezwalają na
niestandardowe ustawienia działań i rejestrowania. Można jednak utworzyć wyjątek sygnatury przeglądarki, aby klienci
ignorowali sygnaturę.
NOTE
Po dodaniu wyjątku sygnatury przeglądarki program program Symantec Endpoint Protection Managerumieszcza
sygnaturę na liście wyjątków i automatycznie ustawia działanie Zezwalaj oraz ustawienie rejestrowania Nie
rejestruj. Nie można dostosować ustawienia działania ani rejestrowania.
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
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NOTE
Aby zmienić sposób działania utworzonej lub zaimportowanej niestandardowej sygnatury systemu zapobiegania
włamaniom, należy ją edytować bezpośrednio. Sygnatury niestandardowe są obsługiwane tylko na komputerach
z systemem Windows.
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
1. W konsoli otwórz żądaną zasadę systemu zapobiegania włamaniom.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia systemu Mac kliknij pozycję Wyjątki, a następnie kliknij
polecenie Dodaj.
NOTE
Lista sygnatur jest wypełniana najnowszymi składnikami oprogramowania usługi LiveUpdate pobranymi
do konsoli zarządzania. Na komputerach z systemem Windows lista jest pusta do momentu, gdy serwer
zarządzania pobierze wszystkie składniki. Na komputerach z systemem Mac lista zawsze zawiera co
najmniej wbudowane sygnatury, które są automatycznie instalowane na klientach.
3. Wykonaj poniższe czynności w oknie dialogowym Dodaj wyjątki systemu zapobiegania włamaniom, aby
przefiltrować sygnatury:

• (dotyczy tylko systemu Windows) Aby wyświetlić tylko sygnatury z określonej kategorii, wybierz żądaną opcję z
•

listy rozwijanej Pokaż kategorię. W przypadku wybrania pozycji Ochrona przeglądarki opcje działania sygnatury
automatycznie zmieniają się na Zezwalaj oraz Nie rejestruj.
(Dotyczy systemów Windows i Mac) Aby wyświetlić sygnatury o określonej istotności, wybierz żądaną opcję z listy
rozwijanej Pokaż dotkliwość.

4. Zaznacz jedną lub wiele sygnatur.
Aby zmienić w identyczny sposób działanie wszystkich sygnatur, kliknij pozycję Zaznacz wszystkie.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. W oknie dialogowym Działanie sygnatury określ poniższe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

• Ustaw opcję Działanie na Blokuj lub Zezwalaj.
• Ustaw działanie Rejestruj na Rejestruj ruch lub Nie rejestruj ruchu.
NOTE
Te opcje mają zastosowanie tylko do sygnatur sieciowych. W przypadku sygnatur przeglądarek kliknij
przycisk OK.
Aby przywrócić oryginalny sposób działania sygnatury sieciowej, wybierz sygnaturę na liście Wyjątki i kliknij polecenie
Usuń.
7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany zasady.
Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection

Konfigurowanie listy wykluczonych komputerów
Wykluczone hosty są obsługiwane tylko w przypadku zapobiegania włamaniom sieciowym.
Można skonfigurować listę komputerów, w których przypadku klient nie będzie sprawdzał sygnatur ataku, skanowania
portów ani ataków typu odmowa obsługi. Usługi zapobiegania włamaniom sieciowym i uwierzytelniania P2P dopuszczają
cały ruch źródłowy od hostów znajdujących się na liście wykluczonych hostów. Jednak cały ruch docelowy do hostów
znajdujących się na liście będzie oceniany przez te usługi. Lista dotyczy zarówno ruchu przychodzącego, jak i
wychodzącego, ale jedynie do źródła ruchu. Lista dotyczy również zdalnych adresów IP.

306

Można na przykład wykluczyć komputery, aby umożliwić usługodawcy internetowemu skanowanie portów w sieci w celu
sprawdzenia przestrzegania umowy o świadczenie usług. Niektóre komputery w sieci wewnętrznej mogą też zostać
skonfigurowane do celów testowych.
NOTE
Można również sporządzić listę komputerów, która będzie dopuszczać cały ruch przychodzący i wychodzący
pod warunkiem, że sygnatura systemu zapobiegania włamaniom nie wykryje ataku. W takim przypadku należy
utworzyć regułę zapory, która dopuszcza wszystkie hosty.
Aby skonfigurować listę wykluczonych komputerów:
1. W konsoli otwórz żądaną zasadę systemu zapobiegania włamaniom.
2. Na stronie zasady kliknij pozycję Zapobieganie włamaniom.
3. W razie potrzeby zaznacz pozycję Włącz wykluczone hosty, a następnie kliknij pozycję Wykluczone hosty.
4. W oknie dialogowym Wykluczone hosty zaznacz opcję Włączone obok każdej grupy hostów, którą chcesz wykluczyć
z zapobiegania włamaniom sieciowym.
Blokowanie ruchu do lub od określonego serwera
5. Aby dodać hosty, które chcesz wykluczyć, kliknij przycisk Dodaj.
6. W oknie dialogowym Hosty z listy rozwijanej wybierz jeden z poniższych typów hostów:

• Adres IP
• Zakres adresów IP
• Podsieć
7. Wprowadź odpowiednie informacje związane z wybranym typem hosta.
Więcej informacji na temat tych opcji można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Powtórz Aby dodać hosty, które chcesz wykluczyć, kliknij przycisk Dodaj, a następnie przycisk OK, aby dodać
dodatkowe urządzenia i komputery do listy wykluczonych komputerów.
10. Aby edytować lub usunąć dowolny z wykluczonych hostów, zaznacz wiersz, a następnie kliknij pozycję Edytuj lub
Usuń.
11. Kliknij przycisk OK.
12. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie powiadomień klienckich dla systemu zapobiegania włamaniom i
funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Domyślnie powiadomienia są wyświetlane na komputerach klienckich, gdy klient wykrywa zdarzenia systemu
zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć. Gdy te powiadomienia są włączone, wyświetlany jest
standardowy komunikat. W przypadku powiadomień systemu zapobiegania włamaniom do komunikatu można dodać
tekst niestandardowy.
Aby skonfigurować powiadomienia klienckie dla systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na
pamięć
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1. W konsoli kliknij pozycję Klienty, a następnie wybierz grupę w obszarze Klienty.
2. Na karcie Zasady, w obszarze Zasady i ustawienia specyficzne dla lokalizacji rozwiń pozycję Ustawienia
specyficzne dla lokalizacji pod wybraną lokalizacją.
3. Z prawej strony obszaru Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta kliknij pozycję Zadania, a następnie
kliknij pozycję Edytuj ustawienia.
4. W oknie dialogowym Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta dla nazwa grupy kliknij pozycję Kontrola
serwera lub Kontrola mieszana.
5. Obok pozycji Kontrola mieszana lub Kontrola serwera kliknij pozycję Dostosuj.
Jeżeli kliknięto pozycję Kontrola mieszana, na karcie Ustawienia kontroli klient/serwer, obok pozycji Pokaż/ukryj
powiadomienia systemu zapobiegania włamaniom kliknij pozycję Serwer. Następnie kliknij kartę Ustawienia
interfejsu użytkownika klienta.
6. W oknie dialogowym lub na karcie Ustawienia interfejsu użytkownika klienta kliknij pozycję Wyświetlaj
powiadomienia systemu zapobiegania włamaniom i funkcji Ograniczenie ataków na pamięć.
7. Aby w momencie wyświetlenia powiadomienia odtwarzany był sygnał dźwiękowy, kliknij pozycję Odtwarzaj dźwięk
podczas powiadamiania użytkowników.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Ochrona klientów z systemem Windows przed atakami na pamięć przy użyciu funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów

Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Można tworzyć własne sygnatury zapobiegania włamaniom sieciowym, aby identyfikować określone włamanie i
ograniczać prawdopodobieństwo dopasowania sygnatur, które wywołują fałszywe alarmy. Niestandardowa sygnatura jest
tym skuteczniejsza, im więcej informacji zawiera.
WARNING
Aby tworzyć sygnatury systemu zapobiegania włamaniom, należy mieć znajomość protokołów TCP, UDP
lub ICMP. Niepoprawnie sformułowana sygnatura może uszkodzić bibliotekę sygnatur niestandardowych i
integralność hostów.
NOTE
Aby używać niestandardowych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom, należy zainstalować i włączyć
zaporę. Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie
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Table 82: Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Zadanie

Opis

Utworzenie biblioteki
Należy utworzyć bibliotekę niestandardową, która zawierać będzie sygnatury niestandardowe.
niestandardowej z grupą sygnatur Tworząc bibliotekę niestandardową, należy użyć grup sygnatur, ułatwiających zarządzanie
sygnaturami. Przed rozpoczęciem dodawania sygnatur należy dodać co najmniej jedną grupę
sygnatur do niestandardowej biblioteki sygnatur.
Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom — informacje
Tworzenie niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom
Dodanie sygnatur
niestandardowego systemu
zapobiegania włamaniom do
biblioteki niestandardowej

Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom należy dodać do grupy sygnatur
w bibliotece niestandardowej.
Dodawanie sygnatur do niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom

Przypisanie bibliotek do grup
klientów

Biblioteki niestandardowe należy przypisać do grup klientów, a nie lokalizacji.
Przypisywanie grupie wielu niestandardowych bibliotek systemu zapobiegania włamaniom

Zmiana kolejności sygnatur

System zapobiegania włamaniom używa pierwszego dopasowania reguły. Program Symantec
Endpoint Protection sprawdza sygnatury w kolejności, w jakiej znajdują się ona na liście sygnatur.
Jeśli na przykład zostanie dodana grupa sygnatur blokujących ruch TCP w obu kierunkach
na porcie docelowym 80, można dodać następujące sygnatury:
• Blokuj cały ruch na porcie 80.
• Zezwalaj na cały ruch na porcie 80.
Jeśli sygnatura Blokuj cały ruch znajduje się pierwsza na liście, sygnatura Zezwalaj na cały ruch
nigdy nie jest uruchamiana. Jeśli sygnatura Zezwalaj na cały ruch znajduje się pierwsza na liście,
sygnatura Blokuj cały ruch nigdy nie jest uruchamiana.
Note: Reguły zapory mają pierwszeństwo przed sygnaturami systemu zapobiegania włamaniom.
Zmiana kolejności sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Kopiowanie i wklejanie sygnatur

Sygnatury można przenosić między grupami i bibliotekami metodą „kopiuj i wklej”.

Definiowanie zmiennych dla
sygnatur

Podczas dodawania sygnatury niestandardowej można używać zmiennych w celu przedstawiania
zmieniających się danych sygnatur. Jeśli dane ulegną zmianie, to zamiast edytować sygnatury w
całej bibliotece, wystarczy edytować zmienną.
Definiowanie zmiennych dla sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Testowanie sygnatur
niestandardowych

Należy przetestować prawidłowość działania sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania
włamaniom.
Testowanie sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Tworzenie niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom
Dla sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom należy utworzyć niestandardową bibliotekę systemu
zapobiegania włamaniom.
Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Aby utworzyć niestandardową bibliotekę systemu zapobiegania włamaniom:
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1. W konsoli na stronie Zasady w obszarze Zasady kliknij pozycję Ochrona przed włamaniami.
2. Kliknij kartę Niestandardowy system zapobiegania włamaniom.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom.
4. W oknie dialogowym Dodawanie sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom wprowadź
nazwę i opcjonalny opis biblioteki.
Grupa NetBIOS to przykładowa grupa sygnatur z jedną przykładową sygnaturą. Można edytować istniejącą grupę lub
dodać nową grupę.
5. Aby dodać nową grupę, na karcie Sygnatury, pod listą Grupy sygnatur kliknij pozycję Dodaj.
6. W oknie dialogowym Grupa sygnatur systemu zapobiegania włamaniom wprowadź nazwę grupy i opcjonalny opis,
a następnie kliknij przycisk OK.
Grupa jest domyślnie włączona. Jeżeli grupa sygnatur jest włączona, automatycznie także wszystkie sygnatury w
grupie są włączone. Aby wyłączyć grupę, zachowując ją jednak do użycia w przyszłości, usuń zaznaczenie pozycji
Włącz tę grupę.
7. Dodaj niestandardową sygnaturę.
Dodawanie sygnatur do niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom

Dodawanie sygnatur do niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom
Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom należy dodać do nowej lub istniejącej niestandardowej
biblioteki systemu zapobiegania włamaniom.
Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Aby dodać niestandardową sygnaturę:
1. Utwórz niestandardową bibliotekę systemu zapobiegania włamaniom.
Tworzenie niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom
2. Na karcie Sygnatury, w obszarze Sygnatury dla tej grupy kliknij pozycję Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodawanie sygnatury wpisz nazwę i opcjonalny opis sygnatury.
4. Z listy rozwijanej Istotność wybierz poziom istotności.
Zdarzenia zgodne z warunkami sygnatury będą rejestrowane z ustawioną istotnością.
5. Z listy rozwijanej Kierunek wybierz kierunek ruchu, który ma być sprawdzany przez sygnaturę.
6. W polu Zawartość wprowadź składnię sygnatury.
W sygnaturach niektórych typowych protokołów można na przykład zastosować następującą składnię:
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"

Aby uzyskać dodatkowe informacje o składni, kliknij pozycję Pomoc.
Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
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7. Jeżeli sygnatura ma być wyzwalana przez aplikację, kliknij pozycję Dodaj.
8. W oknie dialogowym Dodawanie aplikacji wpisz nazwę i opcjonalny opis aplikacji.
Aby na przykład dodać aplikację Internet Explorer, jako nazwę pliku podaj iexplore lub iexplore.exe. Jeżeli
nazwa pliku nie zostanie określona, sygnatura będzie wyzwalana przez dowolną aplikację.
9. Kliknij przycisk OK.
Dodana aplikacja jest domyślnie włączona. Jeżeli aplikacja ma pozostać na razie wyłączona, usuń zaznaczenie pola
wyboru w kolumnie Włączona.
10. W polu grupy Działanie wybierz działanie, jakie klient ma podjąć po wykryciu zdarzenia przez sygnaturę:
Blokuj

Umożliwia identyfikację i zablokowanie zdarzenia lub ataku oraz zapisanie go w dzienniku zabezpieczeń.

Zezwalaj

Umożliwia identyfikację i dopuszczenie zdarzenia lub ataku oraz zapisanie go w dzienniku zabezpieczeń.

11. Aby rejestrować zdarzenie lub atak w dzienniku pakietów, zaznacz pole wyboru Zapisz w dzienniku pakietów.
12. Kliknij przycisk OK.
Dodana sygnatura jest domyślnie włączona. Jeżeli sygnatura ma pozostać na razie wyłączona, usuń zaznaczenie
pola wyboru w kolumnie Włączona.
13. Można utworzyć dodatkowe sygnatury. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
14. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, przypisz sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom do grupy.
Do grupy można również przypisać wiele niestandardowych bibliotek systemu zapobiegania włamaniom.
Przypisywanie grupie wielu niestandardowych bibliotek systemu zapobiegania włamaniom

Zmiana kolejności sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Mechanizm obsługi niestandardowych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom sprawdza sygnatury zgodnie z
kolejnością na liście sygnatur. Dla każdego pakietu uaktywniana jest tylko jedna sygnatura. Jeżeli jedna z sygnatur
zostanie dopasowana do pakietu ruchu przychodzącego lub wychodzącego, mechanizm systemu zapobiegania
włamaniom nie sprawdza pozostałych sygnatur. Aby mechanizm systemu zapobiegania włamaniom uruchamiał sygnatury
we właściwej kolejności, można zmienić ich kolejność na liście sygnatur. Jeżeli do ruchu dopasowywanych jest wiele
sygnatur, sygnatury o najwyższym priorytecie należy umieścić na początku listy.
Jeśli na przykład zostanie dodana grupa sygnatur blokujących ruch TCP w obu kierunkach na porcie docelowym
80, można dodać następujące sygnatury:

• Blokuj cały ruch na porcie 80.
• Zezwalaj na cały ruch na porcie 80.
Jeśli sygnatura Blokuj cały ruch znajduje się pierwsza na liście, sygnatura Zezwalaj na cały ruch nigdy nie jest
uruchamiana. Jeśli sygnatura Zezwalaj na cały ruch znajduje się pierwsza na liście, sygnatura Blokuj cały ruch nigdy nie
jest uruchamiana.
NOTE
Reguły zapory mają pierwszeństwo przed sygnaturami systemu zapobiegania włamaniom.
Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Aby zmienić kolejność sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom:
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1. Otwórz niestandardową bibliotekę systemu zapobiegania włamaniom.
2. Na karcie Sygnatury, w tabeli Sygnatury dla tej grupy zaznacz sygnaturę, którą chcesz przenieść, a następnie
wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Aby sygnatura była przetwarzana przed sygnaturą znajdującą się nad nią, kliknij pozycję Przenieś w górę.
• Aby sygnatura była przetwarzana po sygnaturze znajdującej się pod nią, kliknij pozycję Przenieś w dół.
3. Po zakończeniu konfigurowania biblioteki kliknij przycisk OK.

Definiowanie zmiennych dla sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Podczas dodawania sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom można używać zmiennych w celu
przedstawiania zmieniających się danych sygnatur. Jeśli dane ulegną zmianie, to zamiast edytować sygnatury w całej
bibliotece, wystarczy edytować zmienną.
Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Aby można było użyć zmiennych w sygnaturze, należy je najpierw zdefiniować. Zmienne definiowane w niestandardowej
bibliotece sygnatur mogą być wówczas używane w dowolnej sygnaturze w tej bibliotece.
Można skopiować i wkleić treść istniejącej przykładowej zmiennej jako podstawę do utworzenia właściwej treści.
1. Aby zdefiniować zmienne dla sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom (IPS), utwórz
niestandardową bibliotekę IPS.
2. W oknie dialogowym Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom kliknij kartę Zmienne.
3. Kliknij pozycję Dodaj.
4. W oknie dialogowym Dodaj zmienną wpisz nazwę i opcjonalny opis zmiennej.
5. Dodaj ciąg treści wartości zmiennej, maksymalnie 255 znaków.
Wprowadzając ciąg treści wartości zmiennej, należy stosować składnię obowiązującą przy wprowadzaniu wartości w
treści sygnatury.
Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
6. Kliknij przycisk OK.
Po dodaniu zmiennej do tabeli można jej użyć w dowolnej sygnaturze z biblioteki niestandardowej.
7. Aby użyć zmiennych w sygnaturach niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom (IPS), na karcie Podpisy
dodaj lub edytuj podpis.
8. W oknie dialogowym Dodaj sygnaturę lub Edytuj sygnaturę, w polu Treść wpisz nazwę zmiennej poprzedzoną
znakiem dolara ($).
Jeżeli na przykład utworzono zmienną o nazwie HTTP, zastępowaną portami HTTP, należy wpisać następujący ciąg:
$HTTP
9. Kliknij przycisk OK.
10. Po zakończeniu konfigurowania biblioteki kliknij przycisk OK.

Przypisywanie grupie wielu niestandardowych bibliotek systemu zapobiegania włamaniom
Po utworzeniu niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom należy przypisać ją do grupy, a nie
indywidualnej lokalizacji. Do grupy można później przypisać dodatkowe niestandardowe biblioteki systemu zapobiegania
włamaniom.
Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
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Aby przypisać grupie wiele niestandardowych bibliotek systemu zapobiegania włamaniom:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty.
2. W obszarze Klienty zaznacz grupę, do której chcesz przypisać niestandardowe sygnatury.
3. Na karcie Zasady, w obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij pozycję Niestandardowy
system zapobiegania włamaniom.
4. W oknie dialogowym Niestandardowy system zapobiegania włamaniom dla nazwa grupy zaznacz w kolumnie
Włączona pole wyboru każdej niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom, która ma być przypisana
do tej grupy.
5. Kliknij przycisk OK.

Testowanie sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Po utworzeniu sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom należy przetestować poprawność ich
działania.
Table 83: Testowanie sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Krok
Krok 1: Sprawdzenie, czy klienty
używają bieżącej zasady.

Opis
Po następnym odebraniu zasady klient zastosuje nowe sygnatury niestandardowe.
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów

Krok 2: Przetestowanie zawartości Należy sprawdzić ruch, który ma być blokowany na komputerach klienckich.
sygnatur na klientach.
Jeśli na przykład sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom mają blokować
pliki MP3, należy podjąć próbę pobrania plików MP3 na komputerach klienckich. Jeśli pobranie
nie następuje lub po wielu próbach upływa limit czasu operacji, sygnatura niestandardowego
systemu zapobiegania włamaniom działa prawidłowo.
Można kliknąć pozycję Pomoc, aby uzyskać dodatkowe informacje o składni stosowanej w
sygnaturach niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom.
Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Krok 3: Wyświetlenie
zablokowanych zdarzeń w
programie program Symantec
Endpoint Protection Manager.

Zdarzenia można sprawdzić w dziennikach ataków funkcji Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów W dzienniku wyświetlany jest komunikat określony w sygnaturze
niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego

Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Ochrona klientów z systemem Windows przed atakami na pamięć przy
użyciu funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
•
•
•
•
•
•
•
•

W jaki sposób funkcja Ograniczenie ataków na pamięć chroni aplikacje?
Rodzaje ochrony przed atakami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach
Wymagania funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Korygowanie i zapobieganie wynikom fałszywie dodatnim
Dzienniki i raporty dotyczące zdarzeń funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Kontrola ochrony dla technik zapobiegania atakom, które zakończyły działanie aplikacji
Wyłączanie funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Zgłaszanie wyników fałszywie dodatnich do zespołu Security Response

W jaki sposób funkcja Ograniczenie ataków na pamięć chroni aplikacje?
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Począwszy od wersji 14, program Symantec Endpoint Protection jest wyposażony w funkcję Ograniczenie ataków
na pamięć, która powstrzymuje ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach oprogramowania dzięki technikom
ograniczania ryzyka. Jeśli np. użytkownik klienta uruchomi przeglądarkę Internet Explorer, luka w zabezpieczeniach może
spowodować uruchomienie innej aplikacji zawierającej destrukcyjny kod.
Aby powstrzymać atak wykorzystujący lukę w zabezpieczeniach, funkcja Ograniczenie ataków na pamięć wstrzykuje
do chronionej aplikacji bibliotekę DLL. Po wykryciu próby ataku funkcja Ograniczenie ataków na pamięć blokuje lukę w
zabezpieczeniach lub zamyka zagrożoną aplikację. Program Symantec Endpoint Protection wyświetla powiadomienie
informujące użytkownika komputera klienckiego o wykryciu ataku, a następnie zapisuje zdarzenie w dzienniku
zabezpieczeń klienta.
Użytkownik klienta może zobaczyć następujące powiadomienie:
Symantec Endpoint Protection: Atak: Wykryto próbę nadpisania SEHOP. Program Symantec Endpoint Protection
zakończy pracę <nazwa aplikacji> aplikacja
Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć kontynuuje blokowanie luki lub zamykanie aplikacji na komputerze klienckim do
chwili uruchomienia na nim wersji oprogramowania, w której luka została usunięta.
NOTE
W wersji 14 MPx funkcja Ograniczenie ataków na pamięć nosiła nazwę Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach.
Rodzaje ochrony przed atakami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach
Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć zapewnia ochronę przed wykorzystywaniem luk w zabezpieczeniach,
wykorzystując w tym celu szereg technik ograniczania ryzyka, które są dobierane w zależności od rodzaju aplikacji.
Przykładowo techniki StackPvt i RopHeap blokują możliwość wykorzystania luk w zabezpieczeniach przeglądarki Internet
Explorer.
Symantec Endpoint Protection Techniki wykorzystywane przez funkcję Ograniczenie ataków na pamięć
NOTE
Jeśli na komputerze jest włączona funkcja Microsoft App-V, funkcja Ograniczenie ataków na pamięć nie chroni
procesów pakietu Microsoft Office chronionych przez funkcję App-V.
Wymagania funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć jest dostępna wyłącznie wówczas, gdy zainstalowano funkcję zapobiegania
włamaniom. Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć ma osobne sygnatury, które są pobierane wraz z plikami definicji
funkcji zapobiegania włamaniom. Funkcje zapobiegania włamaniom i ograniczenia ataków na pamięć można jednak
włączać i wyłączać niezależnie od siebie.
NOTE
Począwszy od wersji 14.0.1 funkcja Ograniczenie ataków na pamięć ma własną zasadę. W wersjach 14 MPx
jest ona częścią zasady Zapobieganie włamaniom. Wyłączenie zasady Zapobieganie włamaniom na karcie
Opis ogólny powoduje wyłączenie funkcji Ograniczenie ataków na pamięć.
Dodatkowo należy uruchomić usługę LiveUpdate przynajmniej raz, aby lista aplikacji pojawiła się w zasadzie
Ograniczenie ataków na pamięć. Domyślnie ochrona jest włączona dla wszystkich aplikacji wymienionych w zasadzie.
Sprawdzenie, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager jest zaktualizowany
Korygowanie i zapobieganie wynikom fałszywie dodatnim
Zdarza się, że funkcja Ograniczenie ataków na pamięć nieumyślnie zamknie aplikację na komputerze klienckim. Jeśli
użytkownik uzna zachowanie aplikacji za prawidłowe i niezwiązane z wykorzystaniem luki w zabezpieczeniach, wykrycie
jest fałszywie dodatnie. W przypadku wyników fałszywie dodatnich należy wyłączyć ochronę do czasu, aż funkcja
Symantec Security Response zmieni zachowanie funkcji Ograniczenie ataków na pamięć.
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Poniższa tabela wyświetla czynności związane z obsługą wyników fałszywie dodatnich.
Table 84: Czynności pozwalające na identyfikację i eliminację wyników fałszywie dodatnich
Zadania
Krok 1: Ustalenie, które
Informacje na temat aplikacji, które zostały zamknięte na komputerze klienckim można uzyskać w
aplikacje przestają działać
następujący sposób:
na komputerach klienckich w • Od użytkownika, który informuje o niedziałającej aplikacji.
sposób nieoczekiwany.
• Otwierając dziennik funkcji Ograniczenie ataków na pamięć lub raport zawierający informacje o
technikach ograniczania ryzyka, które zamknęły aplikacje na komputerze klienckim.
Note: W pewnych sytuacjach i z uwagi na naturę luki w zabezpieczeniach techniki ograniczania ryzyka
nie tworzą dzienników.
Dzienniki i raporty dotyczące zdarzeń funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Krok 2: Wyłączenie ochrony i
kontrola technik ograniczania
ryzyka, które zamykają
aplikację.

W pierwszej kolejności wyłącz ochronę na minimalnym poziomie, aby zabezpieczyć pozostałe procesy.
Nie wyłączaj funkcji Ograniczenie ataków na pamięć, aby pozwolić aplikacji na działanie do momentu
wypróbowania wszystkich pozostałych metod.
Po zrealizowaniu wszystkich zadań dodatkowych przejdź do kroku 3.
1. W pierwszej kolejności przeprowadź kontrolę ochrony aplikacji zamkniętej przez technikę
ograniczania ryzyka.
Przykładowo jeśli zamknięta została przeglądarka Mozilla Firefox, należy wyłączyć technikę
SEHOP lub HeapSpray. Zdarza się, że z uwagi na naturę luki w zabezpieczeniach technika
ograniczania ryzyka nie tworzy dziennika, w związku z czym trudno ustalić, która technika
zamknęła aplikację. W takiej sytuacji należy po kolei wyłączyć wszystkie techniki chroniące
aplikację kolejno aż do zidentyfikowania techniki odpowiedzialnej za zamknięcie.
2. Przeprowadź kontrolę wszystkich aplikacji chronionych przez jedną technikę ograniczania ryzyka.
3. Przeprowadź kontrolę wszystkich aplikacji niezależnie od techniki ograniczania ryzyka. Ta opcja
przypomina wyłączenie funkcji Ograniczenie ataków na pamięć z tą różnicą, że serwer zarządzania
gromadzi zdarzenia dotyczące wykryć. Przy użyciu tej opcji można sprawdzić wyniki fałszywie
dodatnie na starszych klientach 14 MPx.
Kontrola ochrony dla technik zapobiegania atakom, które zakończyły działanie aplikacji

Krok 3: Aktualizacja zasady
na komputerze klienckim
i ponowne uruchomienie
aplikacji.

• Jeśli aplikacja działa prawidłowo, wykrycie w ramach danej techniki ograniczania ryzyka jest
wynikiem fałszywie dodatnim.

• Jeśli aplikacja działa niezgodnie z oczekiwaniami, wykrycie jest wynikiem prawdziwie dodatnim.
• Jeśli aplikacja zamyka się nadal, należy przeprowadzić kontrolę na bardziej restrykcyjnym

poziomie. Można przeprowadzić kontrolę innej techniki ograniczania ryzyka lub wszystkich aplikacji
przez nią chronionych.
Aktualizowanie zasad dotyczących klientów
Krok 4: Raportowanie
W przypadku wykryć fałszywie dodatnich:
wyników fałszywie dodatnich 1. Powiadom zespół Symantec o tym, że wynik wykrycia był fałszywie dodatni. Zobacz: Wskazówki
i ponowne włączanie ochrony
firmy Symantec: pomyślne rozwiązanie sprawy!
dla wyników prawdziwie
2. Wyłącz ochronę dla zamkniętej aplikacji, ustawiając działanie poszczególnych technik ograniczania
dodatnich.
ryzyka na Nie.
3. Po rozwiązaniu problemu przez Security Response, przywróć ochronę, zmieniając działanie
technik(i) na Tak.
W przypadku wykryć prawdziwie dodatnich:
1. Przywróć ochronę, zmieniając działanie reguły dla danej techniki ograniczania ryzyka na Tak.
2. Sprawdź, czy jest dostępna poprawiona lub nowsza wersja zainfekowanej aplikacji, w której
usunięto lukę w zabezpieczeniach, której dotyczy problem. Po zainstalowaniu poprawionej wersji
aplikacji uruchom ją na komputerze klienckim, aby sprawdzić, czy funkcja Ograniczenie ataków na
pamięć wyłączy ją ponownie.

Dzienniki i raporty dotyczące zdarzeń funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
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Aby zidentyfikować aplikacje zamknięte przez funkcję Ograniczenie ataków na pamięć, należy przejrzeć dzienniki i
wygenerować szybkie raporty.
1. W konsoli wykonaj jedno z następujących działań:

• Aby przejrzeć dzienniki, kliknij kolejno Monitory > Dzienniki > Typ dziennika zapobiegania lukom w

zabezpieczeniach sieci i hostów > Zawartość dziennika Ograniczenie ataków na pamięć > Wyświetl dziennik.
Wyszukaj typ zdarzenia Zablokowane zdarzenie ograniczenia ataków na pamięć. W kolumnie Typ zdarzenia
znajdziesz technikę ograniczania ryzyka, natomiast kolumna Działanie informuje o tym, czy aplikacja wymieniona
w kolumnie Nazwa aplikacji została zablokowana czy nie. Poniższe zdarzenie z dziennika informuje o wykryciu
ataku typu Stack Pivot:
Atak: Metoda ROP powoduje zmianę wskaźnika stosu

• Aby wygenerować szybki raport, kliknij kolejno Raporty > Szybkie raporty > Typ raportu zapobiegania lukom w

zabezpieczeniach sieci i hostów > Raport Wykrycia funkcji Ograniczenie ataków na pamięć > Utwórz raport.
Wyszukaj wykryć zablokowanych zdarzeń ograniczenia ataków na pamięć.

Kontrola ochrony zamkniętej aplikacji
Podczas testowania wyników fałszywie dodatnich należy zmienić zachowanie funkcji Ograniczenie ataków na
pamięć, tak aby rejestrowała wykrycie, pozwalając aplikacji na dalsze działanie. Funkcja Ograniczenie ataków na
pamięć nie chroni aplikacji.
Aby przeprowadzić kontrolę ochrony zamkniętej aplikacji
2. Z poziomu konsoli kliknij kolejno Zasady > Ograniczenie ataków na pamięć > Ograniczenie ataków na pamięć.
3. Na karcie Techniki ograniczania ryzyka obok opcji Wybierz technikę ograniczania ryzyka wybierz technikę, która
zamknęła aplikację, np. StackPvt.
4. Pod kolumną Chronione wybierz zamkniętą aplikację i zmień wartość Domyślnie (tak) na Tylko logowanie.
Po ustaleniu, że wykrycie jest wynikiem fałszywie dodatnim, zmień działanie na Nie. Opcje Tylko logowanie i Nie
zezwalają na wykorzystanie luki w zabezpieczeniach, pozwalając jednocześnie aplikacji na dalsze działanie.
Niektóre aplikacje mają kilka technik ograniczania ryzyka blokujących lukę w zabezpieczeniach, dlatego wykonaj
powyższą procedurę dla każdej z nich.
5. (Opcjonalnie) Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij przycisk OK:

– Jeśli nie ma pewności, która technika zamknęła aplikację, kliknij opcję Wybierz działanie ochronne dla

wszystkich aplikacji powiązanych z ta techniką. Ta opcja nadpisuje ustawienia poszczególnych technik.

– Jeśli zarządzasz zbiorem klientów 14.0.1 i 14 MPx, ale chcesz przeprowadzić test tylko na klientach 14.0.1, kliknij
opcję Ustaw działanie ochronne dla wszystkich technik tylko na logowanie.

6. (Opcjonalnie) Aby przetestować aplikację bez względu na technikę, na karcie Reguły aplikacji w kolumnie
Chronione usuń zaznaczenie zamkniętej aplikacji i kliknij przycisk OK.
W przypadku starszych klientów 14 MPx dostępna jest wyłącznie ta opcja. Po uaktualnieniu klientów do wersji 14.0.1
przywróć ochronę i dostosuj ustawienia bardziej szczegółowo. Otwórz dziennik Stan komputera, aby ustalić wersję
produktu zainstalowaną na poszczególnych klientach.
7. Z poziomu konsoli kliknij kolejno Zasady > Ograniczenie ataków na pamięć.
8. Usuń zaznaczenie opcji Włącz funkcję Ograniczenie ataków na pamięć.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Upewnij się, że w programie program Symantec Endpoint Protection Manager włączono funkcję Symantec Insight.
Funkcja Insight jest domyślnie włączona.
Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
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11. Pobierz i uruchom narzędzie SymDiag na komputerze klienckim. Zobacz: Pobieranie narzędzia diagnostycznego
(SymDiag), aby wykrywać problemy z produktami
12. Na stronie głównej narzędzia SymDiag kliknij opcję Gromadź dane dla Pomocy Technicznej i w opcji Dzienniki
debugowania > Zaawansowane ustaw opcję Debugowanie WPP > Poziom śledzenia na Złożony.
Zaawansowane opcje rejestrowania debugowania dla klientów Symantec Endpoint Protection w narzędziu SymDiag
13. Odtwórz fałszywie dodatni wynik wykrycia.
14. Po zakończeniu gromadzenia dzienników wyślij plik .sdbz do https://mysymantec.force.com/customer/s/ otwierając
nowe zgłoszenie lub aktualizując istniejące za pomocą nowych informacji.
15. Prześlij wykrytą aplikację do Portalu SymSubmit i wykonaj następujące czynności:

• Wybierz, kiedy nastąpiło wykrycie, wybierz produkt B2 Symantec Endpoint Protection 14.x i kliknij zdarzenie C5
- IPS.

• W uwagach do przesyłania należy podać numer zgłoszenia pomocy technicznej z poprzedniego kroku, nazwę

aplikacji, która spowodowała wykrycie MEM, oraz szczegółowe informacje o numerze wersji aplikacji.
Przykładowo, można dodać: "Zablokowany atak: Atak wywołania zwrotnego API na C:\Program Files
\VideoLAN\VLC\vlc.exe", wersja dla vlc.exe to 2.2.0-git-20131212-0038. To nie jest najnowsza dostępna wersja,
ale jest to wersja, której musi używać nasza organizacja.”
Wskazówki firmy Symantec: pomyślne rozwiązanie sprawy!

16. Na komputerze klienckim skompresuj kopię folderu zgłoszenia, znajdującego się w lokalizacji: %PROGRAMDATA%
\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt\ccSubSDK.
Prześlij folder do działu Pomocy technicznej i powiadom go o numerze śledzenia wyniku fałszywie dodatniego
otworzonego w poprzednim kroku. Zespół Pomocy technicznej upewni się, że wszystkie potrzebne dzienniki i
materiały są w dobrym stanie i powiązane z badaniem wyniku fałszywie dodatniego.

Symantec Endpoint Protection Techniki wykorzystywane przez funkcję
Ograniczenie ataków na pamięć
Począwszy od wersji 14 funkcja Ograniczenie ataków na pamięć (MEM) zatrzymuje ataki wykorzystujące luki w
zabezpieczeniach na oprogramowanie na komputerach klienckich z systemem Windows. W celu zapobiegania takim
atakom funkcja MEM wykorzystuje następujące techniki ograniczania ryzyka:

• SEHOP (ochrona przed nadpisywaniem) (14)

•

•

•

Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć zapewnia ochronę przed nadpisywaniem dla aplikacji takich jak odtwarzacz
RealPlayer. Atak wykorzystujący lukę w zabezpieczeniach może kontrolować przepływ wykonywania oprogramowania
w kierunku kodu powłoki atakującego, wykorzystując funkcję obsługi wyjątków nadpisywania. Adres funkcji
nadpisywania wyjątków jest przechowywany w pamięci stosu i może być z łatwością nadpisany, jeżeli wystąpi
przepełnienie stosu. Systemy operacyjne Windows obejmują funkcję SEHOP, ale w niektórych systemach Windows
Vista jest ona domyślnie wyłączona. Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć zapewnia ochronę nawet gdy funkcja
SEHOP w systemie Windows jest wyłączona. Ataki SEHOP występują wyłącznie w przypadku klientów 32-bitowych.
Java Security Manager (14)
Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć blokuje aplety Java, które próbują wyłączyć Menadżera zabezpieczeń
systemu Windows. Niektóre ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach korzystają z apletów Java, aby wyłączyć
Menadżera Bezpieczeństwa i umożliwić kodowi Java wykonywanie działań wymagających uprawnień
StackPvt (StackPivot) (14.0.1)
Technika Stack Pivot umożliwia wykrycie zmiany adresu stosu. Zdarzenie to wskazuje, że program wykorzystujący luki
w zabezpieczeniach zmienił rejestr wskaźnika stosu w celu przekierowania do fałszywej lub spreparowanej pamięci
stosu wywołań. Fałszywa pamięć zawiera łańcuchy ataków ROP.
ForceDEP (Force Data Execution Prevention) (14.0.1)
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•

•

•
•

•

Ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach zwykle umieszczają złośliwy kod wykonywalny (tzw. kod powłoki) w
pamięci stosu (wykorzystując przepełnienie bufora) lub pamięci lokalnej (wykorzystując technikę heap spray). Program
wykorzystujący luki w zabezpieczeniu przekierowuje wtedy transmisję do tych lokalizacji. W celu ochrony przed tym
atakiem system Windows XP oraz wersje późniejsze zostały wyposażone w funkcję zapobiegania wykonywaniu
danych (DEP, Data Execution Prevention), czyli ochronę systemową, oznaczającą te lokalizacje pamięci jako
niewykonywalne. Funkcja ta może jednak zostać wyłączona za pomocą następującego wywołania interfejsu API:
SetProcessDEPPolicy(). Co więcej, aby zapewnić ochronę DEP, wybrany proces należy skonsolidować z
przełącznikiem /NXCOMPAT. Technika ForceDEP uniemożliwia wyłączenie funkcji DEP nawet w przypadku braku
konsolidacji programów z tym przełącznikiem.
ForceASLR (Force address space layout randomization) (14.0.1)
Aby program wykorzystujący luki w zabezpieczeniach mógł modyfikować lub uszkadzać system operacyjny, musi
wywołać systemowe API, np. URLDownloadToFile czy CreateProcess. We wczesnej wersji systemu Windows
XP oraz starszych systemach Windows pliki DLL, takie jak Kernel32.dll, były zawsze ładowane do stałych i
przewidywalnych lokalizacji pamięci. W związku z tym niezmienne adresy łatwo wywoływały interfejsy API. Co
więcej, po wprowadzeniu funkcji DEP programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach wdrożyły alternatywną
technikę wykonywania kodu zwaną programowaniem opartym na zwrot (ROP; return-oriented programming).
Zamiast pisania i wykonywania kodu powłoki w pamięci stosu lub pamięci sterty kod powłoki jest tworzony za pomocą
istniejących bajtów kodu wykonywalnego z różnych plików DLL załadowanych w danym procesie. Aby zapobiegać
temu procesowi, system Windows Vista oraz późniejsze wersje systemu Window wprowadziły funkcję ASLR. Funkcja
ta losowo wybiera adres plików DLL w pamięci, dzięki czemu użycie niezmiennego adresu jest nieskuteczne. Aby plik
DDL został załadowany do losowo wybranej pamięci, należy skonsolidować go z przełącznikiem /DYNAMICBASE.
Niektóre starsze pliki DLL są skonsolidowane bez tego przełącznika, co może zostać wykorzystane przez programy
wykorzystujące luki w zabezpieczeniach. Technika ForceASLR wymusza na tych plikach funkcję ASLR.
HeapSpray (14)
Atak typu heap spray zdarza się, gdy atakujący próbuje umieścić kod atakujący we wstępnie określonej lokalizacji
pamięci. Technika HeapSpray rezerwuje powszechnie wykorzystywane lokalizacje pamięci, aby uniemożliwić
atakującemu ich wykorzystanie. Ataki typy heap spray to ataki buforowe, które zdarzają się w starszych
przeglądarkach internetowych i aplikacjach.
EnhASLR (Enhance Address space layout randomization) (14.0.1)
Technika EnhASLR przydziela losowe obszary pamięci w procesie. Przydział pamięci staje się mniej przewidywalny,
co pomaga unikać ataków typu heap spray. EnhASLR zwiększa także entropię relokacji ASLR i DLL.
NullProt (Null Page Protection) (14.0.1)
NULL (0x00000000) to poprawny adres pamięci, który może zostać wykorzystany przez program wykorzystujący
luki w zabezpieczeniach. Technika NullProt wstępnie przydziela tę lokalizację pamięci, aby uniknąć jej potencjalnego
użycia.
DllLoad (14.0.1)
Zapobiega ładowaniu pliku DLL z udostępnionego folderu. Niektóre programy wykorzystujące luki w zabezpieczeniach
używają tego wektora do wywoływania pliku DLL bezpośrednio ze swoich złośliwych serwerów, takich jak \
\malicious.com\malware.dll. Należy pamiętać, że technika DllLoad nie uniemożliwia zdalnego ładowania
plików DLL przez lokalne sieci, takie jak host lokalny, adres lokalny (łącze) i prywatne adresy IP. Pomiędzy czasem
sprawdzania ścieżki ładowania a rzeczywistym ładowaniem wynik kwerendy serwera DNS o ścieżkę zdalną z nazwą
hosta może się różnić.

Przed atakami typu ROP chronią poniższe techniki ograniczania ryzyka:

• StackNX (14.0.1)
•
•

Technika StackNX uniemożliwia wywołanie interfejsów API ochrony pamięci, takich jak VirtualProtect w celu
oznaczenia adresów pamięci należących do stosu jako wykonywalnych.
RopCall (14.0.1)
Zapewnia wywoływanie krytycznych systemowych API z instrukcji wywołania, a nie z istniejących instrukcji RET lub
instrukcji przeskoku.
RopHeap (14.0.1)
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•

Odrzuca wywołanie interfejsów API ochrony pamięci do sterty, które jest następnie wykonywane przy użyciu instrukcji
zwrotu.
RopFlow
Technika RopFlow przeprowadza symulację wykonywania adresów zwrotnych w stosie wywołań podczas wywołania
krytycznego systemowego API. Technika RopFlow sprawdza, czy instrukcja RET wskazuje na inny krytyczny interfejs
API lub na pamięć, która nie jest prawidłowo oznaczona jako wykonywalna. Którekolwiek z tych zdarzeń wskazuje, że
wystąpił atak ROP. Technika RopFlow symuluje maksymalną liczbę dozwolonych instrukcji, aby uniknąć wpływu na
wydajność.

Zdarzenia funkcji Ograniczenie ataków na pamięć są rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń klienta i w dzienniku
Ograniczenie ataków na pamięć program Symantec Endpoint Protection Manager. Zdarzenia te są podobne do zdarzeń
IPS, z tym że identyfikatory zdarzeń używają identyfikatorów sygnatury z zakresu 61000-61999.
NOTE
Jeśli na komputerach klienckich zostały zainstalowane lub włączone następujące aplikacje, funkcja MEM nie
chroni procesów, które te aplikacje chronią:
Zestaw narzędzi rozszerzonego środowiska ograniczającego ryzyko (EMET)
Funkcja Microsoft Application Virtualization (App-V)
Ochrona klientów z systemem Windows przed atakami na pamięć przy użyciu funkcji Ograniczenie ataków na pamięć

Ograniczanie skutków oprogramowania wymuszającego okup i
ochrona za pomocą Symantec Endpoint Protection i programu
Symantec Endpoint Security
Co to jest program typu ransomware?
Oprogramowanie typu ransomware (wymuszające okup) to kategoria złośliwego oprogramowania, które szyfruje
dokumenty, przez co stają się one bezużyteczne, a reszta komputera pozostaje dostępna. Osoby atakujące za pomocą
oprogramowania ransomware próbują zmusić swoje ofiary do zapłacenia okupu za pomocą specjalnie wyszczególnionych
metod płatności, po czym mogą, ale nie muszą przyznać ofiarom ataku dostęp do ich danych.
Targetowane oprogramowanie ransomware jest bardziej złożone niż oryginalne ataki ransomware i obejmuje więcej niż
tylko początkowe zainfekowanie plików. Atakujący znaleźli więcej sposobów na wyłudzanie pieniędzy od organizacji-ofiar,
wykorzystując następujące metody dystrybucji:

• Wyłudzanie danych: wiadomości e-mail wysyłane do pracowników podszywające się pod korespondencję związaną z
•
•
•
•

pracą.
Szkodliwe reklamy: naruszenia bezpieczeństwa stron internetowych w celu udostępniania destrukcyjnych reklam
zawierających opartą na JavaScript infrastrukturę i znaną jako SocGholish, która maskuje się jako aktualizacja
oprogramowania.
Wykorzystanie luk w zabezpieczeniach: wykorzystanie podatnego na ataki oprogramowania działającego na
serwerach publicznych.
Infekcje wtórne: wykorzystanie istniejących wcześniej botnetów w celu zdobycia przewagi w sieci ofiary.
Słabo zabezpieczone usługi: atakowanie organizacji poprzez słabo zabezpieczone usługi Podłączania pulpitu
zdalnego (RDP), wykorzystując wycieki lub słabe poświadczenia.
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Ochrona przed oprogramowaniem ransomware za pomocą program Symantec Endpoint Protection Manager lub
programu Symantec Endpoint Security
Kierunkowane ataki ransomware można podzielić na następujące obszerne fazy: wstępne narażenie na atak, eskalacja
przywilejów i kradzież poświadczeń, ruchy boczne oraz szyfrowanie i usuwanie kopii zapasowych. Najlepszą obroną jest
zablokowanie wielu rodzajów ataków i poznanie łańcucha ataków, który większość grup cyberprzestępczych wykorzystuje
do określenia priorytetów bezpieczeństwa. Niestety, odszyfrowywanie programów typu ransomware nie jest możliwe za
pomocą narzędzi do usuwania.
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager lub Symantec Endpoint Security należy wdrożyć i włączyć
następujące funkcje. Niektóre funkcje są włączone domyślnie.
Funkcja

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Security

Ochrona oparta na plikach
Firma Symantec poddaje kwarantannie
następujące typy plików: Ransom.Maze,
Ransom.Sodinokibi i Backdoor.Cobalt

Domyślnie włączona jest ochrona przed
Domyślnie włączona jest zasada ochrony
wirusami i programami szpiegującymi.
przed oprogramowaniem destrukcyjnym.
Zapobieganie atakom wirusów i programów
typu spyware na komputery klienckie i ich
obsługa

Technologia SONAR
Ochrona heurystyczna SONAR jest
kolejnym ważnym elementem obrony
przed destrukcyjnym oprogramowaniem.
Technologia SONAR zapobiega
uruchomieniu dwóch rodzajów plików
wykonywalnych używanych przez programy
typu ransomware, takich jak CryptoLocker.

W sekcji Zasada ochrony przed wirusami
i programami typu spyware kliknij pozycję
SONAR > > Włącz funkcję SONAR
(włączona domyślnie).
Zarządzanie funkcją SONAR

W zasadzie Ochrony przed
oprogramowaniem destrukcyjnym kliknij
Włącz analizę podejrzanego sposobu
działania (włączone domyślnie).
Zasada ochrony przed oprogramowaniem
destrukcyjnym – Ustawienia
zaawansowane

Pobierz program Download Insight lub
Intensywna ochrona
Zmodyfikuj program Symantec Insight,
aby poddawał kwarantannie pliki, których
bezpieczeństwo nie zostało jeszcze
potwierdzone przez bazę klientów firmy
Symantec.

Download Insight jest częścią domyślnej
Zasady ochrony przed wirusami i
spyware – wysokie zabezpieczenia.
Jak zabezpieczyć się przed programami
typu ransomware, korzystając z usługi
Download Insight

Funkcja Download Insight jest zawsze
włączona i stanowi część zasady
Intensywnej ochrony. Aby zmienić
ustawienia funkcji Intensywna ochrona,
zobacz:
Korzystanie z ustawień intensywnej
ochrony
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System zapobiegania włamaniom:
• System zapobiegania włamaniom
blokuje niektóre zagrożenia, których
nie powstrzymają zwykłe definicje
wirusów. System zapobiegania
włamaniom jest najlepszą ochroną
przed programami pobieranymi z
Internetu bez wiedzy użytkownika.
Atakujący zwykle wykorzystują pakiety
do luk w zabezpieczeniach, aby
przeprowadzić atak typu CryptoLocker,
polegając na programie pobranym bez
wiedzy ofiary.
• W niektórych przypadkach systemy
IPS mogą zablokować szyfrowanie
plików poprzez przerwanie komunikacji
C&C (command-and-control). Serwer
C&C to komputer kontrolowany przez
napastnika lub cyberprzestępcę, który
jest wykorzystywany do wysyłania
poleceń do systemów naruszonych
przez złośliwe oprogramowanie i
odbierania skradzionych danych z sieci
docelowej.
• Reputacja adresu URL zapobiega
zagrożeniom internetowym na
podstawie oceny reputacji strony
internetowej. Włącz reputację adresów
URL blokuje strony internetowe z oceną
reputacji poniżej określonego progu.
(14.3 RU1 i nowsze wersje).

Włączanie funkcji zapobiegania włamaniom
sieciowym lub włamaniom do przeglądarki
Domyślnie włączona jest reputacja adresów
URL.

Systemem zapobiegania włamaniom –
wprowadzenie
Domyślnie nie jest włączona reputacja
adresów URL.
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Blokuj pliki PDF i skrypty

W zasadach wyjątków kliknij pozycję
Wyjątki systemu Windows > Dostęp do
plików.

1. Użyj funkcji Kontrola aplikacji i
Pobierz najnowsze poprawki dla
urządzeń, aby zapobiec uruchamianiu
aplikacji sieciowych, przeglądarek
aplikacji w katalogach profilu
internetowych i wtyczek do przeglądarek
użytkownika, takich jak Local i
internetowych.
LocalLow. Aplikacje typu ransomware
instalują się w wielu katalogach oprócz
Local\Temp\Low.
Wzmacnianie ochrony antywirusowej,
aby zapobiec infekcjom pochodnym
oprogramowania Ransomware (rodzina
Trojan.Cryptolocker, itp.).
2. Używaj programu Endpoint Detection
Response (EDR) do identyfikacji plików
z zachowaniem ransomware:
a. Wyłącz skrypty makr z plików
MS Office, które są przesyłane
za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy
wykryte punkty końcowe i wybierz
opcję Izoluj. Aby izolować i
ponownie dołączać punkty końcowe
z konsoli, należy posiadać Zasadę
kwarantanny zapory w programie
Symantec Endpoint Protection
Manager, która jest przypisana do
Zasady integralności hosta.
Zasady integralności hosta i
kwarantanny zapory – informacje

Użyj list dozwolonych i niedozwolonych,
aby uniemożliwić dostęp do znanych
złośliwych plików i domen. Kliknij pozycję
Ustawienia > Lista niedozwolonych i
Lista dozwolonych.
Zarządzanie elementami odrzuconymi i
dozwolonymi z listy centralnej
Używanie ustawień Zasady listy
niedozwolonych
Dodawanie wyjątków skanowania do
Zasady listy dozwolonych

• Skanowanie wykrywające – konsola

chmury zapewnia kompleksowy
widok plików, aplikacji i plików
wykonywalnych, które pojawiają się
w środowisku. Można wyświetlić
informacje o zagrożeniach,
podatnościach, reputacji, źródle i innych
cechach, które są powiązane z tymi
wykrytymi elementami.
Używanie wykrytych elementów
• Użyj wykrytych elementów, gdy
włączone jest EDR; agent wykrywania
w programie SES jest podobny do
niezarządzanego detektora w programie
SEP, ale dostarcza on znacznie więcej
informacji o poszczególnych plikach i
aplikacjach.
Program Symantec Endpoint Detection
and Response – wprowadzenie
• Kontrola aplikacji kontroluje i
zarządza używaniem niepożądanych
i nieautoryzowanych aplikacji w
środowisku pracy. Kontrola aplikacji w
programie SES to inna funkcja niż w
programie SEP.
Kontrola aplikacji – wprowadzenie
Izolacja aplikacji – wprowadzenie
– W przypadku Agentów Symantec
14.3 RU1 i nowszych należy używać
Izolacji podejrzanego sposobu
działania dla punktów końcowych,
które nie korzystają z Izolacji
aplikacji i Kontroli aplikacji. Zasada
Izolacji podejrzanego sposobu
działania aplikacji określa, w jaki
sposób traktować podejrzane
zachowania ze strony zaufanych
aplikacji. Użytkownik otrzymuje
alerty w konsoli chmury oraz
komunikat w zasadzie, gdy nowa lub
istniejąca sygnatura podejrzanego
sposobu działania jest dostępna
w zasadzie. Użytkownik określa,
czy podejrzany sposób działania
jest wynikiem ataku na plik i określa
odpowiednie na nim działanie.
Używanie ustawień Zasady izolacji
podejrzanego sposobu działania
322
Część programu Symantec Endpoint
Security Complete

Przekierowanie ruchu sieciowego i
Konfiguracja Przekierowania ruchu
usługa Web Security Services
sieciowego
Przekierowanie ruchu sieciowego i
ustawienia bezpiecznych połączeń
umożliwiają integrację urządzeń końcowych
z usługą Symantec Web Security Service
(WSS) w sieci firmowej, w domu lub poza
biurem. NTR przekierowuje cały ruch
internetowy lub ruch sieciowy na kliencie
do usługi Symantec WSS, gdzie ruch jest
dozwolony lub blokowany na podstawie
zasad WSS.

Wywołanie bezpiecznego połączenia
Konfigurowanie integracji usługi Symantec
Web Security Service z produktami
Endpoint Security

Ograniczenie ataków na pamięć
Chroni przed znanymi lukami w
niezałatanym oprogramowaniu, takim jak
JBoss czy serwer Apache web, które są
wykorzystywane przez napastników.

Ochrona klientów z systemem Windows
przed atakami na pamięć przy użyciu
funkcji Ograniczenie ataków na pamięć

Dodawanie aplikacji do zasady
Ograniczenia ataków na pamięć

AMSI i skanowanie bez plików
Deweloperzy aplikacji innych firm
mogą chronić swoich klientów przed
dynamicznym złośliwym oprogramowaniem
opartym na skryptach i przed
nietradycyjnymi sposobami cyberataku.
Aplikacja innej firmy wywołuje interfejs
AMSI systemu Windows, aby zażądać
skanowania skryptu dostarczonego przez
użytkownika, który jest kierowany do
klienta programu Symantec Endpoint
Protection. Klient odpowiada werdyktem,
aby wskazać, czy zachowanie skryptu jest
złośliwe. Jeśli zachowanie nie jest złośliwe,
wówczas wykonanie skryptu postępuje.
Jeśli zachowanie skryptu jest złośliwe,
aplikacja nie uruchamia go. Na kliencie
w oknie dialogowym Wyniki wykrywania
wyświetlany jest stan „Odmowa dostępu”.
Przykłady skryptów innych firm obejmują
programy Windows PowerShell, JavaScript
i VBScript. Funkcja Automatyczna ochrona
musi być włączona. Ta funkcja działa na
komputerach z systemem Windows 10 i
nowszych.
14.3 i nowsze wersje.

Włączona domyślnie.
Jak Interfejs skanowania złośliwego
oprogramowania (AMSI) pomaga chronić
przed złośliwym oprogramowaniem
Interfejs skanowania złośliwego
oprogramowania (AMSI)

Niedostępne.
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Endpoint Detection and Response (EDR)
EDR skupia się na zachowaniach, a nie
na plikach i może wzmocnić obronę przed
wyłudzaniem danych typu „spear phishing”
i wykorzystaniem narzędzi typu „livingoff-the-land”. Przykładowo, jeśli program
Word nie uruchamia normalnie PowerShell
w środowisku klienta, to powinien on
być umieszczony w trybie blokowania.
Interfejs użytkownika EDR pozwala
klientom w łatwy sposób zrozumieć, które
zachowania są powszechne i powinny
być dozwolone, które są widoczne, ale
powinny być raportowane w alertach, a
które są rzadkie i powinny być blokowane.
Można również zająć się lukami w sposób
reaktywny, w ramach analizowania i
reagowania na alerty o incydentach. Alert
incydentu pokaże wszystkie zachowania,
które zostały zaobserwowane jako część
naruszenia, i daje możliwość włączenia
trybu blokowania bezpośrednio ze strony
szczegółów incydentu.

Konfigurowanie grup klientów w taki
sposób, aby używały serwera prywatnego
w przypadku kwerend dotyczących
reputacji i zgłoszeń

Ochrona w oparciu o sztuczną
inteligencję
Analityka ukierunkowanych ataków w
chmurze firmy Symantec wykorzystuje
zaawansowane uczenie maszynowe
do wykrywania wzorców aktywności
związanych z atakami ukierunkowanymi.
Użyj narzędzi do audytu, aby uzyskać
wgląd w urządzenia końcowe zarówno w
sieci korporacyjnej, jak i poza nią, zanim
oprogramowanie typu ransomware będzie
miało szansę się rozprzestrzenić.

Część programu Symantec Endpoint
Security Complete.
Symantec Endpoint Detection and
Response (EDR) – informacje
Podręcznik wykrywania zagrożeń

Część programu Symantec Endpoint
Security Complete.

Wykorzystanie funkcji Ograniczenia ataków
na pamięć do testowania wyników fałszywie
dodatnich.
Ochrona klientów z systemem Windows
przed atakami na pamięć przy użyciu
funkcji Ograniczenie ataków na pamięć

• Jeśli klient wykryje, że podejrzany plik

•

•

•

jest wysokiego lub bardzo wysokiego
ryzyka, pojawi się on na karcie Moje
zadania na 90 dni, aby użytkownik mógł
się nim zająć.
Podejmowanie działań względem
podejrzanego pliku
Jeśli urządzenie wykryje plik generujący
destrukcyjny ruch, pojawi się on na
karcie Moje zadania na 90 dni, aby
użytkownik mógł się nim zająć.
Podejmowanie działań związanych z
wykrywaniem włamań
Aby przetestować fałszywe wyniki
pozytywne, należy zmienić zachowanie
narzędzia Ograniczenie ataków na
pamięć tak, aby kontrolowało wykrycie,
ale pozwalało na działanie aplikacji.
Kontrola ochrony zakończonych
aplikacji
Playbooki to wstępnie skonfigurowane
przepływy pracy, które pozwalają
zarządzać i zabezpieczać urządzenia w
środowisku użytkownika.
Playbooks – informacje
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W jaki sposób technologie Symantec Endpoint Protection chronią twój komputer
Symantec Endpoint Security Complete
Najlepsze praktyki ograniczania ryzyka związanego z oprogramowaniem typu ransomware
Wzmacnianie ochrony środowiska informatycznego przed programami typu ransomware
Oprócz włączenia ochrony programu SEP lub SES, aby uniknąć infekcji oprogramowania ransomware, wykonaj
następujące kroki.
Krok

Opis

1. Chroń swoje lokalne
środowisko

1. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję PowerShell i że masz włączone logowanie.
2. Ogranicz dostępu do usług RDP. Zezwalaj na RDP tylko z określonych, znanych adresów IP
i upewnij się, że używasz poświadczeń wieloetapowych. Użyj narzędzia File Server Resource
Manager (FSRM), aby zablokować możliwość zapisu znanych rozszerzeń ransomware na
udziałach plików, gdzie wymagany jest dostęp użytkownika do zapisu.
3. Stwórz plan uwzględniający powiadamianie stron zewnętrznych. Aby zapewnić prawidłowe
powiadomienie wymaganych organizacji, takich jak FBI lub inne organy ścigania, upewnij się, że
masz plan weryfikacji.
4. Stwórz „worek do zrzutów” z kopiami papierowymi i zarchiwizowanymi kopiami
miękkimi wszystkich istotnych informacji administracyjnych. W celu ochrony przed utratą
dostępności tych istotnych informacji, należy przechowywać je w „worku do zrzutów” wraz ze
sprzętem i oprogramowaniem potrzebnym do rozwiązywania problemów. Przechowywanie
tych informacji w sieci nie jest przydatne, gdy pliki sieciowe są zaszyfrowane. Wdróż właściwy
audyt i kontrolę użytkowania kont administracyjnych. Można również wdrożyć jednorazowe
poświadczenia do pracy administracyjnej, aby zapobiec kradzieży i wykorzystaniu poświadczeń
administratora.
5. Utwórz profile użytkowania narzędzi administracyjnych. Wiele z tych narzędzi jest
wykorzystywanych przez atakujących do niewykrytego przemieszczania się w sieci. Konto
użytkownika, które w przeszłości działało jako admin, używając PsInfo/PsExec na małej liczbie
systemów, jest prawdopodobnie w porządku, ale konto usługi wykorzystujące PsInfo/PsExec na
wszystkich systemach jest już podejrzane.

2. Zabezpiecz swój system
poczty elektronicznej

1. Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA), aby zapobiec ujawnieniu poświadczeń podczas
wyłudzania danych.
2. Wzmocnij architekturę bezpieczeństwa wokół systemów poczty elektronicznej, aby
zminimalizować ilość spamu docierającego do skrzynek pocztowych użytkowników końcowych,
i upewnij się, że stosujesz najlepsze praktyki dla swojego systemu poczty elektronicznej, w tym
stosowanie SPF i innych środków obrony przed atakami wyłudzającymi dane.
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3. Utwórz kopie zapasowe

Regularnie twórz kopie zapasowe plików zarówno na klientach, jak i na serwerach. Tworzyć kopie,
gdy komputery nie są połączone z Internetem, lub korzystać z systemu, w którym komputery
i serwery działające w sieci nie mogą zapisywać danych. Jeśli użytkownik nie dysponuje
dedykowanym oprogramowaniem do kopii zapasowych, może także skopiować ważne plik na
nośnik wymienny. A następnie odłączyć nośnik od komputera i wyjąć; nie pozostawiać nośnika
wymiennego w gnieździe.
1. Wdróż przechowywanie kopii zapasowych poza siedzibą firmy. Zastosuj przechowywanie
poza siedzibą firmy kopii zapasowych co najmniej z czterech pełnych tygodni i codziennych
kolejnych kopii.
2. Wdróż kopie zapasowe offline, które znajdują się w siedzibie firmy. Sprawdź, czy masz
kopie zapasowe, które nie są podłączone do sieci, aby zapobiec ich zaszyfrowaniu przez
ataki typu ransomware. Usuwanie najlepiej wykonywać przy wyłączonym systemie z sieci, aby
zapobiec potencjalnemu rozprzestrzenianiu się zagrożenia.
3. Zweryfikuj i przetestuj swoje rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych na poziomie
serwera. Powinno to być już częścią procesu odzyskiwania danych po awarii.
4. Zabezpiecz uprawnienia na poziomie plików dla kopii zapasowych i baz danych kopii
zapasowych. Nie pozwól, aby kopie zapasowe zostały zaszyfrowane.
5. Przetestuj możliwość przywracania. Upewnij się, że możliwości przywracania spełniają
potrzeby firmy.
Zablokować zmapowane dyski sieciowe, zabezpieczając je hasłem i ograniczeniami kontroli
dostępu. Korzystać z dostępu tylko do odczytu w przypadku plików na dyskach sieciowych, chyba
że dostęp do zapisu jest absolutnie konieczny. Ograniczenie uprawnień użytkowników pomoże
ograniczyć liczbę plików zagrożonych niepożądanym szyfrowaniem.

Co należy zrobić w przypadku pojawienia się oprogramowania typu ransomware?
Nie ma narzędzia do usuwania oprogramowania typu ransomware. Żaden produkt zabezpieczający nie może
odszyfrować plików zaszyfrowanych przez oprogramowanie typu ransomware. Jeśli dojdzie do zainfekowania komputera,
a w wyniku tego do niepożądanego zaszyfrowania danych, należy wykonać poniższe czynności:
1. Powstrzymać się od płacenia okupu.
Jeśli okup zostanie przekazany:
– Nie ma gwarancji, że atakujący udostępni użytkownikowi jakikolwiek sposób odszyfrowania plików lub
odblokowania komputera.
– Atakujący korzysta z pieniędzy pochodzących z okupu, aby przeprowadzać kolejne ataki przeciwko innym osobom.
2. Odizolować zainfekowany komputer, zanim program do ataków typu ransomware zaatakuje dyski sieciowe, do
których ten komputer ma dostęp.
3. Użyj programu program Symantec Endpoint Protection Manager lub SES, aby zaktualizować definicje wirusów
i przeskanować komputery klienckie.
Nowe definicje prawdopodobnie wykryją i usuną oprogramowanie ransomware. Program program Symantec Endpoint
Protection Manager automatycznie pobiera definicje wirusów na klienta tak długo, jak klient jest zarządzany i
podłączony do serwera zarządzającego lub konsoli chmury.
– W programie program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij pozycję Klienty, kliknij prawym przyciskiem
myszy grupę, a następnie kliknij pozycje Wykonaj polecenie w grupie > Aktualizacja treści i skanowanie.
– W programie Symantec Endpoint Security uruchom polecenie Skanuj teraz.
Uruchamianie poleceń na urządzeniach klienckich
4. Zainstaluj ponownie przy użyciu czystej instalacji.
Jeśli przywrócisz zaszyfrowane pliki z kopii zapasowej, możesz odzyskać przywrócone dane, ale możliwe, że w
trakcie ataku zostało zainstalowane inne złośliwe oprogramowanie.
5. Przesłać destrukcyjne oprogramowanie do centrum Symantec Security Response.

326

Jeśli użytkownikowi uda się zidentyfikować destrukcyjne wiadomości e-mail lub pliki wykonywalne, należy je przesłać
do centrum Symantec Security Response. Dzięki tym próbkom firma Symantec będzie mogła utworzyć nowe
sygnatury i udoskonalić ochronę przeciwko programom typu ransomware.
Wskazówki firmy Symantec: pomyślne rozwiązanie sprawy!

Ograniczanie rozprzestrzeniania się programów typu ransomware za pomocą
funkcji Download Insight (SEP) lub Intensive Protection (SES)
Aby zabezpieczyć się przed programami typu ransomware, należy skonfigurować usługę Download Insight tak, aby
przenosiła do kwarantanny pliki, które zgodnie z bazą wiedzy firmy Symantec, są destrukcyjne lub mogą do takich
należeć.
Detektory niezarządzane muszą być obecne w celu uwzględnienia punktów końcowych, które mogą nie być chronione.

• Detektory niezarządzane SEP: Konfigurowanie klienta do wykrywania urządzeń niezarządzanych
• Agenty wykrywania SES: Dodawanie agenta wykrywania w celu znalezienia niezarządzanych urządzeń
Znajdowanie urządzeń do rejestracji
Używanie wykrytych elementów

W przypadku programu Symantec Endpoint Security funkcja Download Insight jest zawsze włączona i stanowi część
zasady Intensywnej ochrony. Zobacz: Korzystanie z ustawień intensywnej ochrony
Aby zmodyfikować program Download Insight w programie Symantec Endpoint Protection:
1. W konsoli otwórz docelową zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, a następnie kliknij pozycję
Pobierz ochronę.
W przypadku dodawania nowej zasady należy wybrać zasadę Ochrona przed wirusami i programami typu
spyware – zasada Wysoki poziom zabezpieczeń.
2. Na karcie Download Insight zaznacz opcję Włącz funkcję Download Insight, aby wykrywać możliwe zagrożenia w
pobieranych plikach na podstawie reputacji pliku.
3. Zaznacz następujące domyślne opcje:
– Pliki używane przez 5 lub mniejszą liczbę użytkowników
– Pliki znane użytkownikom przez 2 lub mniej dni
Niskie wartości domyślne sprawią, że klient będzie traktować pliki, które nie zostały zgłoszone do firmy Symantec
przez ponad pięciu użytkowników lub w ciągu niecałych dwóch dni, jako pliki niepotwierdzone. Gdy niepotwierdzone
pliki spełniają te kryteria, funkcja Download Insight wykrywa je jako destrukcyjne.
4. Zaznacz opcję Automatycznie ufaj wszystkim plikom pobranym z zaufanej witryny internetowej lub
intranetowej.
5. Na karcie Działania, w sekcji Destrukcyjne pliki, zachowaj pierwsze działanie jako Poddaj zagrożenie
kwarantannie, zaś drugie jako Pozostaw bez zmian.
6. W obszarze Niepotwierdzone pliki kliknij pozycję Poddaj zagrożenie kwarantannie.
7. Kliknij przycisk OK.
Ochrona przed programami typu ransomware i ich usuwanie za pomocą programu Symantec Endpoint Protection

Zapobieganie atakom wirusów i programów typu spyware na
komputery klienckie i ich obsługa
Atakom wirusów i programów typu spyware na komputery klienckie można zapobiegać i obsługiwać je, stosując się do
poniższych ważnych wytycznych.
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Table 85: Zabezpieczanie komputerów przed atakami wirusów i programów typu spyware
Zadanie

Opis

Zainstalowanie programu
Symantec Endpoint
Protection na komputerach

Program Symantec Endpoint Protection powinien być zainstalowany na wszystkich komputerach w
sieci i wszystkich serwerach. Należy sprawdzić prawidłowość działania programu Symantec Endpoint
Protection.
Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich

Utrzymywanie aktualności
definicji

Należy się upewnić, że na komputerach klienckich zainstalowane są najnowsze definicje.
Datę definicji można sprawdzić na karcie Klienty. Nieaktualne definicje można zaktualizować,
uruchamiając odpowiednie polecenie.
W celu sprawdzenia daty najnowszych definicji można również wygenerować raport o stanie
komputerów.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Regularne uruchamianie
skanowań

Funkcje Automatyczna ochrona i SONAR są domyślnie uruchomione na komputerach klienckich. Na
komputerach klienckich uruchamiane jest również domyślne zaplanowane skanowanie aktywne.
Można uruchamiać skanowania na żądanie. Ustawienia skanowania można dostosować.
Uruchamianie skanowań na żądanie na komputerach klienckich
Można utworzyć i dostosować skanowania zaplanowane.
Zazwyczaj dobrą ochronę zapewnia utworzenie zaplanowanego skanowania pełnego uruchamianego
raz w tygodniu i skanowania aktywnego uruchamianego raz dziennie. Domyślnie program Symantec
Endpoint Protection generuje skanowanie aktywne, uruchamiane codziennie o 12:30. Na komputerach
niezarządzanych program Symantec Endpoint Protection oferuje również (wyłączoną) opcję
domyślnego skanowania przy uruchamianiu.
Należy codziennie uruchamiać na komputerach w sieci skanowanie aktywne. W przypadku
podejrzenia, że w sieci znajduje się nieaktywne zagrożenie, można zaplanować uruchamianie
skanowania pełnego raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Skanowania pełne bardziej obciążają zasoby
komputera i mogą obniżyć jego wydajność.
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Mac
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Linux

Pozwól klientom natychmiast Należy się upewnić, że klienty (tylko system Windows) mogą pomijać interwał pulsu i natychmiast
przekazywać zdarzenia
wysyłać zdarzenia krytyczne do serwera zarządzania. Zdarzenia krytyczne obejmują wszystkie
krytyczne
znalezione zagrożenia (z wyjątkiem plików cookie) oraz wszystkie zdarzenia włamań. Ta opcja znajduje
się w oknie Klienty > Zasady > Ustawienia komunikacji. Ta opcja jest domyślnie włączona.
Powiadomienia administratora mogą być przesyłane natychmiastowo, jeśli okres tłumienia
odpowiednich powiadomień ma ustawioną wartość Brak.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Note: Informacje o zdarzeniach krytycznych są wysyłane niezwłocznie tylko na klientach w wersji
12.1.4 i nowszych. Wcześniejsze klienty wysyłają informacje o zdarzeniach tylko w przedziale pulsu.
Zaznaczenie lub
zmodyfikowanie ustawień
skanowania zapewniających
zwiększoną ochronę

Skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware domyślnie wykrywają, usuwają oraz
naprawiają skutki uboczne wywołane przez wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa.
Domyślne ustawienia skanowania zapewniają optymalizację wydajności komputerów klienckich, a
zarazem wysoki poziom ochrony. Można jednak podwyższyć poziom ochrony.
Można na przykład zwiększyć ochronę heurystyczną Bloodhound.
Można również włączyć skanowania dysków sieciowych.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia ochrony komputerów klienckich

Zezwolenie klientom na
przesyłanie informacji
o wykryciach do firmy
Symantec

Klienty mogą przesyłać informacje o wykryciach do firmy Symantec. Przesyłane informacje ułatwiają
firmie Symantec eliminowanie zagrożeń.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich
znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci
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Zadanie

Opis

Uruchomienie funkcji
zapobiegania włamaniom

Firma Symantec zaleca uruchomienie funkcji zapobiegania włamaniom na komputerach klienckich, jak
również ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom

W razie potrzeby, eliminacja
infekcji

Po skanowaniu komputery klienckie mogą nadal być zainfekowane. Nowe zagrożenie może nie mieć
sygnatury lub program Symantec Endpoint Protection nie był w stanie całkowicie usunąć zagrożenia.
W niektórych przypadkach konieczne jest ponowne uruchomienie komputerów klienckich, aby program
Symantec Endpoint Protection mógł ukończyć proces oczyszczania.
Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa

Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
Zagrożenia eliminuje się w ramach obsługi ataków wirusów i programów typu spyware na chronione komputery.
Za pomocą funkcji Raporty i Monitory w konsoli można ustalić, które komputery są zainfekowane i wyświetlić wyniki
działań naprawczych.
Table 86: Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
Krok
Krok 1: Zidentyfikowanie
zainfekowanych i zagrożonych
komputerów

Opis
Informacje o zainfekowanych i zagrożonych komputerach można uzyskać za pomocą programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Na stronie głównej należy sprawdzić liczby
w kategoriach Nowo zainfekowane i Nadal zainfekowane w obszarze Zestawienie operacji
związanych z wirusami i zagrożeniami. Liczba w kategorii Nowo zainfekowane to część liczby
w kategorii Nadal zainfekowane. Liczba w kategorii Nowo zainfekowane wskazuje liczbę
komputerów zainfekowanych i zagrożonych w przedziale czasu określonym w zestawieniu.
Note: Niewyeliminowane wykrycia funkcji SONAR nie są zliczane w kategorii Nadal
zainfekowane. Stanowią one w zestawieniu część liczby w kategorii Podejrzane.
Komputery są uznawane za nadal zainfekowane, jeśli kolejne skanowanie wykrywa je jako
zainfekowane. Na przykład zaplanowane skanowanie mogło częściowo oczyścić plik. następnie
funkcja Automatyczna ochrona wykrywa plik jako zagrożenie.
Pliki uznawane za „nadal zainfekowane” są ponownie skanowane po nadejściu nowych definicji,
lub gdy komputer kliencki jest bezczynny.
Identyfikowanie zainfekowanych i zagrożonych komputerów

Krok 2: Aktualizacja definicji i
ponowne skanowanie

Należy się upewnić, że klienci używają najnowszych definicji.
W przypadku starszych wersji klientów na komputerach z systemem Windows należy również
upewnić się, że skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie używają funkcji Wyszukiwanie
Insight. Począwszy od wersji 14, skanowania planowane i na żądanie zawsze wykorzystuje
Wyszukiwanie Insight.
Datę definicji można sprawdzić w raporcie Komputery zainfekowane i zagrożone. Za pomocą
dziennika zagrożeń można uruchomić polecenie Aktualizuj treść i skanuj.
Jeśli w kategoriach Nowo zainfekowane i Nadal zainfekowane w obszarze Zestawienie operacji
związanych z wirusami i zagrożeniami na stronie głównej widnieją zera, wszystkie zagrożenia
zostały wyeliminowane.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
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Krok
Krok 3: Sprawdzenie działań
skanowania i ponowne
skanowanie

Opis
Skanowania mogą być skonfigurowane do pozostawiania zagrożenia bez zmian. Można edytować
zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, aby zmienić działanie dla kategorii
zagrożeń. Nowe działanie jest stosowane przez program Symantec Endpoint Protection po
następnym uruchomieniu skanowań.
Działanie można ustawić na karcie Działania danego typu skanowania (skanowania
zdefiniowanego przez administratora, skanowania na żądanie lub skanowania funkcji
Automatyczna ochrona). Można także zmienić działanie w przypadku wykrycia dla funkcji
Download Insight i SONAR.
Sprawdzanie działania skanowania i ponowne skanowanie zidentyfikowanych komputerów

Krok 4: W razie potrzeby ponowne Komputery mogą nadal być zainfekowane lub zagrożone, ponieważ muszą zostać ponownie
uruchomienie komputerów w celu uruchomione w celu zakończenia naprawy wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
ukończenia naprawy
W dzienniku zagrożeń można sprawdzić, czy jakiekolwiek komputery wymagają ponownego
uruchomienia.
Z dziennika stanu komputera można uruchomić polecenie ponownego uruchomienia komputerów.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Krok 5: Analiza i usunięcie
pozostałych zagrożeń

Pozostałe zagrożenia należy zbadać dokładniej.
Aktualne informacje o wirusach i zagrożeniach bezpieczeństwa można uzyskać na stronie
internetowej centrum Symantec Security Response.
http://securityresponse.symantec.com
Na komputerze klienckim można również przejść na stronę internetową centrum Security
Response z okna dialogowego wyników skanowania.
Aby analizować oraz naprawiać trudne i trwałe zagrożenia, narzędzie Power Eraser można
uruchamiać również z programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Narzędzie
Power Eraser przeprowadza agresywną analizę na jednym komputerze lub w małej grupie
komputerów. Należy je uruchamiać tylko wtedy, gdy komputery pracują niestabilnie lub są bardzo
zainfekowane.
Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
Pomoc techniczna firmy Symantec oferuje również narzędzie Threat Expert, szybko zapewniające
szczegółową analizę zagrożeń. W celu rozwiązywania problemów można również uruchomić
narzędzie analizy punktów ładowania. Te narzędzia należy uruchamiać bezpośrednio na
komputerze klienckim.
Rozwiązywanie problemów z komputerem za pomocą narzędzia diagnostycznego firmy Symantec
(SymDiag)

Krok 6: Sprawdzenie dziennika
stanu komputera

W dziennik stanu komputera można sprawdzić, czy zagrożenia zostały wyeliminowane na
komputerach klienckich.
Wyświetlanie dzienników

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie wirusów i rozwiązywanie problemów w sieci.
Zapobieganie atakom wirusów i programów typu spyware na komputery klienckie i ich obsługa
Monitorowanie ochrony systemu końcowego

Identyfikowanie zainfekowanych i zagrożonych komputerów
Strona główna programu program Symantec Endpoint Protection Manager i raport dotyczący zagrożeń umożliwiają
identyfikowanie komputerów zainfekowanych i zagrożonych.
Aby zidentyfikować zainfekowane komputery:
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1. W konsoli kliknij pozycję Strona główna, a następnie wyświetl Zestawienie operacji związanych z wirusami i
zagrożeniami.
Jeśli jesteś administratorem systemu, zobaczysz liczby nowo zainfekowanych i nadal zainfekowanych komputerów
w lokacji. Jeśli jesteś administratorem domeny, zobaczysz liczby nowo zainfekowanych i nadal zainfekowanych
komputerów w domenie.
Nadal zainfekowane komputery to podzestaw komputerów nowo zainfekowanych, a liczba komputerów nadal
zainfekowanych będzie się zmniejszać w miarę eliminowania zagrożeń w sieci. Komputery są nadal zainfekowane,
jeśli kolejne skanowanie zgłosiłoby je jako zainfekowane. Program Symantec Endpoint Protection może tylko
częściowo usunąć zagrożenie z komputera i w takim przypadku funkcja Automatyczna ochrona nadal wykrywa
zagrożenie.
2. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
3. W polu listy Typ raportu kliknij pozycję Zagrożenie.
4. W polu listy Wybierz raport kliknij pozycję Komputery zainfekowane i zagrożone.
5. Kliknij pozycję Utwórz raport. Wyświetlone zostaną listy komputerów zainfekowanych i zagrożonych.
Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa

Sprawdzanie działania skanowania i ponowne skanowanie zidentyfikowanych komputerów
Jeśli w sieci są zainfekowane i zagrożone komputery, należy sprawdzić, dlaczego komputery są nadal zainfekowane
lub zagrożone. Należy sprawdzić działanie podjęte wobec każdego zagrożenia na zainfekowanych lub zagrożonych
komputerach. Być może było to działanie Pozostaw bez zmian. Jeśli podjęto działanie Pozostaw bez zmian, należy
wyczyścić zagrożenie z komputera, odłączyć komputer od sieci albo zaakceptować zagrożenie. W przypadku klientów
systemu Windows można edytować zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware i zmienić działanie
skanowania.
Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
Aby zidentyfikować działania, które należy zmienić i ponownie przeskanować zidentyfikowane komputery:
1. W konsoli kliknij pozycję Monitory.
2. Na karcie Dzienniki kliknij pozycję Dziennik zagrożeń, a następnie kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
W kolumnie zdarzeń dziennika zagrożeń można sprawdzić, co się zdarzyło i jakie działanie zostało podjęte. W
kolumnie Nazwa zagrożenia można sprawdzić nazwy nadal aktywnych zagrożeń. W kolumnie Domena Grupa
Użytkownik można sprawdzić, do której grupy należy komputer.
Jeśli klient jest zagrożony, ponieważ skanowanie podjęło działanie Pozostaw bez zmian, konieczna może być zmiana
zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware grupy. W kolumnie Komputer można sprawdzić nazwy
komputerów nadal zawierających aktywne zagrożenia.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Jeśli zasada jest skonfigurowana do stosowania trybu wypychania, zostanie przekazana do klientów w grupie w
następnym interwale pulsu.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania

331

3. Kliknij pozycję Wstecz.
4. Na karcie Dzienniki wybierz dziennik stanu komputera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
5. Jeśli działanie zostało zmienione i nowa zasada została przekazana, zaznacz komputery, które muszą zostać
ponownie przeskanowane przy użyciu nowych ustawień.
6. W polu listy Polecenie wybierz pozycję Skanuj, a następnie kliknij pozycję Uruchom, aby ponownie przeskanować
komputery.
Stan polecenia Skanuj można monitorować na karcie Stan polecenia.

W jaki sposób klienty w systemie Windows otrzymują definicje z chmury
W wersji 14 i nowszych, klienty Symantec Endpoint Protection standardowe i wbudowane/VDI zapewniają ochronę
w czasie rzeczywistym z definicjami na serwerze w chmurze. Wcześniejszej wersje zapewniały taką samą ochronę z
wykorzystaniem serwerów w chmurze z różnymi funkcjami takimi jak Download Insight. Teraz wszystkie funkcje chroniące
przed wirusami i programami typu spyware wykorzystują serwery w chmurze do oceny plików. Treści z serwerów cloud
obejmują pełen zestaw definicji wirusów i programów typu spyware, jak i najnowsze informacje dotyczące plików i
potencjalnych zagrożeń w posiadaniu firmy Symantec.
NOTE
Usługa Intelligent Threat Cloud Service jest obsługiwana tylko na klientach Windows.
Klienty obsługują treści obsługiwane przez serwer cloud
Składniki z obsługą chmury obejmują zestaw definicji o ograniczonym rozmiarze, który zapewnia pełną ochronę. Gdy
klient wymaga nowych definicji, to pobiera lub wyszukuje definicje w chmurze, aby poprawić wydajność i prędkość
działania.
Dany typ klienta musi obsługiwać treści obsługiwane przez serwer cloud.
Można sprawdzić typ klienta w Pomoc > Rozwiązywanie problemów > Ustawienia instalacji.
Począwszy od wersji 14, klienty standardowe i wbudowane/VDI obsługują treści oparte na chmurze.
Wszystkie skanowania automatycznie wykorzystują wyszukiwania w serwerze w chmurze.
Wyszukiwania w serwerze w chmurze uwzględniają kwerendy do usługi Symantec Insight w celu uzyskania
informacji o reputacji plików oraz sprawdzenia definicji na serwerze w chmurze.

• Skanowania zaplanowane i na żądanie automatycznie wykonują wyszukiwania cloud.
• Funkcja Auto-Protect również automatycznie wykonuje wyszukiwania w chmurze. Usługa Auto-Protect teraz jest
uruchomiona raczej w trybie użytkownika niż w trybie jądra, co zmniejsza użycie pamięci oraz zapewnia lepszą
wydajność.

Usługa Intelligent Threat Cloud Service nie tylko wykorzystuje mniej zajmowanego miejsca przez definicje na dysku
zapewnia również 15 procentowe skrócenia czasu skanowania.
NOTE
Funkcja Wyszukiwanie Insight w wersji 12.1.x zapewnia wyszukiwanie reputacji pliku dla skanowań
planowanych i na żądanie dla plików portali na starszych wersjach klientów. Opcja ta uwzględnia oddzielny
poziom czułości. W wersji 14.0.x klienty 12.1.x korzystają z poziomu czułości ustawionego dla funkcji Download
Insight, a Wyszukiwanie Insight można jedynie włączyć lub wyłączyć.
Klienty automatycznie przesyłają informacje o wyszukiwaniu reputacji plików do firmy Symantec.
W jaki sposób wyszukiwanie cloud działa w danej sieci
Program Symantec Endpoint Protection przesyła wyszukiwania w chmurze bezpośrednio do serwera w chmurze.
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Jeżeli chcesz wykorzystać serwer proxy, można określić proxy HTTPS w opcja internetowych przeglądarki klienta. Lub
można użyć konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager, aby określić proxy HTTPS dla klientów w
Zasady > Komunikacja zewnętrzna.
Przepustowość wykorzystywana przez klienty Intelligent Threat Cloud Service jest niemal identyczna jak dla klientów w
wersjach starszych niż 14, które wykorzystują tylko określone funkcje jak Download Insight.
W jaki sposób program program Symantec Endpoint Protection Manager informuje o błędach wyszukiwania w
chmurze
Jeżeli klient próbuje wyszukiwania w chmurze przez 3 dni bez powodzenia, program program Symantec Endpoint
Protection Manager wysyła domyślnie powiadomienie do administratorów systemu za pomocą poczty elektronicznej.
Można również wyświetlić alerty w Monitory > Dzienniki > Dzienniki systemu > Operacje klienta. Typem warunku
powiadomienia jest Wykrywanie reputacji pliku.
Czym są pliki portalu?
Usługa Download Insight oznacza plik jako plik portalu, kiedy bada plik, który użytkownik pobrał ze wspieranego portalu.
Skanowania zaplanowane i na żądanie, funkcja Auto-Protect i Download Insight oceniają reputację plików portalu z
wykorzystaniem poziomu czułości ustawionego dla funkcji Download Insight.
NOTE
Funkcja Download Insight musi być włączona, aby oznaczać pliki jako pliki portalu.
Obsługiwane portale to Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows Live
Messenger i Yahoo Messenger. Lista portali (lista portali funkcji Auto-Protect) stanowi część treści funkcji Ochrona przed
wirusami i programami typu spyware, które są pobierane przez usługę LiveUpdate do serwera zarządzania lub klienta.
Skanowania oraz funkcja Download Insight zawsze oceniają pliki inne niż portalu z wykorzystaniem wewnętrznej wartości
domyślnej ustawionej przez firmę Symantec. Wewnętrzna wartość domyślna wykrywa tylko najbardziej destrukcyjne pliki.
Przykład wyszukiwania cloud w działaniu
Przykładowym sposobem w jaki usługa Intelligent Threat Cloud Service chroni klienty jest:

• Użytkownik klienta uruchamia przeglądarkę Internet Explorer i próbuje pobrać plik. Funkcja Download Insight używa

•
•
•

swojego poziomu czułości oraz informacji o reputacji od Symantec Insight na serwerze w chmurze, aby ocenić czy plik
jest nieszkodliwy.
Za pomocą przeglądarki Internet Explorer próbujesz pobrać plik. Funkcja Download Insight używa swojego poziomu
czułości oraz informacji o reputacji od Symantec Insight na serwerze w chmurze, aby ocenić czy plik jest nieszkodliwy.
Funkcja Download Insight określaczy reputacja pliku jest akceptowalna, pozwala na pobranie pliku i oznacza plik jako
plik portalu.
W późniejszym czasie firma Symantec zdobywa więcej informacji o pliku, wykorzystując swoją rozległą sieć Global
Intelligence Network. Symantec określa, czy plik może być szkodliwy i aktualizuje bazę danych dotyczących reputacji
Insight. Symantec może również dostarczyć najnowszą sygnaturę dla pliku w jego definicjach na serwerze w chmurze.
Jeżeli użytkownik otwiera plik lub uruchamia skanowanie, funkcja Auto-Protect lub skanowanie otrzymuje najnowsze
informacje o pliku z serwera w chmurze. Wykorzystując najnowszą reputację pliku oraz poziom czułości Download
Insight, lub korzystając z najnowszej sygnatury pliku, funkcja Auto-Protect lub skanowanie wykrywa teraz, czy plik jest
potencjalnie destrukcyjny.
Jeżeli otworzysz plik lub uruchomisz skanowanie, funkcja Auto-Protect lub skanowanie otrzymuje najnowsze
informacje o pliku z serwera cloud. Wykorzystując najnowszą reputację pliku oraz poziom czułości Download Insight,
lub korzystając z najnowszej sygnatury pliku, funkcja Auto-Protect lub skanowanie wykrywa teraz, czy plik jest
potencjalnie destrukcyjny.

Wymagane oraz zalecane ustawienia
Domyślnie program Symantec Endpoint Protection używa serwera w chmurze. Jeżeli wyłączy się którąkolwiek z
tych opcji, ochrona w chmurze zostanie ograniczona lub wyłączona.
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• Auto-Protect

Funkcja Automatyczna ochrona musi być włączona. Funkcja Auto-Protect jest domyślnie włączona.

• Download Insight

•

Funkcja Download Insight musi być włączona, aby przebadać pobrane pliki oraz oznaczyć pobrane pliki jako pliki
portalu na potrzeby przyszłych skanowań. W przypadku wyłączenia funkcji Download Insight wszystkie pobrane pliki
nie są traktowane jako pliki portalu. Skanowania wykrywają tylko najbardziej destrukcyjne pliki nie będące plikami
portalu.
Wyszukiwania Insight
Wyszukiwania Insight muszą być włączone. Opcja Wyszukiwanie Insight kontroluje wyszukiwanie reputacji podobnie
jak wyszukiwanie definicji w chmurze. Domyślnie ta opcja jest włączona.
WARNING

• Wysyłki

Jeżeli wyłączysz Wyszukiwanie Insight, ochrona cloud również będzie całkowicie wyłączona.

Firma Symantec zaleca udostępnianie informacji firmie Symantec. Dane udostępniane firmie Symantec poprawiają
wydajność funkcji wykrywania. Informacje o potencjalnie destrukcyjnym oprogramowaniu, które może zaatakować
komputer pomaga poprawić sytuację bezpieczeństwa i szybciej zajmować się zagrożeniami. Firma Symantec dokłada
wszelkich starań, aby zamaskować dane i zapobiec przesyłaniu informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
Informacje na temat danych przesyłanych do firmy Symantec, które poprawiają ochronę danego komputera

Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Niektóre skanowania są uruchamiane domyślnie, ale można zmienić ustawienia lub skonfigurować własne skanowania
zaplanowane. Można również dostosować skanowania i zmienić poziom ochrony zapewniany przez nie na komputerach
klienckich.
Począwszy od wersji 14, skanowanie ma dostęp do pełnych zestawów definicji na serwerze cloud.
W jaki sposób klienty w systemie Windows otrzymują definicje z chmury
Table 87: Modyfikowanie skanowań na komputerach klienckich
Zadanie

Opis

Sprawdzenie typów
skanowań i ustawień
domyślnych

Należy sprawdzić ustawienia skanowania. Można sprawdzić ustawienia domyślne i zadecydować, czy
je zmienić.
Typy skanowań i ochrony w czasie rzeczywistym — informacje
Informacje o domyślnych ustawieniach skanowania zasady ochrony przed wirusami i programami typu
spyware

Utworzenie skanowań
zaplanowanych i
uruchomienie skanowań na
żądanie

Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie stanowią uzupełnienie ochrony zapewnianej
przez funkcję Automatyczna ochrona. Funkcja Automatyczna ochrona działa przy odczytywaniu i
zapisywaniu plików. Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie mogą skanować wszystkie
pliki znajdujące się na komputerach klienckich. Ponadto mogą chronić pamięć, punkty ładowania i inne
ważne lokalizacje na komputerach klienckich.
Skonfigurowane ustawienia skanowania zaplanowanego można zapisać jako szablon. Szablony
skanowań pozwalają oszczędzić czas podczas konfigurowania wielu zasad. Dowolnych ustawień
skanowania zapisanych jako szablon można użyć jako podstawy nowego skanowania w innej zasadzie.
Note: Program Symantec Endpoint Protection zawiera domyślne skanowanie zaplanowane, które
skanuje wszystkie pliki, foldery i lokalizacje na komputerach klienckich.
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Mac
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Linux
Uruchamianie skanowań na żądanie na komputerach klienckich
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Zadanie
Dostosowanie ustawień
skanowania do chronionego
środowiska

Opis
Można dostosować ustawienia funkcji Automatyczna ochrona oraz opcje w skanowaniach
zdefiniowanych przez administratora. Ustawienia skanowania można zmienić w celu zmniejszenia
liczby fałszywych alarmów, zoptymalizowania wydajności komputera lub skanowania oraz zmiany
działań skanowania lub powiadomień.
W przypadku skanowań zaplanowanych można również ustawić opcje dotyczące pominiętych
skanowań, skanowań uruchamianych losowo oraz włączyć lub wyłączyć skanowanie dysków
sieciowych.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na
komputerach z systemem Windows
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na
komputerach z systemem Mac
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na
komputerach z systemem Linux

Dostosowanie skanowań w
Domyślnie program Symantec Endpoint Protection zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń, zarazem
celu zwiększenia wydajności minimalizując niekorzystny wpływ na wydajność komputerów klienckich. Niektóre ustawienia można
komputera klienckiego
jednak zmienić, aby dodatkowo zoptymalizować wydajność komputera. Optymalizacja jest ważna w
środowiskach zwirtualizowanych.
Note: Wskutek dostosowania ustawień w celu optymalizacji wydajności komputera klienckiego może
zostać obniżony poziom niektórych zabezpieczeń na komputerach klienckich.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera
Dostosowanie skanowań w
celu zwiększenia ochrony
komputerów klienckich

Domyślne ustawienia skanowania zapewniają optymalizację wydajności komputerów klienckich, a
zarazem wysoki poziom ochrony. Można jednak podwyższyć poziom ochrony.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia ochrony komputerów klienckich

Zarządzanie zagrożeniami
wykrytymi przez funkcję
Download Insight

Funkcja Download Insight sprawdza pliki, które użytkownicy próbują pobrać za pomocą przeglądarek
internetowych, komunikatorów internetowych oraz innych portali. Funkcja Download Insight stosuje
informacje o reputacji z usługi Symantec Insight w celu podejmowania decyzji dotyczących plików.
Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight

Zarządzanie funkcją SONAR Funkcja SONAR to część składnika Zapobieganie zagrożeniom na komputerach klienckich. Ustawienia
funkcji SONAR natomiast, to część zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Zarządzanie funkcją SONAR
Skonfigurowanie wyjątków
skanowań

Dla bezpiecznych plików i aplikacji można utworzyć wyjątki.
Program Symantec Endpoint Protection również automatycznie wyklucza niektóre pliki i foldery.
Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection
Pliki i foldery wykluczane przez program Symantec Endpoint Protection ze skanowań w poszukiwaniu
wirusów i programów typu spyware

Zarządzanie plikami
poddanymi kwarantannie

Pliki poddane kwarantannie na komputerach klienckich można monitorować i usuwać
Można również określić ustawienia kwarantanny.
Zarządzanie strefą kwarantanny dla klientów systemu Windows

Zezwolenie klientom na
przesyłanie informacji
o wykryciach do firmy
Symantec

Domyślnie klienci przesyłają informacje o wykryciach do firmy Symantec. Można wyłączyć wysyłki lub
wybrać typy informacji przesyłanych przez klientów.
Firma Symantec zaleca niewyłączanie wysyłek na klientach. Informacje te ułatwiają firmie Symantec
eliminowanie zagrożeń.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich
znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci

Zarządzanie
powiadomieniami o
wirusach i programach typu
spyware wyświetlanymi na
komputerach klienckich

Można określić, czy na komputerach klienckich wyświetlane mają być powiadomienia o zdarzeniach
dotyczących wirusów i programów typu spyware.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach
klienckich
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Typy skanowań i ochrony w czasie rzeczywistym — informacje
Program Symantec Endpoint Protection oferuje różne typy skanowań i ochrony w czasie rzeczywistym w celu wykrywania
różnych typów wirusów i zagrożeń.
NOTE
Począwszy od wersji 14, skanowanie ma dostęp do pełnych zestawów definicji na serwerze cloud.
W jaki sposób klienty w systemie Windows otrzymują definicje z chmury
Domyślnie program Symantec Endpoint Protection uruchamia skanowanie aktywne codziennie o 12:30. Program
Symantec Endpoint Protection uruchamia skanowanie aktywne również po nadejściu nowych definicji na komputer
kliencki. Na komputerach niezarządzanych program Symantec Endpoint Protection oferuje również (wyłączoną) opcję
domyślnego skanowania przy uruchamianiu.
NOTE
Gdy komputer kliencki jest wyłączony lub działa w trybie hibernacji albo wstrzymania, skanowanie zaplanowane
może zostać pominięte. Po uruchomieniu lub wznowieniu działania komputera próba skanowania jest domyślnie
ponawiana w określonym interwale czasu. Jeśli interwał ten już upłynął, program Symantec Endpoint Protection
nie uruchamia skanowania i czeka na następny zaplanowany termin skanowania. Ustawienia pominiętych
skanowań zaplanowanych można zmodyfikować.
Należy codziennie uruchamiać na komputerach w sieci skanowanie aktywne. W przypadku podejrzenia, że w sieci
znajduje się nieaktywne zagrożenie, można zaplanować uruchamianie skanowania pełnego raz w tygodniu lub raz w
miesiącu. Skanowania pełne bardziej obciążają zasoby komputera i mogą obniżyć jego wydajność.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Table 88: Typy skanowania
Typ skanowania

Opis

Auto-Protect

Funkcja automatycznej ochrony nieustannie analizuje pliki i dane wiadomości e-mail podczas ich zapisywania
na komputerze lub odczytywania z komputera. Funkcja automatycznej ochrony automatycznie neutralizuje lub
eliminuje wykryte wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa. Klienty dla systemu Mac i Linux obsługują tylko funkcję
automatycznej ochrony systemu plików.
Począwszy od wersji 14 w przypadku klientów standardowych i klientów wbudowanych/VDI, które są
połączone z serwerem cloud usługa Auto-Protect automatycznie wyszukuje nowe definicje na serwerze cloud.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux

Download Insight
(Dotyczy tylko
systemu Windows).

Funkcja Download Insight zwiększa ochronę zapewnianą przez skanowania funkcji Automatyczna ochrona,
sprawdzając pliki, które użytkownicy próbują pobrać za pomocą przeglądarek i innych portali. Funkcja
ta stosuje informacje o reputacji z usługi Symantec Insight w celu zezwalania na próby pobrania lub ich
blokowanie.
Funkcja Download Insight jest częścią funkcji Automatyczna ochrona i wymaga, aby funkcja Automatyczna
ochrona była włączona.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi Symantec Insight przy podejmowaniu
decyzji o plikach
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Typ skanowania
Skanowania
zdefiniowane przez
administratora

Opis
Skanowania zdefiniowane przez administratora wykrywają wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa, analizując
wszystkie pliki oraz procesy na komputerze klienckim. Skanowania zdefiniowane przez administratora mogą
również sprawdzać pamięć i punkty ładowania.
Dostępne są następujące typy skanowań zdefiniowanych przez administratora:
• Skanowania zaplanowane
Skanowanie zaplanowane jest uruchamiane na komputerach klienckich w wyznaczonych terminach.
Skanowania zaplanowane na ten sam termin są uruchamiane po kolei. Jeśli podczas zaplanowanego
skanowania komputer będzie wyłączony lub będzie działać w trybie hibernacji albo wstrzymania,
skanowanie nie zostanie wykonane, chyba że jest skonfigurowane do ponawiania w razie pominięcia. Gdy
komputer zostanie uruchomiony lub wznowi działanie, program Symantec Endpoint Protection ponawia
próbę skanowania do chwili uruchomienia skanowania lub upływu interwału ponawiania prób.
W przypadku klientów systemu Windows można zaplanować skanowanie aktywne, pełne lub
niestandardowe. W przypadku klientów systemu Mac i Linux można planować tylko skanowania
niestandardowe.
Skonfigurowane ustawienia skanowania zaplanowanego można zapisać jako szablon. Dowolnych
ustawień skanowania zapisanych jako szablon można użyć jako podstawy innego skanowania. Szablony
skanowań pozwalają oszczędzić czas podczas konfigurowania wielu zasad. Szablon skanowania
zaplanowanego jest domyślnie uwzględniony w zasadzie. Domyślne skanowanie zaplanowane obejmuje
wszystkie pliki i katalogi.
• Skanowania przy uruchomieniu i skanowania wyzwalane zdarzeniami
Skanowania przy uruchomieniu są uruchamiane po każdym zalogowaniu użytkowników na komputerach.
Skanowania wyzwalane zdarzeniami są uruchamiane po pobraniu nowych definicji wirusów na komputery.
Note: Skanowania przy uruchomieniu i skanowania wyzwalane zdarzeniami są dostępne jedynie dla
klientów z systemem Windows.
• Skanowania na żądanie
Skanowania na żądanie to skanowania uruchamiane natychmiast po wybraniu polecenia skanowania w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Polecenie można wybrać na karcie Klienty lub w dziennikach.
Jeśli klient programu Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows wykryje dużą liczbę wirusów,
programów typu spyware lub zagrożeń wysokiego ryzyka, nastąpi włączenie trybu skanowania agresywnego.
Skanowanie zostanie ponownie uruchomione z wykorzystaniem wyszukiwania Insight.
Podczas skanowania wykrycia mogą być rejestrowane z wyższą czułością, niż jest to zdefiniowane w
zasadzie.
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Mac

Technologia SONAR
(Dotyczy tylko
systemu Windows).

Funkcja SONAR która oferuje ochronę w czasie rzeczywistym przeciw nowym atakom. Funkcja SONAR
może powstrzymać ataki, zanim tradycyjne metody oparte na definicjach i sygnaturach umożliwią wykrywanie
zagrożenia. Funkcja SONAR stosuje również analizę heurystyczną oraz dane o reputacji w celu podejmowania
decyzji dotyczących plików.
Podobnie jak prewencyjne skanowania w poszukiwaniu zagrożeń, funkcja SONAR wykrywa programy
rejestrujące naciśnięcia klawiszy, programy typu spyware i wszelkie inne aplikacje destrukcyjne faktycznie lub
potencjalnie.
Funkcja SONAR — informacje

Wczesne włączanie
ochrony przed
destrukcyjnym
oprogramowaniem
(ELAM)
(Dotyczy tylko
systemu Windows).

Współdziała ze sterownikiem wczesnego uruchamiania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem
systemu Windows. Funkcja obsługiwana tylko w systemie Windows 8 oraz Windows Server 2012.
Funkcja Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem zapewnia ochronę komputerów
w sieci podczas ich uruchamiania, przed zainicjowaniem sterowników innych firm.
Zarządzanie wykryciami funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM)
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Typy funkcji ochrony automatycznej — informacje
Funkcja Automatyczna ochrona skanuje pliki oraz określone typy wiadomości e-mail i załączników do wiadomości e-mail.
Domyślnie włączone są wszystkie typy funkcji Automatyczna ochrona. Jeśli stosowane są oparte o serwer rozwiązania
skanowania poczty elektronicznej, takie jak program Symantec Mail Security, włączenie funkcji automatycznej ochrony
poczty elektronicznej może być zbędne.
Klienty systemów Mac i Linux nie obsługują skanowania poczty elektronicznej przez funkcję ochrony automatycznej.
Table 89: Typy funkcji Automatyczna ochrona
Typ funkcji
Automatyczna ochrona
Auto-Protect

Opis
Nieustannie skanuje pliki podczas ich odczytu lub zapisu na komputerze klienckim.
Funkcja Automatyczna ochrona jest domyślnie włączona dla systemu plików. Ładowana jest
przy uruchomieniu systemu komputera. Sprawdza wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów i
zagrożeń bezpieczeństwa oraz blokuje instalację zagrożeń bezpieczeństwa. Może opcjonalnie
skanować pliki według rozszerzeń, skanować pliki na komputerach zdalnych i skanować dyskietki
w poszukiwaniu wirusów rekordu rozruchowego. Opcjonalnie może tworzyć kopie zapasowe
plików przed podjęciem próby ich naprawy oraz wymuszać zakończenie procesów i zatrzymanie
usług.
Funkcję Automatyczna ochrona można skonfigurować do skanowania jedynie plików o wybranych
rozszerzeniach. Jeżeli skanowane mają być wybrane rozszerzenia plików, funkcja Automatyczna
ochrona potrafi ustalić typ pliku, nawet jeżeli wirus zmieni jego rozszerzenie.
Komputery klienckie, które nie używają skanowań poczty elektronicznej funkcji automatycznej
ochrony, są nadal chronione, jeśli funkcja automatycznej ochrony jest włączona. Większość
aplikacji pocztowych zapisuje załączniki e-mail w folderze tymczasowym podczas ich otwierania.
Funkcja Automatyczna ochrona skanuje plik podczas jego zapisu w folderze tymczasowym
i wykrywa wszelkie wirusy lub zagrożenia bezpieczeństwa. Wirus zostanie również wykryty
przez funkcję Automatyczna ochrona, jeżeli użytkownik będzie próbował zapisać zainfekowany
załącznik na dysku lokalnym lub sieciowym.

Automatyczna ochrona poczty
Pobiera przychodzące załączniki do wiadomości e-mail poczty Microsoft Outlook i skanuje w
Microsoft Outlook
poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa, gdy użytkownik czyta wiadomość i otwiera
(Dotyczy tylko systemu Windows). załącznik.
Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook obsługuje programy od wersji Microsoft Outlook
98 do wersji Outlook 2013 dla protokołów MAPI lub internetowych. Automatyczna ochrona poczty
Outlook obsługuje systemy 32-bitowe i 64-bitowe.
Podczas instalacji program Symantec Endpoint Protection instaluje funkcję automatycznej
ochrony poczty Outlook, jeśli jest zawarta w pakiecie, a program Microsoft Outlook jest już
zainstalowany na komputerze.
Jeżeli użytkownik pobiera duży załącznik za pomocą wolnego połączenia, wpływa to negatywnie
na szybkość działania poczty. Jeśli wiadomo, że dokument jest bezpieczny, można utworzyć
wyjątek.
Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań
Note: Na serwerach Microsoft Exchange nie należy instalować składnika automatycznej ochrony
poczty Microsoft Outlook. Należy na nich zainstalować program Symantec Mail Security for
Microsoft Exchange.
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Typ funkcji
Automatyczna ochrona
Automatyczna ochrona
internetowej poczty e-mail
(Dotyczy tylko systemu Windows).
Funkcja jest dostępna tylko dla
wersji klientów starszych, niż 14.2
RU1.

Opis
Skanuje treść przychodzących wiadomości internetowej poczty e-mail i załączniki do wiadomości
e-mail w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa, a także przeprowadza skanowanie
heurystyczne poczty wychodzącej.
Automatyczna ochrona poczty internetowej domyślnie obsługuje szyfrowane hasła i wiadomości
przesyłane przez połączenia protokołów POP3 i SMTP. Automatyczna ochrona poczty
internetowej obsługuje systemy 32-bitowe lub 64-bitowe. Jeżeli używane są protokoły POP3 i
SMTP z warstwą SSL (Secure Sockets Layer), klient wykrywa połączenia zabezpieczone, ale nie
skanuje szyfrowanych wiadomości.
Note: Z powodu negatywnego wpływu na wydajność funkcji automatycznej ochrony internetowej
poczty e-mail dla połączeń POP3 nie jest obsługiwana w systemach operacyjnych dla serwerów.
Skanowanie poczty elektronicznej nie obsługuje usług IMAP, AOL ani HTTP, takich jak Hotmail lub
Yahoo! Mail.

Automatyczna ochrona poczty
Lotus Notes
(Dotyczy tylko systemu Windows).
Funkcja jest dostępna tylko dla
wersji klientów starszych, niż 14.2
RU1.

Skanuje załączniki przychodzących wiadomości e-mail w programie Lotus Notes w poszukiwaniu
wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
Funkcja automatycznej ochrony poczty Lotus Notes obsługuje program Lotus Notes 7.x lub
nowszy.
Podczas instalacji program Symantec Endpoint Protection instaluje funkcję automatycznej
ochrony poczty Lotus Notes, jeżeli zostanie ona zawarta w pakiecie i program Lotus Notes jest już
zainstalowany na komputerze.

Typy skanowań i ochrony w czasie rzeczywistym — informacje
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem Windows

Wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa — informacje
Program Symantec Endpoint Protection przeprowadza skanowania w poszukiwaniu zarówno wirusów, jak i zagrożeń
bezpieczeństwa. Wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa można otrzymać w wiadomościach e-mail lub wiadomościach
przesłanych za pomocą komunikatorów internetowych. Użytkownik zazwyczaj nieświadomie pobiera zagrożenie,
akceptując umowę licencyjną innego oprogramowania.
Wiele wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa instalowanych jest wskutek ataków „drive-by download”. Do tego typu pobrań
dochodzi podczas odwiedzania destrukcyjnych lub zainfekowanych witryn internetowych, a program pobierający aplikację
jest instalowany przy użyciu luki zabezpieczeń komputera.
Można zmienić działanie, które program Symantec Endpoint Protection ma podjąć po wykryciu wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa. Na klientach z systemem Windows kategorie zagrożeń zmieniają się dynamicznie w czasie, gdy firma
Symantec zbiera informacje o zagrożeniach.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Informacje o poszczególnych wirusach i zagrożeniach bezpieczeństwa można wyświetlić w witrynie internetowej centrum
Symantec Security Response.
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Table 90: Wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa
Zagrożenie

Opis

Wirusy

Programy lub kod, który po uruchomieniu dołącza własną kopię do innego programu lub pliku. Przy
uruchomieniu zainfekowanego programu dołączony wirus programu jest uaktywniany i dołącza się do
następnych programów i plików.
Do kategorii wirusów zalicza się następujące typy zagrożeń:
• Destrukcyjne roboty internetowe
Programy uruchamiające zautomatyzowane zadania przez Internet. Roboty mogą być używane do
automatyzowania ataków na komputery w celu zbierania informacji z witryn internetowych.
• Robaki
Programy powielające się bez infekowania innych programów. Niektóre robaki rozprzestrzeniają się poprzez
kopiowanie z dysku na dysk, a inne powielają się w pamięci w celu obniżenia wydajności komputera.
• konie trojańskie
Programy ukryte w czymś pozornie niewinnym, takim jak gra lub program narzędziowy.
• Zagrożenia hybrydowe
Są to zagrożenia, które łączą cechy wirusów, robaków, koni trojańskich i kodu ze słabymi punktami
serwerów i Internetu w celu inicjowania, przesyłania i rozprzestrzeniania ataków. Zagrożenia hybrydowe
wykorzystują wiele metod i technik umożliwiających im błyskawiczne rozprzestrzenianie się i powodowanie
rozległych szkód.
• Narzędzia typu rootkit
Programy ukrywające się przed systemem operacyjnym komputera.

Adware

Programy wyświetlające dowolne treści reklamowe.

Plik cookie

Komunikaty, które serwery internetowe przesyłają do przeglądarek internetowych w celu identyfikacji komputera
lub użytkownika.

Dialery

Programy powodujące łączenie się komputera z Internetem przez numery typu 0700 lub witryny FTP, bez
wiedzy użytkownika. Zazwyczaj numery te są wybierane w celu naliczenia opłat.

Narzędzia hakerskie Programy używane przez hakerów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputera użytkownika.
Na przykład jednym z narzędzi hakerskich jest program śledzący i zapisujący poszczególne naciśnięcia
klawiszy i wysyłający te informacje do hakera. Za pomocą tych informacji haker może następnie wykonać
skanowanie portów lub skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach. Narzędzia hakerskie mogą także
zostać użyte do tworzenia wirusów.
Programy – żarty

Programy zmieniające lub przerywające działanie komputera w sposób, który w zamierzeniu ma rozbawić lub
przestraszyć użytkownika. Przy próbie usunięcia elementu program–żart może na przykład odsuwać ikonę
Kosza od kursora myszy.

Aplikacje
wprowadzające w
błąd

Aplikacje celowo błędnie przedstawiające stan zabezpieczeń komputera. Aplikacje te zazwyczaj wyświetlają
fałszywe powiadomienia dotyczące zabezpieczeń, informujące o rzekomych infekcjach, które trzeba usunąć.

Programy do kontroli Programy monitorujące lub ograniczające użytkowanie komputera. Programy te mogą działać w sposób
rodzicielskiej
niewykrywalny i zazwyczaj przesyłają dane dotyczące monitorowania na inny komputer.
Programy do
zdalnego dostępu

Programy umożliwiające innemu komputerowi zdalny dostęp przez Internet w celu zbierania informacji,
zaatakowania albo zmodyfikowania zaatakowanego komputera.

Narzędzie oceny
zabezpieczeń

Programy używane do zbierania informacji w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputera.

Spyware

Samodzielne programy niepostrzeżenie monitorujące działania w systemie, wykrywające hasła oraz inne
poufne informacje i przesyłające je do innego komputera.

Program śledzący

Programy samodzielne lub dołączane do innych programów, śledzące działania użytkownika w Internecie i
wysyłające te informacje do systemu kontrolnego lub do hakera.
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Pliki i foldery wykluczane przez program Symantec Endpoint Protection ze skanowań w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Gdy program Symantec Endpoint Protection wykryje obecność określonych aplikacji innych firm i niektórych produktów
firmy Symantec, automatycznie tworzy wykluczenia dla tych plików i folderów. Klient wyklucza te pliki i foldery ze
wszystkich skanowań.
NOTE
Klient nie wyklucza ze skanowań systemowych folderów tymczasowych, ponieważ skutkowałoby to poważną
luką w zabezpieczeniach komputera.
Aby zwiększyć wydajność skanowania lub zmniejszyć liczbę wykrytych fałszywych alarmów, można wykluczyć pliki,
dodając wyjątek pliku lub folderu do zasady wyjątków. Można również określić rozszerzenia plików lub foldery, które mają
być uwzględniane w określonym skanowaniu.
WARNING
Pliki lub foldery wykluczone ze skanowań nie są chronione przed wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa.
Można wyświetlić wykluczenia automatycznie tworzone przez klienta.
Należy sprawdzić następujące lokalizacje w rejestrze systemu Windows:

• Na komputerach 32-bitowych należy sprawdzić klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec
•

Endpoint Protection\AV\Exclusions.
Na komputerach 64-bitowych należy sprawdzić klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\AV\Exclusions.
WARNING
Nie wolno edytować tego klucza bezpośrednio w rejestrze.
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Table 91: Wykluczenia plików i folderów
Pliki

Opis

Microsoft Exchange

Oprogramowanie klienckie automatycznie tworzy wykluczenia plików i folderów ze skanowania w
przypadku następujących wersji programu Microsoft Exchange Server:
• Exchange 5.5
• Exchange 6.0
• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007
• Exchange 2007 SP1
• Exchange 2010
• Exchange 2013
• Exchange 2016
W przypadku programu Exchange 2007 należy w dokumentacji użytkownika sprawdzić informacje na
temat zgodności z oprogramowaniem antywirusowym. W niektórych sytuacjach konieczne może być
ręczne utworzenie wykluczeń niektórych folderów programu Exchange 2007 ze skanowania. Na przykład
utworzenie pewnych wykluczeń konieczne może być w środowisku klastrowym.
Oprogramowanie klienckie w regularnych odstępach czasu sprawdza, czy w lokalizacji plików i folderów
odpowiedniego serwera Microsoft Exchange nie nastąpiły zmiany. W przypadku instalowania serwera
Microsoft Exchange na komputerze, na którym jest już zainstalowane oprogramowanie klienckie,
wykluczenia są tworzone podczas sprawdzania zmian przez klienta. Klient wyklucza zarówno pliki, jak i
foldery. Jeżeli pojedynczy plik zostanie przeniesiony z wykluczonego folderu, nadal pozostanie wykluczony.
Więcej informacji zawiera artykuł: Preventing Symantec Endpoint Protection from scanning the Microsoft
Exchange 2007 directory structure (Zapobieganie skanowaniu struktury katalogów programu Microsoft
Exchange 2007 przez program Symantec Endpoint Protection).

Microsoft Forefront

Klient automatycznie tworzy wykluczenia plików i folderów w przypadku następujących produktów
Microsoft Forefront:
• Forefront Server Security for Exchange
• Forefront Server Security for Sharepoint
• Forefront Threat Management Gateway
Listę zalecanych wykluczeń można znaleźć w internetowej witrynie firmy Microsoft.
Zobacz też artykuł: Configuring Symantec Endpoint Protection exclusions for Microsoft Forefront
(Konfigurowanie wykluczeń programu Symantec Endpoint Protection dla programu Microsoft Forefront).

Kontroler domeny usługi
Active Directory

Klient automatycznie tworzy wykluczenia plików i folderów dla bazy danych, dzienników i plików roboczych
kontrolera domeny usługi Active Directory. Klient monitoruje aplikacje zainstalowane na komputerze
klienckim. Jeśli wykryje usługę Active Directory na komputerze klienckim, automatycznie utworzy
wykluczenia.

Produkty firmy Symantec Klient automatycznie tworzy odpowiednie wykluczenia skanowania plików i folderów po wykryciu
określonych produktów firmy Symantec.
Klient tworzy wykluczenia dla następujących produktów firmy Symantec:
• Symantec Mail Security 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 i 6.0 dla Microsoft Exchange
• Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 dla Microsoft Exchange
• Norton AntiVirus 2.x dla Microsoft Exchange
• Domyślna baza danych program Symantec Endpoint Protection Manager (Microsoft SQL Server
Express lub wbudowana) i dzienniki
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Pliki

Opis

Produkty firmy Veritas

Klient automatycznie tworzy odpowiednie wykluczenia skanowania plików i folderów po wykryciu
określonych produktów firmy Veritas.
Ta funkcja jest dostępna począwszy od wersji 12.1.6 MP4.
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
Obsługa automatycznych wykluczeń w programie Veritas Netbackup została zakończona w wersji 8.x.

Wybrane rozszerzenia i
foldery firmy Microsoft

Dla każdego typu skanowania definiowanego przez administratora oraz funkcji Automatyczna ochrona
można wybrać pliki uwzględniane na podstawie rozszerzenia. W przypadku skanowań zdefiniowanych
przez administratora można również wybrać uwzględniane pliki, podając folder. Można na przykład
określić, że skanowanie zaplanowane skanuje tylko określone rozszerzenia, a funkcja Automatyczna
ochrona skanuje wszystkie rozszerzenia.
W przypadku plików wykonywalnych i plików pakietu Microsoft Office funkcja Automatyczna ochrona potrafi
określić typ pliku, nawet jeżeli wirus zmieni jego rozszerzenie.
Domyślnie program Symantec Endpoint Protection skanuje wszystkie rozszerzenia i foldery. Wszelkie
niezaznaczone rozszerzenia lub foldery są wykluczone z danego skanowania.
Firma Symantec nie zaleca wykluczania jakichkolwiek rozszerzeń ze skanowań. W przypadku wykluczania
plików według rozszerzeń i dowolnych folderów firmy Microsoft należy wziąć pod uwagę wymagany
poziom ochrony sieci. Należy także wziąć pod uwagę czas i zasoby niezbędne do ukończenia skanowań
komputerom klienckim.
Note: Każde rozszerzenie pliku wykluczone ze skanowań funkcji Automatyczna ochrona dla systemu
plików jest wykluczane również ze skanowań funkcji Download Insight. Jeśli używana jest funkcja
Download Insight, należy uwzględnić rozszerzenia popularnych programów i dokumentów na liście
rozszerzeń, które mają być skanowane. Należy również upewnić się, że skanowane są pliki .msi.

Wyjątki plików i folderów

Zasada wyjątków umożliwia utworzenie wyjątków dla plików lub folderów, które program Symantec
Endpoint Protection ma wykluczać ze wszystkich skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware.
Note: Wyjątki plików i folderów mogą też domyślnie tworzyć użytkownicy na komputerach klienckich.
Można na przykład utworzyć wykluczenia plików skrzynki odbiorczej programu pocztowego.
Jeśli klient wykrywa wirusa w pliku skrzynki odbiorczej podczas skanowania na żądanie lub skanowania
zaplanowanego, kwarantannie poddawana jest cała skrzynka odbiorcza. Można jednak utworzyć wyjątek,
aby wykluczyć plik skrzynki odbiorczej. Jeżeli jednak klient wykryje wirusa podczas otwierania wiadomości
e-mail, podda wiadomość kwarantannie lub ją usunie.

Zaufane pliki

Skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania typu spyware używają funkcji Insight pozwalającej
pominąć pliki zaufane. Można wybrać poziom zaufania plików powodujący ich pomijanie lub wyłączyć
opcję. Wyłączenie tej opcji może wydłużyć czas skanowania.
Funkcja Automatyczna ochrona może również pomijać pliki, do których uzyskują dostęp zaufane procesy,
takie jak usługa wyszukiwania systemu Windows.

Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań

Informacje o domyślnych ustawieniach skanowania zasady ochrony przed wirusami i
programami typu spyware
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera trzy zasady domyślne.

• Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – zrównoważona
• Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoki poziom zabezpieczeń
•

Zasada wysokiego poziomu zabezpieczeń jest najbardziej restrykcyjną ze wszystkich wstępnie skonfigurowanych
zasad. Należy pamiętać, że może ona negatywnie wpływać na wydajność innych aplikacji.
Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoka wydajność
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Zasada wysokiej wydajności zapewnia wyższą wydajność niż zasada wysokiego stopnia zabezpieczeń, ale słabszą
ochronę. Przy użyciu tej zasady do wykrywania zagrożeń stosowane jest głównie skanowanie plików o wybranych
rozszerzeniach za pomocą funkcji Automatyczna ochrona.
Podstawowa zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zapewnia optymalną równowagę między
bezpieczeństwem a wydajnością.
Table 92: Ustawienia zrównoważonej zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Ustawienie

Opis

Automatyczna
ochrona systemu
plików

Włączona
Czułość wykrywania destrukcyjnych plików przez funkcję Download Insight jest ustawiona na poziom 5.
Działanie funkcji Download Insight wobec plików niepotwierdzonych to Ignoruj.
Dostępne są następujące ustawienia funkcji Automatyczna ochrona:
• Skanuje wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
• Blokuje instalację zagrożeń bezpieczeństwa.
• Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Tworzy kopie zapasowe plików przed ich naprawą. Poddaje
kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
• Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie
można poddać kwarantannie.
• Sprawdza wszystkie dyskietki w poszukiwaniu wirusów rekordu rozruchowego. Rejestruje wirusy rekordu
rozruchowego w dzienniku.
• Powiadamia użytkowników komputera o wykryciu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.

Automatyczna
ochrona poczty
elektronicznej

Włączona
Inne typy funkcji Automatyczna ochrona mają następujące ustawienia:
• Skanuje wszystkie pliki, włącznie z plikami zawartymi w plikach skompresowanych.
• Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Poddaje kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
• Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie
można poddać kwarantannie.
• Wysyła do użytkowników komputera wiadomość o wykryciu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.

Technologia
SONAR

Włączona
• Wykrycia heurystyczne wysokiego stopnia są poddawane kwarantannie
• Wszystkie wykrycia heurystyczne niskiego stopnia są rejestrowane
• Tryb agresywny jest wyłączony
• Funkcja Pokaż alert przy wykryciu jest włączona
• Działanie w przypadku wykrycia zmian w systemie to Ignoruj.
• Wykrycie podejrzanego sposobu działania blokuje zagrożenia wysokiego stopnia i ignoruje zagrożenia
niskiego stopnia.
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Ustawienie

Opis

Skanowania
zdefiniowane przez
administratora

Skanowanie zaplanowane ma następujące ustawienia domyślne:
• Wykonuje aktywne skanowanie codziennie o 12:30. Skanowanie jest losowe.
• Skanuje wszystkie pliki i foldery, włącznie z plikami zawartymi w plikach skompresowanych.
• Skanuje pamięć, typowe lokalizacje infekcji oraz znane lokalizacje wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
• Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Tworzy kopie zapasowe plików przed ich naprawą. Poddaje
kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
• Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie
można poddać kwarantannie.
• Ponawia próbę przeprowadzenia pominiętych skanowań w ciągu trzech dni.
Skanowanie na żądanie zapewnia następującą ochronę:
• Skanuje wszystkie pliki i foldery, włącznie z plikami zawartymi w plikach skompresowanych.
• Skanuje pamięć i typowe lokalizacje infekcji.
• Czyści pliki zainfekowane przez wirusy. Tworzy kopie zapasowe plików przed ich naprawą. Poddaje
kwarantannie pliki, których nie można oczyścić.
• Poddaje kwarantannie pliki zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Rejestruje w dzienniku pliki, których nie
można poddać kwarantannie.

Domyślna zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoki poziom zabezpieczeń zapewnia wysoki
poziom zabezpieczeń i zawiera wiele ustawień z zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware. Zasada
zapewnia większy zakres skanowania.
Table 93: Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoki poziom zabezpieczeń
Ustawienie

Opis

Automatyczna
ochrona systemu
plików i poczty
elektronicznej

Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Funkcja Automatyczna ochrona sprawdza także pliki na komputerach zdalnych.

Technologia
SONAR

Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed wirusami i programami typu spyware, ale z
następującymi zmianami:
• Blokuje wszystkie zdarzenia zmian w systemie.

Ustawienia globalne Funkcja Bloodhound jest ustawiona na tryb Agresywny.
Note: Tryb Agresywny skutkuje jednak zazwyczaj większą liczbą fałszywych alarmów. Jest to opcja zalecana
tylko w przypadku użytkowników zaawansowanych.

Domyślna zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoka wydajność zapewnia wysoką wydajność.
Zasada zawiera wiele ustawień z zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware. Zasada zapewnia niższy
poziom zabezpieczeń.
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Table 94: Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware – wysoka wydajność
Ustawienie

Opis

Automatyczna ochrona systemu plików

Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed
wirusami i programami typu spyware, ale z następującymi
zmianami:
• Czułość wykrywania destrukcyjnych plików przez funkcję
Download Insight jest ustawiona na poziom 1.

Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook
Automatyczna ochrona poczty internetowej*
Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes*
* Dostępne tylko dla wersji klientów starszych, niż 14.2 RU1

Wyłączony

Technologia SONAR

Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed
wirusami i programami typu spyware, ale z następującymi
zmianami:
• Ignoruje wszystkie zdarzenia zmian w systemie.
• Ignoruje wszystkie zdarzenia egzekwowania zasady
dotyczącej sposobu działania.

Skanowania zdefiniowane przez administratora

Tak jak w przypadku zasady zrównoważonej ochrony przed
wirusami i programami typu spyware.

Sposoby postępowania z wykryciami wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa stosowane w
programie Symantec Endpoint Protection
Program Symantec Endpoint Protection stosuje działania domyślne wobec wykryć wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
Niektóre ustawienia domyślne można zmienić.
Table 95: Sposoby postępowania z wykryciami wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa stosowane w programie
Symantec Endpoint Protection
Wykrycie

Opis

Wirusy

Domyślnie po wykryciu wirusa klient Symantec Endpoint Protection podejmuje najpierw próbę jego
usunięcia z zainfekowanego pliku.
Jeśli oprogramowanie klienckie nie może oczyścić pliku, podejmuje następujące działania:
• Przenosi plik do obszaru kwarantanny na zainfekowanym komputerze
• Blokuje wszelki dostęp do pliku
• Rejestruje zdarzenie

Zagrożenia
bezpieczeństwa

Domyślnie klient przenosi wszelkie pliki zainfekowane zagrożeniami bezpieczeństwa do obszaru
kwarantanny na zainfekowanym komputerze. Klient próbuje także usunąć lub naprawić skutki uboczne
zagrożenia.
Jeśli zagrożenia bezpieczeństwa nie można poddać kwarantannie i naprawić, drugim działaniem jest
zarejestrowanie zagrożenia.
Kwarantanna zawiera domyślnie zapis wszystkich działań przeprowadzonych przez klienta. Umożliwia to
przywrócenie stanu komputera klienckiego sprzed próby usunięcia zagrożenia i naprawy przez klienta.

Wykrycia funkcji SONAR są uznawane za podejrzane zdarzenia. Działania dla tych wykryć należy skonfigurować w
ramach konfiguracji funkcji SONAR.
Zarządzanie funkcją SONAR
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W przypadku komputerów klienckich z systemem Windows i Linux można przypisać pierwsze i drugie działanie
podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection po znalezieniu zagrożeń. Można skonfigurować różne
działania wobec wirusów i wobec zagrożeń bezpieczeństwa. Można użyć różnych działań dla skanowań zaplanowanych,
na żądanie i skanowań funkcji automatycznej ochrony.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
NOTE
Stanowiące zagrożenie pliki cookie są zawsze usuwane, o ile nie zostanie określone, że pliki cookie mają być
rejestrowane. Można określić tylko jeden rodzaj działania plików cookie, albo Usuń lub Pozostaw bez zmian
(tylko rejestruj).
NOTE
Na klientach systemu Windows lista typów wykryć zagrożeń bezpieczeństwa jest dynamiczna i zmienia się, gdy
firma Symantec odkrywa nowe kategorie. Nowe kategorie są pobierane do konsoli lub na komputer kliencki po
odebraniu nowych definicji.
W przypadku klientów systemu Mac można określić, czy program Symantec Endpoint Protection ma naprawiać
znalezione zainfekowane pliki. Można także określić, czy program Symantec Endpoint Protection ma przenosić do
kwarantanny zainfekowane pliki, których nie może naprawić. Można użyć różnych działań dla skanowań zaplanowanych,
na żądanie i skanowań funkcji automatycznej ochrony.
Zarządzanie strefą kwarantanny dla klientów systemu Windows

Sposób obsługi wykrytych zagrożeń przez program Symantec Endpoint Protection na
komputerach z systemem Windows 8
Program Symantec Endpoint Protection chroni zarówno interfejs użytkownika w stylu systemu Windows 8, jak i pulpit
systemu Windows 8. Działania w przypadku wykryć dotyczących aplikacji i plików w stylu systemu Windows 8 różnią się
jednak od działań w przypadku innych wykryć.
Aplikacje z interfejsu użytkownika w stylu systemu Windows 8 są implementowane w kontenerach izolowanych od innych
procesów w systemie operacyjnym. Program Symantec Endpoint Protection nie czyści ani nie poddaje kwarantannie
żadnych wykryć infekujących aplikacje i pliki w stylu systemu Windows 8. W przypadku tych plików i aplikacji program
Symantec Endpoint Protection jedynie usuwa lub rejestruje wykrycia.
W przypadku wszelkich wykryć nie dotyczących aplikacji i plików w stylu systemu Windows 8 program Symantec Endpoint
Protection może poddawać kwarantannie i naprawiać wykrycia oraz funkcje w podobny sposób jak w każdym innym
systemie operacyjnym Windows.
Należy pamiętać o tej różnicy podczas konfigurowania działań w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu
spyware oraz podczas generowania raportów.
Informacje o powiadomieniach wyskakujących wyświetlanych na klientach systemu Windows 8
Sposoby postępowania z wykryciami wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa stosowane w programie Symantec Endpoint
Protection

Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
Skanowania zaplanowane można skonfigurować za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
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Podczas konfigurowania skanowania zaplanowanego na komputerach z systemem Windows w zabezpieczanej sieci
należy wziąć pod uwagę następujące istotne kwestie:
Wiele równoczesnych
skanowań
uruchamianych jest po
kolei

Jeżeli na tym samym komputerze zaplanuje się kilka skanowań rozpoczynających się o tej samej porze,
skanowania te są uruchamiane po kolei. Kiedy jedno skanowanie zakończy się, rozpocznie się drugie.
Można na przykład zaplanować na jednym komputerze trzy różne skanowania na godzinę 13:00. Każde
skanowanie obejmuje inny dysk. Jedno skanowanie obejmuje dysk C, drugie — D, a trzecie — E. W tym
przykładzie lepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie jednego skanowania dysków C, D i E.

Pominięte skanowania
zaplanowane mogą nie
być uruchamiane

Jeżeli na komputerze z jakiegoś powodu pominięte zostanie skanowanie zaplanowane, program
Symantec Endpoint Protection będzie domyślnie podejmować próby wykonania skanowania do chwili jego
uruchomienia albo przez określony przedział czasu. Jeżeli program Symantec Endpoint Protection nie
będzie mógł uruchomić pominiętego skanowania w określonym interwale ponawiania, to nie zostanie ono
przeprowadzone.

Czas skanowania
Program Symantec Endpoint Protection może nie użyć zaplanowanego czasu, jeśli ostatnie uruchomienie
zaplanowanego może się skanowania nastąpiło o innym czasie ze względu na czas trwania skanowania lub ustawienia dotyczące
zmieniać
pominiętych skanowań zaplanowanych. Przyjmijmy na przykład, że zaplanowano cotygodniowe
uruchamianie skanowania w każdą niedzielę o północy, z interwałem ponawiania prób równym jeden
dzień. Jeśli komputer pominie skanowanie i uruchomi się w poniedziałek o 6:00, skanowanie zostanie
uruchomione o 6:00. Następne skanowanie zostanie przeprowadzone w tydzień od poniedziałku o 6:00, a
nie w następną niedzielę o północy.
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony do wtorku o 6:00, czyli interwał ponawiania prób zostanie
przekroczony o dwa dni, program Symantec Endpoint Protection nie ponowi próby skanowania. Zaczeka z
próbą uruchomienia skanowania do następnej niedzieli o północy.
W każdym przypadku włączenie losowego czasu uruchamiania skanowania może zmienić czas ostatniego
uruchomienia skanowania.

NOTE
Ustawienia dla systemu Windows zawierają pewne opcje niedostępne dla klientów uruchamianych w innych
systemach operacyjnych.
Więcej informacji na temat opcji stosowanych w tej procedurze można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
Aby skonfigurować skanowania zaplanowane uruchamiane na komputerach z systemem Windows:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Na karcie Skanowania w obszarze Skanowania zaplanowane kliknij przycisk Dodaj.
4. W oknie dialogowym Dodawanie skanowania zaplanowanego kliknij pozycję Utwórz nowe zaplanowane
skanowanie.
5. Kliknij przycisk OK.
6. W oknie dialogowym Dodaj skanowanie zaplanowane, na karcie Szczegóły skanowania wpisz nazwę i opis
skanowania zaplanowanego.
7. Kliknij pozycję Skanowanie aktywne, Skanowanie pełne lub Skanowanie niestandardowe.
8. W razie wybrania opcji Niestandardowe, w obszarze Skanowanie można określić foldery, które mają być
skanowane.
9. W obszarze Typy plików kliknij pozycję Skanuj wszystkie pliki lub Skanuj tylko wybrane rozszerzenia.
NOTE
Skanowania zaplanowane zawsze skanują pliki kontenerów, o ile użytkownik nie wyłączy opcji Skanuj pliki
wewnątrz plików skompresowanych w obszarze Zaawansowane opcje skanowania ani nie utworzy
wyjątków dla rozszerzeń plików kontenerów.
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10. W obszarze Rozszerz skanowanie, sprawdzając, zaznacz lub wyczyść pola wyboru Pamięć, Typowe lokalizacje
infekcji i Lokalizacje znanych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
11. Na karcie Harmonogram w obszarze Harmonogram skanowania ustaw częstotliwość i czas uruchamiania
skanowania.
Ustawienie ponawiania prób w obszarze Pominięte skanowania zaplanowane zmienia się automatycznie w
zależności od wyboru opcji Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
12. W obszarze Pominięte skanowania zaplanowane można wyłączyć opcję uruchamiania pominiętego skanowania lub
zmienić interwał ponawiania prób.
Można również określić maksymalną długość czasu skanowania do jego wstrzymania. Można również skonfigurować
losowy czas uruchamiania skanowania.
13. Aby zapisać konfigurowane skanowanie jako szablon, zaznacz pozycję Zapisz kopię jako szablon skanowania
zaplanowanego.
14. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Windows
Wykluczanie rozszerzeń plików ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na klientach systemu
Windows i Linux

Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z
systemem Mac
Skanowania zaplanowane można skonfigurować za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Mac
NOTE
Ustawienia dla systemu Mac nie zawierają wszystkich opcji dostępnych dla klientów uruchamianych w systemie
Windows.
Aby skonfigurować skanowania zaplanowane uruchamiane na komputerach z systemem Mac

349

1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Mac kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Na karcie Skanowania w obszarze Skanowania zaplanowane kliknij przycisk Dodaj.
4. W oknie dialogowym Dodawanie skanowania zaplanowanego kliknij pozycję Utwórz nowe zaplanowane
skanowanie, a następnie kliknij przycisk OK.
5. W oknie dialogowym Dodaj skanowanie zaplanowane na karcie Szczegóły skanowania wpisz nazwę i opis
skanowania.
6. W obszarze Skanuj dyski i foldery określ skanowane elementy.
7. Na karcie Harmonogram w obszarze Harmonogram skanowania ustaw częstotliwość i czas uruchamiania
skanowania.
8. Aby zapisać konfigurowane skanowanie jako szablon, zaznacz pozycję Zapisz kopię jako szablon skanowania
zaplanowanego.
9. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z
systemem Linux
Skanowania zaplanowane można skonfigurować za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Aby skonfigurować skanowania zaplanowane uruchamiane na komputerach z systemem Linux:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Linux kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Na karcie Skanowania w obszarze Skanowania zaplanowane kliknij przycisk Dodaj.
4. W oknie dialogowym Dodaj skanowanie zaplanowane kliknij pozycję Dodaj skanowanie zaplanowane.
5. W oknie dialogowym Dodaj skanowanie zaplanowane, na karcie Szczegóły skanowania wpisz nazwę i opis
skanowania zaplanowanego.
6. W obszarze Typy folderów kliknij pozycję Skanuj wszystkie foldery lub określ foldery, które mają być skanowane.
7. W obszarze Typy plików kliknij pozycję Skanuj wszystkie pliki lub Skanuj tylko wybrane rozszerzenia.
Od wersji 14.3 RU1 opcja Skanuj tylko wybrane rozszerzenia nie jest dostępna.
NOTE
Skanowania zaplanowane zawsze skanują pliki kontenerów, o ile użytkownik nie wyłączy opcji Skanuj pliki
wewnątrz plików skompresowanych ani nie utworzy wyjątków dla rozszerzeń plików kontenerów.
8. W obszarze Opcje dodatkowe zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń
bezpieczeństwa.
9. Na karcie Harmonogram w obszarze Harmonogram skanowania ustaw częstotliwość i czas uruchamiania
skanowania.
Ustawienie ponawiania prób w obszarze Pominięte skanowania zaplanowane zmienia się automatycznie w
zależności od wyboru opcji Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc.
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10. W obszarze Pominięte skanowania zaplanowane można wyłączyć opcję uruchamiania pominiętego skanowania lub
zmienić interwał ponawiania prób.
11. Aby zapisać konfigurowane skanowanie jako szablon, zaznacz pozycję Zapisz kopię jako szablon skanowania
zaplanowanego.
12. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich

Uruchamianie skanowań na żądanie na komputerach klienckich
Z konsoli zarządzania można zdalnie uruchamiać na komputerach klienckich skanowania ręczne, czyli na żądanie.
Skanowanie na żądanie można uruchomić w ramach strategii zapobiegania atakom wirusów i programów typu spyware
na komputery klienckie oraz eliminowania ich.
Skanowanie aktywne jest uruchamiane domyślnie po zaktualizowaniu definicji. Jako skanowania na żądanie można
skonfigurować skanowanie pełne lub skanowanie niestandardowe, a następnie uruchomić skanowanie na żądanie w celu
intensywniejszego skanowania.
Ustawienia skanowań na żądanie są podobne do ustawień skanowań zaplanowanych.
W przypadku komputerów klienckich z systemem Windows można uruchomić skanowanie aktywne, pełne lub
niestandardowe skanowanie na żądanie. W przypadku komputerów klienckich z systemem Mac lub Linux można
uruchomić jedynie niestandardowe skanowanie na żądanie.
Używane są ustawienia skanowania na żądanie skonfigurowane w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu
spyware.
NOTE
Jeżeli na komputerze klienckim, na którym przeprowadzane jest skanowanie na żądanie uruchomione zostanie
polecenie ponownego uruchomienia komputera, skanowanie zostanie zatrzymane i komputer kliencki zostanie
ponownie uruchomiony. Zatrzymane skanowanie nie jest wznawiane.
Skanowanie na żądanie można uruchomić z dziennika stanu komputera lub z karty Klienci w konsoli.
W dzienniku stanu komputera można anulować wszystkie skanowania w toku i oczekujące na wybranych klientach. Po
zatwierdzeniu polecenia zawartość tabeli zostaje odświeżona i polecenie anulowania zostaje dodane do tabeli stanu
poleceń.
Aby uruchomić skanowania na żądanie na komputerach klienckich
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci kliknij prawym przyciskiem myszy klientów lub grupę, którą chcesz przeskanować.
3. Wykonaj jedno z następujących działań:

• Kliknij pozycje Wykonaj polecenie w grupie > Skanuj.
• Kliknij polecenie Wykonaj polecenie na komputerach > Skanuj.
Kliknij Aktualizacja treści i skanowanie, aby zaktualizować definicje i uruchomić skanowanie w jednym kroku.
4. W przypadku klientów z systemem Windows wybierz pozycję Skanowanie aktywne, Skanowanie pełne lub
Skanowanie niestandardowe, a następnie kliknij przycisk OK.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Zapobieganie atakom wirusów i programów typu spyware na komputery klienckie i ich obsługa
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?
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Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera klienckiego
Skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware są domyślnie skonfigurowane do minimalizacji wpływu
na zasoby komputerów klienckich. Niektóre ustawienia skanowania można zmienić, aby dodatkowo zoptymalizować
wydajność. Wiele zadań proponowanych tutaj jest przydatnych w środowiskach, w których program Symantec Endpoint
Protection jest uruchamiany w systemach operacyjnych-gościach na komputerach wirtualnych (VM).
Table 96: Aby dostosować skanowania w celu zwiększenia wydajności na komputerach z systemem Windows
Zadanie

Opis

Modyfikacja opcji
Można dostosować następujące opcje skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie:
dotyczących optymalizacji i
• Zmienić opcje optymalizacji
plików skompresowanych dla
Zmienić opcję optymalizacji skanowania na opcję Najwyższa wydajność aplikacji. Gdy ustawiona
skanowań zaplanowanych i
jest ta opcja, skanowania mogą być uruchamiane, ale są wykonywane tylko podczas bezczynności
skanowań na żądanie
komputera. W razie skonfigurowania uruchamiania skanowania aktywnego po odbiorze nowych
definicji skanowanie może nie być uruchamiane przez maksymalnie 15 minut, jeśli użytkownik
używa komputera.
• Zmienić liczbę poziomów skanowania plików skompresowanych
Poziom domyślny to 3. Można zmienić poziom na 1 lub 2, aby skrócić czas skanowania.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Windows
Użyć skanowań
wznawianych

Dla komputerów z dużymi woluminami można skonfigurować skanowania zaplanowane jako
skanowania wznawiane.
Opcja czasu trwania skanowania określa okres działania skanowania. Jeśli skanowanie nie
zostanie ukończone do końca tego okresu, zostaje wznowione w następnym terminie skanowania
zaplanowanego. Skanowanie jest wznawiane w miejscu, w którym zostało zatrzymane, aż do
ukończenia skanowania całego woluminu. Zazwyczaj opcji czasu trwania skanowania używa się na
serwerach.
Note: Nie należy używać skanowania wznawianego, jeśli komputer jest prawdopodobnie zainfekowany.
Należy przeprowadzić skanowanie pełne, które trwa do zakończenia skanowania całego komputera.
Skanowania wznawianego nie należy również używać, jeśli skanowanie może zostać ukończone
wcześniej niż w żądanym czasie.
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows

Dostosowanie ustawień
funkcji Auto-Protect

W celu zwiększenia wydajności komputerów klienckich można dostosować niektóre ustawienia
skanowania systemu plików za pomocą funkcji Auto-Protect.
Można ustawić następujące opcje:
• Pamięć podręczna plików
Pamięć podręczna plików powinna być włączona (ustawienie domyślne). Gdy pamięć podręczna
plików jest włączona, funkcja Automatyczna ochrona zapamiętuje przeskanowane, niezainfekowane
pliki i nie skanuje ich ponownie.
• Ustawienia sieci
Gdy skanowania funkcji Auto-Protect na komputerach zdalnych są włączone, opcja Tylko gdy pliki
są wykonywane powinna być włączona.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem
Windows
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Zadanie
Zezwalaj wszystkim
skanowaniom na pomijanie
zaufanych plików

Opis
Skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware mają opcję Insight,
umożliwiającą pomijanie zaufanych plików. Opcja Insight jest domyślnie włączona. Można
zmienić poziom zaufania dla typów plików pomijanych przez skanowania:
• Zaufane firmy Symantec i wspólnoty
Ten poziom powoduje pomijanie zaufanych plików firmy Symantec i wspólnoty Symantec
Community.
• Zaufane firmy Symantec
Ten poziom powoduje pomijanie jedynie zaufanych plików firmy Symantec.
Modyfikowanie globalnych ustawień skanowania w przypadku klientów z systemem Windows

Skanowania zaplanowane w W środowiskach zwirtualizowanych z wieloma komputerami wirtualnymi (VM) jednoczesne skanowania
losowych terminach
powodują problemy z zasobami. Na jednym serwerze może być na przykład ponad 100 komputerów
wirtualnych. Jednoczesne skanowania tych komputerów wirtualnych powodują przeciążenie zasobów
serwera.
Skanowania można uruchamiać w losowych terminach, aby ograniczyć ich wpływ na serwer.
Losowe uruchamianie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera w środowiskach
zwirtualizowanych na klientach Windows
Używanie programu
Shared Insight Cache
w środowiskach wirtualnych

Program Shared Insight Cache eliminuje konieczność ponownego skanowania plików, które program
Symantec Endpoint Protection określił jako niezainfekowane. Programu Shared Insight Cache można
użyć w przypadku zaplanowanych i ręcznych skanowań na komputerach klienckich. Program Shared
Insight Cache to oddzielna aplikacja, którą należy zainstalować na serwerze lub w środowisku
wirtualnym.
Włączanie używania sieciowej usługi Shared Insight Cache:

Wyłączyć funkcję Wczesne
włączanie ochrony
przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (ELAM)

Funkcja ELAM programu Symantec Endpoint Protection współdziała z funkcją ELAM systemu
Windows, aby zapewnić ochronę przed destrukcyjnymi sterownikami startowymi.
Zarządzanie wykryciami funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem
(ELAM)

Table 97: Aby dostosować skanowania w celu zwiększenia wydajności na komputerach z systemem Mac
Zadanie

Opis

Włącz skanowanie podczas
bezczynności

Dotyczy skanowań zaplanowanych na klientach systemu Mac.
Ta opcja pozwala skonfigurować uruchamianie skanowań zaplanowanych podczas bezczynności
komputera.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Mac

Modyfikacja ustawień
skanowania plików
skompresowanych

Dotyczy funkcji Auto-Protect i skanowań na żądanie.
Można włączyć lub wyłączyć tę opcję, ale nie można określić liczby poziomów skanowanych w plikach
skompresowanych.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac

Table 98: Aby dostosować skanowania w celu zwiększenia wydajności na komputerach z systemem Linux
Zadanie

Opis

Skanuj według typu folderu

Domyślne ustawienie to skanowanie folderów wszystkich typów. Można określić dowolną z
następujących opcji: Katalog główny, Home, Bin, Usr, Etc i Opt. Jeśli wiadomo, że folder jest
bezpieczny, można usunąć jego zaznaczenie na liście.

Skanuj według typu pliku

Domyślne ustawienie to skanowanie wszystkich plików. Jeśli wiadomo, że dane rozszerzenie pliku jest
bezpieczne, można usunąć je z listy.
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Zadanie

Opis

Skanuj pliki wewnątrz plików Pliki skompresowane można skanować do trzech poziomów w głąb. Można zmienić poziom na 1 lub 2,
skompresowanych
aby skrócić czas skanowania.
Skanuj w poszukiwaniu
zagrożeń

Umożliwia określenie, czy ma być uruchamiane skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń
bezpieczeństwa. Zagrożenia bezpieczeństwa są aktualizowane za pośrednictwem usługi LiveUpdate.
Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa spowalnia działanie systemu, ale zwiększa jego
bezpieczeństwo. Domyślne ustawienie to skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Aby
zwiększyć wydajność komputera, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich

Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia ochrony komputerów klienckich
Program Symantec Endpoint Protection zapewnia domyślnie wysoki poziom zabezpieczeń. Poziom zabezpieczeń można
jeszcze podwyższyć.
Ustawienia klientów uruchamianych na komputerach z systemem Windows różnią się od ustawień klientów
uruchamianych na komputerach z systemem Mac lub Linux.
NOTE
Zwiększenie ochrony komputerów klienckich może mieć negatywny wpływ na wydajność komputera.
Table 99: Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia ochrony komputerów z systemem Windows
Zadanie

Opis

Zablokowanie ustawień
skanowania

Niektóre ustawienia są zablokowane domyślnie, ale można zablokować dodatkowe ustawienia, aby
uniemożliwić użytkownikom zmianę ochrony na ich komputerach.

Zmodyfikowanie ustawień
skanowań zdefiniowanych
przez administratora

Należy sprawdzić lub zmodyfikować następujące opcje:
• Wydajność skanowania
Można ustawić opcję optymalizacji skanowania Najwyższa wydajność skanowania. Ustawienie
to może jednak negatywnie wpłynąć na wydajność komputera klienckiego. Skanowania są
uruchamiane nawet wówczas, gdy komputer nie jest bezczynny.
• Zaplanowanie czasu trwania skanowania
Domyślnie skanowania zaplanowane są uruchamiane do końca określonego przedziału czasu,
a następnie wznawiane, gdy komputer kliencki jest bezczynny. Użytkownik może ustawić czas
trwania skanowania Skanowanie aż do zakończenia.
• Korzystanie z funkcji Wyszukiwanie Insight na klientach w wersji 12.1.6.x i starszych
Funkcja Wyszukiwanie Insight używa najnowszego zestawu definicji z serwerów Cloud oraz
informacji o reputacji z bazy danych usługi Insight, aby skanować pliki i podejmować decyzje
dotyczące plików, które zostały pobrane z obsługiwanych portali.
W wersji 12.1.6.x i starszych można konfigurować czułości funkcji Wyszukiwanie Insight oraz
włączać ją i wyłączać. Począwszy od wersji 14, możliwe jest tylko włączanie lub wyłączanie funkcji
Wyszukiwanie Insight dla klientów wersji 12.1.6.x.
Warning! Sprawdź, czy funkcja Wyszukiwanie Insight jest włączona. Jeżeli wyłączysz
Wyszukiwanie Insight, ochrona cloud również będzie całkowicie wyłączona. W wersji 14
skanowania zaplanowane i na żądanie zawsze wykorzystują serwery cloud do oceny plików z
portali. Funkcja Auto-Protect również używa serwerów cloud do oceny plików z portali.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Windows
W jaki sposób klienty w systemie Windows otrzymują definicje z chmury
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Zadanie
Określenie bardziej
radykalnych działań wobec
wykryć skanowań

Opis
Należy określić następujące działania wobec wykryć: Poddaj kwarantannie, Usuń lub Zakończ.
Note: Działań Usuń i Zakończ należy używać z rozwagą w odniesieniu do wykryć zagrożeń
bezpieczeństwa. Działanie takie może spowodować utratę możliwości korzystania z potrzebnych
aplikacji.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu
wykrycia

Podwyższenie poziomu
ochrony przy użyciu
technologii Bloodhound

Technologia Bloodhound wydziela i izoluje logiczne obszary pliku w celu wykrywania sposobu działania
typowego dla wirusów. Automatyczny poziom wykrywania można zmienić na Agresywny, aby
podwyższyć poziom ochrony na komputerach. Ustawienie Agresywny skutkuje jednak zazwyczaj
większą liczbą fałszywych alarmów.
Modyfikowanie globalnych ustawień skanowania w przypadku klientów z systemem Windows

Dostosowanie ustawień
funkcji Auto-Protect

Można zmienić następujące opcje:
• Pamięć podręczna plików
Pamięć podręczną plików można wyłączyć, aby funkcja Automatyczna ochrona ponownie
skanowała prawidłowe pliki.
• Ustawienia sieci
Domyślnie pliki na dyskach sieciowych są skanowane tylko w razie ich wykonywania.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem
Windows

Table 100: Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia ochrony komputerów z systemami Mac i Linux
Zadanie

Opis

Zmodyfikuj opcje plików
skompresowanych dla
skanowań

Domyślne ustawienie to skanowanie 3 poziomów w głąb w skompresowanych plikach. Aby zwiększyć
ochronę, należy pozostawić wartość 3. Jeśli wartość jest niższa, należy ją zmienić na 3.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Mac
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Linux

Zablokuj ustawienia funkcji
Automatyczna ochrona

Niektóre ustawienia są zablokowane domyślnie, ale można zablokować dodatkowe ustawienia, aby
uniemożliwić użytkownikom zmianę ochrony na ich komputerach. Na klientach dla systemów Mac i
Linux można kliknąć opcję Włącz funkcję automatycznej ochrony, a następnie kliknąć ikonę kłódki,
aby zablokować ustawienie.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux

Określenie bardziej
radykalnych działań wobec
wykryć skanowań

Dla wykryć należy określić działania Poddaj kwarantannie lub Usuń (tylko system Linux).
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu
Linux.
Note: Działania Usuń należy używać z rozwagą w odniesieniu do wykryć zagrożeń bezpieczeństwa.
Działanie takie może spowodować utratę możliwości korzystania z potrzebnych aplikacji.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu
wykrycia

Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight
Funkcja Automatyczna ochrona obsługuje funkcję Download Insight, sprawdzającą pliki, które użytkownicy próbują pobrać
za pomocą przeglądarek internetowych, programów do komunikacji tekstowej i innych portali.
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Obsługiwane portale to Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome, Windows Live
Messenger i Yahoo Messenger.
Funkcja Download Insight określa na podstawie informacji dotyczących reputacji pobranego pliku, czy plik ten może być
zagrożeniem. Funkcja Download Insight jest obsługiwana tylko na klientach uruchamianych na komputerach z systemem
Windows.
NOTE
Jeśli na komputerach zostanie zainstalowana funkcja Automatyczna ochrona poczty elektronicznej, to funkcja ta
skanuje także pliki otrzymane przez użytkowników jako załączniki wiadomości e-mail.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Table 101: Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight
Zadanie

Opis

Poznanie sposobu
stosowania przez
funkcję Download Insight
danych o reputacji w celu
podejmowania decyzji
dotyczących plików

Funkcja Download Insight stosuje informacje o reputacji wyłącznie podczas podejmowania decyzji
dotyczących pobranych plików. Nie stosuje sygnatur ani analizy heurystycznej w celu podejmowania
decyzji. Jeśli funkcja Download Insight zezwala na plik, funkcja Automatyczna ochrona lub SONAR
skanuje plik, gdy użytkownik go otwiera lub uruchamia.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi Symantec Insight przy
podejmowaniu decyzji o plikach

Wyświetlanie raportu
Rozkład zagrożeń pobierania
w celu wyświetlenia wykryć
funkcji Download Insight

Za pomocą raportu Rozkład zagrożeń pobierania można wyświetlić pliki wykryte przez funkcję
Download Insight na komputerach klienckich. Raport można sortować według adresów URL, domen
internetowych lub aplikacji. Można również sprawdzić, czy użytkownik wybrał opcję zezwolenia na
wykryty plik.
Note: Szczegóły zagrożenia w przypadku wykrycia funkcji Download Insight wskazują jedynie pierwszą
aplikację portalu, która podjęła próbę pobrania. Na przykład użytkownik może spróbować pobrać za
pomocą programu Internet Explorer plik, który wykrywa funkcja Download Insight. Jeśli następnie
podjęta zostanie próba pobrania pliku za pomocą programu Firefox, w szczegółach zagrożenia jako
portal wyświetlany będzie program Internet Explorer.
Pliki dozwolone przez użytkownika wyświetlane w raporcie mogą wskazywać fałszywe alarmy.
Administrator może również określić, że otrzymuje pocztą elektroniczną powiadomienia o nowych
pobraniach dozwolonych przez użytkowników.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Użytkownicy mogą zezwolić na pliki, odpowiadając na wyświetlane powiadomienia o wykryciach.
Administratorzy otrzymują raport w ramach raportu cotygodniowego, generowanego i wysyłanego
pocztą elektroniczną przez program program Symantec Endpoint Protection Manager. Adres email administratora został skonfigurowany podczas instalacji lub skonfigurowany we właściwościach
administratora. Raport można wygenerować również z karty Raporty w konsoli.
Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów
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Zadanie
Tworzenie wyjątków dla
określonych plików lub
domen internetowych

Opis
Można utworzyć wyjątek dla aplikacji pobieranej przez użytkowników. Można także utworzyć wyjątek
dla określonej domeny internetowej, która jest wiarygodna.
Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection na
klientach systemu Windows
Wykluczanie zaufanej domeny internetowej ze skanowania na klientach systemu Windows
Note: Jeśli komputery klienckie używają serwera proxy z uwierzytelnianiem, należy określić wyjątki
zaufanych domen internetowych dla adresów URL firmy Symantec. Wyjątki umożliwiają komputerom
klienckim komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi stronami firmy Symantec.
Szczegółowe informacje na temat zalecanych wyjątków zawierają następujące artykuły bazy
wiedzy:
• Jak przetestować łączność z serwerami Insight i serwerami licencjonowania firmy Symantec
• Wymagane wykluczenia dla serwerów proxy w celu umożliwienia programowi Symantec Endpoint
Protection nawiązywania połączeń z serwerami reputacji i licencji firmy Symantec
Domyślnie funkcja Download Insight nie sprawdza żadnych plików, które użytkownicy pobierają
z zaufanej witryny internetowej lub intranetowej. Zaufane witryny internetowe i intranetowe
można skonfigurować na karcie Panel sterowania systemu Windows > Opcje internetowe
> Zabezpieczenia. Gdy opcja Automatycznie ufaj wszystkim plikom pobranym z witryny
intranetowej jest włączona, program Symantec Endpoint Protection zezwala na każdy plik pobierany
przez użytkownika z jednej z witryn na listach.
Program Symantec Endpoint Protection sprawdza dostępność aktualizacji listy witryn zaufanych z okna
dialogowego Opcje internetowe po zalogowaniu użytkownika i co cztery godziny.
Note: Funkcja Download Insight rozpoznaje jedynie jednoznacznie skonfigurowane witryny zaufane.
Symbole wieloznaczne są dozwolone, ale nieroutowalne zakresy adresów IP nie są obsługiwane.
Funkcja Download Insight nie rozpoznaje na przykład adresu 10.*.*.* jako witryny zaufanej. Funkcja
Download Insight nie obsługuje również witryn wykrytych przy użyciu opcji Opcje internetowe >
Zabezpieczenia > Automatycznie wykryj sieć intranet.

Sprawdzenie, czy
wyszukiwania Insight są
włączone

Funkcja Download Insight wymaga danych reputacji z usługi Symantec Insight w celu podejmowania
decyzji dotyczących plików. W przypadku wyłączenia wyszukiwań Insight funkcja Download Insight
działa, ale wykrywa tylko pliki o najgorszej reputacji. Wyszukiwania Insight są domyślnie włączone.
Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
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Zadanie
Dostosowanie ustawień
funkcji Download Insight

Opis
Ustawienia funkcji Download Insight można dostosować z następujących przyczyn:
• W celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby wykryć funkcji Download Insight.
W celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby wykryć można przesunąć suwak czułości wykrywania
destrukcyjnych plików. Na niższych poziomach czułości funkcja Download Insight wykrywa mniej
plików jako destrukcyjne, więcej plików jako niepotwierdzone. Mniej jest fałszywych alarmów.
Na wyższych poziomach czułości funkcja Download Insight wykrywa więcej plików jako
destrukcyjne, a mniej plików jako niepotwierdzone. Więcej jest fałszywych alarmów.
• W celu zmiany działania wobec wykryć destrukcyjnych lub niepotwierdzonych plików.
Sposób obsługi plików destrukcyjnych lub niepotwierdzonych przez funkcję Download Insight
można zmienić. Określone działanie dotyczy nie tylko wykrycia, lecz również tego, czy użytkownicy
mogą interagować z wykryciem.
Można na przykład zmienić działanie wobec niepotwierdzonych plików na Ignoruj. W takim
przypadku funkcja Download Insight zawsze zezwala na niepotwierdzone pliki i nie ostrzega
użytkownika.
• W celu wyświetlania użytkownikom alertów dotyczących wykryć funkcji Download Insight.
Gdy powiadomienia są włączone, ustawienie czułości wykrywania destrukcyjnych plików ma wpływ
na liczbę wyświetlanych powiadomień. Zwiększenie poziomu czułości skutkuje zwiększeniem liczby
powiadomień, ponieważ zwiększa się całkowita liczba wykryć.
Można wyłączyć powiadamiania, aby użytkownicy nie mieli wyboru, gdy funkcja Download
Insight wykryje niepotwierdzony plik. Jeśli powiadomienia pozostają włączone, można dla
niepotwierdzonych plików ustawić działanie Ignoruj, aby zawsze zezwalać na takie pliki bez
wyświetlania powiadomienia użytkownikom.
Bez względu na ustawienie powiadomień, gdy funkcja Download Insight wykryje niepotwierdzony
plik i ustawione jest działanie Wyświetl monit, użytkownik może zezwolić na plik albo go
zablokować. Jeśli użytkownik zezwoli na plik, plik jest automatycznie uruchamiany.
Gdy powiadomienia są włączone i funkcja Download Insight podda plik kwarantannie, użytkownik
może cofnąć to działanie i zezwolić na plik.
Note: Jeśli użytkownik zezwoli na plik poddany kwarantannie plik nie jest uruchamiany
automatycznie. Użytkownik może uruchomić plik z folderu tymczasowych plików internetowych.
Zazwyczaj folder ten ma jedną z następujących lokalizacji:

– Windows 8 i nowsze: Dysk:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows

\INetCache
– Windows Vista / 7: Dysk:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows
\Temporary Internet Files
– Windows XP (dla starszych wersji klientów 12.1.x): Dysk:\Documents and Settings\nazwa
użytkownika\Local Settings\Temporary Internet Files
Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
Zezwolenie klientom na
przesyłanie informacji o
wykryciach reputacji do firmy
Symantec

Domyślnie klient przesyła informacje o wykryciach skanowania reputacji do firmy Symantec.
Firma Symantec zaleca włączenie wysyłek wyników skanowania reputacji. Informacje te ułatwiają firmie
Symantec eliminowanie zagrożeń.
Zarządzanie zamaskowanymi i jawnymi danymi przesyłanymi przez klienta do firmy Symantec

W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi
Symantec Insight przy podejmowaniu decyzji o plikach
Firma Symantec zbiera informacje o plikach z globalnej wspólnoty milionów użytkowników oraz z sieci Global Intelligence
Network. Zebrane informacje są dostępne dla produktów firmy Symantec na serwerze cloud za pośrednictwem usługi
Symantec Insight. Symantec Insight zapewnia bazę danych dotyczących reputacji oraz najnowsze definicje wirusów i
programów typu spyware.
Produkty firmy Symantec używają usługi Insight w celu zapewnienia komputerom klienckim ochrony przed nowymi,
wyspecjalizowanymi i mutującymi zagrożeniami. Dane te są czasami nazywanymi danymi w chmurze (na serwerach
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cloud), ponieważ nie znajdują się na komputerze klienckim. Program Symantec Endpoint Protection musi wysłać żądanie
lub kwerendę do usługi Insight po informacje. Kwerendy są również nazywane wyszukiwaniem reputacji, wyszukiwaniem
na serwerze cloud lub wyszukiwaniem Insight.
Oceny reputacji Insight
Usługa Symantec Insight określa poziom zagrożenia każdego pliku lub ocenę bezpieczeństwa. Ocena jest również zwana
reputacją pliku.
Usługa Insight określa ocenę bezpieczeństwa pliku, sprawdzając następujące cechy pliku i jego kontekst:

•
•
•
•

Źródło pliku
Wiek pliku
Rozpowszechnienie pliku we wspólnocie
Inne miary bezpieczeństwa, na przykład sposób, w jaki plik może zostać skojarzony z destrukcyjnym
oprogramowaniem

Wyszukiwania Insight
Funkcje skanowania w programie Symantec Endpoint Protection wykorzystują usługę Insight w celu podejmowania
decyzji dotyczących plików i aplikacji. System ochrony przed wirusami i programami typu spyware ma funkcję o nazwie
Download Insight. Funkcja Download Insight wymaga danych o reputacji w celu dokonywania wykryć. Funkcja SONAR
również wykorzystuje dane o reputacji w celu dokonywania wykryć.
Ustawienia funkcji Wyszukiwanie Insight można zmienić na karcie Klienci. Wybierz kolejno Zasady > Ustawienia >
Komunikacja zewnętrzna > Wysyłki klienta.
Można zmienić ustawienia wyszukiwanie Insight. Przejdź do Zmień ustawienia > Zarządzanie klientami > Wysyłki.
Począwszy od wersji 14 dla klientów standardowych i wbudowanych/VDI, opcja wyszukiwanie Insight umożliwia również
funkcji Auto-Protect oraz planowanym i ręcznym skanowaniom wyszukiwać informacje dotyczące reputacji pliku, jak i
definicje na serwerach cloud. Firma Symantec zaleca pozostawienie tej opcji włączonej.
WARNING
Funkcje Download Insight, SONAR i skanowania antywirusowe i przeciw programom typu spyware używają
wyszukiwań Insight w celu wykrywania zagrożeń. Firma Symantec zaleca pozostawienia zezwolenia na
wyszukiwanie Insight. Wyłączenie wyszukiwań wyłącza funkcję Download Insight i może zakłócić działanie
analizy heurystycznej funkcji SONAR oraz funkcji skanowanie antywirusowego i przeciwko programom typu
spyware.
Wysyłka reputacji pliku
Domyślnie komputery klienckie wysyłają informacje o wykryciach reputacji do centrum Symantec Security Response
w celu analizy. Informacje te umożliwiają doskonalenie bazy danych dotyczących reputacji w usłudze Insight oraz
najnowszych definicji na serwerze cloud. Im więcej klientów przesyła informacje, tym przydatniejsza staje się baza danych
reputacji.
Firma Symantec zaleca włączenie wysyłek wyników skanowania reputacji.

W jaki sposób Symantec Endpoint Protection wykorzystuje zaawansowane
uczenie maszynowe?
•
•
•
•

Jak działa zaawansowane uczenie maszynowe?
Jak mechanizm AML współpracuje z chmurą?
Jak skonfigurować mechanizm AML?
Rozwiązywanie problemów z zaawansowanym uczeniem maszynowym

Jak działa zaawansowane uczenie maszynowe?
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Mechanizm zaawansowanego uczenia maszynowego (AML) określa, czy plik jest dobry czy zły, wykorzystując do
tego proces uczenia się. Serwer Symantec Security Response uczy mechanizm, jak rozpoznawać cechy złośliwego
oprogramowania i określa reguły, które mechanizm AML wykorzystuje do wykrywania zagrożeń. Firma Symantec szkoli i
testuje mechanizm AML w środowisku laboratoryjnym, wykorzystując następującą procedurę:

• Funkcja LiveUpdate pobiera modle AML do klienta i uruchamia go na kilkanaście dni.
• Mechanizm AML uczy się, które aplikacje uruchamia klient i które z nich są atakowane, korzystając z danych
•
•

telemetrycznych klienta. Każdy komputer kliencki jest częścią światowej sieci ochronnej, która zwraca informacje o
modelu do firmy Symantec.
Firma Symantec dostosowuje model AML w oparciu o wiedzę uzyskaną z danych telemetrycznych klientów.
Następnie modyfikuje model AML, by zablokować aplikacje zwykle atakowane przez złośliwe oprogramowanie.

AML to element mechanizmu skanera danych statycznych (SDS). Mechanizm SDS obejmuje emulator, usługę Intelligent
Threat Cloud Service (ITCS) oraz mechanizm definicji CoreDef-3.
Program Symantec Endpoint Protection wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe w skanowaniu funkcji
Download Insight, technologii SONAR oraz skanowaniu antywirusowym i przeciw programom typu spyware. Wszystkie te
rodzaje skanowania używają wyszukiwań Insight do wykrywania zagrożeń.
Jak mechanizm AML współpracuje z chmurą?
Firma Symantec wykorzystuje usługę Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) do potwierdzania, czy zagrożenia wykryte
przez mechanizm AML na komputerze klienckim są poprawne. Czasami mechanizm AML może zmienić decyzję po
konsultacji z usługą ITCS. Mechanizm AML nie potrzebuje do działania usługi Symantec Insight, jednak dzięki niej
Symantec może szkolić algorytmy AML pod kątem zmniejszenia liczby fałszywych alarmów i zwiększenia trafności
przewidywania. Gdy komputer jest online, program Symantec Endpoint Protection jest w stanie zapobiec średnio 99%
zagrożeń.
W jaki sposób klienty w systemie Windows otrzymują definicje z chmury
W jaki sposób emulator w programie Symantec Endpoint Protection wykrywa i usuwa złośliwe oprogramowanie?
Jak skonfigurować mechanizm AML?
Nie można skonfigurować usługi zaawansowanego uczenia maszynowego. Funkcja LiveUpdate domyślnie pobiera
definicje AML. Trzeba jednak pamiętać o włączeniu następujących technologii.
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Table 102: Czynności, jakie należy wykonać, by mieć pewność, że mechanizm AML chroni komputery klienckie
Zadanie

Opis

Krok 1: Sprawdzenie, czy Zapytania wysyłane przez mechanizm AML do funkcji Symantec Insight nazywają się wyszukiwaniami
włączona jest dostępność reputacji, wyszukiwaniami w chmurze albo wyszukiwaniami funkcji Insight. Jeżeli wyszukiwania funkcji
wyszukiwania w chmurze Insight są włączone, wykrywanie AML w przypadku skanów SONAR oraz skanowań antywirusowych i
przeciw programom typu spyware może dawać mniej fałszywych alarmów.
Aby sprawdzić, czy wyszukiwania Insight są włączone, przeczytaj:
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi Symantec Insight przy
podejmowaniu decyzji o plikach
Sprawdź też, czy włączono wysyłki klienta. Te informacje pomagają firmie Symantec w mierzeniu i
poprawianiu skuteczności technologii wykrywania.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich
znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci
Krok 2: Sprawdzenie, czy Ustaw poziom wykrywania Bloodhound na automatyczny lub agresywny.
wykrywanie Bloodhound Modyfikowanie globalnych ustawień skanowania w przypadku klientów z systemem Windows
jest włączone
Gdy mechanizm AML natrafia na pewne pliki wysokiego ryzyka, klient automatycznie włącza bardziej
agresywne skanowanie.
Po włączeniu trybu skanowania agresywnego:
• Skanowanie zostanie ponownie uruchomione.
• Na kliencie pojawia się następujące powiadomienie:
Uruchamianie skany agresywnego wykorzystującego wyszukiwania funkcji Insight
do czyszczenia komputera.
W trybie agresywnym konieczne może być dalsze zarządzanie fałszywymi alarmami.
Krok 3: Sprawdzenie,
czy funkcja LiveUpdate
pobiera definicje wysokiej
intensywności (14.0.1)
(opcjonalnie)

Funkcja LiveUpdate zawsze pobiera treści mechanizmu AML.
Od wersji 14.0.1 funkcja LiveUpdate pobiera bardziej agresywny zestaw definicji, który współdziała
z zasadą niskiej przepustowości uzyskaną z chmury. Można wyłączyć pobieranie treści AML za
pośrednictwem funkcji LiveUpdate.
Z LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager:
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Z programu program Symantec Endpoint Protection Manager do klientów Windows:
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
Typy treści pobieranych przez usługę LiveUpdate — informacje

Krok 4: Obsługa
fałszywych alarmów

Zarządzanie fałszywymi alarmami za pomocą zasady Wyjątki.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Obsługa wyników fałszywie dodatnich funkcji SONAR i zapobieganie im
Co najlepiej zrobić, gdy program Symantec Endpoint Protection wykrywa plik uznawany za bezpieczny

Rozwiązywanie problemów z zaawansowanym uczeniem maszynowym
Dzienniki i raporty wykrywania przez zaawansowane uczenie maszynowe są takie same, jak w przypadku pozostałych
mechanizmów SDS. Aby wyświetlić raport zawierający niedawne zagrożenia, uruchom raport Ryzyko z opcją Nowe
zagrożenia wykryte w sieci.
Od wersji 14.0.1 można uruchamiać zaplanowane raporty dotyczące wykrywania mechanizmu AML. Na stronie
Raporty kliknij Zaplanowane raporty > Dodaj > Stan komputera > Dystrybucja treści zaawansowanego uczenia
maszynowego (statyczna). Program program Symantec Endpoint Protection Manager musi być zarejestrowany w
konsoli w chmurze, by raport mógł się pojawić.
Jak można uruchomić zaplanowane raporty
Wyświetlanie dzienników
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W jaki sposób emulator w programie Symantec Endpoint Protection wykrywa i
usuwa złośliwe oprogramowanie?
W programie Symantec Endpoint Protection 14 wprowadzono nowy, wydajny emulator, którego zadaniem jest ochrona
przed złośliwym oprogramowaniem przesyłanym za pośrednictwem ataków z użyciem niestandardowych programów
kompresujących. W przypadku Automatycznej ochrony i skanowania antywirusowego emulator poprawia wydajność i
efektywność skanowania o co najmniej 10 procent w porównaniu do poprzednich wersji. Ta metoda przeciwdziałania
unikom sprawdza się w przypadku maskowanego oprogramowania destrukcyjnego, ponieważ wykrywa złośliwy kod, który
został ukryty w niestandardowych pakietach.
Co to są niestandardowe programy kompresujące?
Wiele programów rozsyłających złośliwe oprogramowanie wykorzystuje do tego celu oprogramowanie służące
do kompresowania i szyfrowania plików w celu ułatwienia ich transportu. Takie pliki po dostarczeniu na komputer
użytkownika są wykonywane w pamięci.
Programy kompresujące same z siebie nie są złośliwym oprogramowaniem, ale osoby atakujące używają ich do
ukrywania złośliwego oprogramowania i prawdziwego przeznaczenia kodu. Po rozpakowaniu złośliwego oprogramowania
jest ono wykonywane, uruchamia swoją zawartość, często omijając zapory, bramy i programy chroniące przed złośliwym
oprogramowaniem. Osoby atakujące przestały korzystać z komercyjnych programów kompresujących (takich jak UPX,
PECompact, ASProtect, and Themida) na rzecz tworzonych przez siebie niestandardowych programów kompresujących.
Programy takie wykorzystują własne algorytmy, które pozwalają im omijać standardowe techniki wykrywania.
Wiele nowych niestandardowych programów kompresujących jest polimorficznych. Korzystają ze strategii zapobiegającej
ich wykrywaniu, w ramach której sam kod często się zmienia, ale cel i funkcje złośliwego oprogramowania pozostają bez
zmian. Niestandardowe programy kompresujące wykorzystują też pomysłowe sposoby na umieszczenie kodu w procesie
docelowym i zmieniają jego cykl wykonywania, często rezygnując ze standardowych zadań dekompresji. Niektóre z takich
programów mocno obciążają procesor komputera, tworząc wywołania do specjalnych interfejsów, które utrudniają proces
dekompresji.
Niestandardowe programy dekompresujące stają się coraz bardziej zaawansowane, ukrywając atak do momentu, gdy jest
już za późno, by mu zapobiec.
W jaki sposób emulator Symantec Endpoint Protection chroni przed niestandardowymi programami
kompresującymi?
Emulator o dużej prędkości w programie Symantec Endpoint Protection powoduje, że złośliwe oprogramowanie myśli,
że działa na zwykłym komputerze. Tymczasem emulator rozpakowuje i niszczy plik spakowany niestandardowym
programem kompresującym w lekkiej piaskownicy wirtualnej na komputerze klienckim. Złośliwe oprogramowanie
uruchamia wtedy całkowicie swoją zawartość, powodując, że zawarte w nim zagrożenia ujawniają się w zamkniętym
środowisku. W tym momencie zawartością zajmuje się skaner danych statycznych, który zawiera silnik programu
antywirusowego oraz mechanizm heurystyczny. Piaskownica jest ulotna i znika po zlikwidowaniu zagrożenia.
Emulator wymaga zaawansowanych technologii, które naśladują działanie systemów operacyjnych, interfejsów
API i instrukcji procesora. Zarządza jednocześnie pamięcią wirtualną i uruchamia różne technologie heurystyczne
i wykrywające, które badają zawartość złośliwego oprogramowania. Sprawdzenie czystego pliku trwa średnio 3,5
milisekundy, a zainfekowanego oprogramowania 300 milisekund, w mniej więcej tym samym czasie, gdy użytkownik
klika plik na pulpicie. Emulator jest w stanie błyskawicznie wykryć zagrożenia, mając minimalny wpływ na wydajność i
produktywność, tak więc działania użytkowników nie są przerywane. Co więcej, emulator wykorzystuje minimalną ilość
przestrzeni na dysku, maksymalnie 16 MB pamięci w środowisku wirtualnym.
Emulator współpracuje z innymi technologiami ochronnymi, takimi jak zaawansowane uczenie maszynowe,
funkcja ograniczania ataków na pamięć, monitorowanie zachowania i analiza reputacji. Czasami działa nawet kilka
mechanizmów, współpracując, by zapobiegać atakom, wykrywać je i naprawiać ich skutki.
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Emulator nie wykorzystuje połączenia z Internetem. Jednak mechanizmy ze skanerem danych statycznych mogą
wymagać połączenia z Internetem w zależności od tego, jakiego rodzaju złośliwe oprogramowanie zostało wyciągnięte z
niestandardowego programu kompresującego.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe?
Jak skonfigurować emulator?
Emulator jest zintegrowany w oprogramowaniu Symantec Endpoint Protection, nie trzeba go więc konfigurować.
Symantec regularnie dodaje lub zmienia treści emulatora, by uwzględnić nowe zagrożenia. Co kwartał wydawane są
też aktualizacje treści mechanizmu emulatora. Domyślnie funkcja LiveUpdate automatycznie pobiera te treści wraz z
definicjami wirusów i programów typu spyware.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Program program Symantec Endpoint Protection Manager nie zawiera oddzielnych dzienników zagrożeń wykrytych przez
emulator. Wszystkie wykryte zagrożenia można znaleźć w dzienniku zagrożeń i dzienniku skanowania.
Wyświetlanie dzienników

Zarządzanie strefą kwarantanny dla klientów systemu Windows
Gdy skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware lub technologia SONAR wykryją zagrożenie,
program Symantec Endpoint Protection umieszcza pliki w lokalnym obszarze kwarantanny komputera klienckiego.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Table 103: Zarządzanie obszarem kwarantanny
Zadanie

Opis

Monitorowanie plików
Co pewien czas należy sprawdzić pliki poddane kwarantannie, aby nie dopuścić do nagromadzenia
poddanych kwarantannie dużej liczby plików. Pliki poddane kwarantannie należy sprawdzać, gdy w sieci pojawi się nowa infekcja
wirusowa.
Pliki zawierające nieznane infekcje należy pozostawić w obszarze kwarantanny. Gdy klient otrzymuje nowe
definicje, ponownie skanuje elementy poddane kwarantannie i może usunąć lub naprawić plik.
Usuwanie plików
Pliku poddany kwarantannie można usunąć, jeśli dostępna jest kopia zapasowa pliku lub kopia pliku z
poddanych kwarantannie zaufanego źródła.
Plik poddany kwarantannie można usunąć bezpośrednio na zainfekowanym komputerze lub za pomocą
dziennika zagrożeń w konsoli programu Symantec Endpoint Protection.
Usuwanie plików poddanych kwarantannie na komputerach klienckich za pomocą dziennika zagrożeń
Skonfigurowanie
sposobu ponownego
skanowania przez
program Symantec
Endpoint Protection
elementów poddanych
kwarantannie po
nadejściu nowych
definicji

Program Symantec Endpoint Protection domyślnie ponownie skanuje elementy poddane kwarantannie,
gdy nadejdą nowe definicje. Elementy są automatycznie naprawiane i przywracane w trybie dyskretnym.
Zazwyczaj należy zachować ustawienie domyślne, ale w razie potrzeby można zmienić działanie
ponownego skanowania.
Konfigurowanie obsługi elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows
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Zadanie

Opis

Zarządzanie
Domyślnie kopie zapasowe, naprawione i poddane kwarantannie pliki przechowywane są w kwarantannie
przechowywaniem plików w folderze domyślnym. Pliki są usuwane automatycznie po 30 dniach.
poddanych kwarantannie Przechowywaniem elementów poddanych kwarantannie można zarządzać w następujący sposób:
• Określić lokalny folder przechowywania plików poddanych kwarantannie.
Można użyć folderu domyślnego lub wybrać folder.
Określanie lokalnego folderu kwarantanny
• Określić, kiedy pliki są automatycznie usuwane.
Pliki są automatycznie usuwane z kwarantanny po określonej liczbie dni. Można również skonfigurować
kwarantannę do usuwania plików po przekroczeniu określonego rozmiaru folderu, w którym są
przechowywane. Można skonfigurować oddzielne ustawienia dotyczące plików naprawionych, kopii
zapasowych i plików poddanych kwarantannie.
Określanie czasu automatycznego usuwania naprawionych plików, plików kopii zapasowej oraz plików
poddanych kwarantannie
Gromadzenie informacji Można skonfigurować klienta w taki sposób, aby przesyłał zainfekowane lub podejrzane pliki do serwera
na temat elementów
Centralnej kwarantanny w celu dokładniejszej analizy. Uzyskane informacje można wykorzystać do
poddanych kwarantannie udoskonalenia funkcji wykrywania i naprawy.
Można włączyć przekazywanie poddanych kwarantannie elementów wykrytych na podstawie sygnatur z
kwarantanny lokalnej do istniejącego serwera Centralnej kwarantanny. Wykryć reputacji nie można wysyłać
z lokalnej kwarantanny do serwera Centralnej kwarantanny.
Konfigurowanie obsługi elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows

Określanie lokalnego folderu kwarantanny
Aby w celu przechowywania plików poddanych kwarantannie na komputerach klienckich nie używać domyślnego folderu
kwarantanny, można określić inny folder lokalny. We wpisywanych ścieżkach można użyć parametru rozszerzania ścieżek
(znaku procent). Można na przykład wpisać ścieżkę %COMMON_APPDATA%. Ścieżki względne nie są dozwolone.
Zarządzanie strefą kwarantanny dla klientów systemu Windows
Aby określić lokalny folder kwarantanny:
1. Na stronie Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware w obszarze Ustawienia systemu
Windows kliknij pozycję Kwarantanna.
2. Na karcie Ogólne w obszarze Opcje lokalnej kwarantanny kliknij opcję Wskaż folder kwarantanny.
3. Wpisz w polu tekstowym nazwę folderu lokalnego na komputerach klienckich. We wpisywanych ścieżkach można
użyć parametru rozszerzania ścieżek (znaku procent). Można na przykład wpisać ścieżkę %COMMON_APPDATA%,
ale ścieżki względne nie są dozwolone.
4. Kliknij przycisk OK.

Określanie czasu automatycznego usuwania naprawionych plików, plików kopii zapasowej
oraz plików poddanych kwarantannie
Program Symantec Endpoint Protection automatycznie usuwa naprawione pliki, pliki kopii zapasowej oraz pliki poddane
kwarantannie, gdy przekroczą one określony czas przechowywania. Można również skonfigurować kwarantannę do
usuwania plików po przekroczeniu określonego rozmiaru folderu, w którym są przechowywane.
Można użyć tylko jednego lub obu tych ustawień naraz. W przypadku ustawienia obydwu ograniczeń w pierwszej
kolejności oczyszczane są wszystkie pliki starsze niż określony czas. Jeżeli rozmiar folderu będzie nadal przekraczać
ustawiony limit, usuwane będą kolejne najstarsze pliki. Pliki będą usuwane do chwili, gdy rozmiar folderu spadnie poniżej
określonego limitu.
Zarządzanie strefą kwarantanny dla klientów systemu Windows
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Aby określić czas automatycznego usuwania naprawionych plików, plików kopii zapasowej oraz plików poddanych
kwarantannie
1. W konsoli otwórz zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, a następnie w obszarze Ustawienia
systemu Windows kliknij pozycję Kwarantanna.
2. Na karcie Czyszczenie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji, aby je włączyć lub wyłączyć oraz skonfiguruj przedział
czasowy i wielkości maksymalne.
3. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie obsługi elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows
Użytkownik może skonfigurować działania, które mają być podejmowanie po otrzymaniu nowych definicji przez
komputery klienckie Symantec Endpoint Protection. Domyślnie klient ponownie skanuje elementy poddane kwarantannie
i automatycznie naprawia je i przywraca w trybie dyskretnym. W przypadku utworzenia wyjątku dla pliku lub aplikacji w
kwarantannie program Symantec Endpoint Protection przywraca plik po nadejściu nowych definicji.
Użytkownik może dodatkowo skonfigurować klienty do automatycznego przesyłania elementów poddanych kwarantannie
do serwera Centralnej kwarantanny. To centralne repozytorium pozwala dodawać próbki zagrożeń wykryte w środowisku.
Na podstawie tych informacji można skonfigurować ataki typu „red team”, aby podnieść poziom ochrony.
NOTE
Wersja 14 programu nie obejmuje serwera kwarantanny ani konsoli kwarantanny. Narzędzia te można
zainstalować za pomocą dysku instalacyjnego we wcześniejszej wersji programu.
Zarządzanie strefą kwarantanny dla klientów systemu Windows
Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
Aby skonfigurować obsługę elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows
1. W konsoli otwórz zasadę Ochrona przed wirusami i spyware, a następnie kliknij pozycję Kwarantanna.
2. Na karcie Ogólne pod sekcją Po nadejściu nowych definicji wirusów kliknij jedną z dostępnych opcji.
3. Aby przesłać elementy poddane kwarantannie do serwera Centralnej kwarantanny, zaznacz opcję Zezwalaj klientom
na automatyczne wysyłanie elementów z kwarantanny do serwera kwarantanny, a następnie podaj nazwę
serwera i numer portu.
4. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie plików poddanych kwarantannie na komputerach klienckich za pomocą dziennika
zagrożeń
Za pomocą dziennika zagrożeń w konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager można usuwać pliki
poddane kwarantannie na komputerach klienckich. Aby usunąć żądany plik poddany kwarantannie, należy uruchomić dla
niego polecenie Usuń z obszaru kwarantanny w dzienniku.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Jeśli program Symantec Endpoint Protection wykryje zagrożenie w pliku skompresowanym, plik ten jest w całości
poddawany kwarantannie. Dziennik zagrożeń zawiera jednak oddzielny wpis dla każdego pliku znajdującego się w pliku
skompresowanym. Aby skutecznie usunąć wszystkie zagrożenia zawarte w pliku skompresowanym, należy wybrać
wszystkie pliki w pliku skompresowanym.
Aby usunąć za pomocą dziennika zagrożeń pliki poddane kwarantannie na komputerach klienckich:
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1. Kliknij pozycję Monitory.
2. Na karcie Dzienniki wybierz z listy Typ dziennika pozycję Dziennik zagrożeń, a następnie kliknij pozycję Wyświetl
dziennik.
3. Wykonaj jedno z następujących działań:

• Wybierz w dzienniku wpis pliku, który został poddany kwarantannie.
• Wybierz wszystkie wpisy plików zawartych w pliku skompresowanym.

Wszystkie wpisy w skompresowanym pliku muszą być widoczne w widoku dziennika. Liczbę wpisów w widoku
można zwiększyć za pomocą opcji Ograniczenie znajdującej się w obszarze Ustawienia dodatkowe.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.

4. Z listy Działanie wybierz pozycję Usuń z obszaru kwarantanny.
5. Kliknij polecenie Uruchom.
6. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
7. W wyświetlonym oknie dialogowym z potwierdzeniem kliknij przycisk OK.

Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware
wyświetlanymi na komputerach klienckich
Można określić, czy na komputerach klienckich wyświetlane mają być powiadomienia o zdarzeniach dotyczących wirusów
i programów typu spyware. Komunikaty o wykryciach można dostosować.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
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Table 104: Zadania zarządzania powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na
komputerach klienckich
Zadanie
Dostosowanie komunikatu o
wykryciu skanowania

Opis
W przypadku komputerów klienckich z systemami Windows i Linux można skonfigurować
komunikat o wykryciu dla następujących typów skanowań:
• Wszystkie typy funkcji automatycznej ochrony
• Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie
W przypadku skanowań zaplanowanych można skonfigurować oddzielny komunikat dla każdego
skanowania.
Note: Jeśli proces ciągle pobiera to samo zagrożenie bezpieczeństwa na komputer kliencki, funkcja
Automatyczna ochrona automatycznie przestaje wysyłać powiadomienia po trzech wykryciach. Funkcja
Automatyczna ochrona przestaje także rejestrować zdarzenie. W niektórych przypadkach funkcja
Automatyczna ochrona nie przestaje jednak wysyłać powiadomień ani rejestrować zdarzeń. Funkcja
Auto-Protect kontynuuje wysyłanie powiadomień i rejestrowanie, gdy dla wykrycia ustawiono działanie
Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj).
W przypadku komputerów klienckich z systemem Mac można skonfigurować komunikat o wykryciu,
który jest stosowany do wszystkich skanowań zaplanowanych, skanowań na żądanie oraz wykryć
funkcji Auto-Protect. Te komunikaty powiadomień dla pojawiają się w Centrum Powiadomień macOS.
Nie można indywidualizować komunikatu dla systemu Mac.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Windows
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Mac
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Linux

Zmiana ustawień
wyświetlanych użytkownikom
powiadomień dotyczących
wykryć funkcji Download
Insight

Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Można zdecydować, jakie powiadomienia o zagrożeniach wykrytych przez funkcję Download Insight
mają być wyświetlane użytkownikom.
Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight

Zmiana ustawień
wyświetlanych użytkownikom
powiadomień dotyczących
wykryć funkcji SONAR

Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Można zdecydować, jakie powiadomienia o zagrożeniach wykrytych przez funkcję SONAR mają być
wyświetlane użytkownikom.
Zarządzanie funkcją SONAR

Wybranie, czy wyświetlane
ma być okno dialogowe z
wynikami skanowania funkcji
Automatyczna ochrona

Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Dotyczy tylko funkcji Automatyczna ochrona systemu plików.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Windows

Skonfigurowanie
powiadomień funkcji
Automatyczna ochrona
wysyłanych pocztą
elektroniczną

Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Gdy skanowanie poczty elektronicznej funkcji automatycznej ochrony znajdzie zagrożenie, funkcja
automatycznej ochrony może wysyłać pocztą elektroniczną powiadomienia w celu ostrzeżenia nadawcy
wiadomości e-mail lub na dowolny inny adres e-mail, który można określić. Do wiadomości e-mail
można również wstawić ostrzeżenie.
W przypadku funkcji Automatyczna ochrona poczty internetowej można również określić, że
podczas skanowania wiadomości e-mail przez funkcję Automatyczna ochrona wyświetlane ma być
powiadomienie o postępie skanowania. Automatyczna ochrona poczty internetowej jest dostępna tylko
w wersjach starszych niż 14.2 RU1.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem
Windows
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Zadanie

Opis

Zezwolenie użytkownikom
na wyświetlanie postępu
skanowania oraz
uruchamianie lub
zatrzymywanie skanowań

Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Administrator może określić, czy ma być wyświetlane okno dialogowe postępu skanowania. Można
również określić, czy użytkownicy mogą wstrzymywać lub odkładać skanowania.
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach głównych
interfejsu użytkownika klienta wyświetlane jest łącze do okna dialogowego postępu skanowania.
Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania zaplanowanego.
Zezwalanie użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania i interakcję ze skanowaniami na
komputerach z systemem Windows

Skonfigurowanie ostrzeżeń,
błędów i monitów

Dotyczy tylko komputerów klienckich z systemem Windows.
Można włączyć lub wyłączyć kilka typów wyświetlanych na komputerach klienckich alertów dotyczących
zdarzeń związanych z wirusami i programami typu spyware.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows

Włączenie lub wyłączenie
okien wyskakujących
powiadomień w interfejsie
użytkownika w stylu systemu
Windows 8.

Dotyczy klientów z systemem Windows 8.
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlanych w interfejsie użytkownika w stylu systemu
Windows 8 powiadomień wyskakujących o wykryciach i innych zdarzeniach krytycznych.
Włączanie lub wyłączanie powiadomień wyskakujących programu Symantec Endpoint Protection na
klientach z systemem Windows 8

Informacje o powiadomieniach wyskakujących wyświetlanych na klientach
systemu Windows 8
Na komputerach z systemem Windows 8 w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 i na pulpicie systemu
Windows 8 wyświetlane są powiadomienia wyskakujące o wykryciu destrukcyjnego oprogramowania i innych zdarzeniach
krytycznych programu Symantec Endpoint Protection. Powiadomienia ostrzegają o zdarzeniach zarówno z interfejsu
użytkownika w stylu systemu Windows 8, jak i pulpitu systemu Windows 8, bez względu na aktualnie wyświetlany interfejs
użytkownika.
Wyświetlanie powiadomień wyskakujących na komputerach klienckich można włączyć lub wyłączyć.
NOTE
Konfiguracja systemu Windows 8 zawiera również ustawienia umożliwiające pokazywanie lub ukrycie
powiadomień. Powiadomienia wyskakujące programu Symantec Endpoint Protection są wyświetlane tylko w
przypadku, gdy system Windows 8 jest skonfigurowany do ich pokazywania. W interfejsie użytkownika w stylu
systemu Windows 8 pokazywanie lub ukrywanie powiadomień aplikacji umożliwia okienko Ustawienia lub opcja
Zmień ustawienia komputera. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows 8.
Jeśli użytkownik kliknie powiadomienie w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8, wyświetlony zostanie pulpit
systemu Windows 8. Jeśli użytkownik kliknie powiadomienie na pulpicie systemu Windows 8, powiadomienie zniknie. W
przypadku wykryć złośliwego programowania lub zagrożeń bezpieczeństwa użytkownik może wyświetlić informacje o
wykryciach w oknie dialogowym Wyniki wykrywania na pulpicie systemu Windows 8.
Gdy program Symantec Endpoint Protection powiadomi system Windows 8, że wykrył destrukcyjne oprogramowanie lub
zagrożenie bezpieczeństwa infekujące aplikację w stylu systemu Windows 8, na kafelku aplikacji wyświetlona zostanie
ikona alertu. Gdy użytkownik kliknie kafelek, wyświetlona zostanie witryna Windows App Store, aby użytkownik mógł
ponownie pobrać aplikację.
Włączanie lub wyłączanie powiadomień wyskakujących programu Symantec Endpoint Protection na klientach z systemem
Windows 8
Sposób obsługi wykrytych zagrożeń przez program Symantec Endpoint Protection na komputerach z systemem Windows
8
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Włączanie lub wyłączanie powiadomień wyskakujących programu Symantec
Endpoint Protection na klientach z systemem Windows 8
Domyślnie w interfejsie użytkownika w stylu systemu Windows 8 wyświetlane są powiadomienia wyskakujące o
wykryciach destrukcyjnego oprogramowania i innych zdarzeniach krytycznych programu Symantec Endpoint Protection.
Użytkownik może wyświetlić pulpit systemu Windows, aby sprawdzić szczegóły dotyczące zdarzenia, które spowodowało
wygenerowanie powiadomienia. Użytkownik może być zmuszony do działania, takiego jak ponowne pobranie aplikacji. W
niektórych przypadkach może być jednak konieczne ukrycie przed użytkownikami powiadomień wyskakujących. Ten typ
powiadomień można włączyć lub wyłączyć w konfiguracji programu Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Konfiguracja systemu Windows 8 zawiera również ustawienia umożliwiające pokazywanie lub ukrycie
powiadomień. Powiadomienia programu Symantec Endpoint Protection są wyświetlane tylko w przypadku,
gdy system Windows 8 jest skonfigurowany do ich pokazywania. W interfejsie użytkownika w stylu systemu
Windows 8 pokazywanie lub ukrywanie powiadomień aplikacji umożliwia okienko Ustawienia lub opcja Zmień
ustawienia komputera. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows 8.
Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia programu Symantec Endpoint Protection na klientach z systemem
Windows 8:
1. W konsoli, na karcie Klienty, na karcie Zasady, w obszarze Ustawienia specyficzne dla lokalizacji, obok pozycji
Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta kliknij pozycję Kontrola serwera.
2. Obok pozycji Kontrola serwera kliknij pozycję Dostosuj.
3. W oknie dialogowym Ustawienia interfejsu użytkownika klienta, w obszarze Ogólne zaznacz lub usuń zaznaczenie
pozycji Włącz powiadomienia wyskakujące systemu Windows.
4. Kliknij przycisk OK.
Informacje o powiadomieniach wyskakujących wyświetlanych na klientach systemu Windows 8

Zarządzanie wykryciami funkcji Wczesne włączanie ochrony przed
destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM)
Funkcja Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) zapewnia ochronę komputerów
w sieci podczas ich uruchamiania, przed zainicjowaniem sterowników innych firm. Destrukcyjne oprogramowanie, które
może załadować się jako sterownik lub narzędzia typu rootkit mogą atakować przed pełnym załadowaniem systemu
operacyjnego i uruchomieniem programu Symantec Endpoint Protection. Narzędzia typu rootkit potrafią czasem ukryć
się przed skanowaniami w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware. Funkcja Wczesne włączanie ochrony przed
destrukcyjnym oprogramowaniem wykrywa takie narzędzia typu rootkit i złe sterowniki przy uruchamianiu komputera.
NOTE
Funkcja ELAM jest obsługiwana tylko w systemach Windows 8 i nowszych oraz Windows Server 2012 i
nowszych.
Program Symantec Endpoint Protection zawiera sterownik ELAM współdziałający ze sterownikiem funkcji ELAM firmy
Microsoft w celu zapewniania ochrony. Sterownik funkcji ELAM systemu Windows musi być włączony, aby sterownik
ELAM firmy Symantec mógł działać.
Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień funkcji ELAM systemu Windows umożliwia edytor zasad grupy systemu Windows.
Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows
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Table 105: Zarządzanie wykryciami funkcji ELAM
Zadanie
Wyświetlenie stanu funkcji ELAM
na komputerach klienckich

Opis
W dzienniku stanu komputera można sprawdzić, czy funkcja ELAM programu Symantec Endpoint
Protection jest włączona.
Wyświetlanie dzienników

Wyświetlenie wykryć funkcji ELAM Wykrycia funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM)
można sprawdzić w dzienniku zagrożeń.
Gdy funkcja ELAM programu Symantec Endpoint Protection jest skonfigurowana do zgłaszania
wykryć złych lub złych krytycznych sterowników jako nieznanych systemowi Windows, program
Symantec Endpoint Protection rejestruje wykrycia jako Tylko rejestruj. Domyślnie funkcja ELAM
systemu Windows zezwala na załadowanie nieznanych sterowników.
Włączenie lub wyłączenie funkcji
ELAM

Można wyłączyć funkcję ELAM programu Symantec Endpoint Protection, aby poprawić wydajność
komputera.
Dostosowywanie opcji funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (ELAM) programu Symantec Endpoint Protection
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera

W przypadku fałszywych
alarmów dostosowanie ustawień
wykrywania funkcji ELAM

Ustawienia funkcji ELAM programu Symantec Endpoint Protection zawierają opcję traktowania
złych sterowników i złych krytycznych sterowników jako nieznanych sterowników. Złe krytyczne
sterowniki to sterowniki zidentyfikowane jako destrukcyjne oprogramowanie, ale wymagane do
uruchomienia komputera. Można wybrać tę opcję pomijania w przypadku, gdy fałszywe alarmy
blokują ważny sterownik. Zablokowanie ważnego sterownika potrafi uniemożliwić uruchomienie
komputerów klienckich.
Note: Funkcja ELAM nie obsługuje specjalnego wyjątku indywidualnego sterownika. Opcja
pomijania jest stosowana globalnie do wykryć funkcji ELAM.
Dostosowywanie opcji funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (ELAM) programu Symantec Endpoint Protection

Uruchomienie narzędzia Power
Eraser w przypadku wykryć funkcji
ELAM, których program Symantec
Endpoint Protection nie może
wyeliminować

W pewnych przypadkach zagrożenie wykryte przez funkcję ELAM wymaga zastosowania
narzędzia Power Eraser. W takiej sytuacji w dzienniku widoczny jest komunikat z zaleceniem
uruchomienia narzędzia Power Eraser. Narzędzie Power Eraser można uruchomić z konsoli.
Power Eraser to również składnik narzędzia Pomocy firmy Symantec. Narzędzie Power Eraser
należy uruchomić w trybie z wykrywaniem narzędzi typu rootkit.
Rozpoczynanie analizy narzędzia Power Eraser z programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Rozwiązywanie problemów z komputerem za pomocą narzędzia diagnostycznego firmy Symantec
(SymDiag)

Dostosowywanie opcji funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (ELAM) programu Symantec Endpoint Protection
Program Symantec Endpoint Protection zawiera sterownik ELAM współdziałający ze sterownikiem funkcji ELAM firmy
Microsoft w celu zapewniania ochrony komputerom uruchamianym w chronionej sieci. Ustawienia są obsługiwane w
systemach Windows 8 oraz Windows Server 2012.
Sterownik funkcji ELAM programu Symantec Endpoint Protection jest specjalnym typem sterownika, który najpierw inicjuje
i sprawdza inne sterowniki startowe w poszukiwaniu destrukcyjnego kodu. Gdy sterownik wykryje sterownik startowy,
określa czy sterownik jest dobry, zły, czy nieznany. Sterownik programu Symantec Endpoint Protection przekazuje te
informacje systemowi Windows w celu podjęcia decyzji o zezwoleniu na wykryty sterownik lub zablokowaniu go.
Nie można utworzyć wyjątków dla indywidualnych wykryć funkcji ELAM, ale można utworzyć globalny wyjątek w celu
rejestrowania wszystkich złych sterowników jako nieznanych. Domyślnie zezwalane jest załadowanie nieznanych
sterowników.
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W przypadku niektórych wykryć funkcji ELAM wymagających naprawy konieczne może być uruchomienie narzędzia
Power Eraser. Power Eraser to część narzędzia Pomocy firmy Symantec.
NOTE
Funkcja Automatyczna ochrona skanuje każdy ładowany sterownik.
Aby dostosować opcje funkcji ELAM programu Symantec Endpoint Protection:
1. W konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager, na karcie Zasady otwórz zasadę ochrony
przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Technologie ochrony zaznacz pozycję Sterownik funkcji Wczesne włączanie ochrony przed
destrukcyjnym oprogramowaniem.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz funkcję ELAM firmy Symantec.
Aby możliwe było włączenie tej opcji, sterownik ELAM systemu Windows musi być włączony. Używany jest edytor
zasad grupy systemu Windows lub edytor rejestru , aby wyświetlić i zmodyfikować ustawienia programu Windows
ELAM. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu Windows
4. Aby jedynie rejestrować wykrycia, w obszarze Ustawienia wykrywania należy zaznaczyć pozycję Rejestruj
wykrycie jako nieznane, aby system Windows zezwolił na załadowanie sterownika.
5. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie wykryciami funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM)
Rozwiązywanie problemów z komputerem za pomocą narzędzia diagnostycznego firmy Symantec (SymDiag)

Konfigurowanie lokacji w celu używania prywatnego serwera Insight do obsługi
kwerend dotyczących reputacji
Ustawienia prywatnego serwera Insight umożliwiają kierowanie kwerend dotyczących reputacji z klientów do serwera
intranetowego, jeśli został zakupiony i zainstalowany program Symantec Insight for Private Clouds. Program Symantec
Insight for Private Clouds instaluje się zazwyczaj w sieciach bez połączenia z Internetem. Prywatny serwer Insight
przechowuje kopię bazy danych reputacji usługi Symantec Insight. Kwerendy programu Symantec Endpoint Protection
dotyczące reputacji są obsługiwane przez prywatny serwer Insight, a nie serwer firmy Symantec.
Serwer prywatny pobiera dane usługi Symantec Insight za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.
Dane usługi Insight można aktualizować ręcznie lub przy użyciu narzędzi innych firm, które automatycznie sprawdzają
dostępność aktualizacji i pobierają dane. Metoda aktualizacji zależy od sieci i typu serwera, na którym działa program
Symantec Insight for Private Clouds.
Jeśli używany jest prywatny serwer Insight, firma Symantec nie otrzymuje żadnych kwerend ani wysyłek dotyczących
reputacji plików.
Aby skonfigurować lokację w celu używania prywatnego serwera Insight do obsługi kwerend dotyczących reputacji:
1. Na stronie Administrator w konsoli wybierz pozycję Serwery.
2. Wybierz lokację, a następnie w obszarze Zadania wybierz pozycję Edytuj właściwości lokacji.
3. Na karcie Prywatny serwer Insight upewnij się, że została zaznaczona opcja Włącz prywatny serwer Insight.
Należy również wypełnić pola Nazwa, Adres URL serwera i Port.
NOTE
Jeśli adres istniejącego serwera zostanie zmieniony na nieprawidłowy adres URL, klienci będą używać
wcześniejszego, prawidłowego adresu URL prywatnego serwera Insight. Jeśli adres URL serwera nigdy nie
był konfigurowany, w razie wprowadzenia nieprawidłowego adresu URL klienty używać będą domyślnego
serwera Symantec Insight.
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Przy następnym pulsie klienci zaczną używać określonego serwera prywatnego do obsługi kwerend dotyczących
reputacji.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi Symantec Insight przy podejmowaniu decyzji o
plikach
Konfigurowanie grup klientów w taki sposób, aby używały serwera prywatnego w przypadku kwerend dotyczących
reputacji i zgłoszeń

Konfigurowanie grup klientów w taki sposób, aby używały serwera prywatnego
w przypadku kwerend dotyczących reputacji i zgłoszeń
Istnieje możliwość kierowania kwerend dotyczących reputacji (Wyszukiwanie Insight) z grupy do prywatnego serwera
intranetowego. Prywatnym serwerem może być urządzenie Symantec Endpoint Detection and Response lub serwer
Symantec Insight for Private Clouds, który można zakupić i zainstalować osobno w sieci.
Poniżej przedstawiono opcje serwera prywatnego dla grup:

• Symantec Endpoint Detection and Response

•

Serwery Symantec EDR gromadzą dane dotyczące wykrycia zagrożeń u klientów oraz umożliwiają przeprowadzanie
analiz kryminalistycznych. Kiedy korzystasz z serwera Symantec EDR, program Symantec Endpoint Protection
przesyła wszystkie kwerendy reputacji (wyszukiwań) i większość typów zgłoszeń klienta do programu Symantec EDR
Następnie program Symantec EDR przesyła kwerendy i zgłoszenia do firmy Symantec. Należy pamiętać, że program
Symantec EDR otrzymuje zgłoszenia dotyczące antywirusów, technologii SONAR i adresów IP, ale nie otrzymuje
zgłoszeń dotyczących reputacji. Zgłoszenia klientów dotyczące reputacji pliku są zawsze przesyłane przez program
Symantec Endpoint Protection do firmy Symantec.
Symantec Insight for Private Clouds
Ta opcja umożliwia przekierowywanie kwerend dotyczących reputacji od klientów w grupie do prywatnego serwera
Insight. Na prywatnym serwerze Insight przechowywana jest kopia bazy danych reputacji usługi Symantec Insight.
Kwerendy dotyczące reputacji są obsługiwane przez prywatny serwer Insight, a nie serwer Symantec Insight. W
przypadku korzystania z prywatnego serwera Insight klienci nadal wysyłają zgłoszenia o wykryciu zagrożeń do firmy
Symantec. Prywatny serwer Insight jest zazwyczaj używany w ciemnej sieci, która jest siecią odłączoną od Internetu.
W takim przypadku firma Symantec nie otrzymuje żadnych zgłoszeń klientów.

Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci
Konfigurację serwera prywatnego można również skopiować do innych grup klientów.
Aby zrównoważyć ruch sieciowy, można określić kilka prywatnych serwerów. Istnieje również możliwość określenia kilku
grup serwerów w celu zarządzania przełączaniem awaryjnym.
W przypadku zdecydowania się na włączenie serwera EDR, status połączenia EDR pojawia się w interfejsie użytkownika
klienta, jak w i dziennikach i raportach konsoli zarządzania. . Aby móc komunikować się z serwerem ATP, klient Symantec
Endpoint Protection musi mieć uruchomioną przynajmniej Ochronę przed wirusami i spyware.
NOTE
Jeśli opcja prywatnych serwerów dla grup zostanie włączona, klienci w ramach tej grupy w wersji 12.1.5
i starszej nie będą mogli używać serwerów Symantec, gdy wyznaczony serwer prywatny nie będzie dostępny.
W klientach w wersji 12.1.5 i starszej nie można używać listy priorytetów. W takim wypadku należy korzystać z
jednego serwera.
Aby skonfigurować grupy klientów w taki sposób, aby używały serwera prywatnego
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1. W konsoli przejdź do pozycji Klienci i wskaż grupy, które mają używać listy serwerów prywatnych.
2. Na karcie Zasady kliknij pozycję Ustawienia komunikacji zewnętrznej.
3. Na karcie Private Cloud kliknij pozycję Włącz zarządzanie danych za pomocą prywatnych serwerów.
4. W zależności od typu używanego serwera kliknij pozycję Używaj serwerów Advanced Threat Protection do
wyszukiwania oraz zgłoszeń funkcji Insight lub Używaj prywatnego serwera usługi Insight do wyszukiwania
Insight.
Nie można mieszać typów serwerów na liście priorytetów.
5. Kliknij pozycję Używaj serwerów Symantec, jeśli serwery prywatne nie są dostępne, aby umożliwić klientom
używanie serwerów Symantec do kwerend dotyczących reputacji oraz zgłoszeń klientów dotyczących antywirusów i
technologii SONAR.
Zgłoszenia klientów dotyczące reputacji pliku są zawsze przesyłane do firmy Symantec.
6. W obszarze Serwery prywatne kliknij pozycje Dodaj > Nowy serwer.
7. W oknie dialogowym Dodaj serwer prywatny wybierz protokół, a następnie wprowadź nazwę hosta adresu URL.
8. Określ numer portu serwera.
9. Aby wskazać ten serwer jako pojedynczy serwer używany przez klientów w wersji 12.1.5 i starszych, kliknij pozycję
Użyj tego serwera jako prywatnego serwera usługi Insight dla klientów w wersji 12.1.5 i starszych. Klienci w
wersji 12.1.5 i starszych nie mogą używać listy serwerów, dlatego należy określić serwer, którego powinny używać
starsze wersje klientów.
10. Aby dodać grupę priorytetów, kliknij pozycje Dodaj > Nowa grupa.
11. Aby zastosować bieżące ustawienia do dodatkowych grup klientów, kliknij pozycję Kopiuj ustawienia. Wybierz grupy i
lokalizacje, a następnie kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów
typu spyware
Można dostosować opcje skanowań zdefiniowanych przez administratora (skanowań zaplanowanych i na żądanie)
uruchamianych na komputerach z systemem Windows. Można także dostosować opcje funkcji automatycznej ochrony.
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Table 106: Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z
systemem Windows
Zadanie

Opis

Dostosowanie ustawień funkcji
Automatyczna ochrona

Funkcję Automatyczna ochrona można dostosować na wiele sposobów, włącznie z
konfiguracją następujących ustawień:
• Typy plików skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona
• Działania podejmowane przez funkcję Automatyczna ochrona po dokonaniu wykrycia
• Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach funkcji Automatyczna ochrona
Można również włączyć okno dialogowe Wyniki skanowania dla skanowań funkcji Auto-Protect
w systemie plików.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem
Windows
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem
Windows

Dostosowanie skanowań
zdefiniowanych przez
administratora

Można dostosować następujące typy opcji skanowań zaplanowanych i skanowań na
żądanie.
• Pliki skompresowane
• Opcje optymalizacji
• Zaawansowane opcje harmonogramu
• Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Windows
Można również dostosować działania skanowania.

Dostosowanie ustawień funkcji
ELAM

Można włączyć lub wyłączyć w programie Symantec Endpoint Protection funkcję Wczesne
włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM), jeśli funkcja ELAM
negatywnie wpływa na wydajność komputera. Można też pominąć domyślne ustawienie
wykrywania, jeśli generowanych jest wiele fałszywych alarmów funkcji ELAM.
Zarządzanie wykryciami funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (ELAM)

Dostosowanie ustawień funkcji
Download Insight

W celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby wykryć dostosować czułość wykrywania
destrukcyjnych plików. Można także zmodyfikować działania w przypadku wykryć oraz
wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach.
Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight

Dostosowanie działań skanowania Można zmienić działanie podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection po
dokonaniu wykrycia.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu
wykrycia
Dostosowanie globalnych
ustawień skanowania

Można dostosować ustawienia globalne skanowania w celu zwiększenia lub zmniejszenia
ochrony na komputerach klienckich.
Modyfikowanie globalnych ustawień skanowania w przypadku klientów z systemem Windows

Dostosowanie różnych opcji
ochrony przed wirusami i
programami typu spyware

Można określić typy zdarzeń dotyczących zagrożeń, które klienci wysyłają do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
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Table 107: Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z
systemem Mac
Zadanie

Opis

Dostosowanie funkcji
Automatyczna ochrona

Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Mac.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac

Dostosowanie skanowań
zdefiniowanych przez
administratora

Można dostosować typowe ustawienia i powiadomienia oraz priorytet skanowania.
Można także włączyć ostrzeżenie o nieaktualnych definicjach.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Mac

Table 108: Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z
systemem Linux
Zadanie

Opis

Dostosowanie ustawień funkcji
Automatyczna ochrona

Funkcję Automatyczna ochrona można dostosować na wiele sposobów, włącznie z
konfiguracją następujących ustawień:
• Typy plików skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona
• Działania podejmowane przez funkcję Automatyczna ochrona po dokonaniu wykrycia
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta
systemu Linux.
• Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach funkcji Automatyczna ochrona
Można również włączyć lub wyłączyć okno dialogowe Wyniki skanowania dla skanowań funkcji
Automatyczna ochrona w systemie plików.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux

Dostosowanie skanowań
zdefiniowanych przez
administratora

Można dostosować następujące typy opcji skanowań zaplanowanych i skanowań na
żądanie.
• Typy plików i folderów
• Pliki skompresowane
• Zagrożenia bezpieczeństwa
• Opcje harmonogramów
• Działania wobec wykryć
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta
systemu Linux.
• Powiadomienia użytkowników

Dostosowanie działań skanowania Można zmienić działanie podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection po
dokonaniu wykrycia.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta
systemu Linux.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu
wykrycia
Dostosowanie różnych opcji
ochrony przed wirusami i
programami typu spyware

Można określić typy zdarzeń dotyczących zagrożeń, które klienci wysyłają do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Od wersji 14.3 RU1 dostosowywanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu
spyware nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Modyfikowanie ustawień obsługi dzienników na komputerach z systemem Linux

Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
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Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
uruchamianych na komputerach z systemem Mac
Można dostosować opcje skanowań zdefiniowanych przez administratora (skanowań zaplanowanych i na żądanie)
uruchamianych na komputerach z systemem Mac. Można także dostosować opcje funkcji automatycznej ochrony.
Table 109: Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z
systemem Mac
Zadanie

Opis

Dostosowanie funkcji
Automatyczna ochrona

Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Mac.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac

Dostosowanie skanowań
zdefiniowanych przez
administratora

Można dostosować typowe ustawienia i powiadomienia oraz priorytet skanowania.
Można także włączyć ostrzeżenie o nieaktualnych definicjach.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z
systemem Mac

Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
uruchamianych na komputerach z systemem Linux
Istnieje możliwość dostosowania opcji skanowań zdefiniowanych przez administratora (skanowań zaplanowanych i na
żądanie) uruchamianych na komputerach z systemem Linux. Można także dostosować opcje funkcji automatycznej
ochrony.
Table 110: Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na komputerach z
systemem Linux
Zadanie

Opis

Dostosowanie ustawień funkcji
Automatyczna ochrona

Funkcję Automatyczna ochrona można dostosować na wiele sposobów, włącznie z
konfiguracją następujących ustawień:
• Typy plików skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona
• Działania podejmowane przez funkcję Automatyczna ochrona po dokonaniu wykrycia
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta
systemu Linux.
• Wyświetlane użytkownikom powiadomienia o wykryciach funkcji Automatyczna ochrona
Można również włączyć lub wyłączyć okno dialogowe Wyniki skanowania dla skanowań funkcji
Automatyczna ochrona w systemie plików.
Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux

Dostosowanie skanowań
zdefiniowanych przez
administratora

Można dostosować następujące typy opcji skanowań zaplanowanych i skanowań na
żądanie.
• Typy plików i folderów
• Pliki skompresowane
• Zagrożenia bezpieczeństwa
• Opcje harmonogramów
• Działania wobec wykryć
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta
systemu Linux.
• Powiadomienia użytkowników
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Zadanie

Opis

Dostosowanie działań skanowania Można zmienić działanie podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection po
dokonaniu wykrycia.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta
systemu Linux.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu
wykrycia
Dostosowanie różnych opcji
ochrony przed wirusami i
programami typu spyware

Można określić typy zdarzeń dotyczących zagrożeń, które klienci wysyłają do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Od wersji 14.3 RU1 dostosowywanie różnych opcji ochrony przed wirusami i programami typu
spyware nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Modyfikowanie ustawień obsługi dzienników na komputerach z systemem Linux

Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku
klientów z systemem Windows
Ustawienia funkcji Automatyczna ochrona klientów z systemem Windows można dostosować.
Aby skonfigurować funkcję funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Windows:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows, w obszarze Technologia ochrony kliknij pozycję Funkcja
Automatyczna ochrona.
3. Sprawdź, czy na karcie Szczegóły skanowania opcja Włącz funkcję Auto-Protect jest zaznaczona.
WARNING
Wskutek wyłączenia funkcji Automatyczna ochrona, funkcja Download Insight nie może działać, nawet jeśli
jest włączona.
4. W obszarze Skanowanie w obszarze Typy plików wybierz jedną z poniższych opcji:

• Skanuj wszystkie pliki
•

Jest to domyślna i najbezpieczniejsza opcja.
Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Wybierając tę opcję, można zwiększyć wydajność skanowania, ale zarazem obniżyć poziom ochrony komputera.

5. W obszarze Opcje dodatkowe zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń
bezpieczeństwa.
6. Kliknij pozycję Zaawansowane skanowanie i monitorowanie, aby zmienić opcje działań wyzwalających skanowania
funkcji Automatyczna ochrona i sposób skanowania dyskietek przez funkcję Automatyczna ochrona.
7. Kliknij przycisk OK.
8. W obszarze Ustawienia sieci zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Skanuj pliki na komputerach zdalnych, aby
włączyć lub wyłączyć skanowanie plików w sieci przez funkcję automatycznej ochrony.
Domyślnie funkcja automatycznej ochrony skanuje pliki na komputerach zdalnych tylko wówczas, gdy pliki są
wykonywane.
Można wyłączyć skanowanie w sieci, aby poprawić wydajność skanowania i komputera.
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9. Jeśli skanowanie plików na komputerach zdalnych jest włączone, kliknij pozycję Ustawienia sieci, aby zmodyfikować
opcje skanowania sieciowego.
10. W oknie dialogowym Ustawienia sieci wykonaj jedną z następujących czynności:

• Określ, czy funkcja Automatyczna ochrona ma ufać plikom na zdalnych komputerach, na których działa funkcja
Automatyczna ochrona.

• Skonfiguruj opcje pamięci podręcznej sieci dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona.
11. Kliknij przycisk OK.
12. Na karcie Działania skonfiguruj dowolne opcje.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Można także dostosować opcje naprawcze funkcji Automatyczna ochrona.
13. Na karcie Powiadomienia skonfiguruj dowolne opcje powiadomień.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich
14. Na karcie Zaawansowane ustaw dowolne następujące opcje:

• Uruchomienie i zamknięcie
• Opcje ponownego ładowania
15. W obszarze Opcje dodatkowe kliknij pozycję Pamięć podręczna plików lub Śledzenie zagrożeń.
16. Skonfiguruj ustawienia pamięci podręcznej plików lub funkcji Śledzenie zagrożeń, a następnie kliknij przycisk OK.
17. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich

Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku
klientów z systemem Mac
Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Mac.
Aby dostosować funkcję Automatyczna ochrona systemu plików w przypadku klientów z systemem Mac:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. Na karcie Ustawienia systemu Mac w obszarze Technologia ochrony kliknij pozycję Automatyczna ochrona i
SONAR.
3. U góry karty Szczegóły skanowania kliknij ikonę kłódki, aby zablokować lub odblokować ustawienia.
4. Zaznacz lub wyczyść dowolną z poniższych opcji:

•
•
•
•

Włącz funkcję Automatyczna ochrona
Automatycznie napraw zainfekowane pliki
Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić
Skanuj pliki skompresowane

5. W obszarze Ogólne szczegóły skanowania określ pliki skanowane przez funkcję Automatyczna ochrona.
NOTE
Aby wykluczyć pliki ze skanowania, należy zaznaczyć opcję Skanuj wszędzie z wyjątkiem określonych
folderów, a następnie dodać zasadę wyjątków w celu określenia wykluczanych plików.
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Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań
6. W obszarze Szczegóły skanowania dysku instalowanego zaznacz lub wyczyść dowolne z dostępnych opcji.
7. W obszarze Wykrywanie podejrzanego sposobu działaniazaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji Włącz
wykrywanie podejrzanego sposobu działania.
Ta opcja jest dostępna od wersji 14.3 RU1.
8. Na karcie Powiadomienia skonfiguruj dowolne opcje powiadomień, a następnie kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Mac
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem
Linux
Możliwe jest dostosowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Linux.
NOTE
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie opcji na karcie Akcje, Powiadomienia i Zaawansowane (kroki 9, 10 i 11)
nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Aby dostosować funkcję Automatyczna ochrona w przypadku klientów z systemem Linux:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. Na karcie Ustawienia systemu Linux w obszarze Technologia ochrony kliknij pozycję Funkcja Automatyczna
ochrona.
3. Na karcie Szczegóły skanowania zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Włącz funkcję Automatyczna ochrona.
4. W obszarze Skanowanie, w obszarze Typy plików kliknij jedną z poniższych opcji:

• Skanuj wszystkie pliki
•

Jest to domyślna i najbezpieczniejsza opcja.
Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Wybierając tę opcję, można zwiększyć wydajność skanowania, ale zarazem obniżyć poziom ochrony komputera.
(Niedostępne od wersji 14.3 RU1)

5. W obszarze Opcje dodatkowe zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń
bezpieczeństwa.
6. Kliknij pozycję Zaawansowane skanowanie i monitorowanie, aby zmienić opcje działań wyzwalających skanowania
funkcji Automatyczna ochrona i sposób plików skompresowanych przez funkcję Automatyczna ochrona.
7. Kliknij przycisk OK.
8. W obszarze Ustawienia sieci zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Skanuj pliki na komputerach zdalnych, aby
włączyć lub wyłączyć skanowanie plików w sieci przez funkcję automatycznej ochrony.
Domyślnie funkcja automatycznej ochrony skanuje pliki na komputerach zdalnych tylko wówczas, gdy pliki są
wykonywane.
Można wyłączyć skanowanie w sieci, aby poprawić wydajność skanowania i komputera.
9. Na karcie Działania skonfiguruj dowolne opcje.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
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Można także dostosować opcje naprawcze funkcji Automatyczna ochrona.
10. Na karcie Powiadomienia skonfiguruj dowolne opcje powiadomień.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich
11. Na karcie Zaawansowane zaznacz lub wyczyść opcję Włącz pamięć podręczną.
Ustaw rozmiar pamięci podręcznej lub zaakceptuj wartość domyślną.
12. Kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Linux
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na
komputerach z systemem Windows
Możliwe jest dostosowanie funkcji Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem Windows.
Aby dostosować funkcję Automatyczna ochrona poczty elektronicznej na komputerach z systemem Windows:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. Wybierz jedną z następujących opcji w punkcie Ustawienia systemu Windows:

• Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook
• Automatyczna ochrona poczty internetowej*
• Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes*
* Dostępne tylko dla wersji klientów starszych, niż 14.2 RU1.
3. Na karcie Szczegóły skanowania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz Automatyczną ochronę
poczty internetowej.
4. W obszarze Skanowanie w obszarze Typy plików wybierz jedną z poniższych opcji:

• Skanuj wszystkie pliki

Jest to domyślna i najbezpieczniejsza opcja.

• Skanuj tylko wybrane rozszerzenia

Wybierając tę opcję, można zwiększyć wydajność skanowania, ale zarazem obniżyć poziom ochrony komputera.

5. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych.
6. Na karcie Działania skonfiguruj dowolne opcje.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
7. Na karcie Powiadomienia, w obszarze Powiadomienia zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Wyświetlaj komunikat
z powiadomieniem na zainfekowanym komputerze. Komunikat można także dostosować.
8. W obszarze Powiadomienia w wiadomościach e-mail zaznacz lub usuń zaznaczenie poniższych opcji:

• Wstaw ostrzeżenie do wiadomości e-mail
• Wyślij wiadomość e-mail do nadawcy
• Wyślij wiadomość e-mail do innych
Można dostosować tekst wiadomości i dołączyć ostrzeżenie. W przypadku funkcji Automatyczna ochrona poczty
internetowej konieczne jest również określenie serwera poczty e-mail.
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9. Tylko w przypadku funkcji Automatyczna ochrona poczty internetowej, na karcie Zaawansowane, w obszarze
Szyfrowane połączenia włącz lub wyłącz szyfrowane połączenia POP3 lub SMTP.
10. W obszarze Heurystyczne wykrywanie robaków rozsyłanych pocztą e-mail zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji
Wykrywanie heurystyczne robaków w poczcie wychodzącej.
11. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na
komputerach z systemem Windows
W przypadku klientów na komputerach z systemem Windows można dostosować skanowania zaplanowane lub na
żądanie. Można ustawić opcje skanowań plików skompresowanych i zoptymalizować skanowania w celu zwiększenia
wydajności komputera albo skanowania.
Aby dostosować skanowanie zdefiniowane przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Windows:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Wykonaj jedno z następujących działań:

• W obszarze Skanowania zaplanowane wybierz skanowanie zaplanowane, które chcesz dostosować albo utwórz
nowe skanowanie zaplanowane.

• W obszarze Administracyjne skanowanie na żądanie kliknij pozycję Edytuj.
4. Na karcie Szczegóły skanowania wybierz pozycję Zaawansowane opcje skanowania:

• Na karcie Pliki skompresowane można zmniejszyć liczbę poziomów skanowania plików skompresowanych.
•

Zmniejszenie liczby poziomów może zwiększyć wydajność komputera klienckiego.
Na karcie Optymalizacja zmień poziom optymalizacji, aby uzyskać najwyższą wydajność komputera klienckiego
albo najwyższą wydajność skanowania.

Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
5. W karcie Szczegóły skanowania można włączyć lub wyłączyć funkcji Wyszukiwanie Insight tylko dla starszych wersji
klientów 12.1.x.
Dla wersji programu program Symantec Endpoint Protection Manager starszych niż wersja 14 można kliknąć kartę
Wyszukiwanie Insight i zmienić żądane ustawienia, aby dostosować obsługę wykryć reputacji przez funkcję
Wyszukiwanie Insight.
6. Tylko w przypadku skanowań zaplanowanych, na karcie Harmonogram ustaw dowolne następujące opcje:

• Czas trwania skanowania
•

Można ustawić maksymalny czas działania skanowania do chwili wstrzymania i uruchomienia oczekiwania na
bezczynność komputera klienckiego. Można również skonfigurować losowy czas uruchamiania skanowania.
Pominięte skanowania zaplanowane
Można określić interwał ponawiania prób uruchamiania pominiętych skanowań.

7. Na karcie Działania zmień dowolne działania wobec wykryć.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
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8. Na karcie Powiadomienia włącz lub wyłącz wyświetlanie na komputerach klienckich powiadomień o wykryciach
skanowań.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich
9. Kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows

Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na
komputerach z systemem Mac
Skanowania zaplanowane i skanowania na żądanie należy dostosować oddzielnie. Niektóre opcje różnią się.
1. Aby dostosować zaplanowane skanowanie uruchamiane na komputerach Mac, w konsoli otwórz zasadę ochrony
przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Mac wybierz pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. W obszarze Skanowania zaplanowane wybierz skanowanie zaplanowane, które chcesz dostosować albo utwórz
nowe skanowanie zaplanowane.
Aby stworzyć nowe skanowanie można stworzyć je ręcznie lub stworzyć planowane skanowanie z szablonu.
4. Na karcie Szczegóły skanowania w obszarze Skanuj dyski i foldery wybierz elementy, które chcesz skanować.
5. Skanowania podczas bezczynności można także włączyć lub wyłączyć. Włączenie tej opcji zwiększa wydajność
komputera. Wyłączenie tej opcji poprawia wydajność skanowania.
6. Kliknij przycisk OK.
Edytuj szczegóły każdego innego skanowania zawartego w tej zasadzie.
7. Na karcie Powiadomienia włącz lub wyłącz komunikaty z powiadomieniami o wykryciach skanowania. Ustawienie
dotyczy wszystkich skanowań zaplanowanych zawartych w tej zasadzie.
8. Na karcie Wspólne ustawienia ustaw dowolne następujące opcje:

• Opcje skanowania
• Działania
• Alerty
Opcje te dotyczą wszystkich skanowań zaplanowanych zawartych w tej zasadzie.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Aby dostosować skanowania na żądanie uruchamiane na komputerach Mac, na stronie Zasada ochrony przed
wirusami i programami typu spyware, w obszarze Ustawienia systemu Mac wybierz opcję Skanowania
zdefiniowane przez administratora.
11. W obszarze Administracyjne skanowanie na żądanie kliknij pozycję Edytuj.
12. Na karcie Szczegóły skanowania w obszarze Skanuj dyski i foldery wybierz elementy, które chcesz skanować.
Można też określić działania wobec wykryć skanowań i włączyć lub wyłączyć skanowania plików skompresowanych.
13. Na karcie Powiadomienia włącz lub wyłącz powiadomienia o wykrytych zagrożeniach.
Można także określić komunikat wyświetlany na kliencie.
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14. Kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Mac
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Mac
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na
komputerach z systemem Linux
W przypadku klientów na komputerach z systemem Linux można dostosować skanowania zaplanowane lub na żądanie.
Można ustawić opcje skanowań plików skompresowanych i zoptymalizować skanowania w celu zwiększenia wydajności
komputera albo skanowania.
Aby dostosować skanowanie zdefiniowane przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Linux:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Linux kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Wykonaj jedno z następujących działań:

• W obszarze Skanowania zaplanowane wybierz skanowanie zaplanowane, które chcesz dostosować albo utwórz
nowe skanowanie zaplanowane.

• W obszarze Administracyjne skanowanie na żądanie kliknij pozycję Edytuj.
4. Na karcie Szczegóły skanowania zaznacz opcję Skanuj wszystkie foldery lub wybierz konkretne foldery, które mają
być skanowane.
5. Kliknij pozycję Skanuj wszystkie pliki lub Skanuj tylko wybrane rozszerzenia i określ rozszerzenia plików, które
mają być skanowane.
Od wersji 14.3 RU1 opcja Skanuj tylko wybrane rozszerzenia nie jest dostępna.
6. Opcja Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych umożliwia zmniejszenie liczby poziomów skanowania
plików skompresowanych. Zmniejszenie liczby poziomów może zwiększyć wydajność komputera klienckiego.
7. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
8. Tylko w przypadku skanowań zaplanowanych, na karcie Harmonogram ustaw dowolne następujące opcje:

• Harmonogram skanowania
•

Możliwe jest ustawienie częstotliwości operacji skanowania: codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
Pominięte skanowania zaplanowane
Można określić interwał ponawiania prób uruchamiania pominiętych skanowań.

9. Na karcie Działania zmień dowolne działania wobec wykryć.
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
10. Na karcie Powiadomienia włącz lub wyłącz wyświetlanie na komputerach klienckich powiadomień o wykryciach
skanowań.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich
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11. Kliknij przycisk OK.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Linux
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Linux
Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection po dokonaniu wykrycia
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Losowe uruchamianie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera w
środowiskach zwirtualizowanych na klientach Windows
Losowe uruchamianie skanowań umożliwia zwiększenie wydajności na komputerach klienckich z systemem Windows.
Losowe uruchamianie skanowań jest ważne w środowiskach zwirtualizowanych.
Na przykład można zaplanować uruchomienie skanowania na godzinę 20:00. W przypadku wybrania czterogodzinnego
przedziału czasu, skanowania na komputerach klienckich są uruchamiane w losowym czasie między godziną 20:00 a
24:00.
Aby losowo uruchamiać skanowania w celu zwiększenia wydajności komputera w środowiskach zwirtualizowanych:
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Utwórz nowe skanowanie zaplanowane lub wybierz istniejące skanowanie zaplanowane w celu edycji.
4. W oknie dialogowym Dodawanie skanowania zaplanowanego lub Edycja skanowania zaplanowanego kliknij kartę
Harmonogram.
5. W obszarze Harmonogram skanowania wybierz żądaną częstotliwość uruchamiania skanowania.
6. W obszarze Czas trwania skanowania zaznacz opcję Skanowanie przez maks. i wybierz liczbę godzin. Liczba
godzin steruje przedziałem czasu, w którym skanowania są uruchamiane losowo.
7. Włącz opcję Wybierz losowo czas rozpoczęcia skanowania w tym okresie (zalecane dla maszyn wirtualnych).
8. Kliknij przycisk OK.
9. Zastosuj zasadę do grupy zawierającej komputery, na których uruchomiane są komputery wirtualne.
Dostosowanie skanowań w celu zwiększenia wydajności komputera
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows

Modyfikowanie globalnych ustawień skanowania w przypadku klientów z
systemem Windows
Możliwe jest dostosowanie globalnych ustawień skanowań uruchamianych na klientach z systemem Windows. Opcje te
można zmodyfikować, aby zwiększyć poziom zabezpieczeń na komputerach klienckich.
NOTE
Zwiększenie ochrony na komputerach klienckich poprzez zmodyfikowanie tych opcji może mieć negatywny
wpływ na wydajność komputera klienckiego.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
Aby zmodyfikować globalne ustawienia skanowania w przypadku klientów z systemem Windows:
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1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Opcje globalne skanowania.
3. Skonfiguruj dowolną z następujących opcji:
Funkcja Insight

Funkcja Insight pozwala skanowaniu na pomijanie plików, które firma Symantec (bezpieczniejsze) lub
społeczność użytkowników (mniej bezpieczne) uznaje za prawidłowe.

Bloodhound

Technologia Bloodhound izoluje i wydziela logiczne obszary pliku w celu wykrywania znacznego
odsetka nieznanych wirusów. Następnie technologia Bloodhound analizuje składnię logiczną programu
w poszukiwaniu działań typowych dla wirusów. Można określić poziom czułości wykrywania.

Hasło mapowanych dysków
sieciowych

Określa, czy przed skanowaniami dysków sieciowych klienci mają monitować użytkowników o
wprowadzenie hasła.

4. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z
systemem Windows
Każda zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zawiera opcje dotyczące wszystkich skanowań w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach klienckich z systemem Windows.
Można ustawić następujące opcje:

• Określ domyślny adres URL stosowany przez program Symantec Endpoint Protection, gdy eliminuje on zagrożenie
bezpieczeństwa, które zmieniło stronę główną przeglądarki.

• Określ opcje obsługi dziennika zagrożeń
• Ostrzegaj użytkowników o nieaktualnych lub brakujących definicjach
• Wyklucz obrazy wirtualne ze skanowań funkcji Automatyczna ochrona i skanowań zdefiniowanych przez
administratora.

Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Różne.
Wybierz opcje dla Ochrona przeglądarki internetowej.
3. Na karcie Obsługa dziennika ustaw opcje filtrowania zdarzeń, przechowywania dziennika i agregacji dziennika.
4. Na karcie Powiadomienia skonfiguruj powiadomienia globalne.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
5. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie powiadomieniami o wirusach i programach typu spyware wyświetlanymi na komputerach klienckich

Modyfikowanie ustawień obsługi dzienników na komputerach z systemem Linux
Każda zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware zawiera różne obsługi dzienników, które są stosowane
do poszukiwania wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach klienckich z systemem Linux.
Od 14.3 RU1 modyfikowanie ustawień obsługi dziennika nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Aby skonfigurować ustawienia obsługi dziennika na komputerze z systemem Linux
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1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Linux kliknij pozycję Różne.
3. Na karcie Obsługa dziennika ustaw opcje filtrowania zdarzeń, przechowywania dziennika i agregacji dziennika.
Wyświetlanie dzienników

Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
Ustawienia funkcji Download Insight można dostosować w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów na komputerach
klienckich. Można zmienić czułość funkcji Download Insight na dane dotyczące reputacji plików stosowane do wykrywania
destrukcyjnych plików. Można również zmienić powiadomienia o wykryciach wyświetlane przez funkcję Download Insight
na komputerach klienckich.
Dostosowywanie skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware uruchamianych na komputerach z
systemem Windows
Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight
Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight
1. W konsoli otwórz zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, a następnie wybierz pozycję Ochrona
pobierania.
2. Na karcie Download Insight zaznacz opcję Włącz funkcję Download Insight, aby wykrywać możliwe zagrożenia w
pobieranych plikach na podstawie reputacji pliku.
Jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona, funkcja Download Insight nie może działać, nawet jeśli jest
włączona.
3. Przesuń suwak na żądany poziom czułości wykrywania destrukcyjnych plików.
Na wyższych poziomach funkcja Download Insight wykrywa więcej plików jako destrukcyjne, a mniej plików uznaje za
niepotwierdzone. Wyższe ustawienia skutkują jednak większą liczbą fałszywych alarmów.
4. Zaznacz Zaznacz następujące opcje używane jako dodatkowe kryteria sprawdzania niepotwierdzonych plików:

• Pliki z x lub mniejszą liczbą użytkowników
• Pliki znane użytkownikom przez x lub mniej dni
Gdy niepotwierdzone pliki spełniają te kryteria, funkcja Download Insight wykrywa je jako destrukcyjne.
5. Zaznacz opcję Automatycznie ufaj wszystkim plikom pobranym z zaufanej witryny internetowej lub
intranetowej.
6. Na karcie Działania, w obszarze Destrukcyjne pliki określ pierwsze i drugie działanie.
7. Określ działanie w obszarze Niepotwierdzone pliki.
8. Na karcie Powiadomienia można określić, czy na komputerach klienckich mają być wyświetlane komunikaty o
wykryciach funkcji Download Insight.
Można również dostosować tekst komunikatu ostrzegawczego, wyświetlanego gdy użytkownik zezwoli na plik wykryty
przez funkcję Download Insight.
9. Kliknij przycisk OK.

Zmiana działania podejmowanego przez program Symantec Endpoint Protection
po dokonaniu wykrycia
Można skonfigurować działania, które skanowania powinny podejmować po dokonaniu wykrycia. Każde skanowanie ma
własny zestaw działań, takich jak Wyczyść, Poddaj kwarantannie, Usuń lub Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj).
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Na klientach systemu Windows i Linux dla każdej kategorii wykrytych zagrożeń można skonfigurować pierwsze działanie i
drugie działanie, podejmowane gdy pierwsze działanie nie jest możliwe.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
Domyślnie Symantec Endpoint Protection podejmuje próbę usunięcia wirusa z zainfekowanego pliku. Jeśli
program Symantec Endpoint Protection nie może oczyścić pliku, podejmuje następujące działania:

• Przenosi plik do obszaru kwarantanny na zainfekowanym komputerze i blokuje wszelki dostęp do pliku.
• Rejestruje zdarzenie.
Domyślnie program Symantec Endpoint Protection przenosi wszelkie pliki zainfekowane zagrożeniami bezpieczeństwa do
obszaru kwarantanny.
W przypadku ustawienia działania „tylko rejestruj” program Symantec Endpoint Protection domyślnie usuwa tworzone lub
zapisywane przez użytkowników zainfekowane pliki.
Na komputerach z systemem Windows można również skonfigurować działania naprawcze dla skanowań administratora,
skanowań na żądanie i skanowań funkcji Automatyczna ochrona systemu plików.
Działania można zablokować, aby uniemożliwić ich zmianę użytkownikom komputerów klienckich stosujących tę zasadę.
WARNING
W przypadku zagrożeń bezpieczeństwa należy stosować działanie Usuń z dużą ostrożnością. W niektórych
przypadkach usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa może spowodować utratę możliwości korzystania z aplikacji.
Jeśli klient jest skonfigurowany do usuwania plików związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, przywrócenie
tych plików nie jest możliwe.
Aby utworzyć kopię zapasową plików zainfekowanych zagrożeniami bezpieczeństwa, należy użyć działania
Poddaj kwarantannie.
1. Opcja 1: Aby zmienić działanie podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection po wykryciu zagrożenia
na klientach systemu Windows lub Linux, w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware w obszarze
Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia systemu Linux wybierz skanowanie (dowolne skanowanie funkcji
automatycznej ochrony, skanowanie administratora lub skanowanie na żądanie).
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
2. Na karcie Działania, w obszarze Wykrycie wybierz żądany typ destrukcyjnego oprogramowania lub zagrożenia
bezpieczeństwa.
Domyślnie każda podkategoria jest automatycznie konfigurowana do użycia tych samych działań, które
skonfigurowano dla całej kategorii.
NOTE
Na klientach systemu Windows kategorie zmieniają się dynamicznie w czasie, gdy firma Symantec uzyskuje
nowe informacje o zagrożeniach.
3. Aby skonfigurować działania tylko dla żądanej podkategorii, wykonaj jedno z następujących działań:

• Zaznacz opcję Pomiń działania skonfigurowane dla destrukcyjnego oprogramowania, a następnie ustaw
działania tylko dla tej podkategorii.
NOTE

•

Kategoria może zawierać jedną podkategorię, w zależności od bieżącej klasyfikacji zagrożeń według
firmy Symantec. Kategoria Destrukcyjne oprogramowanie może na przykład zawierać jedną
podkategorię o nazwie Wirusy.
Zaznacz opcję Pomiń działania skonfigurowane dla zagrożeń bezpieczeństwa, a następnie ustaw działania
tylko dla tej podkategorii.
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4. W obszarze Działania dla wybierz pierwsze i drugie działanie, które oprogramowanie klienckie ma podjąć po wykryciu
tej kategorii wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
W przypadku zagrożeń bezpieczeństwa należy stosować działanie Usuń z dużą ostrożnością. W niektórych
przypadkach usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa może spowodować utratę możliwości korzystania z aplikacji.
5. Powtórz te kroki w przypadku każdej kategorii, dla której chcesz ustawić określone działania (dotyczące wirusów i
zagrożeń bezpieczeństwa).
6. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk OK.
7. Opcja 2: Aby zmienić działanie podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection, po dokonaniu
wykrycia na klientach z systemem Mac, w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware w obszarze
Ustawienia systemu Mac wybierz pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
8. Wykonaj jedno z następujących działań:

• W przypadku skanowań zaplanowanych wybierz kartę Wspólne ustawienia.
• W przypadku skanowań na żądanie, na karcie Skanowania, w obszarze Administracyjne skanowanie na
żądanie kliknij pozycję Edytuj.

9. W obszarze Działania zaznacz dowolne z następujących opcji:

• Automatycznie napraw zainfekowane pliki
• Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić
10. W przypadku skanowań na żądanie kliknij przycisk OK.
11. Po zakończeniu konfigurowania zasady kliknij przycisk OK.
Sprawdzanie działania skanowania i ponowne skanowanie zidentyfikowanych komputerów
Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa

Zezwalanie użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania i interakcję ze
skanowaniami na komputerach z systemem Windows
Administrator może określić, czy na komputerach klienckich systemu Windows ma być wyświetlane okno dialogowe
postępu skanowania. Jeśli okno dialogowe jest wyświetlane na komputerach klienckich, użytkownicy zawsze mogą
wstrzymać lub odłożyć skanowanie zdefiniowane przez administratora.
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach głównych interfejsu
użytkownika klienta wyświetlane jest łącze umożliwiające wyświetlenie postępu aktualnie uruchomionego skanowania.
Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania zaplanowanego.
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach głównych interfejsu
użytkownika klienta wyświetlane są następujące opcje:

• Gdy skanowanie jest uruchomione, wyświetlane jest łącze skanowanie w toku.
Użytkownik może kliknąć to łącze, aby wyświetlić postęp skanowania.

• Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania zaplanowanego.
Można zezwolić użytkownikom na całkowite zatrzymanie skanowania. Można również skonfigurować opcje dotyczące
sposobu wstrzymywania lub odkładania skanowań przez użytkowników.
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Użytkownikowi można zezwolić na następujące działania dotyczące skanowania:
Wstrzymaj

Gdy użytkownik wstrzyma skanowanie, okno dialogowe Wyniki skanowania pozostanie otwarte w oczekiwaniu na
decyzję użytkownika, czy skanowanie ma być kontynuowane, czy przerwane. Jeśli komputer zostanie wyłączony,
wstrzymane skanowanie nie będzie kontynuowane.

Odłóż

Gdy użytkownik odkłada skanowanie zaplanowane, może określić, czy skanowanie zostanie odłożone na jedną
godzinę, czy na trzy godziny. Liczbę odłożeń można konfigurować. Gdy skanowanie zostaje odłożone, okno
dialogowe Wyniki skanowania jest zamykane, po czym zostaje ponownie otwarte po zakończeniu okresu odłożenia i
wznowieniu skanowania.

Zatrzymaj

Kiedy użytkownik zatrzymuje skanowanie, zazwyczaj jest ono zatrzymywane natychmiast. Jeśli użytkownik
zatrzyma skanowanie w chwili, gdy oprogramowanie klienckie skanuje plik skompresowany, skanowanie nie
zatrzyma się natychmiast. W takim przypadku skanowanie zostanie zatrzymane po zakończeniu skanowania pliku
skompresowanego. Zatrzymane skanowanie nie jest wznawiane.

Skanowanie wstrzymane jest automatycznie wznawiane po upływie określonego czasu.
NOTE
Użytkownicy mogą zatrzymać analizę narzędzia Power Eraser, ale nie mogą jej wstrzymać ani odłożyć.
Więcej informacji na temat opcji stosowanych w tej procedurze można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
Aby zezwolić użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania i interakcję ze skanowaniami na komputerach z
systemem Windows
1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Skanowania zdefiniowane przez administratora.
3. Na karcie Zaawansowane, w obszarze Opcje postępu skanowania kliknij pozycję Pokazuj postęp skanowania lub
Pokazuj postęp skanowania w razie wykrycia zagrożenia.
4. Aby po zakończeniu skanowania wskaźnik postępu skanowania był zamykany automatycznie, zaznacz pozycję Po
zakończeniu zamknij okno postępu skanowania.
5. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zatrzymywanie skanowania przez użytkownika.
6. Kliknij przycisk Opcje wstrzymywania.
7. W oknie dialogowym Opcje wstrzymywania skanowania wykonaj dowolną z poniższych czynności:

• Aby ograniczyć czas, przez jaki użytkownik może wstrzymać skanowanie, zaznacz pole wyboru Ogranicz czas
•
•

wstrzymania skanowania, a następnie wpisz liczbę minut. Dostępny jest zakres od 3 do 180.
Aby ograniczyć liczbę dozwolonych odłożeń (odroczeń) skanowania przez użytkownika, w polu Maksymalna
liczba możliwości odłożenia wpisz liczbę od 1 do 8.
Domyślnie użytkownik może opóźnić skanowanie o jedną godzinę. Aby zmienić to ograniczenie na trzy godziny,
zaznacz pozycję Zezwalaj użytkownikom na odłożenie skanowania na 3 godziny.

8. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie skanowaniami na komputerach klienckich

Aby skonfigurować powiadomienia Centrum zabezpieczeń systemu Windows do
współpracy z klientem Symantec Endpoint Protection
Za pomocą zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware można skonfigurować ustawienia Centrum
zabezpieczeń systemu Windows na komputerach klienckich z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.
Dostosowywanie skanowań zdefiniowanych przez administratora dla klientów na komputerach z systemem Windows
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NOTE
Tylko na na komputerach klienckich z systemem Windows XP i dodatkiem SP3 można konfigurować wszystkie
opcje Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Opcję Wyświetlaj komunikat Centrum zabezpieczeń systemu
Windows, gdy definicje są przestarzałe można konfigurować tylko w systemie Windows Vista, Windows 7 lub
nowszym.
Table 111: Opcje konfiguracji sposobu współpracy Centrum zabezpieczeń systemu Windows z klientem
Opcja

Opis

Zastosowanie

Wyłącz Centrum
zabezpieczeń systemu
Windows

Umożliwia trwałe lub tymczasowe wyłączenie
Centrum zabezpieczeń systemu Windows na
komputerach klienckich.
Dostępne opcje:
• Nigdy. Centrum zabezpieczeń systemu Windows
jest zawsze włączone na komputerze klienckim.
• Raz. Centrum zabezpieczeń systemu Windows
jest wyłączane tylko raz. Po jego ponownym
włączeniu nie jest ponownie wyłączane.
• Zawsze. Centrum zabezpieczeń systemu
Windows jest stale wyłączone na komputerze
klienckim. Po jego ponownym włączeniu jest
natychmiast wyłączane.
• Przywróć. Centrum zabezpieczeń systemu
Windows jest włączane, jeśli zostało wcześniej
wyłączone przez zasadę ochrony przed wirusami
i programami typu spyware.

Centrum zabezpieczeń systemu Windows
należy wyłączyć na stałe, jeśli użytkownikom nie
powinny być wyświetlane jego alerty dotyczące
zabezpieczeń. Użytkownikom klientów można nadal
wyświetlać alerty programu Symantec Endpoint
Protection.
Centrum zabezpieczeń systemu Windows należy
włączyć na stałe, jeśli użytkownikom mają być
wyświetlane jego alerty dotyczące zabezpieczeń.
Centrum zabezpieczeń systemu Windows można
skonfigurować do wyświetlania alertów programu
Symantec Endpoint Protection.

Wyświetlaj alerty
antywirusowe w
Centrum zabezpieczeń
systemu Windows

Umożliwia skonfigurowanie wyświetlania alertów
antywirusowych klienta Symantec Endpoint
Protection w obszarze powiadomień na pasku zadań
systemu Windows.

Ustawienie to należy włączyć, jeśli użytkownicy mają
otrzymywać alerty programu Symantec Endpoint
Protection wraz z innymi alertami dotyczącymi
zabezpieczeń w obszarze powiadomień systemu
Windows na komputerach.

Wyświetlaj komunikat
Centrum zabezpieczeń
systemu Windows,
gdy definicje są
przestarzałe

Umożliwia ustawienie liczby dni, po której Centrum
zabezpieczeń systemu Windows uznaje, że definicje
są nieaktualne. Domyślnie Centrum zabezpieczeń
systemu Windows wysyła ten komunikat po 30
dniach.

Opcję tę należy ustawić, jeśli Centrum zabezpieczeń
systemu Windows ma powiadamiać użytkowników
klientów o nieaktualnych definicjach częściej niż po
czasie domyślnym (30 dniach).
Note: Program Symantec Endpoint Protection na
komputerach klienckich co 15 minut sprawdza
termin aktualności, porównując datę definicji z
bieżącą datą. Zazwyczaj stan nieaktualności
nie jest zgłaszany do Centrum zabezpieczeń
systemu Windows, ponieważ definicje są zazwyczaj
aktualizowane automatycznie. W przypadku
ręcznej aktualizacji definicji poprawny stan zostanie
wskazany w Centrum zabezpieczeń systemu
Windows w ciągu 15 minut.

Aby skonfigurować Centrum zabezpieczeń systemu Windows do współpracy z klientem Symantec Endpoint
Protection
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1. Otwórz w konsoli zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Różne.
3. Na karcie Różne wybierz opcje dla Centrum zabezpieczeń systemu Windows.
4. Kliknij przycisk OK.

Przesyłanie Symantec Endpoint Protection danych telemetrycznych w
celu poprawy bezpieczeństwa
Wprowadzenie
Zastosowanie
Włączanie zbierania danych telemetrycznych
Często zadawane pytania - Jakie problemy rozwiązuje TELEMETRIA?
Wydajność, wymiarowanie i wdrażanie
Wprowadzenie
Telemetria, znana również jako wysyłanie lub gromadzenie danych, polega na gromadzeniu informacji, które pozwalają
ulepszyć mechanizm ochrony sieci i sposób obsługi produktu. W szerokim ujęciu telemetria gromadzi następujące rodzaje
informacji:

• Środowisko systemowe, w tym dane sprzętu i oprogramowania
• Błędy produktów i powiązane zdarzenia
• Skuteczność konfiguracji produktu
Zgromadzone dane są wysyłane do firmy Symantec.
NOTE
Dane telemetryczne firmy Symantec mogą zawierać zamaskowane elementy, które nie są bezpośrednio
identyfikowalne. Firma Symantec nie potrzebuje wykorzystywać danych telemetrycznych do identyfikacji
poszczególnych użytkowników i nie podejmuje takich prób.
Zastosowanie
Firma Symantec wykorzystuje te informacje do analizowania i ulepszania produktów dla klientów.

• Dział pomocy technicznej firmy Symantec wykorzystuje telemetrię.
• Firma Symantec wykorzystuje telemetrię do analizowania rodzajów istniejących zagrożeń oraz w ramach programu
Risk Insight.

Włączanie zbierania danych telemetrycznych
Firma Symantec gromadzi dane telemetryczne zarówno z serwera zarządzania, jak i klienta Symantec Endpoint
Protection.
Wyłączenie tej funkcji może być jednak konieczne w odpowiedzi na problemy z przepustowością sieci lub ograniczenia
wysyłki danych z klientów. Aby monitorować obciążenia sieci i wyświetlić operacje wysyłek, można użyć dziennika
operacji klienta.
Włączanie lub wyłączanie zbierania danych telemetrycznych serwera
1. Włącz lub wyłącz opcję zbierania danych serwera Przesyłaj dane zamaskowane do firmy Symantec, aby otrzymać
udoskonalony mechanizm ochrony przed zagrożeniami.

• W konsoli zarządzania wybierz kolejno Administrator > Serwery > Lokacja lokalna > Właściwości strony >
Zbieranie danych i zmień opcję.
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NOTE
Opcję zbierania danych serwera można również zmienić podczas instalacji programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Włączanie lub wyłączanie wysyłki danych telemetrycznych klientów
2. Włącz lub wyłącz opcję wysyłki danych telemetrycznych klientów Przesyłaj dane zamaskowane do firmy Symantec,
aby otrzymać udoskonalony mechanizm ochrony przed zagrożeniami. Na poziomie grupy opcję można zmienić w
konsoli zarządzania, natomiast w przypadku pojedynczego klienta można to zrobić z poziomu interfejsu użytkownika.

• W konsoli zarządzania wybierz kolejno zakładki Klienty > Zasady. W okienku Ustawienia kliknij kolejno
•

Ustawienia komunikacji zewnętrznej > Wysyłki.
W interfejsie użytkownika klienta przejdź do Zmień ustawienia > Zarządzanie klientami > Skonfiguruj
ustawienia > Wysyłki.

Każdy klient w przedsiębiorstwie należy do pewnej grupy. Grupa ma własne zasady. W niektórych przypadkach grupa
jest skonfigurowana tak, aby dziedziczyć zasady od grupy nadrzędnej. Jako że wysyłki klienta są zależne od ustawień dla
całej grupy, należy zastosować odpowiednie ustawienia dla wszystkich grup.
NOTE
W przypadku wyłączenia wysyłek i zablokowania ustawień użytkownik nie może skonfigurować klientów w
grupie do wysyłek. Jeśli opcja zostanie włączona, wybrany zostanie rodzaj wysyłek, a ustawienia zostaną
zablokowane, użytkownik nie będzie mógł wyłączyć wysyłek. W przypadku niezablokowania ustawień
użytkownik może zmienić konfigurację, w tym rodzaje wysyłek w obszarze Więcej opcji.
Firma Symantec zaleca przesyłanie informacji dotyczących zagrożeń, aby umożliwić zapewnienie jak najlepszej ochrony
przed zagrożeniami.
Często zadawane pytania
Jakiego rodzaju informacje gromadzi program Symantec Endpoint Protection?
Ochrona prywatności i danych
Poniższa tabela informuje o rodzajach informacji gromadzonych przez program Symantec Endpoint Protection.
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Table 112: Więcej szczegółów o rodzajach informacji gromadzonych przez program Symantec Endpoint
Protection
Typ
Konfiguracja oprogramowania,
szczegóły dotyczące produktu,
stan instalacji

Więcej szczegółów
W tym zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware:
• Ustawienia wykrywania Bloodhound
Czy wykrywanie Bloodhound jest włączone oraz czy jego poziom jest agresywny, czy
ustawiany automatycznie. (Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware >
Opcje globalne skanowania)
• Ustawienia funkcji Download Insight
Czy funkcja Download Insight jest włączona oraz jakie są ustawienia funkcji Download Insight,
w tym poziom czułości i próg rozpowszechniania. (Ochrona przed wirusami i programami
typu spyware > Ochrona pobierania)
• Ustawienia funkcji Automatyczna ochrona
Jakie zastąpienia skonfigurowano dla zagrożeń bezpieczeństwa lub oprogramowania
destrukcyjnego. Zasada ochrony przed wirusami i programami typu spyware >
Automatyczna ochrona
Obejmuje informacje o 20 najważniejszych grupach z największą liczbą klientów. W przypadku
każdej grupy pierwsza lokalizacja, na ogół ta domyślna, jest wybierana do wysyłania informacji.
Na ogół są to następujące informacje:
• Tryb klienta: czy klient wykorzystuje kontrolę serwera, kontrolę klienta, tryb mieszany lub nie
odnaleziono danych
• Tryb wypychania/pociągania: czy klient pobiera zasady lub żąda ich od serwera
• Włączenie lub wyłączenie zapamiętywania aplikacji
• Interwał pulsu w minutach
• Włączenie lub wyłączenie przesyłania informacji o kluczowych zdarzeniach
• Włączenie lub wyłączenie randomizacji pobierania; okno randomizacji w minutach
• Czy klient wykorzystuje ostatnio używane ustawienia grupy lub tryb grupy
• Czy klient wysyła informacje o wykryciu i jakiego rodzaju są to wysyłki, np. wykrywanie
antywirusowe, reputacja plików czy technologia SONAR
• Czy funkcja Integralność hosta jest włączona na kliencie
• Liczba domen.
• Łączna liczba grup we wszystkich domenach, podawana w przybliżeniu, np. <1500. Powyżej
3000 jest wysyłanych jako >/= 3000
• Maksymalna głębokość grupy pośród wszystkich domen
• Łączna liczba klientów
• Liczba klientów w trybie komputera
• Liczba klientów w trybie użytkownika
• Liczba klientów w grupach jednostki organizacyjnej

Stan licencji, informacje na temat n/d
uprawnień do licencji, identyfikator
licencji i użycie licencji
Nazwa i typ urządzenia,
wersja systemu operacyjnego,
język, lokalizacja, typ i wersję
przeglądarki, adres IP oraz
identyfikator urządzenia

n/d

Sprzęt komputerowy,
oprogramowanie oraz spis
aplikacji

Baza danych serwera wysyła zagregowane informacje o sprzęcie klienta. Informacje te obejmują
nazwę procesora, pamięć RAM oraz wolne miejsce na dysku z instalacją programu Symantec
Endpoint Protection.
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Typ
Aplikacja oraz baza danych mają
dostęp do konfiguracji, wymagań
polityki oraz stanu zgodności
polityki, a także wyjątków aplikacji
i dzienników awarii przepływu
pracy

Więcej szczegółów
Obejmuje liczbę reguł dla wpisów administracyjnego dziennika systemu. Wysyła również liczbę
wpisów dziennika i liczbę dni do chwili wygaśnięcia tych wpisów dla następujących dzienników
bazy danych:
• Administracyjny dziennik systemu
• Dziennik operacji klient-serwer
• Dziennik inspekcji
• Systemowy dziennik operacji serwera
Obejmuje awarie replikacji serwera, takie jak błąd replikacji lub niezgodność wersji baz danych.

Informacje powiązane z
n/d
potencjalnymi zagrożeniami w
tym: informacje o zdarzeniach
bezpieczeństwa klienta, adres IP,
identyfikator użytkownika, ścieżka,
informacje o urządzeniu, takie jak
nazwa i stan urządzenia, pobrane
pliki, działania plików
Informacje dotyczące reputacji
Informacje o reputacji plików to informacje o plikach wykrytych na podstawie ich reputacji.
aplikacji i pliku, w tym pobierania, • Wysyłki te tworzą bazę danych dotyczących reputacji Symantec Insight, używaną w celu
informacje na temat działania i
ochrony komputerów przed nowymi i zmieniającymi się zagrożeniami.
wykonywania aplikacji oraz wysyłki
Informacje te obejmują skrót pliku, skrót IP klienta, adres IP pochodzenia pliku, rozmiar pliku
dotyczące oprogramowania
oraz ocenę reputacji pliku.
destrukcyjnego
Wyjątki aplikacji i dzienniki awarii
przebiegu pracy

n/d

Informacje osobiste dostarczone
podczas konfiguracji Usługi lub
wszelkich późniejszych zgłoszeń

n/d

Informacje dotyczące
n/d
licencjonowania, takie jak nazwa,
wersja, język oraz dane dotyczące
prawa do korzystania z licencji
Używanie technologii ochrony
zawartych w oprogramowaniu
SEP

Obejmuje informacje o 20 najważniejszych grupach z największą liczbą klientów. W przypadku
każdej grupy pierwsza lokalizacja, na ogół ta domyślna, jest wybierana do wysyłania informacji.
Są to następujące informacje:
• Liczba klientów, których określona technologia ochrony została włączona lub wyłączona.
• Liczba i typ (np. Poddaj kwarantannie,Tylko rejestruj, Wyczyść, itp.) pierwszej i drugiej akcji
dla wykrywania przez włączone technologie ochrony.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager wysyła liczbę współdzielonych
zasad każdego rodzaju istniejących w bazie danych, która jest równa liczbie domyślnych zasad
zwiększonej o liczbę zasad niestandardowych. Są to następujące informacje:
• Liczba domen
• Liczba każdej z następujących współdzielonych zasad:
– Zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
– Zasady zapory
– Zasady systemu zapobiegania włamaniom
– Zasady kontroli aplikacji i urządzeń
– Zasady usługi LiveUpdate
– Zasady integralności hosta
• Liczba sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
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Typ

Więcej szczegółów

Informacje o konfiguracji
oprogramowania SEP, takie
jak: informacje o systemie
operacyjnym, szczegóły
konfiguracji sprzętu i
oprogramowania, nazwę
procesora, rozmiar pamięci,
wersję oprogramowania i funkcje
zainstalowanych pakietów;

Obejmuje informacje o serwerze, takie jak:
• Liczba partnerów replikacji
• Czy dane dzienników są duplikowane
• Czy dane składników oprogramowania są replikowane
Obejmuje typ systemu operacyjnego Linux i wersje jądra, a także liczbę klientów z taką
konfiguracją.
Obejmuje zagregowane informacje z bazy danych programu program Symantec Endpoint
Protection Manager o stanie operacyjnym klienta Symantec Endpoint Protection, w tym
następujące liczby:
• Łączna liczba klientów
• Klienty w rozmiarze zmniejszonym
• Klienty standardowe
• Klienty z obsługą rozszerzonego filtru zapisu (EWF)
• Klienty z obsługą filtru zapisu opartego na plikach (FBWF)
• Klienty z obsługą ujednoliconego filtru zapisu (EWF)
• Klienty warstwy hypervisor firmy Microsoft
• Klienty warstwy hypervisor firmy VMware
• Klienty warstwy hypervisor firmy Citrix
• Nieznane klienty warstwy hypervisor
Wysyła przybliżoną liczbę wersji usługi LiveUpdate, np. <30.

Informacje o potencjalnych
zagrożeniach bezpieczeństwa
oraz przenośne pliki wykonywalne
i pliki z wykonywalną zawartością,
zidentyfikowane jako złośliwe
oprogramowanie, a które mogą
zawierać informacje osobiste,
takie jak informacje o działaniach
podjętych przez takie pliki w
czasie instalacji

• Zagrożenia wykryte przez program antywirusowy (tylko w systemach Windows i Mac)

Informacje dotyczące wykryć wirusów i programów typu spyware. Rodzaje informacji,
jakie wysyłają klienty, to m.in. skrót pliku, skrót IP klienta, sygnatury oprogramowania
antywirusowego i adres URL atakującego.
• Zagrożenia wykryte przez zaawansowany mechanizm heurystyczny ochrony przed wirusami
(dotyczy tylko systemu Windows)
Informacje o potencjalnych zagrożeniach wykrytych przez funkcję Bloodhound i inne
skanowania heurystyczne w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware. Wykrycia te są
wykryciami w trybie dyskretnym, niewyświetlanymi w dzienniku zagrożeń. Informacje o tych
wykryciach są stosowane w analizach statystycznych.
• Zagrożenia wykryte przez funkcję SONAR (dotyczy tylko systemu Windows)
Informacje o zagrożeniach wykrytych przez funkcję SONAR, takich jak wykryte zagrożenia
wysokiego lub niskiego stopnia, zdarzenia zmiany w systemie i podejrzany sposób działania
zaufanych aplikacji.
Obejmuje również dane procesów, takie jak:
• Wykrycia heurystyczne funkcji SONAR (dotyczy tylko systemu Windows) są wykryciami w
trybie dyskretnym, niewyświetlanymi w dzienniku zagrożeń. Informacje te są stosowane w
analizach statystycznych. Przesyłane przez klienty informacje na ogół obejmują także atrybuty
wykrycia, takie jak:
– Ukryte procesy
– Procesy o pomniejszym znaczeniu
– Rejestrowanie naciśnięć klawiszy lub zrzutów ekranu
– Wyłączanie produktów zabezpieczających
– Data i godzina wykrycia
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Typ
Informacje powiązane z
aktywnością sieci w tym
odwiedzanych adresach URL
oraz zbiorcze informacje
dotyczące połączeń sieciowych
(np. nazwa hosta, adres IP
i statystyczne informacje o
połączeniu sieciowym)

Więcej szczegółów
Obejmuje następujące elementy:
• Wykrycia w sieci (dotyczy tylko systemów Windows i Mac)
Informacje o wykryciach mechanizmu systemu zapobiegania włamaniom. Przesyłane przez
klienty informacje obejmują skrót IP klienta, adres URL atakującego, godzinę wykrycia, adres
IP atakującego, sygnaturę systemu zapobiegania włamaniom i nie tylko.
• Wykrycia w przeglądarce (dotyczy tylko systemu Windows)
Wszystkie adresy URL wpisane w pasku adresu przeglądarki, kliknięte lub otwarte w celu
pobrania plików.
Klienty przesyłają również następujące metadane:
– Każde połączenie sieciowe, w tym adresy IP, numery portów, nazwy hosta, aplikacje
inicjujące połączenia, protokoły, czas połączenia, liczba bajtów przesłanych na połączenie.
– Wszystkie transfery plików między urządzeniami, w tym identyfikator urządzenia, godzina
transferu, protokół, atrybuty plików (typ, nazwa, ścieżka, rozmiar) oraz klucz SHA-256
składników oprogramowania.

Informacje o stanie dotyczące
n/d
instalacji i działania
oprogramowania SEP, które mogą
zawierać informacje osobiste
tylko w przypadku, gdy takie
informacje znajdują się w nazwie
pliku lub folderu napotkanego
przez oprogramowanie SEP
w czasie instalacji lub błędu i
wskazują firmie Symantec, czy
instalacja oprogramowania SEP
została prawidłowo ukończona, jak
również czy oprogramowanie SEP
napotkało błąd
Ogólne informacje zamaskowane, n/d
informacje statystyczne i
informacje o stanie

Skąd wiadomo, czy klienty programu Symantec Endpoint Protection wysyłają dane telemetryczne?
Aby wyświetlić operacje wysyłek, można użyć dziennika operacji klienta. Jeśli dziennik nie zawiera bieżących operacji
wysyłek, należy:

• Upewnić się, że włączono wysyłki klienta.
• Sprawdzić wykluczenia dla serwera proxy (o ile jest używany). Zobacz Czy można określić serwer proxy używany do
wysyłek klienta?.

• Sprawdzić łączność z serwerami firmy Symantec. Szczegóły zawiera artykuł bazy wiedzy: https://
support.symantec.com/en_US/article.TECH163042.html.

• Należy zaznaczyć, aby zapewnić klientom aktualne składniki oprogramowania z usługi LiveUpdate.

Program Symantec Endpoint Protection wykorzystuje plik danych kontrolnych wysyłki (SCD, Submission Control
Data). Firma Symantec publikuje własny plik SCD i uwzględnia go w pakiecie usługi LiveUpdate. Każdy produkt firmy
Symantec ma własny plik SCD. Plik SCD kontroluje następujące ustawienia:
– Maksymalną dzienną liczbę wysyłek od klienta
– Czas oczekiwania przed ponowieniem próby wysyłki przez oprogramowanie klienckie
– Liczbę ponowień w przypadku nieudanej próby wysyłki
– Który adres IP serwera Symantec Security Response odbiera wysyłki
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Jeżeli plik SCD stanie się nieaktualny, wysyłki klientów zostaną zatrzymane. Plik SCD jest uznawany za nieaktualny,
jeżeli komputer kliencki nie odebrał składników pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate w ciągu ostatnich 7 dni. Klient
zaprzestaje wysyłek po 14 dniach.
Klienty, na których zatrzymano wysyłki, nie zbierają informacji o wysyłkach i nie przesyłają ich w późniejszym czasie. Po
wznowieniu wysyłek z klienta przesyłane są tylko informacje o zdarzeniach, które wystąpiły po tym wznowieniu.
Czy można zrezygnować z wysyłek danych telemetrycznych?
Tak, można z tego zrezygnować. Można zmodyfikować opcje zbierania danych serwera lub wysyłki klienta, korzystając z
interfejsu serwera i klienta. Firma Symantec zaleca jednak pozostawienie wysyłek telemetrycznych na wysokim poziomie
w celu ulepszenia ochrony sieci.
Wydajność, wymiarowanie i wdrażanie
Jaką część przepustowości wykorzystuje telemetria?
Program Symantec Endpoint Protection ogranicza przepustowość wysyłek z komputerów klienckich, aby zminimalizować
ich wpływ na sieć. Program Symantec Endpoint Protection ogranicza przepustowość wysyłek na następujące sposoby:

• Komputery klienckie wysyłają próbki tylko podczas bezczynności komputera. Wysyłka podczas bezczynności
zapewnia dodatkową losowość ruchu wysyłek w sieci.

• Komputery klienckie wysyłają tylko próbki niepowtarzalnych plików. Jeśli firma Symantec zna już plik, komputer
kliencki nie wysyła informacji.
NOTE
Rozmiar danych zawartych w wysyłkach jest bardzo mały. Na przykład wysyłki oprogramowania
antywirusowego na ogół nie przekraczają 4 kB, zaś wysyłane dane systemu zapobiegania włamaniom mają
wielkość około 32 kB.
Czy można określić serwer proxy używany do wysyłek klienta?
Możliwe jest skonfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do używania serwera proxy w
celu wysyłek i innej komunikacji zewnętrznej klientów z systemem Windows. Jeśli komputery klienckie używają serwera
proxy z uwierzytelnianiem, konieczne może być określenie wyjątków dla adresów URL firmy Symantec w konfiguracji
serwera proxy. Wyjątki umożliwiają komputerom klienckim komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi
stronami firmy Symantec.
Więcej informacji na temat serwera proxy:
Określanie serwera proxy używanego do wysyłek klienta i innej komunikacji zewnętrznej
Więcej informacji o wykluczeniach adresów URL firmy Symantec można znaleźć tutaj:
https://support.symantec.com/en_US/article.TECH162286.html

Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych
przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci
Domyślnie klienty Symantec Endpoint Protection oraz program program Symantec Endpoint Protection Manager wysyłają
pewne typy zamaskowanych informacji do firmy Symantec. Klienty mogą wysyłać również dane niezamaskowane do
firmy Symantec w celu uzyskania indywidualnej analizy. Można kontrolować czy klienty oraz program program Symantec
Endpoint Protection Manager wysyłają informacje.
Zarówno dane serwera oraz wysyłki klientów mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa danej sieci.
Czy jest zbieranie danych serwera?
Czym są zamaskowane informacje przesyłane przez klienta?
Czym są niezamaskowane informacje przesyłane przez klienta? Czy dotyczą tylko systemu Windows?
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Obawy związane z prywatnością
Obawy o wykorzystanie przepustowości
Czy jest zbieranie danych serwera?
Dane serwera stanowią część informacji, które pomagają firmie Symantec mierzyć i poprawiać wydajność technologii
wykrywania.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager wysyła pewne typy zamaskowanych informacji do
firmy Symantec:

• Informacje dotyczące licencji, które obejmują nazwę, wersję, język oraz dane związane z prawem do jej użytkowania.
• Wykorzystanie funkcji ochrony programu Symantec Endpoint Protection
• Informacje o konfiguracji programu Symantec Endpoint Protection Informacje te obejmują informacje o systemie
operacyjnym, konfigurację sprzętu i oprogramowania, moc procesora, rozmiar pamięci, wersję oprogramowania i
funkcje zainstalowanych pakietów

Można również zmienić ustawienia wysyłki serwera w trakcie instalacji lub zmienić ustawienia na karcie serwera
Właściwości lokacji > Zbieranie danych w konsoli.
NOTE
Firma Symantec zawsze zaleca, aby funkcja zbierania danych serwera była włączona.
Czym są zamaskowane informacje przesyłane przez klienta?
Klienty Symantec Endpoint Protection automatycznie przesyłają zamaskowane informacje o wykryciach, sieci i
konfiguracji do centrum Symantec Security Response. Firma Symantec używa tych zamaskowanych informacji w celu
dostosowania się do nowych i zmieniających się zagrożeń, jak i do poprawy wydajności produktów. Dane zamaskowane
nie są bezpośrednio identyfikowane z konkretnym użytkownikiem.
Informacje dotyczące wykrywania przesyłane przez klienta obejmują informacje o wykryciach podczas skanowania
antywirusowego, zapobieganiu włamaniom, SONAR orz wykryciach opartych na reputacji pliku.
NOTE
Wysyłki klienta MAC nie obejmują wysyłki informacji dotyczących SONAR oraz reputacji pliku. Klienty systemu
Linux nie obsługują żadnej wysyłki klientów.
Zamaskowane informacje przesyłane przez klienty do firmy Symantec dają następujące korzyści:

• Zwiększenie bezpieczeństwa sieci
• Optymalizacja wydajności programu
W niektórych przypadkach może być jednak konieczne uniemożliwienie klientom wysyłania pewnych informacji. Zasady
firmowe mogą na przykład zabraniać wysyłania jakichkolwiek informacji o sieci z komputerów klienckich do podmiotów
zewnętrznych. Można wyłączyć pojedynczy typ wysyłki na przykład wysyłkę informacji sieciowych zamiast wyłączania
wszystkich typów wysyłki klientów.
NOTE
Firma Symantec zaleca, aby wysyłka klientów była zawsze włączona. Wyłączenie wysyłki może przeszkadzać w
szybszym rozwiązywaniu wykryć wyników fałszywie dodatnich w przypadku aplikacji, które są stosowane tylko
w danej organizacji. Bez informacji na temat oprogramowania destrukcyjnego w danej organizacji, odpowiedzi
produktu i odpowiedzi firmy Symantec na zagrożenie mogą zająć więcej czasu.
Zarządzanie zamaskowanymi i jawnymi danymi przesyłanymi przez klienta do firmy Symantec
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi Symantec Insight przy podejmowaniu decyzji o
plikach
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Czym są niezamaskowane informacje przesyłane przez klienta?
Można wybrać wysyłanie niezamaskowanych informacji klienta do firmy Symantec. Ten typ informacji daje wgląd
w indywidualne wyzwania związane z bezpieczeństwem, co pomaga firmie Symantec polecić zindywidualizowane
rozwiązania.

• Z tej opcji należy korzystać tylko, jeżeli uczestniczy się w sponsorowanym przez firmę Symantec programie, który
zapewnia zindywidualizowaną analizę.

• Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Zarządzanie zamaskowanymi i jawnymi danymi przesyłanymi przez klienta do firmy Symantec
Obawy związane z prywatnością
Firma Symantec dokłada wszelkich starań, aby zamaskować dane przesyłane przez klienta.

•
•
•
•

Jedynie podejrzane pliki wykonywalne są przesyłane.
Nazwy użytkowników są usuwane z nazw ścieżek.
Komputery i przedsiębiorstwa są identyfikowane przez unikalne zamaskowane wartości.
Adresy IP są wykorzystywane do określenia położenia geograficznego a następnie odrzucane

Więcej informacji dotyczących prywatności zawiera następujący dokument:
Polityka prywatności
Obawy o wykorzystanie przepustowości
Produkt Symantec Endpoint Protection minimalizuje wpływ wysyłki klienta na przepustowość sieci.
Można sprawdzić dziennik aktywności klienta umożliwia sprawdzenie typy wysyłek komputerów klienckich oraz
monitorowanie wykorzystania przepustowości.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection minimalizuje wpływ wysyłki klienta na przepustowość sieci.
Wyświetlanie dzienników

Zarządzanie zamaskowanymi i jawnymi danymi przesyłanymi przez klienta do
firmy Symantec
Program Symantec Endpoint Protection może chronić komputery, wysyłając zamaskowane informacje o wykryciach do
firmy Symantec. Symantec używa tych informacji do zajmowania się nowymi i zmieniającymi się zagrożeń. Wszelkie dane
przesyłane do firmy Symantec ułatwiają jej reagowanie na zagrożenia i dostosowywanie ochrony komputerów. Firma
Symantec zaleca wybranie przesyłania jak największej ilości informacji o wykryciach.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci
Komputery klienckie wysyłają zamaskowane informacje o wykryciach. Można określić typy wykryć, o których klienci
przesyłają informacje. Dane telemetryczne firmy Symantec mogą zawierać zamaskowane elementy, które nie są
bezpośrednio identyfikowalne. Firma Symantec nie potrzebuje wykorzystywać danych telemetrycznych do identyfikacji
poszczególnych użytkowników i nie podejmuje takich prób.
NOTE
Wysyłki klienta MAC nie obejmują wysyłki informacji dotyczących SONAR oraz reputacji pliku. Klienty systemu
Linux nie obsługują żadnej wysyłki klientów.
Aby zmienić ustawienia wysyłki klienta
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1. W konsoli wybierz pozycję Klienci, a następnie kliknij kartę Zasady.
2. W okienku Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia komunikacji zewnętrznej.
3. Wybierz kartę Wysyłki klienta.
4. Włącz lub wyłącz opcję Przesyłaj zamaskowane dane do firmy Symantec, aby otrzymać udoskonalony
mechanizm ochrony przed zagrożeniami.
5. Wybierz Więcej opcji, jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć określone typy wysyłki, takie jak reputacja pliku.
6. Jeżeli bierzesz udział w sponsorowanym przez firmę Symantec programie niestandardowej analizy, wybierz opcję
Prześlij dane umożliwiające identyfikację klienta do firmy Symantec w celu prowadzenia niestandardowej
analizy.
WARNING
Ta opcja przesyła niezamaskowane informacje do firmy Symantec. Korzystaj z tej opcji tylko jeżeli bierzesz
udział w sponsorowanym przez firmę Symantec program i chcesz udostępniać dane umożliwiające
identyfikację klienta firmie Symantec.
7. Wybierz OK.
NOTE
Na klientach systemu Mac można również wyłączyć polecenia ping systemu zapobiegania włamaniom.
Zapoznaj się z następującym artykułem:
Jak wyłączyć przesyłanie danych IPS na klientach programu Symantec Endpoint Protection for Mac

W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection minimalizuje wpływ
wysyłki klienta na przepustowość sieci.
Program Symantec Endpoint Protection ogranicza przepustowość wysyłek z komputerów klienckich, aby
zminimalizować ich wpływ na sieć. Symantec Endpoint Protection ogranicza przepustowość wysyłek na
następujące sposoby:

• Komputery klienckie wysyłają próbki tylko podczas bezczynności komputera. Wysyłka podczas bezczynności
zapewnia dodatkową losowość ruchu wysyłek w sieci.

• Komputery klienckie wysyłają tylko próbki niepowtarzalnych plików. Jeśli firma Symantec zna już plik, komputer
kliencki nie wysyła informacji.

• Program Symantec Endpoint Protection stosuje plik danych kontrolnych wysyłki (SCD, Submission Control Data).
Firma Symantec publikuje własny plik SCD i uwzględnia go w pakiecie usługi LiveUpdate. Każdy produkt firmy
Symantec ma własny plik SCD.

Plik SCD kontroluje następujące ustawienia:

•
•
•
•

Maksymalną dzienną liczbę wysyłek od klienta
Czas oczekiwania przed ponowieniem próby wysyłki przez oprogramowanie klienckie
Liczbę ponowień w przypadku nieudanej próby wysyłki
Adres IP serwera Symantec Security Response odbierającego wysyłkę

Jeżeli plik SCD stanie się nieaktualny, wysyłki klientów zostaną zatrzymane. Plik SCD jest uznawany za nieaktualny,
jeżeli komputer kliencki nie odebrał składników pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate w ciągu ostatnich 7 dni. Klient
zaprzestaje wysyłek po 14 dniach.
Klienci, na których zatrzymano wysyłki, nie zbierają informacji o wysyłkach i nie przesyłają ich w późniejszym czasie. Po
wznowieniu wysyłek z klienta przesyłane są tylko informacje o zdarzeniach, które wystąpiły po tym wznowieniu.
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Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci

Określanie serwera proxy używanego do wysyłek klienta i innej komunikacji
zewnętrznej
Możliwe jest skonfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do używania serwera proxy w
celu wysyłek i innej komunikacji zewnętrznej klientów z systemem Windows.
NOTE
Jeśli komputery klienckie używają serwera proxy z uwierzytelnianiem, konieczne może być określenie wyjątków
dla adresów URL firmy Symantec w konfiguracji serwera proxy. Wyjątki umożliwiają komputerom klienckim
komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi stronami firmy Symantec.
Wyjątki dla adresów URL firmy Symantec należy uwzględnić w konfiguracji ustawień serwera proxy w razie
używania następujących opcji konfiguracji serwera proxy:

• Serwer proxy używany jest z uwierzytelnianiem.
• Wybrano opcję Użyj serwera proxy określonego przez przeglądarkę klienta w oknie dialogowym Komunikacja
•

zewnętrzna programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
W opcjach internetowych przeglądarki używane jest automatyczne wykrywanie lub automatyczna konfiguracja.

Nie trzeba określać wyjątków dla adresów URL firmy Symantec w ustawieniach serwera proxy, jeśli automatyczne
wykrywanie ani automatyczna konfiguracja nie są używane. Należy wybrać pozycję Użyj niestandardowych ustawień
serwera proxy w oknie dialogowym Komunikacja zewnętrzna, a następnie określić ustawienia uwierzytelniania.
Aby określić serwer proxy używany do wysyłek klienta i innej komunikacji zewnętrznej
1. W konsoli, na stronie Klienci wybierz grupę, a następnie kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Ustawienia lub Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij pozycję Komunikacja
zewnętrzna.
3. Na karcie Serwer proxy (Windows), w obszarze Ustawienia serwera proxy protokołu HTTP wybierz opcję Użyj
niestandardowych ustawień serwera proxy.
4. Wprowadź informacje o serwerze proxy używanym przez klientów. Dodatkowe informacje na temat opcji są dostępne
w Pomocy online.
5. Kliknij przycisk OK.
Szczegółowe informacje na temat zalecanych wyjątków zawierają następujące artykuły bazy wiedzy:

• Jak przetestować łączność z serwerami Insight i serwerami licencjonowania firmy Symantec
• Wymagane wykluczenia dla serwerów proxy w celu umożliwienia programowi Symantec Endpoint Protection
nawiązywania połączeń z serwerami reputacji i licencji firmy Symantec

Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Zarządzanie funkcją SONAR
Funkcja SONAR to część składnika Proaktywne zapobieganie zagrożeniom na komputerach klienckich oraz zasady
Ochrony przed wirusami i programami typu spyware w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 113: Zarządzanie funkcją SONAR
Zadanie

Opis

Poznanie sposobu działanie
funkcji SONAR

Należy się dowiedzieć, jak funkcja SONAR wykrywa nieznane zagrożenia. Informacje o sposobie
działania funkcji SONAR mogą ułatwić podjęcie decyzji dotyczących użycia funkcji SONAR w sieci
zabezpieczeń.
Funkcja SONAR — informacje

Sprawdzenie, czy funkcja
SONAR jest włączona

Funkcję SONAR należy włączyć, aby zapewnić komputerom klienckim pełną ochronę. Funkcja
SONAR współdziała z niektórymi innymi funkcjami programu Symantec Endpoint Protection.
Funkcja SONAR wymaga funkcji Automatyczna ochrona.
Za pomocą karty Klienci można sprawdzić, czy funkcja Zapobieganie zagrożeniom jest włączona na
komputerach klienckich.
Dostosowanie ustawień funkcji SONAR na komputerach klienckich

Sprawdzenie ustawień
domyślnych funkcji SONAR

Ustawienia funkcji SONAR to część zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Informacje o domyślnych ustawieniach skanowania zasady ochrony przed wirusami i programami
typu spyware

Sprawdzenie, czy wyszukiwania Funkcja SONAR używa analizy heurystycznej oraz danych dotyczących reputacji w celu
Insight są włączone
podejmowania decyzji. W przypadku wyłączenia wyszukiwań Insight funkcja SONAR dokonuje
wykryć tylko przy użyciu analizy heurystycznej. Liczba fałszywych alarmów może wzrosnąć, a
ochrona zapewniana przez funkcję SONAR jest ograniczona.
Funkcję Wyszukiwanie Insight można włączyć lub wyłączyć w oknie dialogowym Wysyłki.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i
ich znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci
Należy monitorować zdarzenia
funkcji SONAR pod względem
fałszywych alarmów

Dziennika funkcji SONAR można użyć do monitorowania zdarzeń.
Informacje o wykryciach można również sprawdzić, wyświetlając raport Wyniki wykrywania funkcji
SONAR (w obszarze raportów dotyczących zagrożeń).
Monitorowanie wyników wykryć funkcji SONAR pod względem fałszywych alarmów
Monitorowanie ochrony systemu końcowego

Dostosowanie ustawień funkcji
SONAR

Można zmienić działanie w przypadku wykrycia niektórych typów zagrożeń przez funkcję SONAR.
Działania dotyczące wykryć można zmienić, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.
Można również włączyć lub wyłączyć powiadomienia dotyczące wykryć heurystycznych zagrożeń
wysokiego lub niskiego stopnia.
Dostosowanie ustawień funkcji SONAR na komputerach klienckich
Obsługa wyników fałszywie dodatnich funkcji SONAR i zapobieganie im

Uniemożliwienie wykrywania
bezpiecznych aplikacji przez
funkcję SONAR

Funkcja SONAR może wykrywać pliki lub aplikacje, które mają być uruchamiane na komputerach
klienckich. Za pomocą zasady wyjątków można określić wyjątki określonych plików, folderów lub
aplikacji, które mają być dozwolone. Dla elementów poddanych kwarantannie przez funkcję SONAR
można utworzyć wyjątki za pomocą dziennika funkcji SONAR.
Można również ustawić działania funkcji SONAR na rejestrowanie wykryć i zezwalanie. Można użyć
funkcji zapamiętywania aplikacji, aby program Symantec Endpoint Protection zapamiętał dozwolone
aplikacje na komputerach klienckich. Gdy program Symantec Endpoint Protection zapamięta
aplikacje używane w sieci, można zmienić działanie funkcji SONAR na Poddaj kwarantannie.
Note: Ustawienie działania Tylko rejestruj dla zagrożeń wysokiego stopnia może skutkować
przeniknięciem zagrożeń na komputery klienckie.
Obsługa wyników fałszywie dodatnich funkcji SONAR i zapobieganie im

Uniemożliwienie funkcji SONAR W niektórych przypadkach aplikacje mogą stać się niestabilne lub przestać działać, gdy funkcja
sprawdzania niektórych aplikacji SONAR wstawi kod do aplikacji w celu jej sprawdzenia. Dla aplikacji można utworzyć wyjątek pliku,
folderu lub aplikacji.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
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Zadanie

Opis

Zarządzanie sposobem, w
jaki funkcja SONAR wykrywa
aplikacje dokonujące zmian DNS
lub pliku hosta

Za pomocą ustawień zasady funkcji SONAR można globalnie dostosować sposób, w jaki funkcja
SONAR obsługuje wykrycia zmian DNS lub pliku hosta. Wyjątki można skonfigurować, tworząc
zasadę wyjątków dla określonych aplikacji.
Dostosowanie ustawień funkcji SONAR na komputerach klienckich
Tworzenie wyjątku dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta

Zezwolenie klientom na
przesyłanie informacji o
wykryciach funkcji SONAR do
firmy Symantec

Firma Symantec zaleca włączenie wysyłek na wszystkich komputerach klienckich. Informacje o
wykryciach przesyłane przez klientów ułatwiają firmie Symantec eliminowanie zagrożeń. Informacje
te ułatwiają firmie Symantec tworzenie lepszej heurystyki, której wyniki skutkują mniejszą liczbą
fałszywych alarmów.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i
ich znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci

Funkcja SONAR — informacje
SONAR to funkcja ochrony w czasie rzeczywistym, która wykrywa potencjalnie destrukcyjne aplikacje podczas ich
uruchamiania na komputerach. Funkcja SONAR zapewnia ochronę przed nowymi zagrożeniami, ponieważ wykrywa
je, zanim zostaną utworzone tradycyjne definicje wirusów i programów typu spyware umożliwiające eliminację takich
zagrożeń.
Funkcja SONAR stosuje również analizę heurystyczną oraz dane o reputacji w celu wykrywania nowych i nieznanych
zagrożeń. Funkcja SONAR zapewnia dodatkowy poziom ochrony na komputerach klienckich oraz uzupełnia istniejącą
ochronę przed wirusami i programami typu spyware, zapobieganie włamaniom, funkcję Ograniczenie ataków na pamięć
oraz zaporę.
Funkcja SONAR używa systemu heurystycznego wykorzystującego sieć wywiadu internetowego firmy Symantec oraz
prewencyjne monitorowanie lokalne na komputerach klienckich w celu wykrywania nowych zagrożeń. Funkcja SONAR
wykrywa także zmiany lub sposób działania na komputerach klienckich, które należy monitorować.
NOTE
Funkcja Automatyczna ochrona wykorzystuje również mechanizm heurystyczny o nazwie Bloodhound w celu
wykrywania podejrzanego działania w plikach.
Funkcja SONAR może wstawiać kod do aplikacji uruchamianych w systemie Windows w trybie użytkownika w celu
monitorowania ich pod względem podejrzanych operacji. W niektórych przypadkach wstrzyknięcie kodu może zakłócić
działanie aplikacji lub spowodować problemy z uruchomieniem aplikacji. Można utworzyć wyjątek, aby wykluczyć plik,
folder lub aplikację z tego typu monitorowania.
Funkcja SONAR nie dokonuje wykryć na podstawie typu aplikacji, tylko na podstawie sposobu działania procesu. Funkcja
SONAR podejmuje działanie wobec aplikacji tylko w przypadku, gdy aplikacja działa w sposób destrukcyjny, bez względu
na jej typ. Jeśli na przykład koń trojański lub program rejestrujący naciśnięcia klawiszy nie działa w destrukcyjny sposób,
funkcja SONAR go nie wykrywa.
Funkcja SONAR wykrywa następujące elementy:
Zagrożenia heurystyczne Funkcja SONAR stosuje heurystykę w celu określenia, czy nieznany plik działa w podejrzany sposób i
może stanowić zagrożenie wysokiego lub niskiego stopnia. Stosuje również dane dotyczące reputacji w
celu określenia, czy jest to zagrożenie wysokiego, czy niskiego stopnia.
Zmiany w systemie

Funkcja SONAR wykrywa aplikacje lub pliki, które próbują zmodyfikować ustawienia usługi DNS lub plik
hosta na komputerze klienckim.

Zaufane aplikacje
wykazujące
nieprawidłowy sposób
działania

Niektóre prawidłowe, zaufane pliki mogą być skojarzone z podejrzanym sposobem działania. Funkcja
SONAR wykrywa te pliki jako zdarzenia podejrzanego sposobu działania. Na przykład znana aplikacja
udostępniania dokumentów może tworzyć pliki wykonywalne.
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Wyłączenie funkcji Automatyczna ochrona ogranicza funkcji SONAR możliwości wykrywania plików zagrożeń wysokiego
i niskiego stopnia. Wyłączenie wyszukiwań Insight (kwerend dotyczących reputacji) również ogranicza możliwości
wykrywania funkcji SONAR.
Zarządzanie funkcją SONAR
Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection
Zarządzanie funkcją SONAR na komputerze
Wykluczanie elementów ze skanowań

Obsługa fałszywych alarmów funkcji SONAR i zapobieganie im
Funkcja SONAR może błędnie wykrywać niektóre wewnętrzne aplikacje niestandardowe. Również wyłączenie
wyszukiwań Insight powoduje wzrost liczby fałszywych alarmów funkcji SONAR.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci
Ustawienia funkcji SONAR można zmienić, aby zmniejszyć ogólną liczbę fałszywych alarmów. Można też utworzyć wyjątki
dla określonych plików lub aplikacji, wykrywanych błędnie przez funkcję SONAR.
WARNING
Ustawienie działania Tylko rejestruj dla zagrożeń wysokiego stopnia może skutkować przeniknięciem zagrożeń
na komputery klienckie.
Table 114: Obsługa fałszywych alarmów funkcji SONAR
Zadanie
Zarejestrowanie wykryć
heurystycznych zagrożeń
wysokiego stopnia funkcji SONAR
i użycie funkcji zapamiętywania
aplikacji

Opis
Dla wykryć heurystycznych zagrożeń wysokiego stopnia można na krótki czas ustawić działanie
Rejestruj. Pozwól funkcji zapamiętywania aplikacji działać w tym samym czasie. Symantec
Endpoint Protection zapamiętuje prawidłowe procesy uruchamiane przez użytkownika w sieci.
Niektóre faktyczne wykrycia mogą jednak nie zostać poddane kwarantannie.
Zbieranie informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerach klienckich
Następnie należy ustawić ponownie działanie Poddaj kwarantannie.
Note: Stosowanie trybu agresywnego do wykryć heurystycznych zagrożeń niskiego ryzyka
zwiększa prawdopodobieństwo fałszywych alarmów. Tryb agresywny jest domyślnie wyłączony.
Dostosowanie ustawień funkcji SONAR na komputerach klienckich

Utworzenie wyjątków funkcji
SONAR w celu zezwolenia na
bezpieczne aplikacje

Wyjątki funkcji SONAR można utworzyć na następujące sposoby:
• Za pomocą dziennika funkcji SONAR, w celu utworzenia wyjątku dla aplikacji wykrytej i
poddanej kwarantannie
Za pomocą dziennika funkcji SONAR można tworzyć wyjątki dla fałszywych alarmów. Jeśli
element został poddany kwarantannie, program Symantec Endpoint Protection przywróci go
po ponownym przeskanowaniu elementu w kwarantannie. Elementy poddane kwarantannie są
ponownie skanowane, gdy klient otrzymuje zaktualizowane definicje.
Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika
Konfigurowanie obsługi elementów poddanych kwarantannie przez klienty systemu Windows
• Za pomocą zasady wyjątków można określić wyjątek dla żądanej nazwy pliku, nazwy folderu
lub aplikacji.
Z wykrywania przez funkcję SONAR można wykluczyć cały folder. Umożliwia to wykluczenie
folderów, w których znajdują się aplikacje niestandardowe.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware
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Dostosowanie ustawień funkcji SONAR na komputerach klienckich
Działania funkcji SONAR można zmienić, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów. Działania funkcji SONAR można
również zmienić w celu zmiany liczby powiadomień o wykryciach, wyświetlanych na komputerach klienckich.
NOTE
Po rejestracji domeny w konsoli w chmurze ikona chmury pojawi się obok niektórych z opcji. Gdy jest stosowana
Zasada dotycząca intensywnej ochrony, zastępuje ona powyższe opcje tylko dla klientów w wersji 14.0.1.
Aby dostosować ustawienia funkcji SONAR na komputerach klienckich:
1. W zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware wybierz pozycję SONAR.
2. Upewnij się, że pole Włącz funkcję SONAR jest zaznaczone.
NOTE
Po włączeniu funkcji SONAR, wykrywanie podejrzanego sposobu działania zostanie włączone
automatycznie. Można wyłączyć Wykrywanie podejrzanego sposobu działania, gdy funkcja SONAR jest
włączona.
3. W obszarze Szczegóły skanowania, zmień działania dotyczące zagrożeń heurystycznych wysokiego lub niskiego
stopnia.
Dla zagrożeń niskiego stopnia można włączyć tryb agresywny wykrywania. To ustawienie zwiększa czułość
wykrywania zagrożeń niskiego stopnia przez funkcję SONAR. Może zwiększyć liczbę fałszywych alarmów.
4. Opcjonalnie można zmienić ustawienia powiadomień wyświetlanych na komputerach klienckich.
5. W obszarze Zdarzenia zmian w systemie zmień działanie dla zdarzeń Wykryto zmianę usługi DNS lub Wykryto
zmianę pliku hosta.
NOTE
Działanie Pytaj może skutkować wieloma powiadomieniami na komputerach klienckich. Każde działanie
inne niż Ignoruj może skutkować wieloma zdarzeniami dziennika w konsoli i powiadomieniami wysyłanymi
pocztą elektroniczną do administratorów.
WARNING
W przypadku ustawienia działania Blokuj ważne aplikacje mogą zostać zablokowane na komputerach
klienckich.
W przypadku ustawienia działania Blokuj dla zdarzeń Wykryto zmianę usługi DNS zablokowane mogą
zostać klienty VPN. W przypadku ustawienia działania Blokuj dla zdarzeń Wykryto zmianę pliku hosta
zablokowane mogą zostać aplikacje wymagające dostępu do pliku hosta. Można użyć wyjątku zmiany DNS
lub pliku hosta, aby zezwolić określonej aplikacji na zmiany DNS lub pliku hosta.
Tworzenie wyjątku dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta
6. W obszarze Wykrycie podejrzanego sposobu działania można zmienić działanie dla wykryć zagrożeń wysokiego
stopnia lub niskiego stopnia.
Jeśli funkcja SONAR jest wyłączona, Wykrycie podejrzanego sposobu działania można także włączyć lub wyłączyć.
7. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie funkcją SONAR
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
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Monitorowanie wyników wykryć funkcji SONAR pod względem fałszywych
alarmów
Klient zbiera i przekazuje wyniki wykryć funkcji SONAR do serwera zarządzania. Wyniki są zapisywane w dzienniku
funkcji SONAR.
Aby określić, które z procesów są dozwolone, a które stanowią zagrożenia bezpieczeństwa, należy sprawdzić
następujące kolumny dziennika:
Zdarzenie

Typ zdarzenia i działanie podjęte po wykryciu procesu, np. jego wyczyszczenie lub zarejestrowanie. Należy
zwrócić uwagę na następujące typy zdarzeń:
• Potencjalnie dozwolony proces jest wyświetlany jako zdarzenie Wykryto możliwe zagrożenie.
• Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jest wyświetlane jako zdarzenie Znaleziono zagrożenie
bezpieczeństwa.

Aplikacja

Nazwa procesu.

Typ aplikacji

Typ destrukcyjnego oprogramowania wykrywanego przez funkcję SONAR

Plik/ścieżka

Nazwa ścieżki, z której uruchomiono proces.

Kolumna Zdarzenie dostarcza natychmiastowej informacji, czy wykryty proces jest zagrożeniem bezpieczeństwa, czy
potencjalnie dozwolonym procesem. Wykryte potencjalne zagrożenie nie musi być jednak dozwolonym procesem, a
zagrożenie bezpieczeństwa nie musi być procesem destrukcyjnym. W związku z tym należy sprawdzić dodatkowe
informacje w kolumnach Typ aplikacji i Plik/ścieżka. W ten sposób można na przykład rozpoznać po nazwie dozwoloną
aplikację opracowaną przez inną firmę.
Aby monitorować wyniki wykryć funkcji SONAR pod względem fałszywych alarmów:
1. W konsoli kliknij pozycję Monitory > Dzienniki.
2. Na karcie Dzienniki, na liście rozwijanej Typ dziennika kliknij pozycję SONAR.
3. Wybierz z pola listy Zakres czasowy czas zbliżony do czasu ostatnich zmian ustawień skanowania.
4. Kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
5. Z listy rozwijanej Typ zdarzenia wybierz jedno z poniższych zdarzeń dziennika:

• Aby wyświetlić wszystkie wykryte procesy, zaznacz pozycję Wszystkie.
• Aby wyświetlić procesy, które zostały uznane za zagrożenia bezpieczeństwa, kliknij pozycję Znaleziono
zagrożenie bezpieczeństwa.

• Aby wyświetlić procesy, które zostały zarejestrowane jako potencjalne zagrożenia, kliknij pozycję Wykryto
możliwe zagrożenie.

6. Kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
7. Po zidentyfikowaniu dozwolonych aplikacji i zagrożeń bezpieczeństwa utwórz dla nich wyjątek w zasadzie wyjątków.
Wyjątek można utworzyć bezpośrednio w okienku Dzienniki funkcji SONAR.
Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika

Zmiana ustawień funkcji Ochrona integralności
Funkcja Ochrona integralności zapewnia w czasie rzeczywistym ochronę aplikacji firmy Symantec uruchomionych
na serwerach i klientach. Funkcja ta chroni zasoby produktów firmy Symantec przed zakłóceniami ze strony innych
procesów, takich jak robaki, konie trojańskie, wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa. Klienta można skonfigurować do
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blokowania lub rejestrowania prób modyfikowania zasobów produktów firmy Symantec. Można również tworzyć wyjątki
dla aplikacji wykrywanych przez funkcję Ochrona integralności.
Ustawienia funkcji Ochrona integralności są konfigurowane globalnie dla wybranej grupy.
Aby zmienić ustawienia funkcji Ochrona integralności:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na karcie Zasady, w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia ogólne.
3. Na karcie Ochrona integralności zaznacz lub wyczyść pole wyboru Chroń oprogramowanie zabezpieczające
firmy Symantec przed naruszeniem integralności lub zamknięciem.
4. W polu listy w obszarze Działania podejmowane w przypadku, gdy aplikacja próbuje naruszyć integralność
oprogramowania zabezpieczającego firmy Symantec lub zamknąć je wybierz jedno z działań zapisu do dziennika.
5. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie wyjątku funkcji Ochrona integralności na klientach systemu Windows

Kontrola aplikacji, blokada systemu i kontrola urządzeń — informacje
Aby monitorować i kontrolować zachowanie aplikacji na komputerach klienckich należy korzystać z kontroli aplikacji oraz
blokady systemu. Kontrola aplikacji umożliwia zezwalanie lub blokowanie określonych aplikacji, próbujących uzyskać
dostęp do zasobów systemowych na komputerze klienckim. Blokada systemu zezwala tylko na zatwierdzone aplikacje na
komputerach klienckich. Aby zarządzać urządzeniami sprzętowymi, które mają dostęp do komputerów klienckich, należy
skorzystać z kontroli urządzeń.
WARNING
Kontrola aplikacji i blokada systemu to zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które powinni konfigurować tylko
doświadczeni administratorzy.
Kontrolę aplikacji, blokadę systemu oraz kontrolę urządzeń można wykorzystać do następujących zadań.
Kontrola aplikacji

•
•
•
•
•

Blokada systemu

• Kontrolować aplikacje na komputerach klienckich.
• Blokować niemal wszystkie konie trojańskie, programy typu spyware lub szkodliwe oprogramowanie,

Uniemożliwić destrukcyjnemu oprogramowaniu przejmowanie aplikacji.
Ograniczyć dozwolone aplikacje.
Uniemożliwić użytkownikom zmianę plików konfiguracyjnych.
Chronić określone klucze rejestru.
Chronić określone foldery, takie jak \WINDOWS\system.
Za pomocą Zasady kontroli aplikacji i urządzeń można skonfigurować kontrolę aplikacji i kontrolę urządzeń.
Konfigurowanie kontroli aplikacji

usiłujące samodzielnie się uruchomić lub załadować do istniejącej aplikacji.
Blokada systemu gwarantuje, że system pozostanie w znanym i zaufanym stanie.

Note: Blokadę systemu należy wdrożyć bardzo uważnie, gdyż może spowodować poważne problemy w
sieci. Firma Symantec zaleca wdrażanie blokady systemu w określonych fazach.
Blokadę systemu można skonfigurować w karcie Zasady na stronie Klienci.
Konfigurowanie blokady systemu
Kontrola urządzeń

• Blokować lub zezwalać na różne typy urządzeń podłączanych do komputerów klienckich, takich jak
dyski USB, urządzenia podczerwieni i urządzenia FireWire.

• Blokować porty szeregowe i porty równoległe lub zezwalać na nie.
Zarządzanie kontrolą urządzeń
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Zarówno kontrola aplikacji, jak i kontrola urządzeń są obsługiwane na 32-bitowych i 64-bitowych komputerach klienckich z
systemem Windows.
Począwszy od wersji 14, komputery z systemem Mac obsługują kontrolę urządzeń.

Konfigurowanie kontroli aplikacji
Kontrola aplikacji umożliwia zezwalanie lub blokowanie określonych aplikacji, próbujących uzyskać dostęp do zasobów
systemowych na komputerze klienckim. Można blokować dostęp lub zezwalać na dostęp do określonych kluczy rejestru,
plików i folderów. Można zdefiniować aplikacje, których uruchamianie jest dozwolone i aplikacje, których zakończenia nie
mogą wymuszać niedozwolone procesy, oraz które aplikację mogą wywoływać funkcję DLL.
Aby skonfigurować kontrolę aplikacji na grupie komputerów klienckich, należy skorzystać z następujących kroków:
Table 115: Konfigurowanie kontroli aplikacji
Kroki

Opis

Otwórz zasadę i włącz domyślne
zbiory reguł kontroli aplikacji

Zasady kontroli aplikacji zawierają predefiniowane zestawy reguł, które są domyślnie wyłączone.
Można włączyć dowolne potrzebne zestawy i zastosować zasadę do grupy. Predefiniowane
zestawy reguł są skonfigurowane w trybie produkcyjnym, a nie testowym. Należy jednak zmienić
ustawienie na tryb testowy i przetestować reguły w sieci testowej przed ich zastosowaniem do
sieci produkcyjnej.
Włączanie i testowanie domyślnych reguł aplikacji

Dodaj dodatkowe reguły kontroli
aplikacji (opcjonalnie)

Jeśli domyślne zestawy reguł nie spełniają wymagań, należy dodać nowe zestaw reguł i reguły. To
zadanie powinni zazwyczaj wykonywać tylko zaawansowani administratorzy.
Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji

Dodawania wyjątków dla aplikacji

Kontrola aplikacji wstawia kod w niektórych aplikacjach, aby je zbadać, co może spowalniać
aplikacje uruchomione na komputerze. W razie konieczności możliwe jest wykluczenie niektórych
aplikacji z kontroli aplikacji. Za pomocą zasady Wyjątki można dodać wyjątki plików lub folderów
do kontroli aplikacji.
Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań

Wyświetlanie dzienników kontroli
aplikacji

Jeżeli testujesz nową zasadę lub rozwiązujesz dany problem, musisz monitorować zdarzenia
kontroli aplikacji w dzienniku.
Zarówno w trybie testowym, jak i produkcyjnym, zdarzenia kontroli aplikacji można znaleźć w
dzienniku Kontroli aplikacji w programie program Symantec Endpoint Protection Manager. Na
komputerze klienckim zdarzenia kontroli aplikacji i kontroli urządzeń są rejestrowane w dzienniku
kontroli.
Jedno działanie kontroli aplikacji może generować wiele wpisów dziennika. Jeśli na przykład
proces explorer.exe próbuje skopiować plik, ustawia bity zapisu i usunięcia maski dostępu
pliku. Program Symantec Endpoint Protection rejestruje zdarzenie. Jeśli operacja kopiowania
nie powiedzie się, ponieważ blokuje ją reguła kontroli aplikacji, proces explorer.exe próbuje
skopiować plik jedynie za pomocą bitu usunięcia w masce dostępu. Program Symantec Endpoint
Protection rejestruje następne zdarzenie próby skopiowania.
Wyświetlanie dzienników

Uniemożliwienie lub umożliwienie
użytkownikom włączania lub
wyłączania kontroli aplikacji
(opcjonalnie)

W nielicznych przypadkach funkcja kontroli aplikacji może zakłócać działanie niektórych
bezpiecznych aplikacji uruchamianych na komputerach klienckich. Można zezwolić użytkownikom
na wyłączanie tej opcji w celu rozwiązywania problemów. W trybie mieszanym lub trybie klienta
skorzystaj z ustawienia Zezwalaj użytkownikowi na włączanie i wyłączanie kontroli aplikacji i
urządzeń w oknie dialogowym Ustawienia interfejsu użytkownika klienta.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich

Można również użyć blokady systemu w celu zezwolenia na zatwierdzone aplikacje i zablokowania niezatwierdzonych
aplikacji na komputerze klienckim.
Konfigurowanie blokady systemu
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Włączanie i testowanie domyślnych reguł aplikacji
Kontrola aplikacji obejmuje do domyślne zestawy reguł, na które składają się jedna lub więcej reguł. Domyślne zestawy
reguł kontroli aplikacji są instalowane wraz z programem program Symantec Endpoint Protection Manager. Domyślne
zestawy reguł kontroli aplikacji są wyłączane podczas instalacji. Aby używać domyślnych zestawów reguł w zasadzie
kontroli aplikacji, należy je włączyć i zastosować tę zasadę do grupy klientów.
Opis predefiniowanych reguł można znaleźć w dokumencie: Uodparnianie programu Symantec Endpoint Protection (SEP)
za pomocą Zasady kontroli aplikacji i urządzeń w celu poprawienia zabezpieczeń
W przedstawionym zadaniu można włączyć i przetestować zestaw reguł Blokuj zapis na dyskach USB.
1. Aby włączyć domyślny zestaw reguł aplikacji, w konsoli kliknij pozycję Zasady > Kontrola aplikacji i urządzeń i w
obszarze Zadania kliknij Dodaj zasadę kontroli aplikacji.
2. Na ekranie Opis ogólny wpisz nazwę i opis zasady.
3. Kliknij pozycję Kontrola aplikacji.
4. W okienku Kontrola aplikacji zaznacz pole wyboru Włączony dla każdego zestawu reguł, który chcesz włączyć.
Na przykład w kolumnie Włączona zaznacz pole wyboru obok zestawu reguł Blokuj zapis na dyskach USB.
5. Aby sprawdzić reguły dla zestawu reguł, wybierz regułę, kliknij przycisk Edytuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji
6. Zmień tryb Produkcja na Test (tylko rejestruj).
7. Przypisz zasadę do grupy i kliknij przycisk OK.
8. Aby przetestować zestaw reguł Blokuj zapis na dyskach USB, podłącz napęd USB do komputera klienckiego.
9. Otwórz Eksploratora Windows i kliknij dwukrotnie dysk USB.
10. Kliknij okno prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycje Nowy > Folder.
Jeśli kontrola aplikacji jest stosowana, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie Nie można utworzyć folderu.
About application control, system lockdown, and device control
Struktura zasady kontroli aplikacji i kontroli urządzeń — informacje

Struktura zasady kontroli aplikacji i kontroli urządzeń
Zasada kontroli aplikacji i urządzeń ma dwie części:

• Kontrola aplikacji zawiera jeden lub więcej zestawów reguł. Każdy zestaw reguł zawiera jeden lub więcej zasad.

•

Można skonfigurować właściwości, warunki i działania dla poszczególnych reguł:
– Reguły określają aplikacje, które chcesz monitorować.
– Warunki monitorują określone operacje dla aplikacji wskazanych w regule. Warunki zawierają również działania
podejmowane w razie wykrycia danej operacji.
– Gdy dodawane są reguły i warunki, należy także określić konkretne właściwości warunku i rodzaj podejmowanych
działań w przypadku spełnienia warunku. Dla każdego typu warunku dostępne są inne właściwości.
Kontrola urządzeń to lista blokowanych urządzeń i lista urządzeń wykluczonych z blokowania. Listy te można
rozbudowywać i zarządzać ich zawartością.

Struktura reguł kontroli aplikacji i urządzeń ilustruje składniki kontroli aplikacji i urządzeń oraz ich wzajemne powiązania.

About application control, system lockdown, and device control
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Konfigurowanie kontroli aplikacji
Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji
Zarządzanie kontrolą urządzeń

Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji
Jeśli domyślne zestawy reguł nie spełniają wymagań, należy dodać nowe zestaw reguł i reguły. Można także
zmodyfikować predefiniowane zestawy reguł, które zostały zainstalowane razem z zasadą.

• Zestaw reguł stanowi kontener, w którym znajduje się jedna lub więcej reguł zezwalających lub blokujących działanie.
• Reguła w zestawie reguł definiuje jeden lub więcej procesów lub aplikacji. Można również wykluczyć proces z
monitorowania.

• Każda reguła zawiera warunki i działania dotyczące danego procesu lub procesów. Dla każdego z warunków można
skonfigurować działania wykonywane po spełnieniu warunku. Reguły należy skonfigurować jako stosowane tylko
do określonych aplikacji. Można je również skonfigurować do wykluczania innych aplikacji ze stosowania do nich
działania.

Struktura zasady kontroli aplikacji i kontroli urządzeń — informacje
Aby dodać własne reguły aplikacji, należy skorzystać z poniższych kroków:

•
•
•
•

Krok 1: Dodanie niestandardowego zestawu reguł i reguł do zasady Kontroli Aplikacji (opcjonalne)
Krok 2: Definiowane aplikacji lub procesów dla reguły (opcjonalne)
Krok 3: Dodawanie warunków i działań do reguły (opcjonalne)
Krok 4: Przetestowanie reguł przed zastosowaniem ich w sieci produkcyjnej.
Testowanie reguł kontroli aplikacji

Krok 1: Dodaj niestandardowe zestawy reguł i reguły
Najlepiej jest utworzyć jeden zestaw reguł uwzględniający wszystkie działania zezwalające, blokujące i monitorujące
jedno zadanie. W przypadku wielu zadań należy utworzyć wiele zestawów reguł. Chcąc na przykład zablokować próby
zapisu na wszystkich dyskach wymiennych oraz uniemożliwić aplikacjom naruszanie integralności określonej aplikacji,
należy utworzyć dwa zestawy reguł. Należy dodać i włączyć tyle zestawów reguł i reguł, ile jest do tego potrzebnych.
Na przykład BitTorrent jest protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym do udostępniania plików P2P i nie jest
bezpieczny. BtiTorrent służy do rozpowszechniania filmów, gier, muzyki i innych plików. Jest też zarazem jednym
z prostszych sposobów rozpowszechniania zagrożeń. Oprogramowanie destrukcyjne jest ukryte wewnątrz plików
udostępnianych w sieciach typu peer-to-peer. Można również korzystać z kontroli aplikacji, aby blokować dostęp do
protokołu BitTorrent. Można również korzystać z uwierzytelniania P2P oraz zapobiegania włamaniom. Blokowanie
zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P
Podczas konfigurowania reguł i ich warunków należy zwrócić uwagę na ich kolejność, aby uniknąć nieprzewidzianych
konsekwencji. To zadanie powinni zazwyczaj wykonywać tylko zaawansowani administratorzy.
Sprawdzone metody dodawania reguł kontroli aplikacji
Dodawanie niestandardowych zestawów reguł i reguł
1. Otwórz zasadę Kontrola aplikacji.
Włączanie i testowanie domyślnych reguł aplikacji
2. W panelu Kontrola aplikacji, na liście domyślnych zestawów reguł kliknij pozycję Dodaj.
Aby zmodyfikować predefiniowany zestaw reguł, należy go wybrać i kliknąć przycisk Edytuj. Aby na przykład
monitorować aplikacje korzystające z dostępu do protokołu BitTorrent, należy wybrać opcję Blokuj uruchamianie
programów z dysków wymiennych [AC2].
3. W oknie dialogowym Dodaj zestaw reguł kontroli aplikacji wpisz nazwę i opis dla zestawu reguł.
4. W obszarze Reguły wybierz pozycję Reguła 1, a na karcie Właściwości wprowadź opisową nazwę i opis dla reguły.
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Aby dodać dodatkową regułą, należy kliknąć Dodaj > Dodaj regułę.
Krok 2: Definiowane aplikacji lub procesów dla reguły
Każda reguła musi mieć co najmniej jedną aplikację lub proces, który monitoruje na komputerze klienckim. Można także
wykluczyć określone aplikacje z reguły.
Aby zdefiniować aplikację lub proces dla reguły
1. Po wybraniu reguły, na karcie Właściwości obok pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów kliknij
przycisk Dodaj.
2. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu wpisz nazwę aplikacji lub procesu, np. bittorrent.exe.
Aby zastosować regułę do wszystkich aplikacjami oprócz aplikacji z określonego zestawu, należy w tym kroku
zdefiniować symbol wieloznaczny (*). Następnie wymień aplikacje, które mają być wyjątkami obok pozycji Nie stosuj
tej reguły do następujących procesów.
3. Kliknij przycisk OK.
Pole wyboru Włącz tę regułę jest domyślnie włączone. Jeśli zaznaczenie tej opcji zostanie usunięte, reguła nie
zostanie zastosowana.
Krok 3: Dodawanie warunków i działań do reguł
Warunki kontrolują zachowanie aplikacji lub procesu, który próbuje się uruchomić na komputerze klienckim. Każdy typ
warunku ma określone właściwości, które decydują o tym, czego szuka warunek.
Każdy warunek ma swoje własne konkretne działania, które zostaną podjęte wobec procesu, jeżeli warunek zostanie
spełniony. Z wyjątkiem działania Zakończ proces, akcje zawsze dotyczą procesu zdefiniowanego w regule, a nie w
warunku.
Uwaga: Działanie Zakończ proces zatrzymuje proces wywołujący lub aplikację, która wysłała żądanie. Proces
wywołujący to proces definiowany w regule, a nie w warunku. Pozostałe działania wpływają na proces docelowy określony
w warunku.
Warunek

Opis

Próby dostępu do rejestru

Umożliwia lub blokuje dostęp do ustawień rejestru systemu komputera klienckiego.

Próby dostępu do plików i
folderów

Umożliwia lub blokuje dostęp do określonych plików lub folderów na komputerze klienckim.

Próby uruchomienia procesu

Daje lub blokuje możliwość uruchomienia procesu na komputerze klienckim.

Próby zakończenia procesu

Daje lub blokuje możliwość zakończenia procesu na komputerze klienckim Administrator może
na przykład zablokować możliwość zatrzymania określonej aplikacji.
Uwaga: Warunek Próba zakończenia procesu dotyczy procesu docelowego. W przypadku
korzystania z warunku Próby zakończenia procesu dla programu Symantec Endpoint
Protection lub innego istotnego procesu i użycia działania Zakończ proces w celu zakończenia
procesu, który próbuje zatrzymać działanie programu Symantec Endpoint Protection.

Próby załadowania pliku DLL

Daje lub blokuje możliwość załadowania pliku DLL na komputerze klienckim.

1. W obszarze Reguły wybierz dodaną regułę, kliknij Dodaj > Dodaj warunek i wybierz warunek.
Najlepsze praktyki przy wybieraniu warunku dla reguły
Na przykład kliknij Próby uruchomienia procesu, aby dodać warunek gdy komputer kliencki używa protokołu
BitTorrent.
2. W karcie Właściwości wybrać proces, który powinien lub nie powinien być uruchamiany:
– Aby określić uruchamiany proces:
Obok pozycji Zastosuj do następującej jednostki kliknij przycisk Dodaj.
– Aby wykluczyć proces z uruchamiania:
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Obok pozycji Nie stosuj do następujących procesów kliknij przycisk Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodawanie definicji jednostki wpisz nazwę procesu, pliku DLL lub klucza rejestru.
Na przykład, aby dodać BitTorrent, wpisz ścieżkę pliku i plik wykonywalny, np. C:\Users\UserName\AppData
\Roaming\BitTorrent
Aby zastosować warunek do wszystkich procesów w określonym folderze, sprawdzoną metodą jest użycie ścieżki
nazwa_folderu\* lub nazwa_folderu\*\*. Jedna gwiazdka powoduje uwzględnienie wszystkich plików i folderów w
nazwanym folderze. Użyj nazwa_folderu\*\* aby uwzględnić każdy plik i folder w nazwanym folderze oraz wszystkie
pliki i foldery w każdym podfolderze.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Na karcie Działania wybierz jedno z następujących działań dla warunku:
Na przykład, aby zablokować program Textpad, jeżeli spróbuje uruchomić przeglądarkę Firefox, kliknij Zablokuj
dostęp.
6. Zaznacz Włącz rejestrowanie oraz Powiadom użytkownika i dodaj komunikat, który ma się wyświetlić na
komputerze klienckim.
Na przykład wpisz Textpad tries to launch Firefox.
7. Kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony nowy zestaw reguł skonfigurowany dla trybu testowego. Nowe zestawy reguł należy
przetestować przed zastosowaniem do komputerów klienckich.

Sprawdzone metody dodawania reguł kontroli aplikacji
Niestandardowe reguły kontroli aplikacji należy pieczołowicie zaplanować. Podczas dodawania reguł kontroli aplikacji
należy pamiętać o następujących sprawdzonych metodach.

412

Table 116: Sprawdzone metody dotyczące reguł kontroli aplikacji
Sprawdzona metoda

Opis

Przykład

Sprawdzenie kolejności
reguł

Reguły kontroli aplikacji działają podobnie jak
większość sieciowych reguł zapory, ponieważ
używają funkcji dopasowania pierwszej reguły.
Gdy spełnione są warunki wielu reguł, stosowana
jest tylko pierwsza z tych reguł, chyba że
skonfigurowane dla niej działanie to działanie
Kontynuuj przetwarzanie pozostałych reguł.

Administrator chce uniemożliwić wszystkim
użytkownikom przenoszenie, kopiowanie i tworzenie
plików na dyskach USB.
Administrator ma istniejącą regułę z warunkiem
zezwalającym na dostęp do zapisu do pliku o nazwie
Test.doc. Administrator dodaje drugi warunek do
istniejącej reguły, powodujący blokowanie wszelkich
dysków USB. W tym scenariuszu użytkownicy
nadal mogą tworzyć i modyfikować plik Test.doc na
dyskach USB. Warunek Zezwalaj na dostęp do
pliku Test.doc jest przetwarzany przed warunkiem
Blokuj dostęp do dysków USB w tym zestawie
reguł. Warunek Blokuj dostęp do dysków USB
nie zostanie przetworzony, jeśli spełniony zostanie
warunek poprzedzający go na liście.

Użyć odpowiedniego
działania

Warunek Próby zakończenia procesów daje lub
blokuje aplikacji możliwość zakończenia wywołania
procesu na komputerze klienckim.
Warunek nie umożliwia ani nie uniemożliwia
użytkownikom zatrzymywania aplikacji zwykłymi
metodami, takimi jak kliknięcie polecenie Zakończ w
menu Plik.

Narzędzie Process Explorer wyświetla procesy
otwarte lub załadowane z bibliotek DLL oraz zasoby
używane przez procesy.
Można kończyć narzędzie Process Explorer, gdy
próbuje zakończyć określoną aplikację.
W celu utworzenia tego typu reguły należy użyć
warunku Próby zakończenia procesów i działania
Zakończ proces. Warunek należy zastosować
do aplikacji Process Explorer. Regułę należy
zastosować do aplikacji, których narzędzie Process
Explorer ma nie kończyć.

Użycie jednego zestawu
reguł dla każdego celu

Utworzyć jeden zestaw reguł uwzględniający
wszystkie działania zezwalające, blokujące i
monitorujące dane zadanie.

Administrator chce blokować próby zapisu na
wszystkich dyskach wymiennych oraz uniemożliwiać
aplikacjom naruszanie integralności określonej
aplikacji.
Aby osiągnąć te cele, należy utworzyć dwa różne
zestawy reguł zamiast jednego zestawu reguł.

Działania Zakończ
proces należy używać z
umiarem

Działanie Zakończ proces wymusza zakończenie
wywołania procesu, gdy proces spełnia
skonfigurowany warunek.
Tylko zaawansowani administratorzy powinni
stosować warunek Zakończ proces. Zazwyczaj
należy użyć działania Blokuj dostęp.

Administrator chce zakończyć każdy proces
Winword.exe uruchomiony przez dowolny proces.
Tworzy regułę i konfiguruje dla niej warunek Próby
uruchomienia procesu oraz działanie Zakończ
proces. Warunek zostaje zastosowany do programu
Winword.exe, a reguła do wszystkich procesów.
Wydawałoby się, że reguła spowoduje zakończenie
procesu Winword.exe, ale ta reguła działa inaczej.
Jeśli użytkownik spróbuje uruchomić program
Winword.exe z Eksploratora Windows, reguła o tej
konfiguracji zakończy proces Explorer.exe, a nie
Winword.exe. Użytkownicy nadal mogą korzystać z
pliku Winword.exe, jeśli uruchomią go bezpośrednio.
Zamiast skorzystaj z działania Zablokuj dostęp,
które blokuje proces docelowy lub Winword.exe.
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Sprawdzona metoda
Przetestuj zasady przed
zastosowaniem ich w
produkcji

Opis
Opcja Test (tylko rejestruj) dla zestawów reguł
jedynie rejestruje działania i nie ma zastosowania do
działań na komputerze klienckim. Uruchom reguły
w trybie testowym przez pewien dozwolony czas
przed przełączeniem ich do trybu produkcyjnego.
Przez ten czas należy oceniać dzienniki Kontroli
aplikacji i sprawdzać, czy reguły działają zgodnie z
oczekiwaniami.

Przykład
Opcja testuj zmniejsza szansę wystąpienia
wypadków, które mogłyby powstać w wyniku
nieuwzględnienia wszystkich możliwości reguły.
Testowanie reguł kontroli aplikacji

Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji
Najlepsze praktyki przy wybieraniu warunku dla reguły

Najlepsze praktyki przy wybieraniu warunku dla reguły
Niestandardowe reguły kontroli aplikacji należy utworzyć w celu uniemożliwienia użytkownikom otwierania aplikacji,
zapisywania w plikach lub udostępniania plików. Domyślne zestawy reguł mogą ułatwić skonfigurowanie własnych reguł.
Można na przykład edytować zestaw reguł Blokuj uruchamianie aplikacji, aby sprawdzić korzystanie z warunku Próby
uruchomieniaprocesu.
Dodawanie niestandardowych reguł do Kontroli aplikacji
Table 117: Typowe warunki dla reguły
Reguła
Uniemożliwiaj użytkownikom
otwieranie aplikacji

Warunek
Można blokować aplikację spełniającą jeden z następujących warunków:
• Próby uruchomienia procesu
Aby uniemożliwić użytkownikom na przykład transfer plików za pomocą usługi FTP, można
dodać regułę uniemożliwiającą użytkownikowi uruchomienie klienta FTP z wiersza polecenia.
• Próby załadowania pliku DLL
Na przykład w razie dodania reguły blokującej plik Msvcrt.dll na komputerze klienckim otwarcie
programu Microsoft WordPad nie będzie możliwe. Reguła blokuje również wszystkie inne
aplikacje używające tego pliku DLL.

Uniemożliwiaj użytkownikom zapis Można zezwolić użytkownikom na otwieranie pliku bez możliwości jego modyfikowania. Plik taki
w określonym pliku
może zawierać na przykład dane finansowe, które użytkownicy powinni móc wyświetlać, ale nie
edytować.
Można utworzyć regułę, aby zapewnić użytkownikom dostęp tylko do odczytu pliku. Można na
przykład dodać regułę zezwalającą na otwarcie (ale nie edycję) pliku tekstowego w Notatniku.
Dla tego typu reguły należy użyć warunku Próby dostępu do plików i folderów.
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Reguła

Warunek

Blokuj udziały plików na
komputerach z systemem
Windows

Można wyłączyć lokalne udostępnianie plików i drukarek na komputerach z systemem Windows.
Należy dodać następujące warunki:
• Próby dostępu do rejestru
Należy dodać wszystkie odpowiednie klucze rejestru systemu Windows dotyczące
zabezpieczeń i udostępniania.
• Próby uruchomienia procesu
Należy określić proces usługi serwera (svchost.exe).
• Próby załadowania pliku DLL
Należy określić pliki DLL kart Zabezpieczenia i Udostępnianie (rshx32.dll, ntshrui.dll).
• Próby załadowania pliku DLL
Należy określić plik DLL usługi serwera (srvsvc.dll).
Dla każdego warunku należy ustawić działanie Blokuj dostęp.
Udostępnianie plików można uniemożliwiać lub umożliwiać również za pomocą reguł zapory.
Zezwalanie klientom na wyszukiwanie plików i drukarek w sieci

Uniemożliwiaj użytkownikom
uruchamianie aplikacji P2P

Użytkownikom można uniemożliwić uruchamianie aplikacji peer-to-peer na ich komputerach.
Można utworzyć regułę niestandardową z warunkiem Próby uruchomienia procesu. W warunku
należy określić wszystkie aplikacje P2P, które mają być blokowane, takie jak LimeWire.exe lub
*.torrent. Dla warunku można ustawić działanie Blokuj dostęp. .
W celu blokowania ruchu sieciowego z aplikacji P2P należy użyć zasady systemu zapobiegania
włamaniom. W celu blokowania portów wysyłających i odbierających ruch sieciowy aplikacji P2P
należy użyć zasady zapory.
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Tworzenie zasady zapory

Blokuj próby zapisu na dyskach
DVD

Obecnie kontrola aplikacji nie korzysta z domyślnej reguły, która blokowałaby zapis danych
na dyskach CD/DVD w sposób bezpośredni. Tworzona jest reguła, która blokuje zapisanie
określonych plików DLL na dysku CD/DVD za pomocą warunków Dodaj warunek i Próby
dostępu do plików i folderów.
Należy również utworzyć zasadę integralności hosta, która ustawia klucz rejestru systemu
Windows na blokowanie prób zapisu na dyskach DVD.
Konfigurowanie integralności hosta
Patrz: Jak zablokować nagrywanie płyt CD/DVD w systemie Windows 7

Testowanie reguł kontroli aplikacji
Po dodaniu reguł kontroli aplikacji należy przetestować je w sieci. Błędy konfiguracji zestawów reguł używanych w
zasadzie kontroli aplikacji mogą doprowadzić do uniemożliwienia działania komputera lub serwera. Komputer kliencki
może ulec awarii lub zablokowana może zostać jego komunikacja z serwerem program Symantec Endpoint Protection
Manager. Po przetestowaniu reguł można je zastosować w sieci produkcyjnej.
Krok 1: Ustawienie zestawu reguł dla trybu testowego
Zestawy reguł testuje się, ustawiając tryb testowy. W trybie testowym tworzone są wpisy dziennika wskazujące, kiedy
reguły z zestawu reguł zostałyby zastosowane, bez faktycznego zastosowania reguł.
Domyślne reguły domyślnie wykorzystują tryb produkcyjny. Reguły niestandardowe są domyślnie stosowane w trybie
testowym. Należy przetestować zarówno domyślne, jak i niestandardowe zestawy reguł.
Można testować poszczególne reguły z zestawu. Poszczególne reguły można testować, włączając je lub wyłączając w
zestawie reguł.
Przenoszenie zestawu reguł do trybu testowego
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1. W konsoli otwórz zasadę kontroli aplikacji i urządzeń.
2. W obszarze Zasada kontroli aplikacji kliknij pozycję Kontrola aplikacji.
3. Na liście Zestawy reguł kontroli aplikacji kliknij strzałkę listy rozwijanej w kolumnie Test/produkcja dla żądanego
zestawu reguł i kliknij pozycję Test (tylko rejestruj).
Konfigurowanie kontroli aplikacji
Krok 2: Zastosowanie zasady kontroli aplikacji i urządzeń do komputerów w sieci testowej
Po utworzeniu nowej zasady kontroli aplikacji i urządzeń należy zastosować ją do klientów w sieci testowej.
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
Krok 3: Sprawdzenie dziennika kontroli aplikacji
Po pewnym czasie testowania zestawów reguł można sprawdzić dzienniki klienta w poszukiwaniu błędów. Zarówno w
trybie testowym, jak i produkcyjnym, zdarzenia kontroli aplikacji można znaleźć w dzienniku Kontroli aplikacji w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager. Na komputerze klienckim zdarzenia kontroli aplikacji i kontroli urządzeń
są rejestrowane w dzienniku kontroli.
Jedno działanie kontroli aplikacji może generować wiele wpisów dziennika. Jeśli na przykład proces explorer.exe próbuje
skopiować plik, ustawia bity zapisu i usunięcia maski dostępu pliku. Program Symantec Endpoint Protection rejestruje
zdarzenie. Jeśli operacja kopiowania nie powiedzie się, ponieważ blokuje ją reguła kontroli aplikacji, proces explorer.exe
próbuje skopiować plik jedynie za pomocą bitu usunięcia w masce dostępu. Program Symantec Endpoint Protection
rejestruje następne zdarzenie próby skopiowania.
Wyświetlanie dzienników
Krok 4: Przywrócenie zestawu reguł do trybu produkcyjnego
Jeśli reguły działają zgodnie z oczekiwaniami, tryb zestawu reguł można zmienić na tryb produkcyjny.

Konfigurowanie blokady systemu
Blokada systemu kontroluje aplikacje w grupie komputerów klienckich, blokując niezatwierdzone aplikacje. Można
skonfigurować blokadę systemu, aby zezwalać tylko na aplikacje znajdujące się na określonej liście. Lista dozwolonych
aplikacji (lista dozwolonych) zawiera wszystkie zatwierdzone aplikacje. Wszystkie inne aplikacje są blokowane na
komputerach klienckich. Można też skonfigurować blokadę systemu, aby blokować tylko aplikacje znajdujące się na
określonej liście. Lista niedozwolonych aplikacji (lista niedozwolonych) zawiera wszystkie niezatwierdzone aplikacje;
wszelkie inne aplikacje są dozwolone na komputerach klienckich.
NOTE
Wszystkie aplikacje, na które zezwala blokada systemu, podlegają innym funkcjom ochrony w programie
Symantec Endpoint Protection.
Lista dozwolonych lub niedozwolonych może zawierać listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików i określone nazwy
aplikacji. Lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików to lista sum kontrolnych plików i ich lokalizacji na komputerze.
Za pomocą zasady kontroli aplikacji i urządzeń można kontrolować określone aplikacje zamiast lub dodatkowo do blokady
systemu.
Blokadę systemu należy skonfigurować dla każdej grupy lub lokalizacji w sieci.
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Table 118: Kroki konfigurowania blokady systemu
Działanie
Krok 1: Utworzenie
list niepowtarzalnych
identyfikatorów plików

Opis
Można utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików, zawierającą aplikacje, których
uruchamianie na komputerach klienckich jest dozwolone lub niedozwolone. Można dodać plik z listą
niepowtarzalnych identyfikatorów do listy dozwolonych i niedozwolonych w blokadach systemu.
Po uruchomieniu blokady systemu potrzebna jest lista odcisków palców plików zawierająca
aplikacje dla wszystkich klientów, które mają być dozwolone lub zablokowane. Przykład: środowisko
zawiera komputery klienckie z 32-bitowym i 64-bitowym systemem Windows 8.1 oraz 64-bitowym
systemem Windows 10. Można utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików dla każdego
obrazu klienta.
Listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików można utworzyć na następujące sposoby:
• Program Symantec Endpoint Protection zawiera narzędzie checksum, umożliwiające utworzenie
listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Narzędzie to jest instalowane na komputerze
klienckim wraz z programem Symantec Endpoint Protection.
Za pomocą narzędzia można utworzyć sumę kontrolną określonej aplikacji lub wszystkich
aplikacji w określonej ścieżce. Tą metodą należy wygenerować niepowtarzalne identyfikatory
plików wykorzystywane do uruchamiania blokady systemu w trybie odmowy.
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe
• Za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików można utworzyć
listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików na jednym komputerze lub na małej grupie
komputerów.
Polecenie Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików można uruchomić z
konsoli. Za pomocą tego polecenia można utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów
plików zawierającą każdą aplikację na wybranych komputerach. Polecenie można uruchomić
na przykład na komputerze z zainstalowanym złotym obrazem systemu. Tę metodę należy
stosować do uruchamiania blokady systemu w trybie zezwalania. Należy pamiętać, że listy
niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzonych za pomocą polecenia nie można
modyfikować. Ponowne uruchomienie polecenia powoduje automatyczną aktualizację tej listy.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
• Listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików można utworzyć za pomocą narzędzia
kontrolnego innej firmy.
Note: Jeśli w sieci uruchomiony zostanie program Symantec EDR, wyświetlane mogą być listy
niepowtarzalnych identyfikatorów plików z programu Symantec EDR.
Note: Interakcja między blokadą systemu a regułami listy niedozwolonych programu Symantec
EDR

Krok 2: Zaimportowanie
listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików do
programu program Symantec
Endpoint Protection Manager

Aby możliwe było użycie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików w konfiguracji blokady
systemu, lista musi być dostępna w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzone za pomocą narzędzia kontrolnego należy
ręcznie zaimportować do programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzone za pomocą polecenia Utwórz listę
niepowtarzalnych identyfikatorów plików są automatycznie dostępne w konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
Można również wyeksportować istniejące listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
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Działanie
Krok 3: Utworzenie list nazw
aplikacji zatwierdzonych lub
niezatwierdzonych

Opis
Za pomocą dowolnego edytora tekstów można utworzyć plik tekstowy zawierający nazwy plików
aplikacji, które mają być zezwolone lub blokowane. W odróżnieniu od list niepowtarzalnych
identyfikatorów plików, te pliki można zaimportować bezpośrednio do konfiguracji blokady systemu.
Po zaimportowaniu plików aplikacje są wyświetlane jako oddzielne wpisy w konfiguracji blokady
systemu.
Można też ręcznie wprowadzić poszczególne nazwy aplikacji w konfiguracji blokady systemu.
Note: Duża liczba nazwanych aplikacji może negatywnie wpływać na wydajność komputera
klienckiego, gdy blokada systemu jest włączona w trybie odmowy.
Tworzenie listy nazw aplikacji w celu zaimportowania do konfiguracji blokady systemu

Krok 4: Skonfigurowanie i
przetestowanie konfiguracji
blokady systemu

W trybie testowym blokada systemu jest wyłączona i nie blokuje żadnych aplikacji. Wszystkie
niezatwierdzone aplikacje są rejestrowane, ale nie blokowane. Opcja Rejestruj niezatwierdzone
aplikacje w oknie dialogowym Blokada systemu umożliwia przetestowanie całej konfiguracji
blokady systemu.
Aby skonfigurować i uruchomić testowanie, wykonaj następujące kroki:
• Dodaj listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików do konfiguracji blokady systemu.
W trybie zezwalania niepowtarzalne identyfikatory plików reprezentują zatwierdzone aplikacje.
W trybie odmowy niepowtarzalne identyfikatory plików reprezentują niezatwierdzone aplikacje.
• Dodaj nazwy poszczególnych aplikacji lub zaimportuj listy nazw aplikacji do konfiguracji blokady
systemu.
Listę nazw aplikacji można zaimportować, zamiast wprowadzać poszczególne nazwy w
konfiguracji blokady systemu. W trybie zezwalania lista zawiera zatwierdzone aplikacje. W trybie
odmowy lista zawiera niezatwierdzone aplikacje.
• Uruchom test na pewien czas.
Blokadę systemu należy uruchomić w trybie testowym na czas wystarczający do uruchomienia
na klientach zwykle uruchamianych aplikacji. Zazwyczaj wystarczy na to tydzień.
Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem

Krok 5: Wyświetlenie
niezatwierdzonych aplikacji
i ewentualna modyfikacja
konfiguracji blokady systemu

Po testowaniu blokady systemu przez pewien czas można sprawdzić listę niezatwierdzonych
aplikacji. Listę niezatwierdzonych aplikacji można wyświetlić, sprawdzając stan w oknie dialogowym
Blokada systemu.
Zarejestrowane zdarzenia są również wyświetlane w dzienniku kontroli aplikacji.
Można zadecydować, czy należy dodać więcej aplikacji do listy niepowtarzalnych identyfikatorów
plików lub do listy aplikacji. Można też w razie potrzeby dodać lub usunąć listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików albo nazw aplikacji przed włączeniem blokady systemu.
Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem

Krok 6: Włączenie blokady
systemu

Domyślnie blokada systemu działa w trybie zezwalania. Można skonfigurować również jej działanie
w trybie odmowy.
W razie włączenia blokady systemu w trybie zezwalania blokowane są wszystkie aplikacje spoza
listy zatwierdzonych aplikacji. W razie włączenia blokady systemu w trybie odmowy blokowane są
wszystkie aplikacje z listy niezatwierdzonych aplikacji.
Note: Przed włączeniem blokady systemu należy przetestować konfigurację. W razie zablokowania
niezbędnej aplikacji ponowne uruchomienie komputerów klienckich może okazać się niemożliwe.
Uruchamianie blokady systemu w trybie zezwalania
Uruchamianie blokady systemu w trybie odmowy
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Działanie
Krok 7: Aktualizacja
list niepowtarzalnych
identyfikatorów pliku dla funkcji
blokady systemu

Opis
Aplikacje uruchamiane w sieci można z czasem zmienić. W razie potrzeby można zaktualizować
listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub usunąć te listy.
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można aktualizować na następujące sposoby:
• Ręcznie dołączając, usuwając lub scalając zaimportowane listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików.
List niepowtarzalnych identyfikatorów plików nie można dołączać do listy utworzonej za pomocą
polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Zaimportowaną listę można
dołączyć do listy utworzonej poleceniem. W przypadku ponownego uruchomienia polecenia
tworzenia listy niepowtarzalnych identyfikatorów należy ponownie utworzyć dołączoną listę.
Ręczne aktualizowanie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager
Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager
• Automatyczna aktualizacja istniejących list niepowtarzalnych identyfikatorów plików, które
zostały zaimportowane.
Można również automatycznie aktualizować aplikacje oraz importowane listy nazw aplikacji.
Automatyczna aktualizacja list niepowtarzalnych identyfikatorów pliku w celu zezwolenia lub
zablokowania blokady systemu
Tworzenie listy nazw aplikacji w celu zaimportowania do konfiguracji blokady systemu
• Aby automatycznie aktualizować listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzoną za
pomocą polecenia, należy ponownie uruchomić polecenie Utwórz listę niepowtarzalnych
identyfikatorów plików.
Nowo utworzona lista automatycznie zastępuje istniejącą listę.
Note: W razie dodania komputerów klienckich do sieci można ponownie przetestować całą
konfigurację blokady systemu. Można przenieść nowych klientów do oddzielnej grupy lub sieci
testowej oraz wyłączyć blokadę systemu. Można też pozostawić blokadę systemu włączoną i
uruchomić konfigurację w trybie jedynie rejestrowania. Ponadto można testować poszczególne
niepowtarzalne identyfikatory plików lub aplikacje zgodnie z opisem w następnym kroku.

Krok 8: Testowanie wybranych
elementów przed ich dodaniem
lub usunięciem, gdy włączona
jest blokada systemu

Po włączeniu blokady systemu można przetestować poszczególne niepowtarzalne identyfikatory
plików, listy nazw aplikacji lub określone aplikacje przed ich dodaniem lub usunięciem z konfiguracji
blokady systemu.
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można usunąć, jeśli niektóre z wielu list nie są już
używane.
Note: Podczas dodawania lub usuwania listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików albo
określonej aplikacji z blokady systemu należy zachować ostrożność. Dodawanie lub usuwanie
elementów z blokady systemu może być ryzykowne. Można zablokować ważne aplikacje na
komputerach klienckich.

• Wybrane elementy należy przetestować.

•

Opcja Przetestuj przed usunięciem umożliwia zarejestrowanie określonych list
niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub określonych aplikacji jako niezatwierdzonych.
Podczas tego testu blokada systemu jest włączona, ale nie blokuje żadnych wybranych aplikacji
ani żadnych aplikacji z wybranych list niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Blokada systemu
jedynie rejestruje aplikacje jako niezatwierdzone.
Należy sprawdzić dziennik kontroli aplikacji.
Wpisy dziennika są również rejestrowane w dzienniku kontroli aplikacji. Jeśli dziennik nie
zawiera żadnych wpisów testowanych aplikacji, to wiadomo, że klienty nie używają tych
aplikacji.

Konfigurowanie kontroli aplikacji
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Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe
Do utworzenia listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można użyć narzędzia checksum.exe. Lista zawiera
następujące informacje odnośnie każdego pliku wykonywalnego lub DLL znajdującego się w określonej ścieżce
na komputerze:

• Ścieżka
• Nazwa pliku
• Odpowiadająca suma kontrolna
Listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików można następnie zaimportować do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager w celu użycia w konfiguracji blokady systemu.
Narzędzie to jest instalowane na komputerze klienckim wraz z programem Symantec Endpoint Protection.
Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager
Konfigurowanie blokady systemu
Do utworzenia listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można również użyć narzędzia innej firmy.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
Aby utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe:
1. Otwórz wiersz polecenia na komputerze zawierającym obraz, dla którego chcesz utworzyć listę niepowtarzalnych
identyfikatorów plików.
Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie klienta programu Symantec Endpoint Protection.
2. Przejdź do folderu instalacji klienta zawierającego plik checksum.exe. Plik zwykle znajduje się w następującym
folderze:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
3. Wpisz następujące polecenie:
checksum.exe outputfile.txt ścieżka
Gdzie:

• outputfile.txt o nazwa wynikowego pliku tekstowego zawierającego sumy kontrolne dla wszystkich aplikacji
znajdujących się na określonym dysku.

• ścieżka to ścieżka do pliku na komputerze, na którym będą gromadzone informacje o sumach kontrolnych.
NOTE
Aby uruchomić sumę kontrolną dla wszystkich plików na dysku C:, należy dodać ukośnik odwrotny na końcu
ścieżka. W przeciwnym wypadku polecenie zostanie uruchomione jedynie dla katalogu, w którym znajduje
się plik checksum.exe.
Format każdego wiersza w pliku wyjściowym jest następujący:
suma_kontrolna_pliku pełna_nazwa_ścieżki_pliku_exe_lub_DLL.
Wartość sumy kontrolnej i pełnej nazwy ścieżki jest oddzielana spacją.
Przykład danych wyjściowych narzędzia checksum.exe:
0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe
35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll
2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll
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Przykładowa składnia
Poniżej przedstawiono przykład składni, za pomocą której można utworzyć listę niepowtarzalnych identyfikatorów
wszystkich plików na dysku C:
checksum.exe cdrive.txt c:/

To polecenie utworzy plik o nazwie dyskc.txt. Zawiera on sumy kontrolne i ścieżki wszystkich plików wykonywalnych i DLL
znalezionych na dysku C tego komputera.
NOTE
Jeśli ścieżki zawierają spację lub jeśli używasz pliku wsadowego, zamknij ścieżki w cudzysłowie (""), np:"C:
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe" cdrive.txt c:/

Poniżej przedstawiono przykład składni, za pomocą której można utworzyć niepowtarzalny identyfikator folderu na
komputerze klienckim:
checksum.exe bloklista.txt c:\Pliki

To polecenie utworzy plik o nazwie bloklista.txt. Plik zawiera sumy kontrolne i ścieżki plików wykonywalnych oraz DLL
znajdujących się w folderze Pliki.
NOTE
Jeśli ścieżki zawierają spację lub jeśli używasz pliku wsadowego, zamknij ścieżki w cudzysłowie (""), np:"C:

\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Checksum.exe" blocklist.txt "c:
\Pliki ze spacją"

Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików muszą być dostępne w konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager, aby można było dodać je do konfiguracji blokady systemu. Listy niepowtarzalnych identyfikatorów
plików utworzone za pomocą narzędzia checksum.exe lub narzędzia kontrolnego innej firmy należy zaimportować
ręcznie. Można również scalić listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzone za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych
identyfikatorów plików są automatycznie dostępne w konsoli. Nie trzeba ich importować. List niepowtarzalnych
identyfikatorów plików utworzonych za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików nie można
modyfikować. Listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzoną poleceniem można jednak scalić z inną listą
niepowtarzalnych identyfikatorów plików. W przypadku ponownego uruchomienia polecenia wygenerowania listy należy
jeszcze raz ręcznie scalić listy.
Konfigurowanie blokady systemu
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe
Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików

421

1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj listę niepowtarzalnych identyfikatorów pliku.
4. Na ekranie Kreator dodawania niepowtarzalnego identyfikatora pliku – zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Informacje o nowym niepowtarzalnym identyfikatorze pliku wpisz nazwę i opis nowej listy.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Na ekranie Tworzenie niepowtarzalnego identyfikatora pliku wybierz jedną z następujących opcji:

• Utwórz niepowtarzalny identyfikator pliku, importując plik niepowtarzalnych identyfikatorów plików
• Utwórz niepowtarzalny identyfikator pliku, łącząc wiele istniejących niepowtarzalnych identyfikatorów
plików
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaimportowano już wiele list niepowtarzalnych identyfikatorów plików.

8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Wykonaj jedno z następujących działań:

• Określ ścieżkę do utworzonego niepowtarzalnego identyfikatora pliku. Można też przejść do pliku za pomocą
•

funkcji przeglądania.
Wybierz listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików, które chcesz scalić.

10. Kliknij przycisk Dalej.
11. Kliknij przycisk Zamknij.
12. Kliknij przycisk Zakończ.
Zaimportowana lub scalona lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików pojawi się w zakładce Zasady w obszarze
Zasady > Składniki zasad > Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików.

Ręczne aktualizowanie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików można zaktualizować po pewnym czasie od włączenia funkcji
blokady systemu. Można dodawać, zastępować lub usuwać wpisy istniejącej zaimportowanej listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików. Istniejących list niepowtarzalnych identyfikatorów plików nie można edytować bezpośrednio w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
W celu scalenia list niepowtarzalnych identyfikatorów plików i utworzenia z nich nowej listy o innej nazwie należy użyć
Kreatora dodawania niepowtarzalnego identyfikatora pliku.
Nie można dołączać, zastępować ani usuwać wpisów listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzonej za pomocą
polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Listę wygenerowaną poleceniem można jednak dołączyć
do listy zaimportowanej. W przypadku ponownego uruchomienia polecenia należy ponownie ręcznie zaktualizować listę
niepowtarzalnych identyfikatorów.
Nie można modyfikować listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików wysyłanej przez program Symantec EDR do
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager
Konfigurowanie blokady systemu

422

Aby zaktualizować listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager:
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików.
3. W okienku Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików wybierz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików,
którą chcesz edytować.
4. Kliknij pozycję Edytuj.
5. W oknie Kreator edycji niepowtarzalnego identyfikatora pliku kliknij przycisk Dalej.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij pozycję Dołącz plik niepowtarzalnych identyfikatorów do tego niepowtarzalnego identyfikatora pliku,
•
•
•

aby dodać nowy plik do istniejącego.
Kliknij pozycję Dołącz inny niepowtarzalny identyfikator pliku do tego niepowtarzalnego identyfikatora pliku,
aby scalić już zaimportowane listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
Kliknij pozycję Zastąp istniejącą listę nową.
Kliknij pozycję Usuń niepowtarzalne identyfikatory, które pojawią się również na nowej liście.

7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik lub wpisz pełną ścieżkę listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików,
w której chcesz dodać, zastąpić lub usunąć wpisy.

• Wybierz niepowtarzalne identyfikatory plików, które chcesz scalić.
8. Kliknij Dalej > Zamknij > Zakończ.

Interakcja między blokadą systemu a regułami listy niedozwolonych programu Symantec EDR
Jeżeli sieć użytkownika obejmuje program Symantec EDR, w ustawieniach blokady systemu mogą być wyświetlane listy
niedozwolonych z programu Symantec EDR.
Listy niedozwolonych programu Symantec EDR wchodzą w interakcje z ustawieniami blokady systemu w następujący
sposób:

• Kiedy program program Symantec Endpoint Protection Manager otrzymuje regułę listy niedozwolonych z programu
•
•
•
•

Symantec EDR, w programie program Symantec Endpoint Protection Manager włączona zostaje blokada systemu w
trybie listy niedozwolonych dla wszystkich domen i grup.
Reguła listy niedozwolonych pojawia się na liście niepowtarzalnych identyfikatorów plików programu program
Symantec Endpoint Protection Manager w ustawieniach blokady systemu. Nie można modyfikować listy
niepowtarzalnych identyfikatorów plików z programu Symantec EDR.
W przypadku konfiguracji grupy klientów z blokadą systemu włączoną w trybie listy dozwolonych ustawienia są
zachowane, a program program Symantec Endpoint Protection Manager nie używa reguły listy niedozwolonych
programu Symantec EDR.
Jeśli blokada systemu zostanie wyłączona, a lista niedozwolonych programu Symantec EDR usunięta, program
program Symantec Endpoint Protection Manager automatycznie aktywuje ponownie blokadę systemu i zastosuje listę
niedozwolonych.
W przypadku wyłączenia blokady systemu, ale bez usuwania listy niedozwolonych programu Symantec EDR, blokada
systemu pozostanie wyłączona do momentu jej ponownej aktywacji przez użytkownika.
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NOTE
Program Symantec EDR wysyła reguły listy dozwolonych bezpośrednio do klientów programu Symantec
Endpoint Protection. Program Symantec EDR nie wysyła niepowtarzalnych identyfikatorów plików listy
dozwolonych do programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Uruchamianie blokady systemu w trybie zezwalania
Uruchamianie blokady systemu w trybie odmowy
Konfigurowanie grup klientów w taki sposób, aby używały serwera prywatnego w przypadku kwerend dotyczących
reputacji i zgłoszeń

Tworzenie listy nazw aplikacji w celu zaimportowania do konfiguracji blokady systemu
Listę nazw aplikacji można zaimportować do konfiguracji blokady systemu. Listę nazw aplikacji można zaimportować, aby
uniknąć dodawania pojedynczo nazw aplikacji do konfiguracji blokady systemu.
Domyślnie na listach nazw aplikacji można łącznie umieścić maksymalnie 512 aplikacji. Liczbę maksymalną można
zmienić w pliku conf.properties.
Listę nazw aplikacji można utworzyć w dowolnym edytorze tekstów.
Każdy wiersz pliku można zawierać następujące pozycje, rozdzielane spacjami:

• Nazwa pliku

Jeśli używana jest nazwa ścieżki, należy ją ująć w cudzysłowy.

• Tryb testowy
•

Wartość 1 lub Y — włączony, 0 lub N — wyłączony. Jeśli pole jest puste, tryb testowy jest wyłączony. Aby określić tryb
dopasowywania, należy podać wartość.
Tryb dopasowywania (przy użyciu symbolu wieloznacznego lub wyrażenia regularnego)
Wartość 1 lub Y — dopasowywanie przy użyciu wyrażenia regularnego, 0 lub N — dopasowywanie przy użyciu
symbolu wieloznacznego. Jeśli pole jest puste, stosowane jest dopasowywanie przy użyciu symbolu wieloznacznego.
NOTE
Pole trybu testowego włącza lub wyłącza opcję Przetestuj przed dodaniem albo Przetestuj przed usunięciem
dla każdej aplikacji na liście. Pole trybu testowego jest ignorowane w razie używania opcji Rejestruj tylko
aplikacje do testowania całej konfiguracji blokady systemu.

Każdy wiersz powinien mieć następującą składnię:
filename test_mode matching_mode

Przykład:
aa.exe
bb.exe 0 1
cc.exe 1
dd.exe 1 0
"c:\program files\ee.exe" 0 0

Po zaimportowaniu tej listy do konfiguracji blokady systemu poszczególne aplikacje będą mieć w niej następujące
ustawienia:
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Table 119: Przykład ustawień trybu dopasowywania
Nazwa aplikacji

Opcja Przetestuj
przed dodaniem
lub Przetestuj
przed usunięciem

Tryb dopasowywania

aa.exe

Wyłączony

Symbol wieloznaczny

bb.exe

Wyłączony

Wyrażenie regularne

cc.exe

Włączona

Symbol wieloznaczny

dd.exe

Włączona

Symbol wieloznaczny

c:\program files\ee.exe

Wyłączony

Symbol wieloznaczny

Konfigurowanie blokady systemu

Automatyczna aktualizacja list niepowtarzalnych identyfikatorów pliku w celu zezwolenia lub
zablokowania blokady systemu
Program program Symantec Endpoint Protection Manager może automatycznie aktualizować istniejące listy
niepowtarzalnych identyfikatorów plików i listy nazw aplikacji, które zostały zaimportowane, scalone lub dołączone.
Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzone za pomocą polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych
identyfikatorów plików są automatycznie aktualizowane podczas ponownego uruchomienia polecenia na tym samym
komputerze.
Można również ręcznie zaktualizować istniejące niepowtarzalne identyfikatory plików.
Table 120: Aktualizowanie listy dozwolonych i listy niedozwolonych w celu zablokowania systemu
Krok

Opis

Krok 1: Utworzenie
zaktualizowanych list
niepowtarzalnych identyfikatorów
plików lub list nazw aplikacji i
skompresowanie plików

Do tworzenia zaktualizowanych list niepowtarzalnych identyfikatorów plików można użyć
narzędzia checksum.exe lub narzędzia innej firmy. W celu zaktualizowania list nazw aplikacji
można użyć dowolnego edytora tekstów. Listy muszą mieć takie nazwy, jakie już istnieją w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe
Lista niepowtarzalnych identyfikatorów utworzona za pomocą polecenia Utwórz listę
niepowtarzalnych identyfikatorów plików nie może być aktualizowana bezpośrednio. Listę
utworzoną poleceniem można scalić z inną listą albo dołączyć do niej inną zaimportowaną listę.
Funkcja automatycznej aktualizacji wymaga pliku skompresowanego (zip) z listami
niepowtarzalnych identyfikatorów plików i nazw aplikacji. Do utworzenia plików zip można użyć
funkcji kompresowania plików systemu Windows lub dowolnego narzędzia kompresującego.

Krok 2: Utworzenie pliku index.ini

Plik index.ini określa listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików i listy nazw aplikacji, które ma
zaktualizować program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Można za pomocą dowolnego edytora tekstów utworzyć plik index.ini i skopiować plik do
określonego adresu URL.
Tworzenie pliku index.ini w celu automatycznych aktualizacji list dozwolonych i list
niedozwolonych używanych przez funkcję blokady systemu
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Krok
Krok 3: Udostępnienie pliku
skompresowanego i pliku index.ini
programowi program Symantec
Endpoint Protection Manager

Opis
W celu pobrania pliku index.ini oraz pliku zip z określonego adresu URL program program
Symantec Endpoint Protection Manager używa protokołu UNC, FTP lub HTTP/HTTPS.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager użyje instrukcji z pliku index.ini
do zaktualizowania wskazanych plików. Gdy automatyczne aktualizacje są włączone,
program program Symantec Endpoint Protection Manager sprawdza co pewien (ustawiony w
harmonogramie) czas adres URL w poszukiwaniu zaktualizowanych plików.
W przypadku UNC obsługiwane są tylko zasoby JCFIS. Zasoby DFS nie są obsługiwane.
Note: Jeśli nie można użyć ścieżki UNC, FTP ani HTTP/HTTPS, można skopiować plik
index.ini i pliki zaktualizowanych list niepowtarzalnych identyfikatorów plików oraz nazw
aplikacji bezpośrednio do następującego folderu: C:\Program Files (x86)\Symantec\program
Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\WhitelistBlacklist\content. Pliki powinny być
rozpakowane. Program program Symantec Endpoint Protection Manager sprawdza ten folder,
jeśli nie może zaktualizować plików przy użyciu ścieżek UNC, FTP ani HTTP/HTTPS.

Krok 4: Włączenie funkcji
automatycznych aktualizacji listy
dozwolonych i niedozwolonych w
konsoli zarządzania

Funkcję automatycznej aktualizacji istniejących list dozwolonych lub list niedozwolonych należy
włączyć w konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Okno dialogowe Aktualizacja niepowtarzalnego identyfikatora pliku w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager umożliwia włączenie funkcji aktualizacji i określenie
harmonogramu oraz informacji o adresie URL.
Włączanie automatycznych aktualizacji list dozwolonych i list niedozwolonych funkcji blokady
systemu

Krok 5: Sprawdzenie stanu
automatycznych aktualizacji
listy dozwolonych lub listy
niedozwolonych

Można sprawdzić, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager wykonuje
aktualizacje, sprawdzając stan w konsoli.
W konsoli wykonaj jedno z następujących działań:

• Na karcie Administrator wybierz lokację. Wyświetlony zostanie komunikat podobny do
•
•

następującego: Aktualizacja listy dozwolonych i listy niedozwolonych dla wersji
20200528 R016 opis powiodła się.
Na karcie Monitory wyświetl pozycję Dziennik systemu: Operacje serwera. Zazwyczaj
wyświetlany jest typ zdarzenia taki jak Aktualizacja niepowtarzalnego identyfikatora pliku.
Na karcie Zasady w obszarze Składniki zasad sprawdź opis listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików. Jest to zazwyczaj opis taki jak Wersja: 20200528 R016 opis.

Ręczne aktualizowanie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager
Konfigurowanie blokady systemu

Tworzenie pliku index.ini w celu automatycznych aktualizacji list dozwolonych i list niedozwolonych
używanych przez funkcję blokady systemu
Funkcja automatycznych aktualizacji wymaga pliku index.ini. Plik można utworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów.
NOTE
W razie używania w pliku znaków spoza alfabetu angielskiego należy stosować kodowanie UTF-8 bez
znacznika kolejności bajtów (BOM) podczas edycji i zapisywania pliku.
Plik index.ini określa następujące elementy:

• Wersję i nazwę pliku skompresowanego, zawierającego zaktualizowane listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików i
listy nazw aplikacji.

• Nazwy list niepowtarzalnych identyfikatorów plików i list nazw aplikacji, które mają zostać zaktualizowane.
• Nazwy grup klientów używających list nazw aplikacji.
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Lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub grupa musi aktualnie istnieć na serwerze Symantec Endpoint Protection
Manager. W grupie musi być włączona funkcja blokady systemu. Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików i listy nazw
aplikacji muszą być dostępne w określonym pliku skompresowanym.
Plikowi index.ini należy nadać następującą strukturę:
[Revision]
Revision=YYYYMMDD RXXX
SourceFile=zip file name
Description=optional description

[FingerprintList - domain name or

Default]
REPLACE/APPEND/REMOVE

existing fingerprint list="updated list"
[ApplicationNameList - domain name or

Default]existing

group path="updated list"

REPLACE/APPEND/REMOVE

W pliku index.ini można na przykład użyć następujących wierszy:
[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

Automatyczna aktualizacja list niepowtarzalnych identyfikatorów pliku w celu zezwolenia lub zablokowania blokady
systemu
Tworzenie listy nazw aplikacji w celu zaimportowania do konfiguracji blokady systemu

Włączanie automatycznych aktualizacji list dozwolonych i list niedozwolonych funkcji blokady systemu
Program program Symantec Endpoint Protection Manager można skonfigurować do automatycznej aktualizacji listy
dozwolonych i listy niedozwolonych używanych przez funkcję blokady systemu.
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Aby automatycznie aktualizować listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzoną za pomocą polecenia Utwórz
listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików, należy uruchomić polecenie.
1. Na karcie Administrator w konsoli kliknij pozycję Serwery.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni serwer i wybierz polecenie Edytuj właściwości serwera.
3. W oknie dialogowym Właściwości serwera kliknij kartę Aktualizacja niepowtarzalnego identyfikatora pliku.
4. Na karcie Aktualizacja niepowtarzalnego identyfikatora pliku zaznacz pozycję Automatycznie aktualizuj listę
dozwolonych lub niedozwolonych.
5. Wprowadź adres URL lokalizacji pliku index.ini i pliku skompresowanego.
Jeśli chcesz użyć ścieżki UNC lub FTP, musisz również określić nazwę użytkownika i hasło zarówno do pliku index.ini,
jak i składników oprogramowania.
6. W obszarze Harmonogram możesz określić częstotliwość, z jaką program program Symantec Endpoint Protection
Manager ma podejmować próby aktualizacji listy.
7. Kliknij przycisk OK.
Automatyczna aktualizacja list niepowtarzalnych identyfikatorów pliku w celu zezwolenia lub zablokowania blokady
systemu

Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem
Zazwyczaj blokada systemu powinna działać w trybie testowym przez tydzień albo czas wystarczający do uruchomienia
na klientach zazwyczaj uruchamianych aplikacji. Jeśli ustawienia blokady systemu nie sprawiają problemów
użytkownikom, można włączyć blokadę systemu.
W trybie testowym blokada systemu jest wyłączona. Blokada systemu nie blokuje żadnych aplikacji. Niezatwierdzone
aplikacje są rejestrowane, a nie blokowane, aby umożliwić sprawdzenie listy przed włączeniem blokady systemu. Wpisy
rejestrowane są w dzienniku kontroli. Niezatwierdzone aplikacje można również sprawdzić w oknie dialogowym Blokada
systemu.
NOTE
Można również utworzyć reguły zapory w celu zezwolenia na niezatwierdzone aplikacje na kliencie.
Aby skonfigurować i przetestować konfigurację blokady systemu przed włączeniem blokady systemu:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienty, a następnie w obszarze Klienty znajdź grupę, dla której chcesz skonfigurować
blokadę systemu.
2. Na karcie Zasady kliknij pozycję Blokada systemu.
3. Kliknij pozycję Rejestruj niezatwierdzone aplikacje, aby uruchomić blokadę systemu w trybie testowym.
Opcja ta powoduje rejestrowanie niezatwierdzonych aplikacji uruchamianych obecnie na klientach.
4. Wybierz opcję Tryb zezwalania lub Tryb odmowy.
Opcje te zmieniły się z trybu listy dozwolonych lub trybu listy niedozwolonych w wersji 14.3 RU1.
5. W obszarze Listy plików aplikacji, w obszarze Lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików dodaj lub usuń listy
niepowtarzalnych identyfikatorów plików.
Aby dodać listę, musi być ona dostępna w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Importowanie lub scalanie list niepowtarzalnych identyfikatorów plików w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager
6. Aby dodać listę nazw aplikacji, w obszarze Listy plików aplikacji, w obszarze Nazwa pliku kliknij przycisk Importuj.
Określ listę nazw aplikacji, którą chcesz zaimportować i kliknij pozycję Importuj. Aplikacje z listy są wyświetlane jako
oddzielne wpisy w konfiguracji blokady systemu.
Lista nazw aplikacji musi być plikiem tekstowym określającym nazwę pliku, tryb testowy i tryb dopasowywania.
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Tworzenie listy nazw aplikacji w celu zaimportowania do konfiguracji blokady systemu
7. Aby dodać jedną aplikację, w obszarze Listy plików aplikacji, w obszarze Nazwa pliku kliknij przycisk Dodaj.
8. W oknie dialogowym Dodawanie definicji pliku podaj pełną nazwę ścieżki pliku (.exe lub .dll).
Nazwy można określić przy użyciu składni normalnego ciągu lub składni wyrażenia regularnego. Nazwy mogą
zawierać symbole wieloznaczne (* zamiast dowolnych znaków, ? zamiast jednego znaku). Nazwa może również
zawierać zmienne środowiskowe, takie jak zmienna %ProgramFiles%, wskazująca lokalizację katalogu Program Files
lub zmienna %windir%, wskazująca katalog instalacji systemu Windows.
9. Należy albo pozostawić zaznaczoną (ustawienie domyślne) opcję Użyj dopasowywania przy użyciu symboli
wieloznacznych (obsługiwane są symbole * oraz ?), albo kliknąć opcję Użyj dopasowywania przy użyciu
wyrażeń regularnych, jeśli w nazwie pliku użyto wyrażeń regularnych.
10. Aby zezwalać na plik tylko w razie uruchomienia go na określonym typie dysku, kliknij opcję Dopasuj tylko pliki z
następujących typów dysków.
Usuń zaznaczenie typów dysków, których nie chcesz uwzględnić. Domyślnie zaznaczone są wszystkie typy dysków.
11. Aby dopasowywać według typów identyfikatorów urządzeń, należy zaznaczyć opcję Dopasuj tylko pliki z
następującego typu identyfikatora urządzenia, a następnie kliknąć pozycję Wybierz.
12. Kliknij urządzenie, które chcesz dodać do listy, a następnie kliknij przycisk OK.
13. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć testowanie.
Po pewnym czasie można sprawdzić listę niezatwierdzonych aplikacji. W oknie dialogowym Blokada systemu dla nazwa
grupy można sprawdzić, jak długo trwa już test.
Aby wyświetlić niezatwierdzone aplikacje zarejestrowane, ale niezablokowane podczas testu:
1. W oknie dialogowym Blokada systemu nazwa grupy kliknij pozycję Wyświetl niezatwierdzone aplikacje.
2. Sprawdź aplikacje w oknie dialogowym Niezatwierdzone aplikacje.
Wyświetlone na niej informacje obejmują czas uruchomienia aplikacji, nazwę hosta komputera, nazwę użytkownika
klienta i nazwę pliku wykonywalnego.
3. Wybierz sposób obsługi niezatwierdzonych aplikacji.
W trybie zezwalania można dodać nazwy aplikacji, które mają być dozwolone, do listy zatwierdzonych aplikacji. W
trybie odmowy można usunąć nazwy aplikacji, które mają być dozwolone.
4. W oknie dialogowym Niezatwierdzone aplikacje kliknij pozycję Resetuj test, jeśli listy niepowtarzalnych
identyfikatorów plików lub poszczególne aplikacje zostały zmienione i należy znowu uruchomić test. W przeciwnym
razie kliknij pozycję Zamknij.
5. Po zakończeniu testowania można włączyć blokadę systemu.
Konfigurowanie blokady systemu

Uruchamianie blokady systemu w trybie zezwalania
Blokadę systemu można skonfigurować tak, aby zezwalać tylko na zatwierdzone aplikacje na komputerach klienckich.
Dozwolone jest uruchamianie jedynie aplikacji z listy zatwierdzonych. Wszystkie inne aplikacje są blokowane. Lista
zatwierdzonych jest zwana listą dozwolonych. Zatwierdzone aplikacje podlegają innym funkcjom ochrony programu
Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Domyślnie blokada systemu po włączeniu działa w trybie listy dozwolonych.
Blokadę systemu należy skonfigurować do uruchamiania w trybie zezwalania dopiero po spełnieniu
następujących warunków:

• Konfiguracja blokady systemu została przetestowana przy użyciu opcji Rejestruj niezatwierdzone aplikacje.
• Lista zatwierdzonych aplikacji na pewno zawiera wszystkie aplikacje, które muszą być uruchamiane na komputerach
klienckich.
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WARNING
Podczas dodawania lub usuwania listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików albo określonej aplikacji z
blokady systemu należy zachować ostrożność. Dodawanie lub usuwanie elementów z blokady systemu może
być ryzykowne. Można zablokować ważne aplikacje na komputerach klienckich.
Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem
NOTE
Jeśli uruchomisz blokadę systemu włączoną w trybie zezwalania, program program Symantec Endpoint
Protection Manager nie zastosuje żadnych zablokowanych aplikacji z programu Symantec EDR.
Interakcja między blokadą systemu a regułami listy niedozwolonych programu Symantec EDR
Aby uruchomić blokadę systemu w trybie zezwalania:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci wybierz grupę, dla której chcesz skonfigurować blokadę systemu.
W razie wybrania podgrupy grupa nadrzędna musi mieć wyłączone dziedziczenie.
3. Na karcie Zasady kliknij pozycję Blokada systemu.
4. W obszarze Blokada systemu wybierz pozycję Włącz blokadę systemu, aby zablokować wszystkie niezatwierdzone
aplikacje, które użytkownicy próbują uruchamiać na komputerach klienckich.
5. W obszarze Listy plików aplikacji wybierz Tryb zezwalania (Tryb listy dozwolonych w wersji 14.3 MP1 i
wcześniejszych).
6. W obszarze Zatwierdzone aplikacje upewnij się, że lista zawiera wszystkie aplikacje, które muszą być uruchamiane
na komputerach klienckich.
WARNING
Lista zatwierdzonych aplikacji musi zawierać wszystkie aplikacje, które muszą być uruchamiane na
komputerach klienckich. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ponowne uruchomienie niektórych
komputerów klienckich lub użytkownicy nie będą mogli uruchomić ważnych aplikacji.
7. Aby wyświetlać na komputerze klienckim komunikat o zablokowaniu aplikacji przez klienta, zaznacz opcję
Powiadamiaj użytkownika, jeśli aplikacja jest blokowana.
8. Kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie blokady systemu
Wyłączanie dziedziczenia grup

Uruchamianie blokady systemu w trybie odmowy
Blokadę systemu można włączyć, aby blokować listę niezatwierdzonych aplikacji na komputerach klienckich. Wszystkie
aplikacje z listy niezatwierdzonych są blokowane. Lista niezatwierdzonych jest zwana listą odrzuconych (listą
niedozwolonych). Wszystkie inne aplikacje są dozwolone. Dozwolone aplikacje podlegają innym funkcjom ochrony
programu Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Jeżeli program Symantec EDR zostanie uruchomiony w sieci użytkownika, ustawienia programu Symantec EDR
będą miały wpływ na ustawienia listy dozwolonych blokady systemu.
Interakcja między blokadą systemu a regułami listy niedozwolonych programu Symantec EDR
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Blokadę systemu należy skonfigurować do blokowania niezatwierdzonych aplikacji dopiero po spełnieniu
następujących warunków:

• Konfiguracja blokady systemu została przetestowana przy użyciu opcji Rejestruj niezatwierdzone aplikacje.
• Wiadomo, że wszystkie aplikacje, które komputery klienckie mają blokować, są na pewno na liście niezatwierdzonych
aplikacji.

Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem
WARNING
Podczas dodawania lub usuwania listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików albo określonej aplikacji z
blokady systemu należy zachować ostrożność. Dodawanie lub usuwanie elementów z blokady systemu może
być ryzykowne. Można zablokować ważne aplikacje na komputerach klienckich.
Uruchamianie blokady systemu w trybie listy niedozwolonych
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci wybierz grupę, dla której chcesz skonfigurować blokadę systemu.
W razie wybrania podgrupy grupa nadrzędna musi mieć wyłączone dziedziczenie.
Wyłączanie dziedziczenia grup
3. Na karcie Zasady kliknij pozycję Blokada systemu.
4. W oknie dialogowym Blokada systemu zaznacz pozycję Włącz blokadę systemu.
5. W obszarze Listy plików aplikacji wybierz pozycję Tryb odmowy. Ta opcja to Tryb listy niedozwolonych w wersji
14.3 MP1 i wcześniejszych.
6. W obszarze Niezatwierdzone aplikacje upewnij się, że lista zawiera wszystkie aplikacje, które muszą być blokowane
na komputerach klienckich.
NOTE
Duża liczba nazwanych aplikacji może obniżyć wydajność komputera klienckiego.
7. Aby wyświetlać na komputerze klienckim komunikat o zablokowaniu aplikacji przez klienta, zaznacz opcję
Powiadamiaj użytkownika, jeśli aplikacja jest blokowana.
8. Kliknij przycisk OK.
Ustawianie i testowanie konfiguracji blokady systemu przed jej włączeniem
Konfigurowanie blokady systemu

Zarządzanie kontrolą urządzeń
Kontrola urządzeń określa, które urządzenia sprzętowe są dozwolone lub blokowane na komputerach klienckich. Do
zarządzania kontrolą urządzeń domyślnie używana jest lista urządzeń sprzętowych i zasada kontroli urządzeń. Można
również dodać własne.
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Table 121: Zarządzanie kontrolą urządzeń
Krok

Opis

Sprawdzenie domyślnej listy
urządzeń sprzętowych w
programie program Symantec
Endpoint Protection Manager

Program program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera domyślnie listę urządzeń
sprzętowych. Lista jest wyświetlana na karcie Zasady w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager, w obszarze Składniki zasad. Lista ta umożliwia wybranie urządzeń, które
mają być kontrolowane na komputerach klienckich.
Aby kontrolować urządzenie nie znajdujące się na liście, należy najpierw dodać urządzenie.
Lista urządzeń sprzętowych — informacje

Dodawanie urządzeń do listy
urządzeń sprzętowych (w razie
potrzeby)

W celu dodania urządzenia do listy urządzeń należy podać identyfikator klasy urządzeń lub
identyfikator urządzenia.
Urządzeń niestandardowych nie można dodawać do klientów Mac. Można używać tylko
dostępnych typów urządzeń.
Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe
Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą
narzędzia DevViewer

Dopuszczanie lub blokowanie
urządzenia w zasadzie Kontroli
urządzeń

Należy określić urządzenia, które mają być dopuszczone lub blokowane pod względem dostępu
na kliencie.
Dopuszczaj lub blokuj urządzenia na komputerach klienckich

W przypadku klientów Mac kontrola urządzeń jest składnikiem usługi SymDaemon. Nie trzeba uruchamiać ponownie
klienta Mac lub klienta Windows, aby działała kontrola urządzeń.
About application control, system lockdown, and device control

Dopuszczaj lub blokuj urządzenia na komputerach klienckich
Zasada kontroli aplikacji i urządzeń umożliwia skonfigurowanie kontroli urządzeń. Zanim rozpoczniesz, dodaj wymagane
urządzenia do listy Urządzenia sprzętowe.
Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe
Od wersji 14, wyjątki można skonfigurować zarówno dla klientów z systemem Windows, jak i z systemem Mac.
1. Opcja 1: Aby skonfigurować kontrolę urządzeń dla klientów systemu Windows, w konsoli otwórz zasady kontroli
aplikacji i urządzeń.
2. Kliknij pozycję Kontrola urządzeń.
3. W obszarze Blokowane urządzenia kliknij pozycję Dodaj.
4. W oknie Wybór urządzenia wybierz żądane urządzenia. W razie potrzeby wyklucz urządzenia w przypadku
blokowania konkretnych portów.
NOTE
Zazwyczaj nie wolno blokować klawiatury.
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5. Kliknij przycisk OK.
6. W obszarze Urządzenia wykluczone z blokowania kliknij pozycję Dodaj.
7. W oknie Wybór urządzenia wybierz żądane urządzenia.
8. Zaznacz opcję Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane, jeśli chcesz powiadamiać
użytkowników.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Opcja 2: Aby skonfigurować kontrolę urządzeń dla klientów komputerów Mac (od wersji 14), w konsoli otwórz zasady
kontroli aplikacji i urządzeń.
11. W obszarze Ustawienia – Mac kliknij pozycję Kontrola urządzeń.
12. W obszarze Blokowane urządzenia kliknij pozycję Dodaj.
13. W oknie Wybór urządzenia wybierz urządzenie z listy. Za jednym razem można dodać tylko jedno urządzenie.
Wypełnij pola w dolnej części okna, jeśli są dostępne. W przypadku pozostawienia tych pól pustych wszystkie
urządzenia danego typu będą blokowane.
Można też użyć wyrażeń regularnych, aby określić producenta urządzenia, model lub numer seryjny. Więcej informacji
znajduje się w obszarze Pomoc w oknie Kontrola urządzeń Mac
Aby uzyskać numer seryjny, numer modelu lub nazwę producenta urządzenia z zainstalowanym systemem Mac,
należy użyć narzędzia DeviceInfo z pliku instalacyjnego. Narzędzie i jego instrukcje można znaleźć w obszarze
Narzędzia/Deviceinfo.
14. Kliknij przycisk OK.
15. W obszarze Urządzenia wykluczone z blokowania kliknij pozycję Dodaj.
16. W oknie Wybór urządzenia zaznacz urządzenie z listy, zdefiniuj wykluczone urządzenia, a następnie kliknij przycisk
OK.
17. Zaznacz opcję Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane, jeśli chcesz powiadamiać
użytkowników.
18. Kliknij przycisk OK.
Kontrola urządzeń w systemie Mac
Zarządzanie kontrolą urządzeń
About application control, system lockdown, and device control

Lista urządzeń sprzętowych — informacje
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera listę urządzeń sprzętowych. Niektóre urządzenia są
domyślnie uwzględnione na liście. Urządzeń używa się w celu skonfigurowania kontroli urządzeń.
Zarządzanie kontrolą urządzeń
Urządzenia można dodać do listy. Domyślnych urządzeń nie można edytować ani usuwać.
Niestandardowych urządzeń sprzętowych nie można dodawać do klientów Mac.
Urządzenia są identyfikowane za pomocą identyfikatora urządzenia lub identyfikatora klasy. Każdej z tych wartości można
użyć w celu dodania urządzenia do listy. Można użyć narzędzia do określania identyfikatora urządzenia lub identyfikatora
klasy. W systemie Windows przejdź do Tools\DevViewer. Na komputerze Mac przejdź do Tools\DeviceInfo.
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Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą narzędzia DevViewer
Identyfikator klasy

Identyfikator klasy odwołuje się do identyfikatora GUID systemu Windows. Z każdym typem urządzenia
skojarzona jest zarówno klasa, jak i identyfikator ClassGuid. Identyfikator ClassGuid to wartość
szesnastkowa w następującym formacie:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Identyfikator urządzenia Identyfikator urządzenia najprecyzyjniej określa urządzenie. Składnia identyfikatora urządzenia zawiera
pewne opisowe ciągi, dzięki którym łatwiej jest go odczytać niż identyfikator klasy.
Dodając identyfikator urządzenia, można użyć identyfikatora danego urządzenia. Można również użyć
symbolu wieloznacznego w identyfikatorze urządzenia, aby wskazać szerszą grupę urządzeń. Można użyć
znaku gwiazdki (*), aby wskazać zero lub więcej dodatkowych znaków lub znaku zapytania (?), aby wskazać
jeden znak o dowolnej wartości.
Poniżej przedstawiono identyfikator określonego urządzenia USB firmy SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym urządzenie USB
firmy SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym dowolne
urządzenie USB:
USBSTOR\DISK*
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym dowolne
urządzenie pamięci masowej USB:
USBSTOR*

Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za
pomocą narzędzia DevViewer
W celu uzyskania identyfikatora klasy (GUID) lub identyfikatora urządzenia można użyć narzędzia Symantec DevViewer.
Do uzyskania identyfikatora urządzenia można użyć Menedżera urządzeń systemu Windows.
Po uzyskaniu identyfikatora urządzenia można go zmodyfikować za pomocą symbolu wieloznacznego w celu wskazania
szerszej grupy urządzeń.
1. Aby uzyskać identyfikator klasy lub identyfikator urządzenia za pomocą narzędzia DevViewer, w pełnym pliku
instalacyjnym produktu z platformy Broadcom Download Center przejdź do folderu Tools\DevViewer, a następnie
skopiuj narzędzie DevViewer.exe na komputer kliencki.
2. Na komputerze klienckim uruchom narzędzie DevViewer.exe.
3. Rozwiń drzewo urządzeń i znajdź urządzenie, którego identyfikator urządzenia lub GUID chcesz uzyskać.
Rozwiń na przykład węzeł Napędy i wybierz urządzenie z tej kategorii.
4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy identyfikator urządzenia (zaczynający się od wyrazów [device
ID]), a następnie kliknij polecenie Copy Device ID (Kopiuj identyfikator urządzenia).
5. Kliknij pozycję Zakończ.
6. Na serwerze zarządzania wklej identyfikator urządzenia do listy urządzeń sprzętowych.
7. Aby uzyskać identyfikator urządzenia z Panelu sterowania, otwórz Menedżer urządzeń w Panelu sterowania.
Ścieżka do Menedżera urządzeń zależy od systemu operacyjnego Windows. Na przykład w systemie Windows 7
należy kliknąć przycisk Start > Panel sterowania > System > Menedżer urządzeń.
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8. W oknie dialogowym Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz polecenie
Właściwości.
9. W oknie dialogowym Właściwości urządzenia zaznacz identyfikator urządzenia na karcie Szczegóły.
Domyślnie identyfikator urządzenia jest pierwszą wyświetlaną wartością.
10. Skopiuj ciąg identyfikatora.
11. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe
Identyfikatory klas — informacje
Identyfikatory urządzeń — informacje

Informacje o identyfikatorach klas
Identyfikator klasy odwołuje się do identyfikatora GUID systemu Windows. Z każdym typem urządzenia skojarzona jest
zarówno klasa, jak i identyfikator ClassGuid. Identyfikator ClassGuid to wartość szesnastkowa w następującym formacie:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą narzędzia DevViewer

Identyfikatory urządzeń - informacje
Identyfikator urządzenia najprecyzyjniej określa urządzenie. Składnia identyfikatora urządzenia zawiera pewne opisowe
ciągi, dzięki którym łatwiej jest go odczytać niż identyfikator klasy.
Dodając identyfikator urządzenia, można użyć identyfikatora danego urządzenia. Można również użyć symbolu
wieloznacznego w identyfikatorze urządzenia, aby wskazać szerszą grupę urządzeń. Można użyć znaku gwiazdki (*), aby
wskazać zero lub więcej dodatkowych znaków lub znaku zapytania (?), aby wskazać jeden znak o dowolnej wartości.
Poniżej przedstawiono identyfikator określonego urządzenia USB firmy SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym urządzenie USB firmy SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym dowolne urządzenie USB:
USBSTOR\DISK*
Poniżej przedstawiono identyfikator urządzenia z symbolem wieloznacznym wskazującym dowolne urządzenie pamięci
masowej USB:
USBSTOR*
Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą narzędzia DevViewer

Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe
Po uzyskaniu identyfikatora klasy lub identyfikatora urządzenia można dodać urządzenie sprzętowe do domyślnej listy
Urządzenia sprzętowe. Dostęp do tej listy domyślnej można uzyskać z obszaru kontroli urządzeń w zasadzie kontroli
aplikacji i urządzeń.
Lista urządzeń sprzętowych — informacje
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Aby dodać urządzenia sprzętowe do listy Urządzenia sprzętowe:
1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Urządzenia sprzętowe.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj urządzenie sprzętowe.
4. Wprowadź nazwę urządzenia, które chcesz dodać.
Zgodnie ze zwyczajem, zarówno identyfikatory klasy, jak i identyfikatory urządzenia należy ująć w nawiasy klamrowe
({ }). Konieczne może być zastąpienie nawiasów klamrowych symbolem wieloznacznym ?.
5. Wybierz albo pozycję Identyfikator klasy, albo Identyfikator urządzenia, a następnie wklej identyfikator skopiowany
z Menedżera urządzeń systemu Windows lub narzędzia DevViewer.
6. Do określenia zestawu identyfikatorów urządzeń można użyć symboli wieloznacznych. Można na przykład zastosować
następujący ciąg: *IDE\DVDROM*.
Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą narzędzia
DevViewer
7. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection
Wyjątkami programu Symantec Endpoint Protection można zarządzać w konsoli program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Table 122: Zarządzanie wyjątkami
Zadanie

Opis

Zapoznanie się z funkcją wyjątków Wyjątki umożliwiają wykluczanie elementów ze skanowania na komputerach klienckich.
Sprawdzenie typów plików i
folderów, które program Symantec
Endpoint Protection automatycznie
wyklucza ze skanowań

Program Symantec Endpoint Protection automatycznie tworzy wyjątki lub wykluczenia dla
niektórych aplikacji innych firm i niektórych produktów firmy Symantec.
Również poszczególne skanowania można skonfigurować do skanowania jedynie określonych
rozszerzeń i pomijania wszystkich innych rozszerzeń.
Pliki i foldery wykluczane przez program Symantec Endpoint Protection ze skanowań w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Utworzenie wyjątków skanowania

Wyjątki można dodać bezpośrednio w zasadzie wyjątków. Wyjątki można również dodać z
dzienników zdarzeń na stronie Monitory.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika

Ograniczanie typów wyjątków,
które mogą konfigurować
użytkownicy na komputerach
klienckich (dotyczy tylko systemu
Windows)

Domyślnie użytkownicy komputerów klienckich mają ograniczone prawa konfiguracji wyjątków.
Możliwe jest utworzenie ograniczeń dla użytkowników, aby nie mogli tworzyć wyjątków skanowań
w poszukiwaniu wirusów lub programów typu spyware lub wyjątków funkcji SONAR.
Użytkownicy w ogóle nie mogą wymuszać wykrywania aplikacji ani nie mają uprawnień do
tworzenia wyjątków funkcji Ochrona integralności.
Użytkownicy nie mogą również tworzyć wyjątków pliku kontroli aplikacji.
Ograniczenie typów wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich

Sprawdzenie dzienników w
poszukiwaniu wykryć, dla których
należy utworzyć wyjątki

Gdy program Symantec Endpoint Protection dokona wykrycia, można utworzyć wyjątek dla
wykrycia za pomocą dziennika zdarzeń.
Można na przykład utworzyć wyjątek dla pliku wykrywanego przez skanowanie, ale który
użytkownicy chcą pobierać.
Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika
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Zadanie

Opis

Tworzenie wyjątków dla sygnatur Można określić wyjątki funkcji zapobiegania włamaniom.
systemu zapobiegania włamaniom Można także utworzyć listę hostów wykluczonych z zapobiegania włamaniom.
Wyjątki zapobiegania włamaniom konfiguruje się w zasadzie systemu zapobiegania włamaniom.
Tworzenie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom

Wyjątki systemu Windows dla poszczególnych typów skanowania
Dokument Nazwy wyjątków wymienia wyjątki stosowane w zasadzie Wyjątki dla poszczególnych typów skanowania w
wersji 14 Mpx i starszych.
Table 123: Nazwy wyjątków
program Symantec Endpoint
Protection Manager

Ograniczenia klienta
(w programie program
Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Klient systemu Windows

Do czego służy wyjątek?

Aplikacja

Wyjątek aplikacji

Wyjątek aplikacji

•
•
•
•
•

Monitorowana aplikacja

Niedostępne

Niedostępne

Kontrola aplikacji

Certyfikat

Niedostępne

Niedostępne

•
•
•
•
•

Zmiana DNS lub pliku hosta

Wyjątek zmiany DNS lub pliku
hosta

Wyjątek zmiany DNS lub pliku
hosta > Aplikacja

Technologia SONAR

Rozszerzenia

Wyjątki rozszerzeń

Wyjątki zagrożeń
bezpieczeństwa > Rozszerzenia

Plik

Wyjątek pliku

Wyjątki zagrożeń
bezpieczeństwa > Plik

•
•
•
•
•
•
•
•

Dostęp do plików

Dostęp do plików

Folder

Wyjątek folderu:
• Wyjątek zagrożeń
bezpieczeństwa
• Wyjątek funkcji SONAR

Wyjątki zagrożeń
bezpieczeństwa > Folder
wyjątku funkcji SONAR

Znane zagrożenia

Wyjątek znanych zagrożeń

Wyjątek zagrożeń
bezpieczeństwa > Znane
zagrożenia

Auto-Protect
Skanowania ręczne
Skanowania zaplanowane
Download Insight
Technologia SONAR
Auto-Protect
Skanowania ręczne
Skanowania zaplanowane
Download Insight
Technologia SONAR

Auto-Protect
Skanowania ręczne
Skanowania zaplanowane
Auto-Protect
Skanowania ręczne
Skanowania zaplanowane
Technologia SONAR
Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto-Protect
Skanowania ręczne
Skanowania zaplanowane
Technologia SONAR
Kontrola aplikacji
Auto-Protect
Skanowania ręczne
Skanowania zaplanowane
Technologia SONAR
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program Symantec Endpoint
Protection Manager

Ograniczenia klienta
(w programie program
Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Klient systemu Windows

Do czego służy wyjątek?

Zaufane domeny internetowe

Wyjątek zaufanej domeny
internetowej

Wyjątki zagrożeń
bezpieczeństwa > Domeny
internetowe

Download Insight

Wyjątek ochrony integralności

Niedostępne

Niedostępne

Aplikacje chronione przez
funkcję Ochrony integralności

*Ograniczenia klienta to wyjątki, które można wyświetlać lub ukrywać w kliencie, aby użytkownik klienta mógł je dodawać.
Wyjątków dodanych w chmurze nie można włączać ani wyłączać w kliencie przy użyciu programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Ograniczenie typów wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich
Interakcja zasady wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager z konsolą w chmurze.

Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i
programów typu spyware
Można utworzyć różne typy wyjątków dla programu Symantec Endpoint Protection.
Każdy utworzony przez administratora wyjątek ma pierwszeństwo przed wyjątkiem zdefiniowanym przez użytkownika.
Użytkownicy nie mogą wyświetlać na komputerach klienckich wyjątków utworzonych przez administratora. Użytkownik
może wyświetlać tylko utworzone przez siebie wyjątki.
Wyjątki skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware dotyczą również funkcji Download Insight.
Table 124: Tworzenie wyjątków dla programu Symantec Endpoint Protection
Zadanie
Wykluczenie pliku ze skanowań
w poszukiwaniu wirusów i
programów typu spyware

Opis
Obsługiwane na klientach systemu Windows lub Mac.
Powoduje wykluczenie pliku według nazwy ze skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów
typu spyware, funkcji SONAR lub kontroli aplikacji na klientach z systemem Windows.
Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań

Wykluczenie folderu ze skanowań Ta funkcja jest obsługiwana na klientach systemów Windows, Mac i Linux.
w poszukiwaniu wirusów i
Powoduje wykluczenie folderu ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware,
programów typu spyware
funkcji SONAR lub wszystkich skanowań na klientach systemu Windows.
Na klientach systemu Windows i Linux można wybrać ograniczenie wyjątku skanowania w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware tylko do funkcji automatycznej ochrony lub
tylko do skanowań zaplanowanych i na żądanie. W przypadku korzystania z aplikacji zapisującej
w folderze wiele plików tymczasowych można wykluczyć ten folder z zakresu działania funkcji
Automatyczna ochrona. Funkcja automatycznej ochrony skanuje pliki w czasie ich zapisywania,
zatem ograniczenie wyjątku do skanowań na żądanie pozwoli zwiększyć wydajność komputera.
Ze skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie warto wykluczyć foldery, które nie są
często używane lub zawierają zarchiwizowane lub spakowane pliki. Wydajność komputera
może się na przykład zmniejszyć w wyniku skanowania zaplanowanego lub na żądanie bardzo
zarchiwizowanych plików. Funkcja automatycznej ochrony nadal będzie chronić folder, skanując
pliki tylko podczas uzyskiwania do nich dostępu oraz zapisywania ich w folderze.
Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań
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Zadanie

Opis

Wykluczenie znanego zagrożenia
ze skanowań w poszukiwaniu
wirusów i programów typu
spyware

Obsługiwane na klientach z systemem Windows.
Powoduje wykluczenie znanego zagrożenia ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów
typu spyware. Skanowania ignorują zagrożenie, ale można skonfigurować wyjątek tak, że
skanowania będą rejestrować wykrycie. W każdym przypadku oprogramowanie klienckie nie
powiadamia użytkowników o wykryciu określonych zagrożeń.
Działania niestandardowe skonfigurowane przez użytkownika dla znanego zagrożenia, które ma
być ignorowane, nie będą podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection.
Wyjątki zagrożeń bezpieczeństwa nie dotyczą funkcji SONAR.
Wykluczanie znanych zagrożeń ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
na klientach z systemem Windows

Wykluczenie rozszerzeń plików
ze skanowań w poszukiwaniu
wirusów i programów typu
spyware

Ta funkcja jest obsługiwana na klientach systemów Windows i Linux.
Powoduje wykluczenie plików z określonymi rozszerzeniami ze skanowań w poszukiwaniu
wirusów i programów typu spyware.
Wyjątki rozszerzeń nie dotyczą funkcji SONAR ani narzędzia Power Eraser.
Wykluczanie rozszerzeń plików ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
na klientach systemu Windows i Linux

Monitorowanie aplikacji w celu
utworzenia wyjątku dla aplikacji

Obsługiwane na klientach z systemem Windows.
W celu monitorowania określonej aplikacji należy użyć wyjątku Monitorowana aplikacja. Gdy
program Symantec Endpoint Protection zapamięta aplikację, można utworzyć wyjątek, aby
określić sposób obsługi aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection.
W razie wyłączenia zapamiętywania aplikacji wyjątek Monitorowana aplikacja wymusza
zapamiętanie wskazanej aplikacji.
Monitorowanie aplikacji w celu utworzenia wyjątku dla aplikacji na klientach systemu Windows

Określenie sposobu obsługi
monitorowanych aplikacji podczas
skanowania w poszukiwaniu
wirusów i programów typu
spyware

Obsługiwane na klientach z systemem Windows.
Należy użyć wyjątku aplikacji, aby określić działanie, które program Symantec Endpoint Protection
ma stosować do monitorowanej aplikacji. W zależności od typu działania, program Symantec
Endpoint Protection stosuje działanie, gdy wykryje aplikację lub jej uruchomienie. Program
Symantec Endpoint Protection stosuje do uruchamianej lub uruchomionej aplikacji działanie
Zakończ, Poddaj kwarantannie lub Usuń. Działania Ignoruj i Tylko rejestruj są stosowane, gdy
program wykryje aplikację.
W odróżnieniu od wyjątku nazwy pliku, wyjątek aplikacji jest oparty na wartości mieszania. Różne
pliki mogą mieć tę samą nazwę, ale wartość mieszania pliku jednoznacznie identyfikuje aplikację.
Wyjątek aplikacji jest oparty na ciągu mieszania algorytmu SHA-2.
Aplikacje, dla których można utworzyć wyjątki, są wyświetlane w oknie dialogowym Wyjątki,
gdy program Symantec Endpoint Protection zapamięta aplikację. Można zażądać, aby program
Symantec Endpoint Protection monitorował określoną aplikację w celu zapamiętania.
Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint
Protection na klientach systemu Windows
Zbieranie informacji o aplikacjach uruchamianych na komputerach klienckich
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Zadanie
Wykluczenie domeny internetowej
ze skanowań w poszukiwaniu
wirusów i programów typu
spyware

Opis
Obsługiwane na klientach z systemem Windows.
Funkcja Download Insight skanuje pliki, które użytkownicy próbują pobrać ze stron internetowych
i innych portali. Funkcja Download Insight jest uruchamiana jako część skanowania w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware. Można skonfigurować wyjątek dla określonej
domeny internetowej, która jest na pewno bezpieczna.
Aby wyjątek obowiązywał, funkcja Download Insight musi być włączona.
Note: Jeśli komputery klienckie używają serwera proxy z uwierzytelnianiem, należy określić
wyjątki zaufanych domen internetowych dla adresów URL firmy Symantec. Wyjątki umożliwiają
komputerom klienckim komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi stronami firmy
Symantec.
Zapoznaj się z następującymi artykułami:
• Jak przetestować łączność z serwerami Insight i serwerami licencjonowania firmy Symantec
• Wymagane wykluczenia dla serwerów proxy w celu umożliwienia programowi Symantec
Endpoint Protection nawiązywania połączeń z serwerami reputacji i licencji firmy Symantec
Wykluczanie zaufanej domeny internetowej ze skanowania na klientach systemu Windows

Utworzenie wyjątków plików
funkcji Ochrona integralności

Obsługiwane na klientach z systemem Windows.
Funkcja Ochrona integralności zabezpiecza komputery klienckie przed procesami, które
naruszają integralność wewnętrznych obiektów i procesów firmy Symantec. Funkcja Ochrona
integralności po wykryciu procesu, który może modyfikować ustawienia konfiguracji programów
firmy Symantec lub wartości rejestru systemu Windows blokuje ten proces.
Niektóre aplikacje innych firm niezamierzenie próbują dokonywać modyfikacji ustawień lub
procesów firmy Symantec. Konieczne może być zezwolenie na modyfikację ustawień programów
firmy Symantec przez bezpieczną aplikację. Można zrezygnować z ochrony integralności
pewnych obszarów rejestru lub pewnych plików na komputerze klienckim.
W niektórych przypadkach funkcja Ochrona integralności może blokować czytnik ekranu lub
inne aplikacje technologii ułatwień dostępu. Aby umożliwić uruchamianie takich aplikacji na
komputerach klienckich, można utworzyć wyjątek pliku. Wyjątki folderów nie są obsługiwane w
przypadku funkcji Ochrona integralności.
Tworzenie wyjątku funkcji Ochrona integralności na klientach systemu Windows

Zezwolenie aplikacjom na
dokonanie zmian DNS lub pliku
hosta

Obsługiwane na klientach z systemem Windows.
Możliwe jest utworzenie wyjątku umożliwiającego wybranej aplikacji dokonanie zmiany DNS lub
pliku hosta. Funkcja SONAR zazwyczaj blokuje zmiany systemowe takie jak zmiana DNS lub pliku
hosta. Konieczne może być utworzenie wyjątku na przykład dla aplikacji VPN.
Tworzenie wyjątku dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta

Wykluczenie certyfikatu

Obsługiwane na klientach z systemem Windows (od wersji 14.0.1).
Wybrany certyfikat można wykluczyć ze skanowania. Wykluczenie certyfikatu zapobiega
oznaczeniu go jako podejrzany. Skanowanie Download Insight może np. oznaczyć jako
podejrzany certyfikat narzędzia wewnętrznego podpisany samodzielnie.
Wykluczanie certyfikatu ze skanowania na klientach z systemem Windows

Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection
Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika

Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań
Wyjątki dotyczące plików lub folderów dodaje się pojedynczo. Jeżeli wyjątki mają zostać utworzone dla większej liczby
plików, należy powtórzyć opisaną procedurę.
Wyjątki plików lub folderów można skonfigurować zarówno na klientach z systemem Windows, jak i z systemem
Mac. Na klientach z systemem Windows wyjątki plików można zastosować do skanowań w poszukiwaniu wirusów i
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programów typu spyware, funkcji SONAR i kontroli aplikacji. Wyjątki folderów dotyczą skanowań w poszukiwaniu wirusów
i programów typu spyware oraz funkcji SONAR.
1. Opcja 1: Aby wykluczyć plik ze skanowań na klientach działających w systemie Windows, na stronie Zasady
wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. W obszarze Wyjątki kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki Windows > Plik.
3. Z listy rozwijanej Zmienna prefiksu wybierz wspólny folder.
Opcję [BRAK] należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
W przypadku wybrania prefiksu wyjątku można używać w różnych systemach operacyjnych Windows.
4. W polu tekstowym Plik wprowadź nazwę pliku.
W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
[BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
NOTE
W ścieżkach należy używać znaku odwróconej kreski ułamkowej.
5. W obszarze Określ typy skanowania, które będą wykluczać ten plik wybierz typ skanowania (Zagrożenie
bezpieczeństwa, SONAR lub Kontrola aplikacji).
Należy wybrać co najmniej jeden typ.
6. W przypadku skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze Określ typ skanowania w
poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa wybierz pozycję Automatyczna ochrona, Zaplanowane i na żądanie
albo Wszystkie skanowania.
Informacje o sytuacjach, w których może być wskazane ograniczenie wyjątku do konkretnego typu skanowania w
poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, znajdują się w tematach pomocy.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Opcja 2: Aby wykluczyć folder ze skanowań na klientach działającaych w systemie Windows, na stronie Zasady
wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
9. W obszarze Wyjątki kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki Windows > Folder.
10. Z listy rozwijanej Zmienna prefiksu wybierz wspólny folder.
Opcję [BRAK] należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
W przypadku wybrania prefiksu wyjątku można używać w różnych systemach operacyjnych Windows.
11. W polu tekstowym Folder wprowadź nazwę folderu.
W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
[BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
NOTE
W ścieżkach należy używać znaku odwróconej kreski ułamkowej.
12. W obszarze Określ typ skanowania, który wyklucza ten folder wybierz typ skanowania (Zagrożenie
bezpieczeństwa, SONAR, Kontrola aplikacji albo Wszystkie).
Należy wybrać co najmniej jeden typ.
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13. W przypadku skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze Określ typ skanowania w
poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa wybierz pozycję Automatyczna ochrona, Zaplanowane i na żądanie
albo Wszystkie skanowania.
Informacje o sytuacjach, w których może być wskazane ograniczenie wyjątku do konkretnego typu skanowania w
poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, znajdują się w tematach pomocy.
14. Kliknij przycisk OK.
15. Opcja 3: Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowań na klientach działającaych na komputerach Mac, na stronie
Zasady wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
16. W obszarze Wyjątki kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki Mac > Wyjątki zagrożeń bezpieczeństwa dla pliku lub folderu.
17. W oknie dialogowym Wyjątek pliku lub folderu zagrożeń bezpieczeństwa, z listy rozwijanej Zmienna prefiksu
wybierz wspólny folder.
Opcję [BRAK] należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
18. W polu tekstowym Plik lub Folder wprowadź nazwę pliku lub folderu.
W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
[BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
NOTE
W ścieżkach folderów należy używać znaku kreski ułamkowej.
19. Kliknij przycisk OK.
20. Opcja 4: Aby wykluczyć folder ze skanowań na klientach działającaych w systemie Linux, na stronie Zasady
wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
21. W obszarze Wyjątki kliknij pozycje Dodaj > Wyjątki systemu Linux.
22. Kliknij pozycję Folder.
23. W oknie dialogowym Dodaj wyjątek folderu wybierz zmienną prefiksu, wpisz nazwę folderu i określ, czy mają być
uwzględniane podfoldery.
Od wersji 14.3 RU1, opcja Również wykluczyć podfoldery nie jest obsługiwana w Symantec Agent dla systemu
Linux, a wszystkie podkatalogi są zawsze zawarte w skanach.
W przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja
[BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
NOTE
W ścieżkach folderów należy używać znaku kreski ułamkowej.
24. Określ typ skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Wybierz pozycję Automatyczna ochrona,
Zaplanowane i na żądanie albo Wszystkie skanowania, a następnie kliknij przycisk OK.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Wykluczanie rozszerzeń plików ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na klientach systemu
Windows i Linux

Wykluczanie znanych zagrożeń ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware na klientach z systemem Windows
Wykryte przez oprogramowanie klienckie zagrożenia bezpieczeństwa są wyświetlane w oknie dialogowym Wyjątki
znanych zagrożeń bezpieczeństwa.
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Lista znanych zagrożeń bezpieczeństwa zawiera informacje o dotkliwości zagrożeń.
Aby wykluczyć znane zagrożenia ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na klientach z
systemem Windows
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. W obszarze Wyjątki kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki systemu WIndows > Znane zagrożenia.
3. W oknie dialogowym Dodawanie wyjątków znanych zagrożeń bezpieczeństwa wybierz zagrożenia
bezpieczeństwa, które chcesz wykluczyć ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
4. Jeżeli wykrycia mają być rejestrowane, zaznacz pozycję Rejestruj wykrycie zagrożenia bezpieczeństwa.
Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, klient będzie ignorować wykrycie wybranych zagrożeń. Wykrycie nie zostanie
zatem zarejestrowane przez klienta.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk OK.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Wykluczanie rozszerzeń plików ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware na klientach systemu Windows i Linux
Do wyjątku można dodać wiele rozszerzeń plików. Po utworzeniu wyjątku nie można utworzyć następnego wyjątku
rozszerzeń w tej samej zasadzie. Konieczne jest edytowanie istniejącego wyjątku.
Rozszerzenia należy dodawać po jednym naraz. W przypadku wprowadzenia wielu nazw rozszerzeń w polu tekstowym
Dodaj zasada traktuje ten wpis jako jedną nazwę rozszerzenia.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Aby wykluczyć rozszerzenia plików ze skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na klientach
systemu Windows i Linux
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. W obszarze Wyjątki kliknij pozycje Dodaj > Wyjątki Windows > Rozszerzenia lub Dodaj > Wyjątki Linux >
Rozszerzenia.
3. W polu tekstowym wpisz rozszerzenie, które chcesz wykluczyć, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
4. W obszarze Określ typ skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa wybierz pozycję Automatyczna
ochrona, Zaplanowane i na żądanie albo Wszystkie skanowania.
5. Dodaj wszelkie inne rozszerzenia do wyjątku.
6. Kliknij przycisk OK.
Wykluczanie pliku lub folderu ze skanowań

Monitorowanie aplikacji w celu utworzenia wyjątku dla aplikacji na klientach z systemem
Windows
Gdy program Symantec Endpoint Protection zapamięta monitorowaną aplikację, aplikacja zostaje wyświetlona w oknie
dialogowym Wyjątek aplikacji. W zasadzie wyjątków można utworzyć działanie wyjątku dotyczące aplikacji. Aplikacja
widnieje również w odpowiednim dzienniku i można utworzyć wyjątek za pomocą dziennika.
W razie wyłączenia zapamiętywania aplikacji wyjątek Monitorowana aplikacja wymusza zapamiętanie wskazanej aplikacji.
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Aby monitorować aplikacje w celu utworzenia wyjątku dla aplikacji na klientach z systemem Windows
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. Kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Monitorowana aplikacja.
3. W oknie dialogowym wpisz nazwę aplikacji.
Na przykład można wpisać następującą nazwę pliku wykonywalnego:
foo.exe
4. Kliknij pozycję Dodaj.
5. Kliknij przycisk OK.
Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection na klientach systemu
Windows
Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika

Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint
Protection na klientach systemu Windows
Określoną aplikację można monitorować w celu utworzenia wyjątku sposobu jej obsługi przez program Symantec
Endpoint Protection. Gdy program Symantec Endpoint Protection zapamięta aplikację i konsola zarządzania odbierze
zdarzenie, aplikacja pojawia się na liście aplikacji w oknie dialogowym Wyjątek aplikacji. Lista aplikacji jest pusta, jeżeli
komputery klienckie w sieci nie zapamiętały jeszcze żadnych aplikacji.
Lista aplikacji zawiera monitorowane aplikacje oraz pliki pobierane przez użytkowników. Działanie programu Symantec
Endpoint Protection jest stosowane, gdy program Symantec Endpoint Protection wykryje aplikację lub jej uruchomienie.
Aplikacja jest również wyświetlana na liście wyjątku zmiany DNS lub pliku hosta.
Aby określić sposób obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection na klientach
systemu Windows
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. Kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Aplikacja.
3. W polu rozwijanym Wyświetl wybierz pozycję Wszystkie, Obserwowane aplikacje lub Aplikacje dozwolone przez
użytkownika.
4. Wybierz aplikacje, dla których chcesz utworzyć wyjątek.
5. Z listy rozwijanej Działanie wybierz opcję Ignoruj, Tylko rejestruj, Poddaj kwarantannie, Zakończ lub Usuń.
Działania Ignoruj i Tylko rejestruj są stosowane, gdy aplikacja wykryta podczas skanowania jest uznawana za
nieprawidłową lub złośliwą. Działania Zakończ, Poddaj kwarantannie i Usuń są stosowane po uruchomieniu
aplikacji.
6. Kliknij przycisk OK.
Monitorowanie aplikacji w celu utworzenia wyjątku dla aplikacji na klientach systemu Windows
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich
Tworzenie wyjątku dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta
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Wykluczanie zaufanej domeny internetowej ze skanowania na klientach Windows
Użytkownik może wykluczyć wybraną domenę internetową ze skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware oraz technologii SONAR. Po wykluczeniu zaufanej domeny internetowej pliki pobierane z należących do niej
stron będą zawsze dozwolone. Pliki te będą jednak skanowane przez funkcję Auto-Protect i inne zdefiniowane zadania
skanowania.
Domyślnie funkcje Download Insight wyklucza strony internetowe znajdujące się na liście Zaufane witryny dostępnej w
menu Internet Explorer > Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia. Ustawienie to można skonfigurować z
poziomu ustawień funkcji Download Insight w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Jeśli funkcja Download Insight lub Auto-Protect jest wyłączona, wyjątki dotyczące zaufanych witryn internetowych są
także wyłączone.
NOTE
Podczas konfigurowania wyjątków należy zachować ostrożność. Każdy utworzony wyjątek obniża profil
bezpieczeństwa systemu. Zamiast tworzenia permanentnych wykluczeń ze skanowania, zalecamy przesyłanie
podejrzanych wyników fałszywie dodatnich do analizy. Zalecamy korzystanie z różnych poziomów ochrony
dostępnych w programie Symantec Endpoint Protection.
Zgłoś potencjalnie błędne wykrycie (wynik fałszywie dodatni)
Obsługiwane wyjątki domen internetowych
Podczas tworzenia wyjątku dla domeny internetowej należy kierować się następującymi wskazówkami:

• Domenę należy wprowadzić w postaci adresu URL lub IP. Jednocześnie można określić tylko jedną domenę.
• Numery portów nie są obsługiwane.
• Podając adres URL, należy pamiętać, że wyjątek będzie używać tylko części adresu zawierającej nazwę domeny.
•

•
•
•

Adres URL można poprzedzić HTTP lub HTTPS (wielkość liter jest rozróżniania), jednak wyjątek ma zastosowanie do
obu protokołów.
W razie określenia adresu IP wyjątek dotyczy zarówno podanego adresu IP, jak i odpowiadającej mu nazwy hosta.
Jeśli użytkownik przechodzi do lokalizacji, używając jej adresu URL, program Symantec Endpoint Protection
przekształca nazwę hosta na adres IP i stosuje wyjątek. Adres IP można poprzedzić HTTP (wielkość liter jest
rozróżniana).
Funkcje Download Insight i SONAR wykluczają domenę niezależnie od tego, czy użytkownik uzyskuje do niej dostęp
przy użyciu protokołu HTTP lub HTTPS.
W przypadku lokalizacji FTP wymagane jest podanie adresu IP. Adresy URL FTP nie są obsługiwane.
Symbol wieloznaczny * jest obsługiwany przez wyjątki zaufanych domen.
(Począwszy od wersji 12.1.6)
NOTE
Wersje starsze niż 12.1 RU2 nie obsługują adresów IP bazujących na protokole HTTPS lub FTP.
Aby wykluczyć zaufaną domenę internetową ze skanowania na klientach systemu Windows

1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Zaufana domena internetowa.
2. W oknie dialogowym Dodaj wyjątek zaufanej domeny internetowej wprowadź nazwę domeny lub adres IP, które
chcesz wykluczyć.
Wskazówki dotyczące wyjątków domen internetowych
3. Kliknij przycisk OK.
4. Procedurę można powtórzyć, aby dodać więcej domen internetowych.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
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Tworzenie wyjątku funkcji Ochrona integralności na klientach systemu Windows
Możliwe jest utworzenie wyjątków plików dla funkcji Ochrona integralności. Wyjątek funkcji Ochrona integralności można
utworzyć, jeśli funkcja ta zakłóca działanie znanej bezpiecznej aplikacji na komputerach klienckich. Na przykład funkcja
Ochrona integralności może blokować czytnik ekranu lub inne aplikacje technologii ułatwień dostępu.
Należy znać nazwę pliku skojarzonego z aplikacją technologii ułatwień dostępu, która ma zostać dozwolona. Można
wówczas utworzyć wyjątek, aby zezwolić na uruchamianie aplikacji.
NOTE
Funkcja Ochrona przed naruszeniem integralności nie obsługuje wyjątków folderów.
Wersja 14.2 RU1 i nowsze wspierają zmienne prefiksu [Profil użytkownika] i [System].
Aby utworzyć wyjątek funkcji Ochrona integralności na klientach systemu Windows
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. Kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Wyjątek ochrony integralności.
3. W oknie dialogowym Wyjątek ochrony integralności, z listy rozwijanej Zmienna prefiksu wybierz wspólny folder.
W przypadku wybrania prefiksu wyjątku można używać w różnych systemach operacyjnych Windows.
Opcję [BRAK] należy wybrać, aby wprowadzić bezwzględną ścieżkę i nazwę pliku.
4. W polu tekstowym Plik wprowadź nazwę pliku.
W przypadku wybrania prefiksu ścieżka będzie względna wobec prefiksu. Jeśli zostanie wybrana opcja prefiksu
[BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki.
Należy podać nazwę pliku. Funkcja Ochrona przed naruszeniem integralności nie obsługuje wyjątków folderów. W
razie wprowadzenia nazwy folderu funkcja Ochrona integralności nie wykluczy wszystkich plików w folderze o tej
nazwie. Wykluczy jedynie plik o podanej nazwie.
5. Kliknij przycisk OK.
Patrz Jak pobrać dziennik Ochrona integralności z programu Symantec Endpoint Protection Manager w programie
Symantec Endpoint Protection 12.1.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Tworzenie wyjątku dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta
Możliwe jest utworzenie wyjątku dla określonej aplikacji, która dokonuje zmiany DNS lub pliku hosta. Funkcja SONAR
może blokować zmiany systemowe takie jak zmiana DNS lub pliku hosta. Konieczne może być utworzenie wyjątku na
przykład dla aplikacji VPN.
Możliwe jest monitorowanie określonej aplikacji w celu utworzenia wyjątku zmiany DNS lub pliku hosta. Gdy program
Symantec Endpoint Protection zapamięta aplikację i konsola zarządzania odbierze zdarzenie, aplikacja pojawia się na
liście aplikacji. Lista aplikacji jest pusta, jeżeli komputery klienckie w sieci nie zapamiętały jeszcze żadnych aplikacji.
Za pomocą ustawień funkcji SONAR można globalnie sterować sposobem wykrywania zmian usługi DNS lub pliku hosta
przez funkcję SONAR.
Aby utworzyć wyjątek dla aplikacji zmieniającej DNS lub plik hosta:
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1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. Kliknij kolejno opcje Dodaj > Wyjątki systemu Windows > Wyjątek zmiany DNS lub pliku hosta.
3. Wybierz aplikacje, dla których chcesz utworzyć wyjątek.
4. Z listy rozwijanej Działanie wybierz opcję Ignoruj, Tylko rejestruj, Monituj lub Blokuj.
Działania są stosowane, gdy skanowania wykrywają aplikację dokonującą zmiany DNS lub pliku hosta.
5. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection na klientach systemu
Windows
Dostosowanie ustawień funkcji SONAR na komputerach klienckich

Wykluczanie certyfikatu ze skanowania na klientach z systemem Windows
Od wersji 14.0.1 można dodawać wyjątki dla poszczególnych certyfikatów, aby zapobiec skanowaniu i wykrywaniu jako
podejrzane plików podpisanych certyfikatem. Na przykład, opracowane wewnętrznie narzędzie może użyć certyfikatu
samopodpisanego. Wykluczenie tego certyfikatu ze skanowania uniemożliwia funkcjom Auto-Protect, Download Insight
oraz technologii SONAR wykrywanie plików przez niego podpisanych jako podejrzane.
Wykluczenie certyfikatu obsługuje tylko certyfikaty typu X.509 i base64. Podczas dodawania wyjątku certyfikatu
wymagana jest kopia certyfikatu publicznego w postaci kodowanego pliku DER lub base64 (.cer).
Wykluczanie certyfikatów nie jest obsługiwane w przypadku następujących elementów:

•
•
•
•

Ograniczenie ataków na pamięć
Zdarzenia zmiany systemu funkcji Zapobieganie zagrożeniom
Ochrona integralności
Pliki podpisane certyfikatem zawarte w pliku skompresowanym

Wykluczony certyfikat nie musi być zainstalowany w magazynie certyfikatów na komputerze klienckim, żeby wykluczenie
funkcjonowało. Jeśli wystąpi konflikt między wyjątkiem certyfikatu a regułą listy niedozwolonych, pierwszeństwo ma reguła
listy niedozwolonych.
Wyjątek certyfikatu można dodać jedynie za pośrednictwem zasady program Symantec Endpoint Protection Manager, a
nie ustawień interfejsu klienta Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Wyjątek certyfikatu można dodać w programie program Symantec Endpoint Protection Manager wyłącznie,
jeżeli program jest wyrejestrowany z konsoli w chmurze. Jeżeli program program Symantec Endpoint Protection
Manager jest zarejestrowany, użyj konsoli w chmurze, aby dodać wyjątek certyfikatu lub nim zarządzać.
Wykluczanie certyfikatu ze skanowania na klientach systemu Windows
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Wyjątki.
2. W obszarze Wyjątki kliknij pozycję Dodaj > Wyjątki Windows > Certyfikat.
Jeżeli program program Symantec Endpoint Protection Manager jest zarejestrowany w konsoli w chmurze, ta opcja
nie pojawi się. W takiej sytuacji należy dodawać wyjątki certyfikatów w konsoli w chmurze.
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3. W sekcji Plik certyfikatu kliknij Przeglądaj, aby przejść do certyfikatu, który chcesz wykluczyć, a następnie kliknij
przycisk OK.
4. Sprawdź, czy wartości w polu Informacje o certyfikacie są poprawne w odniesieniu do certyfikatu, który chcesz
wykluczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby utworzyć wyjątki dla większej liczby certyfikatów, należy powtórzyć opisaną procedurę.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Ograniczenie typów wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na
komputerach klienckich
Możliwe jest skonfigurowanie ograniczeń dla użytkowników, aby nie mogli tworzyć wyjątków skanowań w poszukiwaniu
wirusów lub programów typu spyware lub wyjątków funkcji SONAR na komputerach klienckich. Domyślnie użytkownicy
mają możliwość konfigurowania wyjątków.
Użytkownicy komputerów klienckich nie mogą tworzyć żadnych wyjątków funkcji Ochrona integralności, bez względu na
ustawienia ograniczeń.
Użytkownicy nie mogą również tworzyć wyjątków kontroli aplikacji dotyczących plików.
Ab ograniczyć typy wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich:
1. Na stronie Zasada wyjątków kliknij pozycję Ograniczenia klienta.
2. W obszarze Ograniczenia klienta usuń zaznaczenie każdego wyjątku, którego użytkownicy mają nie konfigurować na
komputerach klienckich.
3. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk OK.
Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection

Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika
Możliwe jest utworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware, kontroli aplikacji oraz funkcji Ochrona integralności.
NOTE
Nie można utworzyć wyjątków ze zdarzeń dziennika wykryć funkcji Wczesne włączanie ochrony przed
destrukcyjnym oprogramowaniem.
Table 125: Wyjątki i typy dzienników
Typ wyjątku

Typ dziennika

Plik

Dziennik zagrożeń

Folder

Dziennik zagrożeń
Dziennik funkcji SONAR

Znane zagrożenie

Dziennik zagrożeń

Rozszerzenie

Dziennik zagrożeń

Aplikacja

Dziennik zagrożeń
Dziennik funkcji SONAR

Zaufana domena internetowa

Dziennik zagrożeń
Dziennik funkcji SONAR

Ochrona integralności

Dziennik kontroli aplikacji
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Typ wyjątku
Zmiana DNS lub pliku hosta

Typ dziennika
Dziennik funkcji SONAR

Program Symantec Endpoint Protection musi wykryć element, dla którego ma być utworzony wyjątek. W przypadku
tworzenia wyjątku za pomocą zdarzenia z dziennika należy określić zasadę wyjątków, która ma zawierać wyjątek.
Aby utworzyć wyjątki na podstawie zdarzeń dziennika
1. Na karcie Monitory kliknij kartę Dzienniki.
2. Z listy rozwijanej Typ dziennika wybierz dziennik zagrożeń, dziennik funkcji SONAR lub dziennik kontroli aplikacji i
urządzeń.
3. W przypadku wybrania dziennika kontroli aplikacji i urządzeń wybierz pozycję Kontrola aplikacji z pola listy Treść
dziennika.
4. Kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
5. Obok pozycji Zakres czasowy wybierz przedział czasu w celu przefiltrowania dziennika.
6. Wybierz wpisy, dla których chcesz utworzyć wyjątek.
7. Obok pozycji Działanie wybierz żądany typ tworzonego wyjątku.
Wybrany typ wyjątku musi być prawidłowy dla wybranych elementów.
8. Kliknij przycisk Zastosuj lub Uruchom.
9. W oknie dialogowym usuń wszelkie elementy, których nie chcesz uwzględniać w wyjątku.
10. W przypadku zagrożeń bezpieczeństwa zaznacz pozycję Rejestruj wykrycie zagrożenia bezpieczeństwa, aby
program Symantec Endpoint Protection rejestrował wykrycia.
11. Zaznacz wszystkie zasady wyjątków, które powinny stosować wyjątek.
12. Kliknij przycisk OK.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Konfiguracja Przekierowania ruchu sieciowego
Zasada Przekierowania ruchu sieciowego integruje funkcje usługi Symantec Web Security (WSS) w programie Symantec
Endpoint Protection. Przekierowanie ruchu sieciowego automatycznie przekierowuje cały ruch internetowy lub ruch
sieciowy na kliencie do usługi Symantec WSS, gdzie ruch jest dozwolony lub blokowany na podstawie zasad WSS.
Co to jest przekierowanie ruchu sieciowego?
Aby korzystać z tej funkcji w program Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), wymagana jest aktywna
subskrypcja usługi Symantec Web Security Service. Skontaktuj się z przedstawicielem klienta w celu uzyskania
subskrypcji.
Uwaga: W wersji 14.3 RU1 nazwa Przekierowanie ruchu WSS została zmieniona na Przekierowanie ruchu sieciowego.
Nazwa Zasada integracji została zmieniona na Zasadę przekierowania ruchu sieciowego.
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Wymagania i ograniczenia techniczne
Wymaganie

Opis

Obsługiwane
przeglądarki

System Windows:
• Microsoft Internet Explorer 9–11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
System Mac
• Na komputerach Mac obsługiwane są przeglądarki Safari, Chrome i Firefox.
• Przeglądarka Firefox w wersji 65 i nowszej jest obsługiwana w wersji 14.2 RU1 lub nowszej.

Ograniczenia

• Usługa Web Security Service uwzględnia protokoły IPv4, ale nie IPv6.
Metoda tunelu ma następujące ograniczenia:

• Działa tylko w systemach Windows 10 64-bitowych w wersji 1703 i nowszych (opcja Semi-Annual Servicing

Channel). Metoda ta nie obsługuje żadnych innych systemów operacyjnych Windows ani klienta systemu Mac.

• Nie obsługuje urządzeń 64-bitowych z systemem Windows 10 z obsługą interfejsu HVCI
• Komputer kliencki kontaktuje się z ctc.symantec.com podczas instalacji, aby przekonwertować token

•

•
•
•
•

integracyjny na identyfikator klienta. Jeśli komputer nie możne nawiązać kontaktu, instalacja nie powiedzie się.
Aby uniknąć tej sytuacji dla wszystkich klientów, można użyć identyfikatora klienta zamiast tokenu integracji,
aby konwersja nie była konieczna.
Ruch wychodzący z klienta Symantec Endpoint Protection jest przekierowywany do WSS, zanim zostanie
sprawdzony przez zaporę klienta lub reguły reputacji adresu URL. Zamiast tego ruch ten jest analizowany
pod kątem zapory sieciowej WSS i reguł adresów URL. Na przykład, jeśli reguła zapory klienta SEP blokuje
google.com, a reguła WSS pozwala na dostęp do google.com, klient pozwala użytkownikom na dostęp do
google.com. Przychodzący ruch lokalny do klienta jest nadal przetwarzany przez zaporę Symantec Endpoint
Protection.
Portal WSS Captive nie jest dostępny dla metody tunelu, a klient ignoruje poświadczenia wezwania. W
nowszym wydaniu oprogramowania uwierzytelnianie SAML dla agenta WSS zastąpi Captive Portal i będzie
dostępne w kliencie Symantec Endpoint Protection.
Jeśli komputer kliencki łączy się z usługą WSS przy użyciu metody tunelu i obsługuje maszyny wirtualne, każdy
użytkownik-gość musi zainstalować certyfikat SSL podany w portalu WSS.
Ruch w sieci lokalnej, na przykład w katalogu domowym lub uwierzytelnianiu Active Directory, nie jest
przekierowywany.
Nie jest kompatybilny z Microsoft DirectAccess VPN.

Konfigurowanie zasady Przekierowania ruchu sieciowego za pomocą metody pliku PAC
Administrator WSS dostarcza adres URL pliku automatycznej konfiguracji serwera proxy (Proxy Auto Configuration, PAC)
lub token integracji z portalu WSS. Następnie zaktualizuj zasady Przekierowania ruchu sieciowego za pomocą pliku PAC
lub tokenu integracji i przypisz zasadę Przekierowania ruchu sieciowego do grupy.
Łączność: WSS-SEP-WTR z bezproblemową identyfikacją
Sprawdzone metody integracji z usługami Endpoint Protection i Web Security Services
Konfigurowanie Przekierowania ruchu sieciowego za pomocą metody tunelu
Metoda tunelu jest uznawana za funkcję w wersji beta. Należy przeprowadzić dokładne testowanie aplikacji w odniesieniu
do zasad WSS. Broadcom posiada stronę internetową w wersji beta, która oferuje przewodnik po testach oraz miejsce,
gdzie można zostawić opinie na temat własnych doświadczeń. Zaloguj się do następującej witryny sieci Web przy użyciu
poświadczeń Broadcom: Validate.broadcom.com
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Table 126: Konfigurowanie metody tunelu
Kroki

Opis

Krok 1: Uzyskanie tokenu
integracji z portalu WSS

1. Dodaj token integracji do nowej lub domyślnej zasady Przekierowania ruchu sieciowego.
Łączność: WSS-SEP-NTR z bezproblemową identyfikacją
2. Zachowaj odblokowanie zasad.
3. Przypisz zasadę Przekierowania ruchu sieciowego do grupy testowej.

Krok 2: Sprawdź, czy
Przekierowanie ruchu
sieciowego jest włączone
na kliencie

Podczas testowania klienta upewnij się, że Przekierowanie ruchu sieciowego jest włączone i połączone
z usługą WSS. Należy również upewnić się, że użytkownik klienta może wyłączyć Przekierowanie ruchu
sieciowego w przypadku, gdy nieprawidłowo skonfigurowana zasada WSS uniemożliwia użytkownikowi
dostęp do zasobu.
Sprawdzanie, czy przekierowanie ruchu sieciowego jest włączone na kliencie

Krok 3: Konfigurowanie i
testowanie zasad WSS.

Aby przetestować Przekierowanie ruchu sieciowego, należy najpierw skonfigurować lub zmodyfikować
zasady WSS w środowisku laboratoryjnym. Następnie należy uruchomić różne scenariusze testów
względem zasady WSS, która często obejmuje porównywanie zgodności urządzenia z zasadą WSS.
Testowanie zasady Przekierowanie ruchu sieciowego na kliencie programu Symantec Endpoint Protection

Krok 4: Blokowanie
zasady Przekierowania
ruchu sieciowego.

Po upewnieniu się, że zasady WSS działają w kliencie programu Symantec Endpoint Protection zgodnie
z oczekiwaniami, należy zablokować zasadę tak, aby komputer klienta był chroniony i aby użytkownik nie
mógł odłączyć klienta od usługi WSS.
Aby zablokować Przekierowanie ruchu sieciowego, zablokuj ikonę kłódki w zasadach Przekierowania
ruchu sieciowego SEPM.

Tworzenie raportów

• Zmiany konfiguracji zasady Przekierowania ruchu sieciowego są wyświetlane w dzienniku inspekcji programu
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Zdarzenia dla metody tunelu pojawiają się w dzienniku przekierowania zagrożeń sieciowych klienta. Te zdarzenia są
przekazywane do dziennika systemu programu Symantec Endpoint Protection Manager.

Aby wyświetlić dziennik Przekierowania ruchu sieciowego na kliencie:
1. Na stronie Stan komputera klienckiego obok pozycji Przekierowanie ruchu sieciowego kliknij pozycję Opcje >
Wyświetl dzienniki.
Zmiany wersji

• W przypadku wersji od 14.0.1 MP1 do 14.2 RU1 opcja Przekierowanie ruchu WSS dotyczy tylko komputerów z
systemem Windows.

• W wersji 14.2 RU2 dodano obsługę komputerów z systemem Mac.
• W wersji 14.2 dodano obsługę korzystania z rozszerzonego uwierzytelniania WSS i bardziej precyzyjnego
kontrolowania ruchu sieciowego w oparciu o użytkownika generującego ruch.

• W wersji 14.3 RU1 nazwa Przekierowanie ruchu WSS została zmieniona na Przekierowanie ruchu sieciowego.
• W 14.3 RU1 dodano nową metodę połączenia, zwaną metodą tunelu.

Co to jest Przekierowanie ruchu sieciowego?
Przekierowanie ruchu sieciowego chroni komputery klienckie przed niebezpiecznymi adresami URL, przekierowując ruch
sieciowy do usługi Symantec Web Security Service (WSS), gdzie zasady WSS zezwalają lub blokują ruch na kliencie
Symantec Endpoint Protection (SEP). Integracja z usługą Symantec WSS gwarantuje, że pracownicy nie mają dostępu do
destrukcyjnych witryn internetowych lub nie mogą stosować się do już zdefiniowanych zasad korzystania z internetu.
Jak działa Przekierowanie ruchu sieciowego
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Administrator WSS generuje plik PAC lub token integracji w portalu Symantec WSS. Dodaj plik PAC lub token
integracji do zasad przekierowania ruchu sieciowego program Symantec Endpoint Protection Manager, które następnie
wypycha integrację do klientów SEP. Komputer kliencki kontaktuje się z ctc.symantec.com, aby przekonwertować
token integracyjny na identyfikator klienta, który zawiera identyfikator zalogowanego użytkownika i informacje o
urządzeniu. Przy użyciu identyfikatora klienta użytkownicy nie muszą logować się za każdym razem, gdy korzystają
z Internetu. Gdy użytkownicy klienta logują się do swoich komputerów, klient SEP inicjuje bezpieczne połączenie (z
kluczem sesji i kluczem wstępnym (PSK)) z usługą WSS. Klient SEP następnie przekazuje potwierdzenie do WSS.
Potwierdzenie zawiera tożsamość użytkownika i inne informacje o komputerze, takie jak wersja systemu operacyjnego.
Ta bezproblemowa identyfikacja oznacza, że użytkownicy nie muszą logować się ponownie, gdy uzyskują dostęp do
Internetu za pośrednictwem Captive Portal lub Roaming Captive Portal (Tylko metoda pliku PAC). Proces ten pozwala na
stosowanie zasady dla poszczególnych użytkowników do ruchu i przekazuje ryzykowny kontekst klienta do rejestrowania i
raportowania przez usługę WSS.
Cały ruch obsługiwany w przeglądarce jest zarządzany na jeden z poniższych sposobów:

• Przekierowanie do serwera WSS
• Blokowanie
• Umożliwia przekazywanie do lokalizacji docelowej
Metody przekierowania
Zasada Przekierowywania ruchu sieciowego zapewniają dwie metody przekierowywania między klientem a usługą
Symantec WSS. Poniższa tabela opisuje korzyści każdej z metod i sposób ich działania.
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Table 127: Metody przekierowania
Metoda

Kiedy jej użyć

Jak to działa

Tunelu

Metoda tunelu osadza i wdraża technologię agenta
WSS w programie Symantec Endpoint Protection,
który przechwytuje aplikacje bez serwera proxy. Ta
metoda:
• Przekierowuje do dowolnego portu, a nie tylko 80
i 443.
• Przekierowuje dowolną aplikację, nie tylko
przeglądarki internetowe. Można również
przekierować tylko ruch internetowy.
• Jest bardziej niezawodna dla użytkowników
korzystających z roamingu, którzy często
zmieniają sieci
• Zapewnia lepsze bezpieczeństwo między
komputerem klienckim a centrum danych
przez szyfrowanie ruchu. Metoda pliku PAC nie
szyfruje ruchu.
• Jest uznawana za podstawową metodę
połączenia z WSS w przyszłości.
• Działa tylko w systemach Windows 10 64bitowych w wersji 1703 i nowszych.
Metoda tunelu jest obecnie uznawana za funkcję w
wersji beta.

Administrator WSS generuje losowy token
integracji w portalu WSS i dodaje go do zasady
Przekierowania ruchu sieciowego. Ta metoda
przechwytuje ruch z aplikacji, które nie obsługują
serwera proxy i umożliwia bardziej szczegółowy
poziom zarządzania zabezpieczeniami niż
przekierowanie samego pliku PAC. Token integracji
WSS przekazuje więcej danych nagłówka w celu
zidentyfikowania użytkownika, który zainicjował ruch,
co pozwala na stosowanie reguł ruchu sieciowego
dla poszczególnych użytkowników.
Ruch, który jest przekierowywany za pośrednictwem
metody tunelu, zależy od sposobu konfigurowania
zasad WSS. Reguły zasady mogą określać tylko
ruch internetowy lub wszystkie porty i protokoły.
Metoda tunelu zależy również od posiadanej licencji
WSS.
Metoda tunelu domyślnie instaluje certyfikat,
ponieważ jest to szyfrowany tunel.

Plik PAC

Metoda pliku PAC:
• Jest szybsza niż metoda tunelu.
• Działa na wszystkich obsługiwanych systemach
operacyjnych Windows.
• Działa na komputerach Mac
• Przekierowuje tylko ruch internetowy.

Administrator WSS konfiguruje plik PAC w portalu
WSS, aby uzyskać adres URL pliku PAC. Plik PAC
automatyzuje Przekierowanie ruchu sieciowego do
WSS i zapewnia bezpieczne ustawienia serwera
proxy dla przeglądarek internetowych. Metoda pliku
PAC umożliwia przekierowanie ruchu internetowego
z portu 80 i 443 do analizy. Jednak nie jest w stanie
ponownie przekierować ruchu poza 80/443 lub z
aplikacji, które nie honorują serwera proxy. Tylko
ruch internetowy jest przekierowywany do WSS.
Gdy użytkownik otwiera dowolną witrynę
internetową, przeglądarka przesyła cały ruch do
najbliższej usługi Web Security Service w chmurze
zgodnie z definicją w pliku PAC. W oparciu o reguły
definiowane przez plik PAC cały ruch obsługiwany w
przeglądarce jest zarządzany na jeden z poniższych
sposobów:
• Bez tokenu integracji WSS cały ruch internetowy
w przeglądarce odbywa się poprzez adres URL
pliku PAC dla usługi WSS. Wszyscy użytkownicy
podlegają tym samym regułom obsługi ruchu dla
ruchu sieciowego WSS.
• Dzięki tokenowi integracji WSS cały ruch
internetowy w przeglądarce odbywa się poprzez
lokalny buforowany plik PAC dla usługi WSS.
W usłudze WSS można określić użytkownika
inicjującego ruch oraz skierować odpowiednio
ruch internetowy.
Metoda pliku PAC została nazwana
Przekierowaniem ruchu internetowego (Web Traffic
Redirection) w wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych.
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Sprawdzanie, czy tunelowanie Przekierowania ruchu sieciowego (NTR) jest
włączone i podłączone na kliencie
1. Na kliencie programu Symantec Endpoint Protection kliknij pozycję Pomoc > rozwiązywanie problemów >
Przekierowanie ruchu sieciowego.
Jeśli zostanie wyświetlony panel Przekierowanie ruchu sieciowego. Jeśli panel nie pojawi się, metoda tunelu nie jest
włączona na kliencie.
Przekierowanie ruchu sieciowego jest połączone, jeśli w polu Stan wyświetlany jest komunikat Połączony.
2. Na kliencie przejdź do następującego testowego adresu URL: pod.threatpulse.com.
Jeśli Przekierowanie ruchu sieciowego jest włączone, użytkownik klienta powinien zobaczyć następujący komunikat.
Ponowne podłączenie do WSS
Przekierowanie ruchu sieciowego powinno pozostać stale połączone z usługą WSS. Istnieją jednak sytuacje, w których
połączenie zostanie przerwane. Sieć Wi-Fi może nie działać, połączenie internetowe zostanie wyłączone lub centrum
danych ulegnie awarii. Niezależnie od tego, co spowodowało awarię, gdy usługa znów jest dostępna, użytkownik klienta
musi ponownie połączyć się z usługą WSS.
Ponownie należy nawiązać połączenie z klientem na podstawie opisanej sytuacji.
Metoda

Opis

Jeśli klient wykryje, że połączenie jest przerwane.

• Na kliencie programu Symantec Endpoint Protection kliknij stronę Stan.
• Jeśli Przekierowanie ruchu sieciowego jest włączone, połączone i działa poprawnie
• Aby ponownie połączyć się z usługą WSS, użytkownik klienta powinien kliknąć przy

Jeśli klient nie wykryje, że połączenie zostało
przerwane.

• Na kliencie kliknij stronę Stan.
• Obok pozycji Przekierowanie ruchu sieciowego kliknij pozycję Opcje > Stan szc
• Pole Stan powinno wyświetlać komunikat Połączony. Jeśli tak nie jest, kliknij przyc

Testowanie zasady Przekierowania ruchu sieciowego w przeglądarce
Odwiedź witryny internetowe
Rozwiązanie WSS chroni organizacje, kategoryzując aplikacje i witryny sieci Web, a następnie zezwalając lub
odmawiając użytkownikowi klienta na podstawie zasady WSS. Testowanie tych zasad jest często trudne, ponieważ
wymaga od użytkownika próby odwiedzenia witryny, która może być niebezpieczna, np. takiej, która jest skategoryzowana
jako zawierająca znane oprogramowanie destrukcyjne. Aby testy były bezpieczniejsze, firma Symantec stworzyła witrynę
internetową zawierającą indywidualne łącza dla każdej kategorii. Użytkownicy klienta mogą klikać łącza, aby symulować
odwiedzanie danej kategorii bez zagrożenia.
1. Na komputerze klienckim otwórz okno przeglądarki i przejdź do witryny http://sitereview.symantec.com
2. Kliknij Kategorie i wybierz Strony testowe.
3. Kliknij poszczególne linki odpowiadające witrynom, które są dozwolone i blokowane przez zasadę WSS. Sprawdź,
czy agent jest zgodny z zasadami WSS dotyczącymi kategorii. Przykładowo, dozwolona witryna może wyglądać
następująco:
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4. Kliknij Ryzyko zagrożeń i wybierz Strony testowe.
Łącza są posortowane od 1 do 10 z rosnącym symulowanym ryzykiem.
5. Kliknij każdy link, aby sprawdzić, czy klient jest zgodny z zasadą zagrożenia WSS.
Odwiedź witrynę dozwoloną przez zasadę
Ten przykład przedstawia użytkownika odwiedzającego witrynę internetową dozwoloną przez zasadę WSS. Ruch jest
przekierowywany do WSS, sprawdzany i przekazywany do witryny internetowej.
1. Przejdź na http://www.broadcom.com
2. Sprawdź, czy komputer kliencki otwiera witrynę.

Przetestuj metodę tunelu z zasadami WSS
Zintegrowane rozwiązanie NTR można przetestować za pomocą zasad, które administrator WSS ustawia w konsoli
WSS. Może być konieczna współpraca z administratorem WSS w celu uzyskania listy witryn, które mogą być użyte do
testowania każdego scenariusza, ponieważ zasady każdej organizacji są inne. Zobacz: Wersja beta Przekierowania ruchu
sieciowego
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Informacje o funkcji Przekierowanie ruchu sieciowego na kliencie z systemem
Mac
Przekierowanie ruchu sieciowego umożliwia automatyzowanie przekierowywania ruchu internetowego do usługi
Symantec Web Security i zapewnia ochronę ruchu internetowego na każdym komputerze z programem Symantec
Endpoint Protection.
Administrator steruje ustawieniami funkcji Przekierowanie ruchu sieciowego, co obejmuje adres URL konfiguracji serwera
proxy oraz opcjonalny certyfikat główny usługi Symantec Web Security Service. Tylko administrator program Symantec
Endpoint Protection Manager może skonfigurować te ustawienia, które nie są dostępne w interfejsie klienta Symantec
Endpoint Protection. Adres URL pliku konfiguracji serwera proxy można wyświetlić na komputerach Mac w sekcji
Preferencje systemu > Sieć w obszarze Proxy. Certyfikat Usługi w chmurze jest dostępny w sekcji Pęk kluczy.
Przeglądarki internetowe Safari, Chrome oraz Firefox w wersji 65 i nowszych obsługują Przekierowanie ruchu sieciowego.
Symantec Endpoint Protectionwersje wcześniejsze niż 14.2 RU1 obsługują tylko przeglądarki Safari i Chrome.
NOTE
Metoda tunelu nie działa na klientach z systemem Mac.

Ustawienia funkcji Przekierowanie ruchu sieciowego
Przekierowanie ruchu sieciowego chroni komputery klienckie systemu Windows i Mac przed ruchem sieciowym,
przekierowując je do usługi Symantec Web Security Service (WSS), gdzie WSS zezwala lub blokuje ruch. WSS zezwala
lub blokuje ruch na podstawie zasad skonfigurowanych przez administratora WSS.
Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, wymagana jest
aktywna licencja subskrypcji usługi Web Security Service. Skontaktuj się z przedstawicielem klienta w celu uzyskania
subskrypcji.
Table 128: Ustawienia funkcji Przekierowanie ruchu sieciowego
Opcja

Opis

Włączanie Przekierowania ruchu sieciowego

Włącza lub wyłącza funkcję przekierowania ruchu sieciowego na klientach
Symantec Endpoint Protection. Należy zaznaczyć tę opcję, aby włączyć ją na
kliencie.
Jeśli ta opcja zostanie wyłączona dla metody pliku PAC, nadal można włączyć
opcję Zainstaluj certyfikat główny usługi Symantec Web Security na
klientach, aby ułatwić ochronę zaszyfrowanego ruchu sieciowego.
Nazwa tej opcji została zmieniona w wersji 14.3 RU1 z Włącz przekierowanie
ruchu sieciowego WSS.

Metoda przekierowania

• Metoda tunelu automatycznie przekierowuje cały ruch internetowy do

usługi WSS. Metoda tunelu jest uznawana za funkcję w wersji beta. Należy
przeprowadzić dokładne testowanie aplikacji w odniesieniu do zasad WSS.
• Metoda pliku PAC przekierowuje tylko ruch internetowy (porty 80 i 443).
Aby uzyskać informacje na temat różnic między metodami przekierowania,
zobacz:
Co to jest Przekierowanie ruchu sieciowego?
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Table 129: Opcje metody tunelu
Opcja
Token integracji sieci

Opis
Administrator WSS generuje losowy token integracji w portalu WSS.
Gdy klient Symantec Endpoint Protection odbiera token, kontaktuje się z
ctc.symantec.com i konwertuje token na identyfikator klienta. Identyfikator
klienta bezpiecznie przekazuje informacje o identyfikatorze użytkownika i
kontekście klienta do systemu WSS, po czym klient łączy się z usługą WSS.
Uwaga: Identyfikator klienta można użyć zamiast tokenu w przypadkach, gdy
komputer kliencki nie może połączyć się z Internetem podczas instalacji.

Table 130: Opcje metody pliku PAC
Opcja

Opis

Adres URL pliku konfiguracji serwera proxy
(PAC)

Wskazuje ścieżkę do pliku autokonfiguracji serwera proxy (PAC),
zdefiniowanego przez administratora WSS.
Ten adres URL można skonfigurować lub edytować tylko w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager.

Port przechwytywania ruchu

Wskazuje port używany przez usługę lokalnego serwera proxy.
W przypadku wersji wcześniejszych niż 14.2 RU1 ta opcja dotyczy tylko
komputerów z systemem Windows.

Token integracji sieci

Klienty programu Symantec Endpoint Protection używają tokenu do
bezpiecznego przekazywania informacji o identyfikatorze użytkownika i
kontekście klienta do usługi WSS. Usługa lokalnego serwera proxy wymaga
tokenu do analizowania informacji w nagłówku dla reguł dla poszczególnych
użytkowników umożliwiających blokowanie ruchu internetowego lub
zezwalających na jego obsługę.
Ta opcja zezwala na lokalne buforowanie pliku PAC.
W przypadku wersji wcześniejszych niż 14.2 RU1 ta opcja dotyczy tylko
komputerów z systemem Windows.

Zezwalaj na ruch bezpośredni, gdy ochrona sieci
nie jest dostępna

Opcji tej można użyć, aby dać użytkownikom dostęp do sieci, jeśli nie
powiedzie się uwierzytelnianie użytkowników za pomocą serwera proxy
w chmurze WSS (proxySG). Ta sytuacja ma miejsce, jeśli administrator
skonfigurował plik PAC, ale nie użytkowników przemieszczanych WSS.
• Jeśli ta opcja jest zaznaczona, a użytkownik klienta nie przechodzi
prawidłowo uwierzytelnienia, otwarcie klienta nie powiedzie się.
• Jeśli ta opcja jest niezaznaczona, a użytkownik klienta nie przechodzi
prawidłowo uwierzytelnienia, zamknięcie klienta nie powiedzie się.
Dopóki użytkownicy nie zostaną uwierzytelnieni, funkcja Przekierowanie ruchu
sieciowego nie zapewnia im ochrony. Przekierowanie ruchu sieciowego WSS
wywołuje uwierzytelnianie użytkownika co 5 minut w tle. Przekierowanie ruchu
sieciowego WSS wymusza ręczne uwierzytelnianie użytkownika w portalu WSS
Roaming Captive.
To ustawienie jest ignorowane do momentu podjęcia prawidłowej próby
uwierzytelnienia.
Ta opcja dotyczy klientów 14.2 RU2 MP1 i nowszych.
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Opcja

Opis

Włącz niestandardowy plik PAC serwera LPS

Zastępuje domyślny plik PAC hostowany przez serwer LPS na kliencie z
niestandardowym plikiem PAC. Niestandardowy plik PAC rozwiązuje problemy
ze zgodnością z aplikacjami innych firm, które nie działają z lokalnym serwerem
proxy nasłuchującym z karty pętli zwrotnej. Zaleca się dokonywanie wszystkich
innych konfiguracji do pomijania i filtrowania za pośrednictwem portalu WSS.
Ta opcja dotyczy klientów w wersji 14.3 i nowszych.
Ostrzeżenie: Jeśli niestandardowa opcja pliku PAC zostanie skonfigurowana
nieprawidłowo, może to uniemożliwić dostęp do Internetu użytkownikom klienta
i aplikacjom.
Uwaga: Zmiany wprowadzone przez niestandardowy plik PAC mogą nie zostać
zastosowane natychmiast. Może być konieczne ponowne uruchomienie klienta.

Zainstaluj certyfikat główny usługi Symantec
Web Security na klientach, aby ułatwić ochronę
zaszyfrowanego ruchu sieciowego

Instaluje odpowiedni certyfikat główny na klientach Symantec Endpoint
Protection, aby chronić zaszyfrowany ruch.
Tę opcję można włączyć, gdy opcja Włącz przekierowanie ruchu sieciowego
jest wyłączona, co umożliwia instalowanie certyfikatów głównych, nawet jeśli
opcja pliku PAC nie jest zaznaczona.

Testowanie zasad programuprogram Symantec Endpoint Protection
Manager
Konieczne może być przetestowanie zasad przed pobraniem ich na komputery klienckie lub w celu oceny programu
Symantec Endpoint Protection. Poniższe funkcje można przetestować za pomocą zasad program Symantec Endpoint
Protection Manager, aby upewnić się, że produkt działa poprawnie na komputerach klienckich.
Table 131: Funkcje, które można przetestować
Funkcja

Patrz temat

Ochrona przed
wirusami i
programami typu
spyware

Aby przetestować domyślną zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware, pobierz testowego
wirusa EICAR ze strony:
http://www.eicar.org/86-0-Intended-use.html
Testowanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Testowanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware

Technologia SONAR

Pobieranie pliku testowego Socer.exe w celu weryfikacji działania funkcji SONAR

Funkcja Insight

Jak przetestować łączność z serwerami Insight i serwerami licencjonowania firmy Symantec

Zapobieganie
włamaniom

Testowanie domyślnej zasady systemu zapobiegania włamaniom

Kontrola aplikacji

Blokowanie uruchomienia procesu na komputerze klienckim
Zapobieganie modyfikowaniu rejestru na komputerach klienckich przez użytkowników
Uniemożliwianie użytkownikom zapisu w określonym pliku
Dodawanie i testowanie reguły blokującej plik DLL
Dodawanie i testowanie reguły wymuszającej zakończenie procesu
Blokowanie uruchomienia procesu na komputerze klienckim
Zapobieganie modyfikowaniu rejestru na komputerach klienckich przez użytkowników
Uniemożliwianie użytkownikom zapisu w określonym pliku
Dodawanie i testowanie reguły blokującej plik DLL
Dodawanie i testowanie reguły wymuszającej zakończenie procesu

458

Testowanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Aby sprawdzić działanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware, można wykorzystać plik testowego
wirusa eicar.com. Testowy wirus EICAR to plik tekstowy opracowany przez Europejski Instytut Badań Wirusów
Komputerowych (European Institute for Computer Antivirus Research, EICAR). Jest to prosty i bezpieczny sposób
testowania większości oprogramowania antywirusowego. Można go użyć do sprawdzenia działania funkcji ochrony
antywirusowej klienta.
Testowanie zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware
1. Z komputera klienckiego pobierz plik wirusa testowego ze strony internetowej EICAR pod następującym adresem:
http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html
2. Uruchom plik testowy EICAR.
Wyświetlone zostanie powiadomienie o wykrytym zagrożeniu.
3. W programie program Symantec Endpoint Protection Manager na stronie Monitory kliknij pozycję Dzienniki.
4. Na karcie Dzienniki z listy rozwijanej Typ dziennika wybierz pozycję Zagrożenia, a następnie kliknij pozycję
Wyświetl dziennik.
5. Na stronie Dzienniki zagrożeń zostanie wyświetlone powiadomienie Zdarzenie znalezienia wirusa.

Blokowanie uruchomienia procesu na komputerze klienckim
Pliki są często przenoszone z serwera na komputer kliencki za pomocą klienta FTP. Aby uniemożliwić użytkownikom
przenoszenie plików, można dodać regułę blokującą próby uruchomienia klienta FTP z wiersza polecenia.
1. Aby dodać regułę blokującą uruchamianie procesu na komputerze klienckim, otwórz zasadę kontroli aplikacji, a
następnie w okienku Kontrola aplikacji kliknij przycisk Dodaj.
2. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji wybierz regułę z listy Reguły i w zakładce Właściwości w pole
tekstowe Nazwa reguły wpisz tekst ftp_zablokowany_z_cmd.
3. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
4. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwa procesu do dopasowania wpisz cmd.exe i kliknij OK.
5. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj warunek > Próby
uruchomienia procesu.
6. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Opis wpisz tekst no ftp from cmd.
7. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
8. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwa procesu do dopasowania wpisz ftp.exe i kliknij
§OK.
9. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji w zakładce Działania kliknij opcje Zablokuj dostęp, Włącz
rejestrowanie i Powiadom użytkownika.
10. W polu Powiadom użytkownika wpisz tekst ftp is blocked if launched from the cmd.
11. Kliknij przycisk OK dwa razy i przypisz zasadę do grupy.
Przetestuj działanie reguły.
12. Aby przetestować regułę blokującą uruchamianie procesu na komputerze klienckim, otwórz wiersz polecenia na
komputerze klienckim.
13. W oknie wiersza polecenia wpisz ftp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Zgodnie z regułą klient FTP nie powinien zostać otwarty.
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Zapobieganie modyfikowaniu rejestru na komputerach klienckich przez
użytkowników
Konkretny wpis rejestru może być chroniony poprzez uniemożliwianie użytkownikom dostępu lub modyfikowania kluczy
lub wartości rejestru. Można umożliwić użytkownikom przeglądanie kluczy rejestru, ale nie zmienianie ich nazw albo
modyfikowanie ich.
Testowanie tej funkcji:

• Dodaj klucz rejestru.
• Dodaj regułę pozwalającą na odczyt, ale nie na zapis danego klucza rejestru.
• Spróbuj dodać nową wartość do klucza rejestru.
1. Na komputerze klienckim otwórz edytor rejestru, wpisując polecenie regedit w wierszu polecenia.
2. W edytorze rejestru rozwiń pozycję HKEY_LOCAL_MACHINE\Software, a następnie utwórz nowy klucz rejestru o
nazwie „test”.
3. Aby uniemożliwić użytkownikom dokonywanie zapisu w rejestrze na komputerach klienckich, otwórz zasadę kontroli
aplikacji, a następnie w okienku Kontrola aplikacji kliknij przycisk Dodaj.
4. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj regułę.
5. Na karcie Właściwości w polu tekstowym Nazwa reguły wpisz HKLM_write_not_allowed_from_regedit.
6. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
7. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwa procesu do dopasowania wpisz regedit.exe i kliknij
OK.
8. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj warunek >
Próby dostępu do rejestru.
9. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Opis wpisz tekst registry access.
10. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
11. W oknie dialogowym Dodaj definicję klucza rejestru w polu Klucz rejestru wpisz HKEY_LOCAL_MACHINE
\software\test, a następnie kliknij przycisk OK.
12. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji w zakładce Działania w polu grupy Próba odczytu kliknij opcje
Zezwól na dostęp, Włącz rejestrowanie i Powiadom użytkownika
13. W polu Powiadom użytkownika wpisz tekst reading is allowed.
14. W polu grupy Próba utworzenia, usunięcia lub zapisu kliknij opcje Zablokuj dostęp, Włącz rejestrowanie i
Powiadom użytkownika.
15. W polu Powiadom użytkownika wpisz tekst writing is blocked.
16. Kliknij przycisk OK dwa razy i przypisz zasadę do grupy.
Przetestuj działanie reguły.
17. Aby przetestować regułę blokującą zapis w rejestrze, po zastosowaniu zasady na komputerze klienckim w Edytorze
rejestru rozwiń pozycję HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.
18. Kliknij utworzony wcześniej klucz rejestru o nazwie „test”.
19. Kliknij klucz testowy prawym przyciskiem myszy, kliknij opcję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wartość ciągu.
Dodanie nowej wartości do testowego klucza rejestru nie powinno być możliwe.
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Uniemożliwianie użytkownikom zapisu w określonym pliku
Można zezwolić użytkownikom na wyświetlanie, ale nie modyfikowanie konkretnego pliku. Plik taki może zawierać na
przykład dane finansowe, które użytkownicy powinni móc wyświetlać, ale nie edytować.
Można utworzyć regułę kontroli aplikacji i urządzeń, aby zapewnić użytkownikom dostęp tylko do odczytu pliku. Można na
przykład dodać regułę zezwalającą na otwarcie (ale nie edycję) pliku tekstowego w Notatniku.
1. Aby dodać regułę uniemożliwiającą użytkownikom zapis w określonym pliku, otwórz zasadę Kontrola aplikacji, po
czym w okienku Kontrola aplikacji kliknij przycisk Dodaj.
2. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj regułę.
3. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Nazwa reguły wpisz tekst 1.txt in c read allowed write
terminate.
4. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
5. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwa procesu do dopasowania wpisz notepad.exe, a
następnie kliknij przycisk OK.
6. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj warunek >
Próby dostępu do plików i folderów.
7. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Opis wpisz tekst file access launched.
8. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
9. W oknie dialogowym Dodaj definicję pliku lub folderu w polu tekstowym Nazwa pliku lub folderu do dopasowania
wpisz c:\1.txt, a następnie kliknij przycisk OK.
10. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji w zakładce Działania w polu grupy Próba odczytu wybierz
opcje Zezwól na dostęp, Włącz rejestrowanie i Powiadom użytkownika.
11. W polu Powiadom użytkownika wpisz tekst reading is allowed.
12. W polu grupy Próba utworzenia, usunięcia lub zapisu kliknij opcje Zablokuj dostęp, Włącz rejestrowanie i
Powiadom użytkownika.
13. W obszarze Powiadom użytkownika wpisz tekst writing to block Notepad.
14. Kliknij przycisk OK dwa razy i przypisz zasadę do grupy komputera klienckiego.
Przetestuj działanie reguły.
15. Aby przetestować regułę uniemożliwiającą użytkownikom zapis w określonym pliku, na komputerze klienckim otwórz
Eksplorator plików, przejdź do dysku c:\, a następnie kliknij opcję Plik > Nowy > Dokument tekstowy.
Jeśli utworzysz plik za pomocą Notatnika, będzie on miał atrybut tylko do odczytu.
16. Zmień nazwę pliku na „1.txt”.
Upewnij się, że plik zapisany jest w folderze c:\.
17. Otwórz plik c:\1.txt w Notatniku.
Plik można otworzyć, ale nie można go edytować.

Dodawanie i testowanie reguły blokującej plik DLL
Wymagane może być zablokowanie użytkownikowi dostępu do określonej aplikacji. Jednym ze sposobów zablokowania
możliwości otwierania aplikacji przez użytkownika jest zablokowanie pliku DLL, którego używa aplikacja. Aby zablokować
plik DLL, należy utworzyć regułę blokującą ładowanie go. Uniemożliwi to użytkownikowi otworzenie danej aplikacji.
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Na przykład plik Msvcrt.dll zawiera kod programu używany do uruchamiania różnych aplikacji systemu Windows,
takich jak Microsoft WordPad. Jeśli dodana zostanie reguła blokująca plik Msvcrt.dll na komputerze klienckim, otwarcie
programu Microsoft WordPad nie będzie możliwe.
NOTE
Niektóre aplikacje o wyższym poziomie zabezpieczeń mogą interpretować wstrzykiwanie pliku DLL jako
działanie niepożądane. Należy podjąć odpowiednie czynności zaradcze, aby zablokować wstrzyknięcie, lub
usunąć plik DLL.
1. Aby dodać regułę, która blokuje plik DLL, otwórz zasadę kontroli aplikacji, a następnie w okienku Kontrola aplikacji
kliknij przycisk Dodaj.
2. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj regułę.
3. Na karcie Właściwości w polu tekstowym Nazwa reguły wpisz tekst Block user from opening Microsoft
Wordpad.
4. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
5. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwa procesu do dopasowania wpisz C:\Program Files
\Windows NT\Accessories\wordpad.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
6. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj warunek >
Próby załadowania pliku DLL.
7. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Opis wpisz tekst dll blocked.
8. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących plików DLL.
9. W oknie dialogowym Dodaj definicję pliku DLL w polu tekstowym Nazwa pliku DLL do dopasowania wpisz
MSVCRT.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
10. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji w zakładce Działania kliknij opcje Zablokuj dostęp, Włącz
rejestrowanie i Powiadom użytkownika.
11. W polu Powiadom użytkownika wpisz tekst Should not be able to load WordPad.
12. Kliknij przycisk OK dwa razy i przypisz zasadę do grupy komputera klienckiego.
Przetestuj działanie reguły.
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13. Aby przetestować regułę, która blokuje plik DLL, spróbuj otworzyć program Microsoft WordPad na komputerze
klienckim.

Dodawanie i testowanie reguły wymuszającej zakończenie procesu
Narzędzie Process Explorer wyświetla procesy otwarte lub załadowane z bibliotek DLL oraz zasoby używane przez
procesy. Za pomocą narzędzia Process Explorer można również zakończyć proces. Można dodać regułę wymuszającą
zamknięcie narzędzia Process Explorer, jeśli użytkownik spróbuje za jego pomocą zamknąć aplikację Kalkulator.
1. Aby dodać regułę, która zakończy proces, otwórz zasadę kontroli aplikacji, a następnie w okienku Kontrola aplikacji
kliknij przycisk `Dodaj.
2. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj regułę.
3. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Nazwa reguły wpisz tekst Terminates Process Explorer if
Process Explorer tries to terminate calc.exe.
4. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
5. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwa procesu do dopasowania wpisz procexp.exe, a
następnie kliknij przycisk OK.
6. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji poniżej listy Reguły kliknij pozycję Dodaj > Dodaj warunek >
Próby zakończenia procesu.
7. W zakładce Właściwości w polu tekstowym Opis wpisz tekst dll stopped.
8. Kliknij opcję Dodaj na prawo od pozycji Zastosuj tę regułę do następujących procesów.
9. W oknie dialogowym Dodaj definicję procesu w polu Nazwy procesów do dopasowania wpisz calc.exe, a
następnie kliknij przycisk OK.
10. W oknie dialogowym Zestaw reguł kontroli aplikacji w zakładce Działania kliknij opcje Zakończ proces, Włącz
rejestrowanie i Powiadom użytkownika.
11. W polu Powiadom użytkownika wpisz tekst If you try to terminate the calc from procexp, procexp
terminates.
12. Kliknij przycisk OK dwa razy i przypisz zasadę do grupy.
Przetestuj działanie reguły.
13. Aby przetestować regułę odpowiedzialną za zakończenie procesu, na komputerze klienckim pobierz i zainstaluj
darmową wersję programu Process Explorer dostępną pod następującym adresem URL:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
14. Otwórz Kalkulator w systemie Windows.
15. Otwórz narzędzie Process Explorer.
16. W oknie programu Process Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy proces calc.exe, a następnie kliknij opcję
Kill Process.
Program Process Explorer zostanie zakończony.

Testowanie domyślnej zasady systemu zapobiegania włamaniom
Aby przetestować domyślną zasadę systemu zapobiegania włamaniom, należy najpierw wywołać zdarzenie na
komputerze klienckim.
Testowanie domyślnej zasady systemu zapobiegania włamaniom
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1. Zmień rozszerzenie w nazwie pliku wykonywalnego (.exe) na jpeg (.jpg).
2. Prześlij plik jpg do serwera sieciowego\lokalizacji sieciowej.
3. Na komputerze klienckim użyj przeglądarki internetowej do otwarcia pliku wykonywalnego o zmienionej nazwie.
NOTE
Aby otworzyć plik wykonywalny o zmienionej nazwie, należy uzyskać dostęp do serwera sieciowego
\lokalizacji sieciowej za pomocą adresu IP. Można na przykład wpisać: http://adres IP serwera
sieciowego/zmieniona nazwa pliku wykonywalnego.jpg
4. Jeśli zasada IPS działa poprawnie, na kliencie nastąpią te wydarzenia:

• Otwarcie pliku .jpg nie powinno być możliwe.
• Komunikat na ikonie w obszarze powiadomień informuje, że klient zablokował plik .jpg.
• Możesz otworzyć dziennik zabezpieczeń i poszukać pozycji, która stwierdza, że klient zablokował plik .jpg.
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Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Domyślnie program program Symantec Endpoint Protection Manager pobiera aktualizacje składników oprogramowania
z publicznych serwerów LiveUpdate firmy Symantec. Następnie klienci programu Symantec Endpoint Protection pobierają
te aktualizacje z programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Składniki oprogramowania to między innymi
definicje wirusów, sygnatury systemu zapobiegania włamaniom i szablony integralności hosta.
Table 132: Kroki aktualizowania treści na klientach Symantec Endpoint Protection
Zadanie

Opis

Upewnienie
się, że serwer
zarządzania zawiera
najnowszą treść z
serwera LiveUpdate
(zalecane)

Domyślnie usługa LiveUpdate działa jako składnik instalacji programu program Symantec Endpoint
Protection Manager. Ręczne uruchomienie usługi LiveUpdate może być konieczne w następujących
sytuacjach:
• Usługa LiveUpdate została pominięta podczas instalacji.
• Należy ponownie uruchomić usługę LiveUpdate, aby pobrać szablony integralności hosta oraz
sygnatury zapobiegania włamaniom.
• Usługę LiveUpdate najlepiej uruchomić przed kolejną aktualizacją zaplanowaną.
Sprawdzenie, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager jest zaktualizowany
Definicje programu program Symantec Endpoint Protection Manager można także zaktualizować za
pomocą pliku .jdb file.
Pobieranie plików .jdb w celu aktualizacji definicji programu Endpoint Protection Manager
Jeśli użytkownik korzysta z replikacji, treści i zasady można replikować między lokacją lokalną i lokacją
partnerską.
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji

Określenie sposobu,
w jaki komputery
klienckie pobierają
aktualizacje
(opcjonalnie)

Domyślnie komputery klienckie z systemem Windows pobierają aktualizacje składników
oprogramowania z serwera zarządzania. Pozostałe metody dostarczania treści obejmują dostawców
aktualizacji grupy, wewnętrzne serwery LiveUpdate oraz zewnętrzne narzędzia dystrybucyjne. Może być
konieczna zmiana metody dostarczania na taką, która obsługuje różne platformy klientów, dużą liczbę
klientów lub ograniczenia sieci.
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na komputerach klienckich zależnie
od platformy

Zmiana ustawień
usługi LiveUpdate dla
serwera zarządzania
(opcjonalnie)

Można dostosować częstotliwość inicjowania sesji usługi LiveUpdate, pobierane składniki ochrony oraz
inne opcje.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager

Zmniejszenie
przeciążenia sieci
(zalecane)

Jeśli serwer zarządzania odbiera od klientów zbyt wiele jednoczesnych żądań pełnego pakietu definicji,
może dojść do przeciążenia sieci. Ryzyka takiego przeciążenia można uniknąć, uniemożliwiając
klientom pobieranie pełnych definicji.
Zmniejszanie przeciążeń sieci spowodowanych żądaniami aktualizacji klientów

Zwiększenie
W celu zmniejszenia wpływu pobierania na obciążenie sieci należy pobierać składniki oprogramowania
wydajności (zalecane) losowo, aby klienci nie pobierali aktualizacji w tym samym czasie.
Wprowadzanie elementu losowego do równoczesnego pobierania składników oprogramowania —
informacje
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera
zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
W celu zmniejszenia wpływu pobierania na wydajność komputerów klienckich można skonfigurować
komputery klienckie do pobierania aktualizacji składników oprogramowania w czasie ich bezczynności.
Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne
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Zadanie

Opis

Zezwolenie
użytkownikom
końcowym na
zarządzanie własnymi
aktualizacjami
(opcjonalnie)

Domyślnie użytkownicy na komputerach klienckich mogą uruchamiać usługę LiveUpdate w dowolnym
czasie. Można jednak określić poziom kontroli nad aktualizacjami składników oprogramowania, jaką
mają użytkownicy.
Konfigurowanie poziomu kontroli użytkowników nad usługą LiveUpdate
Do aktualizacji definicji na komputerze klienckim można także użyć pliku Inteligentnego programu do
aktualizacji.
Aktualizowanie treści na klientach przy użyciu Inteligentnego programu do Symantec Endpoint
Protectionaktualizacji

Przetestuj aktualizacje
mechanizmu zanim
firma Symantec
je udostępni
(opcjonalnie)

Firma Symantec publikuje aktualizacje mechanizmu co kwartał. Aktualizacje mechanizmu można
pobrać przed ich publikacją, korzystając z określonego serwera Symantec LiveUpdate. Składniki
mechanizmu można przetestować przed ich wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.
Testowanie aktualizacji mechanizmu przed ich wdrożeniem na klientach z systemem Windows

Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na
klientach
Może być konieczna zmiana domyślnej metody aktualizacji klientów. Zależy to od platformy klienta, konfiguracji sieci,
liczby klientów oraz obowiązujących w firmie zasad dostępu i zasad zabezpieczeń.
Table 133: Metody rozsyłania składników oprogramowania i warunki ich stosowania
Metoda

Opis

Kiedy jej użyć

Program program
Symantec Endpoint
Protection Manager
do komputerów
klienckich (domyślnie)
(Windows, Mac,
Linux)

Domyślny serwer zarządzania automatycznie
aktualizuje komputery klienckie, którymi zarządza.
Użytkownik nie definiuje harmonogramu pobierania
aktualizacji z serwera zarządzania na klientów.
Klienty pobierają składniki oprogramowania z
serwera zarządzania w oparciu o tryb komunikacji i
częstotliwość pulsu.
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z
program Symantec Endpoint Protection Manager
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie
wypychania lub ściągania

Firma Symantec zaleca, aby używać tej metody
w każdym przypadku, w którym pozwalają na to
ograniczenia sieci i zasady firmowe.
Jeśli liczba klientów jest duża albo istnieją problemy
z przepustowością, można użyć tej metody w
połączeniu z dostawcami aktualizacji grupy.
Aby komputery z systemem Mac lub Linux mogły
odbierać aktualizacje składników oprogramowania
z serwera zarządzania, należy odpowiednio
skonfigurować serwer internetowy Apache.
Włączanie klientom komputerów Mac i Linux
pobierania zawartości Usługi LiveUpdate przy użyciu
serwera sieci Web Apache jako odwrotnego serwera
proxy

Dostawca aktualizacji
grupy do komputerów
klienckich
(Dotyczy tylko
systemu Windows).

Dostawca aktualizacji grupy to komputer kliencki,
który otrzymuje aktualizacje z serwera zarządzania.
Następnie dostawca aktualizacji grupy przekazuje
je do pozostałych komputerów klienckich w grupie.
Dostawca aktualizacji grupy może aktualizować wiele
grup.
Dostawcy aktualizacji grupy mogą rozsyłać wszystkie
typy składników oprogramowania pobierane
przez usługę LiveUpdate z wyjątkiem aktualizacji
oprogramowania klienckiego. Dostawców aktualizacji
grupy można również użyć do aktualizowania zasad.

Dostawcy aktualizacji grupy zmniejszają obciążenie
serwera zarządzania, a ich konfigurowanie jest
łatwiejsze niż konfigurowanie wewnętrznego serwera
LiveUpdate.
Dostawców aktualizacji grupy należy używać w
przypadku grup w lokalizacjach zdalnych o minimalnej
przepustowości.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu
rozsyłania składników oprogramowania do klientów
Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i
replikacji

466

Metoda
Wewnętrzny
serwer LiveUpdate
do komputerów
klienckich
(Windows, Mac,
Linux)

Opis
Komputery klienckie mogą pobierać aktualizacje
bezpośrednio z wewnętrznego serwera LiveUpdate,
który otrzymuje aktualizacje z serwera LiveUpdate
firmy Symantec.
W razie potrzeby można skonfigurować wewnętrzne
serwery LiveUpdate i rozesłać listę do komputerów
klienckich.
Harmonogram pobierania można zmienić z serwera
LiveUpdate na serwer zarządzania.
Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników
za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów
klienckich
Więcej informacji dotyczących konfigurowania
wewnętrznego serwera LiveUpdate zawiera dokument
LiveUpdate Administrator User's Guide pod adresem:
Pobieranie narzędzia LiveUpdate Administrator

Kiedy jej użyć
Wewnętrzny serwer LiveUpdate pozwala zmniejszyć
obciążenie serwera zarządzania w bardzo dużych
sieciach. W mniejszych sieciach należy sprawdzić,
czy na potrzeby organizacji nie wystarczą dostawcy
aktualizacji grupy.
Korzystanie z wewnętrznego serwera LiveUpdate
należy wziąć pod uwagę, jeśli:
• Użytkownik zarządza dużą siecią (więcej niż
10 000 klientów)
• Użytkownik zarządza klientami systemu Mac
lub Linux, którzy nie łączą się z zewnętrznym
serwerem LiveUpdate
• Organizacja używa wielu produktów firmy
Symantec, które w celu aktualizacji klientów
używają usługi LiveUpdate
Note: Serwera zarządzania i wewnętrznego serwera
LiveUpdate nie należy instalować na tym samym
komputerze sprzętowym lub wirtualnym. Instalacja na
tym samym komputerze może skutkować poważnymi
problemami z wydajnością serwerów.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Program LiveUpdate Administrator 2.x i Symantec
Endpoint Protection Manager na tym samym
komputerze
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z
wewnętrznego serwera LiveUpdate:

Zewnętrzny serwer
LiveUpdate firmy
Symantec do
komputerów
klienckich przez
Internet
(Windows, Mac,
Linux)

Komputery klienckie mogą odbierać aktualizacje
bezpośrednio z serwera LiveUpdate firmy Symantec.

Jeśli konieczne jest ustalenie harmonogramu
aktualizacji składników oprogramowania przez
klientów lub jeśli dostępna przepustowość połączenia
między programem Symantec Endpoint Protection
Manager a klientami jest ograniczona, należy
korzystać z zewnętrznego serwera LiveUpdate firmy
Symantec.
Aktualizacje programu program Symantec Endpoint
Protection Manager oraz aktualizacje zaplanowane
są domyślnie włączone. W przypadku ustawień
domyślnych klienty zawsze pobierają aktualizacje z
serwera zarządzania, chyba że serwer zarządzania
nie reaguje przez długi czas.
Note: Należy unikać konfigurowania pobierania
aktualizacji z zewnętrznego serwera LiveUpdate
firmy Symantec przez dużą liczbę zarządzanych,
połączonych z siecią klientów. Taka konfiguracja
powoduje niepotrzebne zmniejszenie przepustowości
łącza.
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z
zewnętrznego serwera LiveUpdate

Dystrybucja przy
użyciu narzędzi
innych firm
(Dotyczy tylko
systemu Windows).

Narzędzia innych firm, takie jak program Microsoft
SMS, umożliwiają rozsyłanie określonych plików
aktualizacji do klientów.

Z metody tej należy korzystać, jeśli pliki aktualizacji
mają być testowane przed rozesłaniem. Sprawdza
się także wtedy, gdy jest używana infrastruktura
dystrybucji przy użyciu narzędzia innej firmy.
Rozsyłanie składników oprogramowania przy użyciu
narzędzi dystrybucji innych firm
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Metoda
Narzędzie Intelligent
Updater
(Dotyczy tylko
systemu Windows).

Opis
Pliki narzędzia Intelligent Updater zawierają
składniki oprogramowania ochrony przed wirusami
i zagrożeniami bezpieczeństwa oraz składniki
zapobiegania włamaniom, których można używać do
ręcznej aktualizacji klientów.
Samorozpakowujące się pliki narzędzia Intelligent
Updater można pobrać ze strony internetowej firmy
Symantec.

Kiedy jej użyć
Jeżeli usługa LiveUpdate nie jest dostępna, można
korzystać z plików narzędzia Intelligent Updater.
Aktualizowanie treści na klientach przy użyciu
Inteligentnego programu do Symantec Endpoint
Protectionaktualizacji
Aby aktualizować inne rodzaje składników
oprogramowania, należy skonfigurować pobieranie
i przygotowywanie plików aktualizacji przez serwer
zarządzania.
Używanie narzędzi dystrybucji innych firm w celu
aktualizowania komputerów klienckich

Poniższy rysunek przedstawia przykład architektury dystrybucyjnej mniejszych sieci.
Poniższy rysunek przedstawia przykład architektury dystrybucyjnej większych sieci.
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na komputerach klienckich zależnie od platformy
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na
komputerach klienckich zależnie od platformy
Dostępne metody dostarczania definicji wirusów i innych składników oprogramowania na komputery klienckie różnią się w
zależności od platformy klienta.
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Table 134: Metody rozsyłania składników oprogramowania dla klientów w systemach Windows, Mac i Linux
Platforma

Metoda

Windows

Klienci systemu Windows domyślnie pobierają składniki oprogramowania z serwera zarządzania.
Aktualizacje można również pobrać z następujących źródeł:
• Serwer LiveUpdate (zewnętrzny lub wewnętrzny)
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate
• Zewnętrzny serwer LiveUpdate (tylko testy)
Testowanie aktualizacji mechanizmu przed ich wdrożeniem na klientach z systemem Windows
• Dostawca aktualizacji grupy
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
• Narzędzia dystrybucji innych firm
Rozsyłanie składników oprogramowania przy użyciu narzędzi dystrybucji innych firm
• Narzędzie Intelligent Updater
Aktualizowanie treści na klientach przy użyciu Inteligentnego programu do Symantec Endpoint
Protectionaktualizacji
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
W przypadku klientów z systemem Windows można również dostosować następujące ustawienia:
• Typy składników oprogramowania odbieranych przez klienta
• Możliwość pobierania definicji z wielu źródeł
• Możliwość pobierania mniejszych pakietów (różnic) z serwera usługi LiveUpdate, jeśli serwer zarządzania
dostarcza jedynie pełne definicje wirusów
Pełne pakiety definicji są bardzo duże. Zbyt duża liczba pobierań pełnych pakietów może przeciążyć sieć. Pakiety
różnicowe są zazwyczaj o wiele mniejsze i mają znacznie mniejszy wpływ na przepustowość sieci.
Zmniejszanie przeciążeń sieci spowodowanych żądaniami aktualizacji klientów

Mac i Linux

• Serwer LiveUpdate (zewnętrzny lub wewnętrzny)
• Serwer internetowy Apache skonfigurowany jako odwrotny serwer proxy

Włączanie klientom komputerów Mac lub Linux pobierania zawartości Usługi LiveUpdate przy użyciu serwera
sieci Web Apache jako odwrotnego serwera proxy

Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Typy treści pobieranych przez usługę LiveUpdate — informacje
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
Podczas konfigurowania serwera zarządzania do pobierania składników oprogramowania za pomocą usługi LiveUpdate
należy podjąć wiele decyzji. Gdy pobierane są składniki do programu program Symantec Endpoint Protection Manager,
pobierana jest zawartość dla wszystkich serwerów zarządzania w danej lokalizacji.
Decyzje dotyczące pobierania treści
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Table 135: Decyzje dotyczące pobierania składników oprogramowania
Decyzja

Opis

Który serwer LiveUpdate
ma dostarczać składniki
oprogramowania do
lokacji?

Można określić zewnętrzny serwer LiveUpdate firmy Symantec (zalecane) lub co najmniej jeden
wewnętrzny serwer LiveUpdate, który został wcześniej zainstalowany i skonfigurowany.
Serwera program Symantec Endpoint Protection Manager i wewnętrznego serwera LiveUpdate nie należy
instalować na tym samym komputerze sprzętowym lub wirtualnym. Instalacja na tym samym komputerze
może skutkować poważnymi problemami z wydajnością serwerów.
W razie użycia wewnętrznych serwerów LiveUpdate można dodać publiczny serwer LiveUpdate firmy
Symantec jako ostatni wpis. Jeśli klienty nie mogą połączyć się z żadnym z serwerów z listy, nadal mogą
pobrać aktualizacje z serwera LiveUpdate firmy Symantec.
Aby kontynuować korzystanie z wewnętrznego serwera usługi LiveUpdate, należy przeprowadzić
uaktualnienie do najnowszej wersji narzędzia LiveUpdate Administrator.
Pobieranie narzędzia LiveUpdate Administrator
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach

Ile wersji składników
oprogramowania
powinno być
przechowywanych w
lokacji?

W wersji 12.1.6 i nowszych wersjach, na serwerze zarządzania znajduje się tylko najnowszy pełny pakiet
składnika oprogramowania oraz pakiety przyrostowe tylu wersji, ile określi użytkownik. Takie rozwiązanie
pozwala oszczędzić miejsce na dysku serwera potrzebne do przechowywania wielu wersji składników
oprogramowania.
Liczbę wersji przechowywanych na serwerze określa liczba klientów wybrana podczas instalacji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
W przypadku każdego typu składnika oprogramowania usługi LiveUpdate domyślne wartości są
następujące:
Dla wersji 14:
• Jeżeli nie zaznaczysz pola wyboru Serwer zarządzania może obsłużyć poniżej 500 klientów,
program program Symantec Endpoint Protection Manager będzie przechowywał 21 wersji.
• Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Serwer zarządzania może obsłużyć poniżej 500 klientów, program
program Symantec Endpoint Protection Manager będzie przechowywał 90 wersji.
W przypadku wersji 12.1.6 lub w przypadku uaktualnień do wersji 14:
• W razie wybrania mniej niż 100 klientów program program Symantec Endpoint Protection Manager
przechowuje 12 wersji.
• W razie wybrania od 100 do 500 klientów program program Symantec Endpoint Protection Manager
przechowuje 21 wersji.
• W razie wybrania od 500 do 1,000 klientów program program Symantec Endpoint Protection Manager
przechowuje 42 wersji.
• W razie wybrania ponad 1000 klientów program program Symantec Endpoint Protection Manager
przechowuje 90 wersji.
W większości przypadków podczas uaktualniania instalacja zwiększa liczbę wersji, aby zachować
zgodność z tymi nowymi wartościami domyślnymi. Takie zwiększenie liczby wersji obywa się wtedy, gdy
liczba wersji sprzed uaktualnienia jest mniejsza niż nowa minimalna wartość domyślna wynikająca z
powyższych kryteriów.
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection

Jak często lokacja ma
sprawdzać dostępność
aktualizacji składników
oprogramowania usługi
LiveUpdate?

Zalecane jest stosowanie domyślnego harmonogramu uruchamiania usługi LiveUpdate na serwerze
program Symantec Endpoint Protection Manager co cztery godziny.

Do jakich systemów
operacyjnych jest
pobierana treść?

Usługa LiveUpdate pobiera składniki oprogramowania tylko do konkretnych systemów operacyjnych.
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Decyzja

Opis

Jakie typy składników
oprogramowania mają
być pobierane do
lokalizacji, a jakie do
klientów?

Należy się upewnić, że do danej lokacji pobierane są wszystkie składniki oprogramowania określone w
zasadach składników oprogramowania usługi LiveUpdate zastosowanych dla klientów.
Typy treści pobieranych przez usługę LiveUpdate — informacje
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection

Jakie języki aktualizacji
produktów mają być
pobierane?

To ustawienie dotyczy tylko aktualizacji produktów. Aktualizacje składników oprogramowania są pobierane
automatycznie we wszystkich językach.

Jaki rozmiar definicji ma
być pobierany?

Klienty standardowe i wbudowane/VDI w wersji 14 wykorzystują zestawy definicji o zredukowanym
rozmiarze (tylko najnowsze), które są obsługiwane przez serwer cloud. Skanowania na tych klientach
automatycznie wykorzystują rozszerzony zestaw definicji z serwera w chmurze.
Wersja 14 zawiera również klienta ciemnej sieci, który pobiera pełen zestaw definicji.
Klienci wbudowani/VDI wymagają starszej wersji treści o zmniejszonym rozmiarze.
Warning! Serwer zarządzania musi pobierać prawidłowe treści dla typó klientów w danej sieci. Jeżeli
serwer zarządzania nie pobiera treści wymaganych przez zainstalowanych klientów, klienty nie mogą
uzyskać aktualizacji z serwera zarządzania.

Czy należy testować
aktualizacje mechanizmu
zanim zostaną
opublikowane?

W przypadku dużych organizacji należy przetestować nowe aktualizacje mechanizmów i definicje zanim
zostaną one wprowadzone na wszystkich komputerach klienckich. Nowe aktualizacje mechanizmu warto
testować bez generowania dodatkowych zakłóceń i przestojów.
Testowanie aktualizacji mechanizmu przed ich wdrożeniem na klientach z systemem Windows

Pobieranie składników oprogramowania z serwera usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Gdy pobierane są składniki do serwera zarządzania, pobierana jest zawartość dla wszystkich serwerów zarządzania w
danej lokalizacji.
Aby skonfigurować lokację do pobierania składników oprogramowania:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lokacja lokalna, a następnie kliknij polecenie Edytuj
właściwości lokacji.
3. Na karcie LiveUpdate dokonaj wyboru spośród dostępnych opcji.
4. W obszarze Serwery źródłowe usługi LiveUpdate kliknij pozycję Edytuj źródłowe serwery, a następnie sprawdź
bieżący serwer LiveUpdate używany do aktualizowania serwera zarządzania. Domyślnie serwerem tym jest serwer
LiveUpdate firmy Symantec. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby używać istniejącego serwera źródłowego usługi LiveUpdate, kliknij przycisk OK.
• Aby używać wewnętrznego serwera usługi LiveUpdate, kliknij pozycję Użyj określonego wewnętrznego serwera
LiveUpdate, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

W przypadku wybrania opcji Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate, w oknie dialogowym Dodaj
serwer LiveUpdate wypełnij pola, podając informacje identyfikujące serwer LiveUpdate, a następnie kliknij przycisk
OK.
Można dodać więcej niż jeden serwer do celów przełączania awaryjnego. W przypadku awarii jednego z
serwerów usługę zapewnia inny serwer. Można również dodać publiczny serwer LiveUpdate firmy Symantec
jako ostatni serwer na liście. W takim przypadku należy podać adres URL publicznego serwera http://
liveupdate.symantecliveupdate.com.
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NOTE
W razie stosowania serwera UNC usługa LiveUpdate wymaga podawania domeny lub grupy roboczej jako
części nazwy użytkownika.
Jeśli komputer znajduje się w domenie, użyj formatu nazwa_domeny\nazwa_użytkownika.
Jeśli komputer znajduje się w grupie roboczej, użyj formatu nazwa_komputera\nazwa_użytkownika.
W oknie dialogowym Serwery LiveUpdate kliknij przycisk OK.
5. W obszarze Zarządzanie miejscem na dysku dla pobieranych plików wpisz liczbę przechowywanych wersji
składników oprogramowania.
6. W polu grupy Harmonogram pobierania kliknij pozycję Edytuj harmonogram, aby skonfigurować opcje
częstotliwości sprawdzania dostępności aktualizacji przez serwer. Kliknij przycisk OK.
7. W obszarze Platformy do pobrania kliknij pozycję Zmień platformy, a następnie sprawdź listę platform. Usuń
zaznaczenie platform, dla których nie chcesz pobierać składników oprogramowania.
8. W obszarze Typy składników oprogramowania do pobrania sprawdź listę typów aktualizacji, które są pobierane.
Aby dodać lub usunąć typ aktualizacji, kliknij pozycję Zmień wybór, zmodyfikuj listę, a następnie kliknij przycisk OK.
Lista powinna odpowiadać liście typów składników oprogramowania uwzględnionych w zasadzie składników
oprogramowania usługi LiveUpdate komputerów klienckich.
9. W obszarze Zawartość do pobrania dla typów klienta można zdecydować, czy pobierać i przechowywać treści dla
klientów standardowych i wbudowanych/VID, czy dla klientów ciemnej sieci. Należy również pobrać i przechowywać
treści o zmniejszonym i standardowym rozmiarze, jeżeli w sieci działają klienty w wersji 12.1.x.
WARNING
Konieczne jest pobranie prawidłowych treści dla typów klientów w danej sieci. Jeżeli nie pobrano treści
wymaganych przez zainstalowanych klientów, klienci nie mogą uzyskać aktualizacji z serwera zarządzania.
Aby zmodyfikować ustawienie, kliknij pozycję Zmień wybór, zmodyfikuj ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.
10. W obszarze Języki do pobrania sprawdź listę języków dla typów aktualizacji, które są pobierane.
Aby dodać lub usunąć język, kliknij pozycję Zmień wybór, zmodyfikuj listę, a następnie kliknij przycisk OK.
11. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia, a następnie zamknij okno.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Sprawdzenie, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager jest
zaktualizowany
Usługa LiveUpdate pobiera definicje oraz inne treści dla programu program Symantec Endpoint Protection Manager
zgodnie z harmonogramem. Treści można jednakże pobierać w dowolnym momencie, jeżeli program program Symantec
Endpoint Protection Manager nie jest w najnowszej wersji. Program program Symantec Endpoint Protection Manager
dostarcza tę treść do komputerów klienckich przy użyciu domyślnej zasady LiveUpdate.
Aby sprawdzić, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager jest zaktualizowany
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1. W konsoli kliknij pozycję Strona główna.
2. W polu grupy Stan systemu końcowego, w sekcji Definicje systemu Windows, porównaj ze sobą daty Najnowsze
na serwerze zarządzania oraz Najnowsze z firmy Symantec.
3. Jeśli daty nie są ze sobą zgodne, kliknij pozycje Admin > Serwery > Lokalna lokacja (Moja lokacja).
4. A następnie w obszarze Zadania kliknij pozycje Pobierz składniki z usługi LiveUpdate > Pobierz.
Jeśli nie możesz zaktualizować treści w programie program Symantec Endpoint Protection Manager za
pośrednictwem usługi LiveUpdate, pobierz plik .jdb ze strony Symantec Security Response. Program program
Symantec Endpoint Protection Manager przetworzy zawartość tych plików i udostępni je klientom do pobrania.
Pobieranie plików .jdb w celu aktualizacji definicji programu Endpoint Protection Manager
Sprawdzanie, kiedy składniki zostały pobrane z usługi LiveUpdate do programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Można określić datę i godzinę ostatniej aktualizacji składników programu program Symantec Endpoint Protection
Manager z usługi LiveUpdate.
Aby sprawdzić, które składniki zostały pobrane z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
5. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
6. Na stronie Administrator, w obszarze Zadania kliknij pozycję Serwery i wybierz lokację.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby sprawdzić status pobierania, kliknij Pokaż stan usługi LiveUpdate.
• Aby sprawdzić wersję bieżących składników, z których korzysta program Symantec Endpoint Protection Manager ,
kliknij Pokaż stan usługi LiveUpdate.

8. Kliknij przycisk Zamknij.
Rozwiązywanie problemów z usługą LiveUpdate oraz definicjami za pomocą programu Endpoint Protection Manager
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Typy treści pobieranych przez usługę LiveUpdate — informacje
Domyślnie program program Symantec Endpoint Protection Manager pobiera wszystkie typy treści z publicznych
serwerów LiveUpdate firmy Symantec. Zasada składników LiveUpdate pobiera następnie wszystkie rodzaje treści z
program Symantec Endpoint Protection Manager na klienty systemu Windows i Mac.
Jeżeli wyłączony zostanie dany typ treści z lokacji ale treść zostanie usunięta z zasady składników LiveUpdate, treści te
nie będą dostarczane do klientów. Zazwyczaj nie należy ograniczać treści pobieranych przez program program Symantec
Endpoint Protection Manager. Nie należy jednak wykluczać typu treści, jeśli nie ma się pewności co do jej przydatności.
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
Usługa LiveUpdate nie pobiera aktualizacji zasad. Program program Symantec Endpoint Protection Manager aktualizuje
zasady na klientach po przypisaniu nowej zasady do grupy lub zmodyfikowaniu istniejącej zasady.
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Table 136: Typy zawartości, które można pobierać za pomocą usługi LiveUpdate do programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Typ składnika

Opis

Aktualizacje
klientów

Firma Symantec zaleca pozostawienie tej opcji odznaczonej.
Aktualizacje produktu to ulepszenia zainstalowanego oprogramowania klienckiego. Aktualizacje produktu można
uzyskać za pomocą usługi LiveUpdate, jednak w przypadku programu Symantec Endpoint Protection ta metoda
nie jest zwykle wykorzystywana. Zamiast tego firma Symantec udostępnia nową wersję oprogramowania przez
stronę Broadcom Zarządzanie pobieraniem. Należy wtedy uaktualnić oprogramowanie serwera zarządzania
oraz oprogramowanie klienckie.
W celu aktualizacji klientów systemów Mac i Linux można użyć Kreatora wdrażania klientów, korzystając z
opcji Łącze internetowe i wiadomość e-mail oraz Zapisz pakiet.
Uaktualnianie do nowej wersji
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania

Poprawki
zabezpieczeń
klienta

Chroni przed lukami w zabezpieczeniach w klientach z systemem Windows, które zostały ujawnione publicznie.
Na przykład cyberprzestępca mógłby obejść funkcję ochrony programu Symantec Endpoint Protection.
Pole wyboru Ustawienia poprawek zabezpieczeń klienta w karcie Zasada ustawień usługi LiveUpdate >
Ustawienia dodatkowe pozwala aktualizować poprawki zabezpieczeń za pomocą usługi LiveUpdate, serwera
zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy.

Definicje wirusów
i programów typu
spyware

Dla platform x86 i x64 są dostępne oddzielne pakiety definicji wirusów. Ten typ składników oprogramowania
obejmuje również listę portali funkcji automatycznej ochrony oraz definicje narzędzia Power Eraser.

Sygnatury
Zapewniają natychmiastową ochronę przed nieznanymi zagrożeniami.
heurystyczne funkcji
SONAR
Sygnatury systemu
zapobiegania
włamaniom

Zapewnia ochronę przed zagrożeniami sieciowymi i podatnościami na uszkodzenia hosta. Obsługuje
mechanizmy wykrywania i zapobiegania włamaniom oraz funkcję Ograniczenie ataków na pamięć.

Treść funkcji
Integralność hosta

Zawierają szablony predefiniowanych wymagań dotyczących poprawek i środków zabezpieczających, które
muszą znajdować się na komputerach klienckich. Szablony są pobierane za pomocą usługi LiveUpdate dla
komputerów z systemami operacyjnymi Windows i systemami operacyjnymi Mac.
Dodawanie wymagania niestandardowego z szablonu

Sygnatury kontroli
wysyłek

Kontrolują przepływ wysyłek plików do centrum Symantec Security Response.

Ustawienia reputacji Zawiera aktualizacje danych reputacji używanych w systemie ochrony.
Rozszerzone
atrybuty plików i
sygnatury

Jest używany do aktualizowania certyfikatów i ukierunkowania funkcji Download Insight w większym stopniu
na dane. Dzięki tym ukierunkowanym na dane pobraniom firma Symantec można aktualizować listy zaufanych
sygnatur, korzystając z aktualizacji zgodnie ze stylem definicji.

Wykrywanie
zagrożeń i
odpowiedzi
dla systemu
końcowego

Definicje, które składnik oprogramowania Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego
wykorzystuje do wykrywania i badania podejrzanych sposobów działania i problemów na hostach i urządzeniach
końcowych. Składnik Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego zapewnia informacje
analityczne różnym składnikom produktu, w tym serwerom EDR oraz na potrzeby wysyłek.
Aktualizacje silnika produktu Endpoint Detection and Response dla klientów w wersji 14 RU1 i nowszych

Konfiguracja
i biblioteka
wspólnej sieci
komunikacyjnej

Definicje, które cały produkt wykorzystuje do sieciowego przesyłania danych i telemetrii. Definicje te są
potrzebne do zapytań o reputację, a także wysyłek i komunikacji z serwerami EDR. Definicje z tej kategorii
obejmują SEPM STIC i SEPC STIC odpowiednio dla klienta program Symantec Endpoint Protection Manager i
Symantec Endpoint Protection .
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Typ składnika

Opis

Technologia
Advanced Machine
Learning

Definicje używane podczas skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania typu spyware dla klientów
korzystających z zasady niskiej przepustowości (dodane w 14.0.1). Tryb niskiej przepustowości jest zalecany w
przypadku klientów standardowych podłączonych do sieci korzystającej z wolnego połączenia internetowego. W
trybie niskiej przepustowości funkcja LiveUpdate pobiera aktualizacje raz na tydzień lub rzadziej. Aby skorzystać
z trybu niskiej przepustowości, należy zarejestrować się w chmurze i włączyć zasadę Niska przepustowość. Tryb
niskiej przepustowości nie jest obsługiwany przez klienty ciemnej sieci.
Jeśli serwer zarządzania nie zostanie zarejestrowany w portalu w chmurze lub użytkownik nie zamierza
korzystać z zasady niskiej przepustowości, należy wyłączyć tę opcję, aby oszczędzić pasmo i przestrzeń
dyskową w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aktualizowanie urządzeń klienckich w środowiskach o niskiej przepustowości

Przekierowanie
ruchu sieciowego
WSS

Definicje, które wykorzystuje funkcja przekierowania ruchu sieciowego WSS. Usługa przekierowania ruchu
sieciowego WSS korzysta z serwerów WSS w celu zapewnienia bezpiecznych ustawień proxy dla przeglądarek
internetowych. (Dodane w 14.1 MP1)

Definicje
SymPlatform

Symantec Endpoint Foundation (SEF) to struktura, która zapewnia przyszłe technologie ochrony jako zawartość
za pośrednictwem usługi LiveUpdate. SEF umożliwia pobieranie nowych funkcji do klientów bez konieczności
ich uaktualniania.
Zawiera definicje reputacji adresu URL (wersja 14.3 RU1 lub nowsze)

Zawartość Kontroli
aplikacji

Definicje używane przez mechanizm Kontrola aplikacji w odniesieniu do zasady Kontrola aplikacji. Ta opcja
powinna być zawsze włączona.
Te funkcje działają tylko w przypadku klientów w wersji 14.2 i nowszych. W przypadku starszych klientów
systemu Windows najpierw należy wykonać aktualizację do wersji 14.2.

Funkcja obsługi
poleceń zasad

Treść używana przez mechanizm funkcji obsługi poleceń zasad.

Dane funkcji
Endpoint Threat
Defense dla usługi
AD

Treść używana przez mechanizm usługi Active Directory Defense. Dodano w 14.2 RU1.

Opcje zawartości narzędzia LiveUpdate Administrator dla produktu Endpoint Protection 14
W zasadzie składników LiveUpdate nie można wyłączyć określonych typów zawartości, takich jak Rozszerzone atrybuty
plików i sygnatury, Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego czy Konfiguracja i biblioteka
wspólnej sieci komunikacyjnej.
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Table 137: Funkcje i wymagane przez nie aktualizacje składników oprogramowania
W razie instalacji
klienta niezarządzanego
Ochrona przed wirusami
i programami typu
spyware

Podczas aktualizacji należy pobrać te typy składników oprogramowania

• Definicje wirusów i programów typu spyware
• Definicje funkcji SONAR
•
•

Podczas konfigurowania typów składników oprogramowania we właściwościach lokacji ten typ
składników oprogramowania ma nazwę Sygnatury heurystyczne funkcji SONAR.
Scentralizowane ustawienia reputacji
Podczas konfigurowania typów składników oprogramowania we właściwościach lokacji ten typ
składników oprogramowania ma nazwę Ustawienia reputacji.
Dane odwołania (pobierane domyślnie, nie można skonfigurować w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager)
Lista dozwolonych firmy Symantec (Symantec Whitelist)
Sygnatury kontroli wysyłek
Lista portali funkcji Automatyczna ochrona
Definicje narzędzia Power Eraser
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury (od wersji 14)
Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego (od wersji 14)
Konfiguracja i biblioteka wspólnej sieci komunikacyjnej
Advanced Machine Learning (od wersji 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
Ochrona przed wirusami • Definicje wirusów i programów typu spyware
i programami typu
• Definicje funkcji SONAR
spyware > Ochrona
pobierania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podczas konfigurowania typów składników oprogramowania we właściwościach lokacji ten typ
składników oprogramowania ma nazwę Sygnatury heurystyczne funkcji SONAR.
Scentralizowane ustawienia reputacji
Dane odwołania
Lista dozwolonych firmy Symantec (Symantec Whitelist)
Sygnatury systemu zapobiegania włamaniom
W razie wybrania tej opcji do pobrania zawiera aktualizacje zarówno sygnatur systemu zapobiegania
włamaniom, jak i mechanizmów systemu zapobiegania włamaniom.
Sygnatury kontroli wysyłek
Lista portali funkcji Automatyczna ochrona
Definicje narzędzia Power Eraser
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury (od wersji 14)
Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego (od wersji 14)
Konfiguracja i biblioteka wspólnej sieci komunikacyjnej
Advanced Machine Learning (od wersji 14.1)
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W razie instalacji
klienta niezarządzanego
Ochrona przed wirusami
i programami typu
spyware > Skaner
programu Outlook

Podczas aktualizacji należy pobrać te typy składników oprogramowania

• Definicje wirusów i programów typu spyware
• Definicje funkcji SONAR

Podczas konfigurowania typów składników oprogramowania we właściwościach lokacji ten typ
składników oprogramowania ma nazwę Sygnatury heurystyczne funkcji SONAR.
Scentralizowane ustawienia reputacji
Dane odwołania
Lista dozwolonych firmy Symantec (Symantec Whitelist)
Sygnatury kontroli wysyłek
Lista portali funkcji Automatyczna ochrona
Definicje narzędzia Power Eraser
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury
Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego (od wersji 14)
Konfiguracja i biblioteka wspólnej sieci komunikacyjnej
Advanced Machine Learning (od wersji 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ochrona przed wirusami • Definicje wirusów i programów typu spyware
i programami typu
• Definicje funkcji SONAR
spyware > Skaner
programu Notes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podczas konfigurowania typów składników oprogramowania we właściwościach lokacji ten typ
składników oprogramowania ma nazwę Sygnatury heurystyczne funkcji SONAR.
Scentralizowane ustawienia reputacji
Dane odwołania
Lista dozwolonych firmy Symantec (Symantec Whitelist)
Sygnatury kontroli wysyłek
Lista portali funkcji Automatyczna ochrona
Definicje narzędzia Power Eraser
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury
Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego (od wersji 14)
Konfiguracja i biblioteka wspólnej sieci komunikacyjnej
Advanced Machine Learning (od wersji 14.1)

Zapobieganie
zagrożeniom > SONAR

Definicje funkcji SONAR
Sygnatury kontroli wysyłek
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury
Technologia Advanced Machine Learning

Zapobieganie
zagrożeniom > Kontrola
aplikacji

Sygnatury kontroli wysyłek
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury
Zawartość Kontroli aplikacji (od wersji 14.2)

Zasada integracji

Przekierowanie ruchu sieciowego WSS (od wersji 14.1 MP1)

Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i
hostów > Zapobieganie
włamaniom

• Sygnatury systemu zapobiegania włamaniom

Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i
hostów > Zapora

Sygnatury kontroli wysyłek
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury

Integralność hosta

Treść funkcji Integralność hosta
Sygnatury kontroli wysyłek
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury

•
•

W razie wybrania tej opcji do pobrania zawiera aktualizacje zarówno sygnatur systemu zapobiegania
włamaniom, jak i mechanizmów systemu zapobiegania włamaniom.
Sygnatury kontroli wysyłek
Rozszerzone atrybuty plików i sygnatury

Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
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Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach

Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego
serwera LiveUpdate:
Domyślnie klienty systemów Windows, Mac i Linux pobierają aktualizacje z serwera zarządzania.
W przypadku zarządzania dużą liczbą klientów można zastosować dostawców aktualizacji grupy dla klientów z systemem
Windows. Dostawcy aktualizacji grupy zmniejszają obciążenie serwera zarządzania i łatwiej jest ich skonfigurować niż
wewnętrzny serwer LiveUpdate.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
Zamiast używać domyślnego serwera zarządzania lub dostawców aktualizacji grupy w celu aktualizowania klientów,
można:

• Skonfigurować wewnętrzny serwer LiveUpdate.
• Używać serwera LiveUpdate firmy Symantec znajdującego się na zewnątrz chronionej sieci.
Aby używać wewnętrznego serwera LiveUpdate, należy wykonać następujące zadania:

• Zainstalować wewnętrzny serwer LiveUpdate.

Więcej informacji dotyczących używania wewnętrznego serwera LiveUpdate zawiera dokument LiveUpdate
Administrator User's Guide.
NOTE

•

program Symantec Endpoint Protection Manager nie obsługuje już starszych wersji narzędzia LiveUpdate
Administrator 1.x. Aby kontynuować korzystanie z wewnętrznego serwera usługi LiveUpdate, należy
przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji narzędzia LiveUpdate Administrator. Obsługa narzędzia
LiveUpdate Administrator 2.x i nowszego jest zawsze włączona.
Za pomocą zasady ustawień usługi LiveUpdate należy skonfigurować klienty do używania tego wewnętrznego serwera
LiveUpdate.
NOTE
Można określić ustawienia serwera proxy dla klientów łączących się z wewnętrznym serwerem LiveUpdate w
celu uzyskania aktualizacji. Ustawienia serwera proxy dotyczą jedynie aktualizacji. Nie dotyczą innych typów
komunikacji zewnętrznej klientów. Serwer proxy dla innych typów komunikacji zewnętrznej klientów należy
skonfigurować oddzielnie.
Określanie serwera proxy używanego przez klienty do komunikacji z serwerem LiveUpdate firmy Symantec lub
wewnętrznym serwerem LiveUpdate

Aby skonfigurować klienty z systemem Windows do korzystania z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate otwórz zasadę, którą chcesz edytować.
W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Ustawienia serwera.
W okienku Ustawienia serwera zaznacz pozycję Użyj serwera LiveUpdate.
Kliknij pozycję Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
W oknie dialogowym Dodawanie serwera LiveUpdate wpisz niezbędne informacje identyfikujące żądany serwer i
umożliwiające komunikację z nim.
Dla adresu URL:
– Jeśli stosowana jest metoda HTTP lub HTTPS, należy wpisać adres URL serwera. Przykład: Nazwa domeny: http://
myliveupdateserver.com
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• Adres IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Adres IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod

– Jeśli stosowana jest metoda FTP, należy wpisać adres FTP serwera. Na przykład: ftp://myliveupdateserver.com
– Jeśli stosowana jest metoda LAN, należy wpisać ścieżkę UNC serwera. Przykład: \\myliveupdateserver\LUDepot

7. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera, a następnie kliknij przycisk OK.
NOTE
W razie stosowania serwera UNC usługa LiveUpdate wymaga podawania domeny lub grupy
roboczej, a nie tylko nazwy użytkownika. Jeśli komputer jest częścią domeny, użyj formatu
nazwa_domeny\nazwa_użytkownika. Jeśli komputer należy do grupy roboczej, użyj formatu
nazwa_komputera\nazwa_użytkownika.
8. W obszarze Zasada usługi LiveUpdate kliknij pozycję Harmonogram, aby skonfigurować harmonogram aktualizacji
za pomocą usługi LiveUpdate, a następnie wybierz OK.
Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich
9. Opcjonalnie można kliknąć pozycję Ustawienia zaawansowane.
Zadecyduj, czy zachować, czy zmienić domyślne ustawienia użytkownika, ustawienia aktualizacji produktu i
ustawienia nagłówka niestandardowego. Zazwyczaj użytkownicy nie powinni mieć możliwości modyfikacji ustawień
aktualizacji. Można im jednak umożliwić ręczne uruchamianie sesji usługi LiveUpdate, jeśli nie obsługuje się setek lub
tysięcy klientów.
Konfigurowanie poziomu kontroli użytkowników nad usługą LiveUpdate
10. Kliknij przycisk OK.
Aby skonfigurować klienty z systemem Mac lub Linux do korzystania z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Na stronie Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate otwórz zasadę.
W obszarze Ustawienia systemu Mac lub Ustawienia systemu Linux kliknij pozycję Ustawienia serwera.
Kliknij pozycję Użyj określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
W oknie dialogowym Dodawanie serwera LiveUpdate wpisz niezbędne informacje identyfikujące żądany serwer i
umożliwiające komunikację z nim.
Dla adresu URL:
– Jeśli stosowana jest metoda HTTP lub HTTPS, należy wpisać adres URL serwera. Przykład: Nazwa domeny: http://
myliveupdateserver.com
• Adres IPv4: http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Adres IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– Jeśli stosowana jest metoda FTP, należy wpisać adres FTP serwera. Na przykład: ftp://myliveupdateserver.com
– Jeśli stosowana jest metoda LAN, należy wpisać ścieżkę UNC serwera. Przykład: \\myliveupdateserver\LUDepot
W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli serwer używa protokołu FTP, kliknij Zaawansowane ustawienia serwera, tryb FTP stosowany przez serwer,
Aktywny lub Pasywny, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby zmodyfikować harmonogram, kliknij przycisk Harmonogram.
Kliknij przycisk OK.

Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
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Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z zewnętrznego
serwera LiveUpdate
Domyślnie program program Symantec Endpoint Protection Manager zapewnia aktualizacje klientów Windows. Aby
zmniejszyć przeciążenia sieci przy aktualizacji klienta Windows, należy również pozwolić klientom na uzyskanie
aktualizacji z serwera LiveUpdate. Klienci systemu Linux i Mac muszą pobierać aktualizacje z serwera LiveUpdate, można
też skonfigurować ich do pobierania aktualizacji z serwera zarządzania przy użyciu serwera internetowego Apache jako
odwrotnego serwera proxy.
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
Włączanie klientom komputerów Mac i Linux pobierania zawartości Usługi LiveUpdate przy użyciu serwera sieci Web
Apache jako odwrotnego serwera proxy
NOTE
Może być również konieczne ustanowienie komunikacji między serwerem proxy a serwerem program Symantec
Endpoint Protection Manager, aby mógł się łączyć z usługami subskrypcji firmy Symantec. Serwer proxy może
zapewniać dodatkowy poziom ochrony między lokacją a zewnętrznym serwerem LiveUpdate firmy Symantec.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do łączenia się z serwerem proxy w
celu uzyskania dostępu do Internetu i pobrania składników oprogramowania z usługi Symantec LiveUpdate
Aby skonfigurować klienty do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate
1. W konsoli otwórz zasadę usługi LiveUpdate i kliknij pozycję Edytuj.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows, Ustawienia systemu Mac lub Ustawienia systemu Linux kliknij
pozycję Ustawienia serwera.
3. Kliknij pozycję Użyj domyślnego serwera LiveUpdate firmy Symantec lub określ inny serwer LiveUpdate. W razie
potrzeby wprowadź konfigurację serwera proxy.
4. Kliknij przycisk OK.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do
łączenia się z serwerem proxy w celu uzyskania dostępu do Internetu i pobrania
składników oprogramowania z usługi Symantec LiveUpdate
Program program Symantec Endpoint Protection Manager można skonfigurować, aby łącząc się z Internetem korzystał
z serwera proxy. Serwer proxy może dodać warstwę zabezpieczeń, ponieważ tylko serwer proxy ma bezpośrednie
połączenie z Internetem.
Aby skonfigurować program program Symantec Endpoint Protection Manager do łączenia się z serwerem proxy w
celu uzyskania dostępu do Internetu i pobrania składników oprogramowania z usługi Symantec LiveUpdate:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery wybierz serwer zarządzania, który ma się łączyć z serwerem proxy.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości serwera.
4. Na karcie Serwer proxy, w obszarze Ustawienia serwera proxy protokołu HTTP lub Ustawienia serwera proxy
protokołu FTP, dla ustawienia Używanie serwera proxy wybierz opcję Użyj niestandardowych ustawień serwera
proxy.
5. Wpisz ustawienia serwera proxy.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych ustawieniach, kliknij pozycję Pomoc.
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6. Kliknij przycisk OK.
Określanie serwera proxy używanego przez klientów do komunikacji z serwerem LiveUpdate firmy Symantec lub
wewnętrznym serwerem LiveUpdate

Określanie serwera proxy używanego przez klientów do komunikacji z serwerem
LiveUpdate firmy Symantec lub wewnętrznym serwerem LiveUpdate
Można określić serwer proxy używany przez klientów do komunikacji z wewnętrznym serwerem LiveUpdate. Ustawienia
serwera proxy nie mają wpływu na żadne ustawienia dostawców aktualizacji grupy.
NOTE
Należy oddzielnie skonfigurować ustawienia serwera proxy używanego do innej komunikacji klienta.
1. Opcja 1: Aby określić serwer proxy używany przez klientów na komputerach z systemami Windows i Linux do
komunikacji z serwerem Symantec LiveUpdate lub wewnętrznym serwerem LiveUpdate, w konsoli kliknij Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate, a następnie kliknij kartę Ustawienia usługi LiveUpdate.
3. Kliknij żądaną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Edytuj.
4. W obszarze Ustawienia systemu Windows lub Ustawienia systemu Linux kliknij pozycję Ustawienia serwera.
5. W obszarze Konfiguracja serwera proxy usługi LiveUpdate kliknij pozycję Konfiguruj opcje serwera proxy.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• W przypadku klienta dla systemu Windows wybierz odpowiednie opcje na karcie HTTP lub HTTPS. Można również
•

określić ustawienia serwera proxy dla protokołu FTP.
W przypadku klienta dla systemu Linux wybierz odpowiednie opcje na karcie HTTP.

Dodatkowe informacje na temat opcji są dostępne w Pomocy online.
7. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Opcja 2: Aby określić serwer proxy używany przez klientów na komputerach z systemem Mac do komunikacji z
serwerem LiveUpdate firmy Symantec lub wewnętrznym serwerem LiveUpdate, w konsoli kliknij Klienci > Zasady.
10. W obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji, w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia
komunikacji zewnętrznej.
11. Wybierz żądane opcje na karcie Serwer proxy (Mac).
Dodatkowe informacje na temat opcji są dostępne w Pomocy online.
12. Kliknij przycisk OK.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą
usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich
Ustawienia harmonogramu usługi LiveUpdate klienta są zdefiniowane w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate. Te
ustawienia dotyczą sesji usługi LiveUpdate, które pobierają najnowsze aktualizacje z serwera LiveUpdate firmy Symantec
lub z wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
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Aby zmniejszyć użycie przepustowości, można zezwolić klientom na uruchamianie zaplanowanych sesji LiveUpdate tylko
wtedy, gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków:

• Definicje wirusów i programów typu spyware na komputerze klienckim są starsze niż dwa dni.
• Komputer kliencki jest odłączony od serwera program Symantec Endpoint Protection Manager przez ponad osiem
godzin.

NOTE
Aby mieć pewność, że każdy rzadko łączący się z siecią komputer kliencki pobiera najnowsze aktualizacje,
należy zezwolić wszystkim komputerom na pobieranie aktualizacji z serwera LiveUpdate firmy Symantec. Te
serwery są publiczne, co oznacza, że pobierając aktualizacje, klient nie jest ograniczony połączeniem z siecią
lokalną.
1. Option 1: Aby skonfigurować harmonogram pobierania usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich z systemem
Windows, kliknij pozycję Zasady, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.
2. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate kliknij wybraną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie Edytuj.
3. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Harmonogram.
4. Upewnij się, że pole Włącz harmonogram usługi LiveUpdate jest zaznaczone. Domyślnie ta opcja jest włączona.
5. Określ częstotliwość.
W razie wybrania opcji Codziennie ustaw również godzinę uruchamiania. W razie wybrania opcji Co tydzień ustaw
również godzinę uruchamiania i dzień tygodnia.
6. W razie wybrania dowolnej częstotliwości innej niż Ciągle określ Okno ponawiania prób.
Okno ponawiania prób określa liczbę godzin lub dni, przez którą komputer kliencki ponawiać ma próby uruchomienia
usługi LiveUpdate, jeśli z jakiegoś powodu jej zaplanowane uruchomienie nie powiodło się.
7. Jeśli to konieczne, ustaw wszystkie dodatkowe opcje. Firma Symantec zaleca, aby nie zmieniać domyślnych wartości
uruchamiania usługi LiveUpdate w przypadku nieaktualnych definicji klienta oraz gdy klient nie łączy się długo z
serwerem zarządzania.
8. Kliknij przycisk OK.
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
9. Opcja 2: Aby skonfigurować harmonogram pobierania usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich Mac, kliknij
pozycję Zasady, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.
10. Na karcie Zasada ustawień usługi LiveUpdate kliknij wybraną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie Edytuj.
11. W obszarze Ustawienia systemu Mac kliknij pozycję Harmonogram.
12. Określ częstotliwość.
W razie wybrania opcji Codziennie ustaw również godzinę uruchamiania. W razie wybrania opcji Co tydzień ustaw
również godzinę uruchamiania i dzień tygodnia.
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13. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
14. Opcja 3: Aby skonfigurować harmonogram pobierania usługi LiveUpdate na komputery klienckie z systemem Linux,
na karcie Zasady ustawień usługi LiveUpdate kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią zasadę, a następnie
kliknij pozycję Edytuj.
15. W obszarze Ustawienia systemu Linux kliknij pozycję Harmonogram.
16. Zaznacz opcję Włącz harmonogram usługi LiveUpdate. Domyślnie ta opcja jest włączona.
NOTE
Nie należy usuwać zaznaczenia tego pola. Wyłączenie opcji Harmonogram usługi LiveUpdate uniemożliwi
klientom z systemem Linux otrzymywanie najnowszych aktualizacji.
17. Określ częstotliwość.
W razie wybrania opcji Codziennie ustaw również godzinę uruchamiania. W razie wybrania opcji Co tydzień ustaw
również godzinę uruchamiania i dzień tygodnia.
18. W razie wybrania dowolnej częstotliwości innej niż Ciągle określ Okno ponawiania prób.
Okno ponawiania prób określa liczbę godzin lub dni, przez którą komputer kliencki powinien ponawiać próby
uruchomienia usługi LiveUpdate, jeśli jej zaplanowane uruchomienie się nie powiodło.
Można również skonfigurować losowe opcje pobierania składników oprogramowania.
19. Kliknij przycisk OK.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Konfigurowanie poziomu kontroli użytkowników nad usługą
LiveUpdate
Podróżującym użytkownikom można zezwolić na pobieranie aktualizacji bezpośrednio z serwera LiveUpdate
firmy Symantec przy użyciu połączenia internetowego. Można również zezwolić użytkownikom na modyfikację
skonfigurowanego harmonogramu pobierania składników oprogramowania za pomocą usługi LiveUpdate.
NOTE
Jeśli klient niezarządzany ma zasadę ustawień usługi LiveUpdate przypisaną podczas tworzenia pakietu
instalacyjnego, po ponownym uruchomieniu komputera przez użytkownika ustawienia zasady zawsze
mają pierwszeństwo przed zmianami użytkownika. Aby zainstalować klienta niezarządzanego, który
zachowuje wprowadzone przez użytkownika zmiany ustawień usługi LiveUpdate po ponownym uruchomieniu
komputera, należy zainstalować klienta z pliku instalacji. Nie należy używać pakietu instalacyjnego klienta
wyeksportowanego z programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aby skonfigurować poziom kontroli użytkowników nad usługą LiveUpdate:
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1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
3. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate kliknij wybraną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie Edytuj.
4. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
5. W okienku Ustawienia użytkownika zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikowi na ręczne uruchamianie usługi
LiveUpdate.
6. Opcjonalnie zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikowi na modyfikowanie harmonogramu usługi LiveUpdate.
7. Kliknij przycisk OK.
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich

Zmniejszanie przeciążeń sieci spowodowanych żądaniami aktualizacji
klientów
Konieczne jest zarządzanie sieciami na wypadek krytycznych, lecz sporadycznych sytuacji, w których zbyt wielu
klientów wysyła w tym samym czasie żądania pobierania pełnych definicji wirusów i programów typu spyware z serwera
zarządzania lub od dostawcy aktualizacji grupy. Taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli serwer zarządzania napotka błąd
lub wyczerpie się miejsce na dysku, przez co aktualizacja klienta zakończy się niepowodzeniem. Taka sytuacja może
również zaistnieć, jeżeli serwer zarządzania nie pobierze pakietu definicji, a następnie klient zażąda tych danych. W obu
przypadkach klient powinien wysłać żądanie pobrania pakietu z pełnym zestawem definicji albo z serwera zarządzania,
albo od dostawcy aktualizacji grupy.
Serwer zarządzania zapewnia teraz następujące funkcje, które mają pomóc zapobiegać przeciążeniom sieci:

• Powiadomienie, gdy serwer zarządzania otrzyma określoną liczbę żądań pełnych definicji w ciągu określonego okresu.

•

•

Można ustawić warunki wyświetlania powiadomień określające, co stanowi przeciążenie w danym środowisku. Aby
skonfigurować powiadomienie należy dodać warunek powiadomienia Obciążenie sieci: żądania pełnych definicji
dla wirusów i programów typu spyware.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Możliwość pozwolenia klientom na pobieranie mniejszych pakietów różnic definicji wirusów i programów typu spyware
z serwera LiveUpdate, jeśli z serwera zarządzania możliwe jest tylko pobranie pełnych zestawów. W obszarze zasady
ustawień usługi LiveUpdate kliknij Ustawienia zaawansowane > Pobierz mniejsze pakiety instalacyjne klienta z
serwera usługi LiveUpdate.
Możliwość uniemożliwiania klientom pobierania pełnych zestawów definicji wirusów i programów typu spyware z
serwera zarządzania.
W przypadku pojawienia się komunikatu o przeciążeniu sieci można uniemożliwić dalsze pobieranie pełnych pakietów
z serwera zarządzania. Nie ma jednak możliwości zatrzymania pobierań, które są obecnie w toku. Opcję można
skonfigurować, klikając na pozycję Administrator > Serwery > nazwa_serwera > Edytuj właściwości serwera >
Pobieranie pełnych definicji > Uniemożliwiaj klientom pobieranie pełnych pakietów definicji.
Pobieranie pełnych definicji

Wprowadzanie elementu losowego do równoczesnego pobierania
składników oprogramowania — informacje
Serwer program Symantec Endpoint Protection Manager obsługuje wprowadzanie losowości do równoczesnego
pobierania przez klientów składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji
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grupy. Obsługuje również losowe pobieranie przez klientów składników z serwera LiveUpdate. Działania losowe
zmniejszają szczytowe natężenie ruchu w sieci i są domyślnie włączone.
Funkcję działań losowych można włączyć lub wyłączyć. Ustawienie to jest domyślnie włączone. Można także
skonfigurować okno działań losowych. Serwer zarządzania używa okna działań losowych w celu wprowadzenia elementu
losowego do harmonogramu pobierania składników oprogramowania. Zazwyczaj nie należy zmieniać domyślnych
ustawień działań losowych.
W niektórych przypadkach może być jednak konieczne zwiększenie wartości okna działań losowych. Na przykład klient
Symantec Endpoint Protection może być uruchomiony na wielu maszynach wirtualnych na tym samym komputerze
fizycznym, na którym uruchomiony jest serwer zarządzania. Wyższa wartość ustawienia działań losowych poprawia
wydajność serwera, lecz opóźnia aktualizacje składników oprogramowania na maszynach wirtualnych.
Okno działań losowych można również zwiększyć, jeśli z pojedynczym serwerem zarządzania łączy się wiele fizycznych
komputerów klienckich. W ogólności, im więcej klientów przypada na jeden serwer, tym wyższą wartość powinno mieć
okno działań losowych. Wyższa wartość ustawienia działań losowych obniża szczytowe obciążenie serwera, lecz opóźnia
aktualizacje składników oprogramowania na komputerach klienckich.
W przypadku, gdy klientów jest niewielu i pożądane jest szybkie dostarczanie aktualizacji, można ustawić niższą wartość
okna działań losowych. Niższa wartość działań losowych zwiększa szczytowe obciążenie serwera, lecz zapewnia szybsze
dostarczanie aktualizacji do komputerów klienckich.
W przypadku pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub z dostawcy aktualizacji
grupy ustawienia działań losowych należy skonfigurować w oknie dialogowym Ustawienia komunikacji wybranej grupy.
Ustawienia te nie wchodzą w skład zasady ustawień usługi LiveUpdate.
W przypadku pobierania przez klientów składników z serwera LiveUpdate ustawienia działań losowych należy
skonfigurować w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub
dostawcy aktualizacji grupy
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:

Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników
oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub dostawcy
aktualizacji grupy
Wskutek równoczesnego podjęcia próby pobrania składników oprogramowania przez wiele komputerów klienckich
może dojść do obniżenia wydajności domyślnego serwera zarządzania lub dostawców aktualizacji grupy. Okno działań
losowych można określić w ustawieniach komunikacji grupy, do której należą komputery klienckie. Każdy komputer
kliencki podejmuje wówczas próbę pobrania składników oprogramowania w losowym czasie w ustawionym oknie.
NOTE
Ustawienia komunikacji nie sterują ustawieniami działań losowych w przypadku komputerów klienckich
pobierających składniki oprogramowania z serwera LiveUpdate. Ustawienia działań losowych dla tych
komputerów można zmienić w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
Aby wprowadzić element losowy do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania lub
dostawcy aktualizacji grupy:
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1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. W obszarze Klienci kliknij żądaną grupę.
3. Na karcie Zasady, w obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij pozycję Ustawienia
komunikacji w obszarze Ustawienia.
4. W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji, w obszarze Losowość pobierania zaznacz pozycję Włącz
losowość.
5. Opcjonalnie zmień czas trwania okna działań losowych.
6. Kliknij przycisk OK.
Wprowadzanie elementu losowego do równoczesnego pobierania składników oprogramowania — informacje
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:

Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników
oprogramowania z serwera LiveUpdate
Wskutek równoczesnego podjęcia próby pobrania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate przez
wiele komputerów klienckich może dojść do przeciążenia sieci. Można skonfigurować okno działań losowych dla
harmonogramu aktualizacji na klientach systemu Windows i Linux. Każdy komputer kliencki podejmuje wówczas próbę
pobrania składników oprogramowania w losowym czasie w ustawionym oknie.
NOTE
Ustawienia harmonogramu w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate nie sterują działaniami losowymi w
przypadku komputerów klienckich, które pobierają składniki oprogramowania z domyślnego serwera
zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy. Ustawienia działań losowych dla tych komputerów można zmienić
w oknie dialogowym Ustawienia komunikacji grupy, do której należą.
Wprowadzanie elementu losowego do pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera
zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy
Aby wprowadzić element losowy do pobierania składników oprogramowania z serwera LiveUpdate
1. Kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
3. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate, kliknij żądaną do edycji zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij polecenie Edytuj.
4. W obszarze Ustawienia systemu Windows, Ustawienia systemu Mac lub Ustawienia systemu Linux kliknij
pozycję Harmonogram.
5. W obszarze Opcje losowe pobierania zaznacz opcję Wybierz losowo czas uruchomienia (w godzinach).
NOTE
W przypadku wybrania aktualizacji Co tydzień to ustawienie jest wyrażone w dniach.
6. Opcjonalnie zmień długość czasu dla opcji Wybieraj losowo czas uruchomienia.
7. Kliknij przycisk OK.
Wprowadzanie elementu losowego do równoczesnego pobierania składników oprogramowania — informacje
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
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Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy
komputery klienckie są bezczynne
Aby złagodzić problemy z wydajnością komputerów, można skonfigurować uruchamianie pobierania aktualizacji
składników oprogramowania w czasie, gdy komputery klienckie z systemem Windows są bezczynne. To ustawienie jest
domyślnie włączone. Do określania, kiedy komputer jest bezczynny, stosowanych jest kilka kryteriów, takich jak działania
użytkownika, procesora i dysku.
Jeśli włączona jest funkcja Wykrywanie bezczynności, następujące warunki mogą opóźnić konieczną sesję aktualizacji:

•
•
•
•
•

Użytkownik nie jest bezczynny.
Komputer jest zasilany z baterii.
Procesor jest zajęty.
We/wy dysku są zajęte.
Brak połączenia sieciowego.

Po godzinie zestaw blokujący jest redukowany do zajętości procesora, zajętości we/wy dysku lub braku połączenia
sieciowego. Gdy zaplanowana aktualizacja jest spóźniona o dwie godziny, zaplanowana sesja usługi LiveUpdate jest
uruchamiana bez względu na stan bezczynności, o ile dostępne jest połączenie sieciowe.
Aby skonfigurować uruchamianie aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne:
1. Kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
3. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate, kliknij żądaną do edycji zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij polecenie Edytuj.
4. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Harmonogram.
5. Zaznacz opcję Opóźnij zaplanowane sesje usługi LiveUpdate do chwili bezczynności komputera. Zaległe sesje
zostaną uruchomione bezwarunkowo.
6. Kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich
Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy definicje są stare lub komputer był odłączony

Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy
definicje są stare lub komputer był odłączony
Można wymusić aktualizowanie klientów Windows, gdy definicje są stare lub komputer był odłączony od sieci przez
określony czas.
NOTE
W razie zaznaczenia obu dostępnych opcji komputer kliencki musi spełnić oba warunki.
Aby skonfigurować aktualizowanie komputerów klienckich z systemem Windows, gdy definicje są stare lub
komputery były odłączone od serwera zarządzania:
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1. Kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
3. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate, kliknij żądaną do edycji zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie
kliknij polecenie Edytuj.
4. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Harmonogram.
5. Zaznacz pozycję Usługa LiveUpdate jest uruchamiana tylko wówczas, gdy definicje wirusów i programów typu
spyware są starsze niż:, a następnie określ liczbę godzin lub dni.
6. Zaznacz pozycję Usługa LiveUpdate jest uruchamiana tylko wówczas, gdy klient jest odłączony od serwera
program Symantec Endpoint Protection Manager dłużej niż:, a następnie określ liczbę minut lub godzin.
7. Kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich
Konfigurowanie uruchamiania aktualizacji klientów Windows, gdy komputery klienckie są bezczynne

Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z program Symantec
Endpoint Protection Manager
Domyślnie do pobierania zawartości do klientów jest stosowana metoda z wykorzystaniem serwera zarządzania.
Użytkownik nie definiuje harmonogramu pobierania aktualizacji z serwera zarządzania na klientów. Klienci pobierają
składniki oprogramowania z serwera zarządzania w oparciu o tryb komunikacji i częstotliwość pulsu.
Aby skonfigurować klienty do pobierania zawartości z program Symantec Endpoint Protection Manager
1. W konsoli otwórz zasadę usługi LiveUpdate i kliknij pozycję Edytuj.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Ustawienia serwera.
3. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Używanie domyślnego serwera zarządzania.
4. Kliknij przycisk OK.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania

Testowanie aktualizacji mechanizmu przed ich wdrożeniem na
klientach z systemem Windows
Symantec Endpoint Protection zawiera wiele mechanizmów, które odpowiedzialne są za realizację poszczególnych części
funkcji programu. Mechanizmy te są plikami binarnymi (.dll lub .exe) i są dostarczane wraz z definicjami zabezpieczeń.
Firma Symantec aktualizuje funkcjonalność tych mechanizmów w celu zwiększenia możliwości programu Symantec
Endpoint Protection i by móc reagować na nowe zagrożenia.
Firma Symantec aktualizuje definicje wirusów kilka razy dziennie, a składniki mechanizmu są aktualizowane co kwartał.
Firma Symantec dostarcza aktualizacje mechanizmu za pomocą usługi LiveUpdate.
Począwszy od wersji 14.0.1 MP1 firma Symantec udostępnia specjalny serwer umożliwiający pobieranie i testowanie
składników mechanizmu przed wdrożeniem ich do środowiska produkcyjnego. Firma Symantec publikuje te aktualizacje
na serwerze Early Adopter (EAS). Aktualizacje mechanizmu wydawane są na kilka tygodni przed udostępnieniem
mechanizmów do ogólnej publikacji na serwerze LiveUpdate.
Aktualizacje mechanizmu można pobrać za pomocą serwera EAS, sprawdzić w środowisku laboratoryjnym i
poinformować firmę Symantec o wszelkich napotkanych konfliktach. Ten proces pozwala firmie Symantec naprawić te
konflikty przed wypuszczeniem wersji dla wszystkich użytkowników.
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Użyj poniższego procesu, aby przetestować aktualizacje mechanizmu:
Krok 1: Przygotuj grupę komputerów testowych do pobrania składników
Krok 2: Skonfiguruj komputery testowe tak, aby otrzymały wcześniej opublikowane składniki z serwera Early Adopter
Krok 3: Konfigurowanie komputerów testowych i nie-testowych na konkretną wersję mechanizmu
Krok 4: Skonfiguruj powiadomienia o nowych wersjach mechanizmu (opcjonalnie)
Krok 5: Monitoruj komputery testowe po opublikowaniu składników mechanizmu
Krok 1: Przygotuj grupę komputerów testowych do pobrania składników
Najdokładniejszy test kompatybilności mechanizmu można przeprowadzić na systemach produkcyjnych, które wykonują
prawdziwą pracę. Utwórz stałą grupę testową, wybierając zestaw komputerów klienckich do pobierania treści EAS,
stosując następujące kryteria:

• Zidentyfikuj w swoim środowisku różne typy systemów krytycznych. Systemy te mogą się różnić od siebie sprzętem,
•
•

oprogramowaniem lub funkcją. Do grupy urządzeń do testów można na przykład wytypować systemy detaliczne, takie
komputery stacjonarne, systemy punktu sprzedaży czy serwery sieci Web.
Warto użyć wielu systemów każdego typu, ponieważ niektóre konflikty oprogramowania mogą występować
sporadycznie. Wybierz systemy produkcyjne, które już mają zainstalowane standardowo używane oprogramowanie i
które odpowiadają za większość obciążenia pracą.
Skonfiguruj testowe komputery klienckie, które otrzymują składniki przed ich publicznym udostępnieniem, takie jak
komputery produkcyjne, które nie są poddawane testom. Zarówno testowane jak i nietestowane klienty powinny mieć
zainstalowane te same funkcje programu Symantec Endpoint Protection i używać tych samych zasad.

Jeśli do testowania za pomocą EAS wolisz nie używać komputerów produkcyjnych, możesz korzystać z systemów
laboratoryjnych. W takim przypadku korzystne może być przygotowanie automatyzacji, która wykonuje funkcje
testowanych systemów i symuluje obciążenie.
W przypadku klientów posiadających niewielką liczbę komputerów klienckich wystarczy jeden program program Symantec
Endpoint Protection Manager i jeden Symantec Endpoint Protection dla klienta z systemem Windows.
Krok 2: Skonfiguruj komputery testowe tak, aby otrzymały wcześniej opublikowane składniki z serwera Early
Adopter
W przypadku grupy testowej skonfiguruj usługę LiveUpdate, aby pobierała składniki z serwera Symantec Early Adopter,
wykonując następujące kroki.
Aby skonfigurować lokację do pobierania składników oprogramowania z serwera Symantec Early Adopter
LiveUpdate
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lokacja lokalna, a następnie kliknij polecenie Edytuj
właściwości lokacji.
3. W obszarze Serwery źródłowe usługi LiveUpdate kliknij Edytuj źródłowe serwery.
4. W oknie dialogowym Serwery LiveUpdate kliknij Użyj serwera LiveUpdate firmy Symantec, aby uzyskać dostęp do
wstępnie opublikowanych treści, a następnie kliknij OK > OK.
Aby skonfigurować zarządzane klinety, by korzystały z przedprodukcyjnego serwera Symantec Early Adopter
LiveUpdate
1. W konsoli otwórz nową zasadę Ustawienia usługi LiveUpdate i kliknij pozycję Zasady > LiveUpdate.
2. W obszarze Ustawienie systemu Windows, kliknij Ustawienia serwera > Użyj serwera LiveUpdate > Użyj
serwera LiveUpdate firmy Symantec, aby uzyskać dostęp do wstępnie opublikowanych treści.
3. Kliknij przycisk OK i przypisz zasadę do grupy testowej.
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Dopóki zasada Ustawienia usługi LiveUpdate otrzymuje treści z serwera EAS, testowe klienty będą nadal otrzymywać
wstępnie opublikowane wersje składników oprogramowania.
NOTE
W przypadku grup, które nie są poddawane testom, zasadę Ustawienia usługi LiveUpdate należy skonfigurować
na standardowo używany serwer LiveUpdate. Gdy mechanizmy będą ogólnie dostępne, wszystkie klienty
otrzymają treść LiveUpdate w sposób zależny od tego, jak komputery klienckie zostały skonfigurowane pod
kątem jej pobierania.
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z zewnętrznego serwera LiveUpdate
Krok 3: Konfigurowanie komputerów testowych i nie-testowych na konkretną wersję mechanizmu
Skonfiguruj kilka zasad Składniki LiveUpdate, aby:

• Grupa testowa otrzymywała najnowszą wersję definicji zabezpieczeń i mechanizmów. Grupa ta pobierała wszystkie
•

przyszłe wersje zawierające wstępnie opublikowaną wersję mechanizmu.
Grupy nie-testowe otrzymywały istniejącą, bezpieczną wersję mechanizmu.
Począwszy od wersji 14.0.1 MP1 można również zablokować wersję mechanizmu. Dzięki tej opcji klienty nadal będą
otrzymywać najnowsze definicje zabezpieczeń związane z konkretnym mechanizmem, ale nie najnowszą wersję
samego mechanizmu.
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
Po upewnieniu się, że grupa testowa działa prawidłowo przy współpracy ze wstępnie opublikowanymi składnikami
oprogramowania, można ręcznie wybrać następną wersję mechanizmu dla grup nie-testowych.

Krok 4: Skonfiguruj powiadomienia o nowych wersjach mechanizmu (opcjonalnie)
Aby otrzymywać powiadomienia o planowanych publikacjach mechanizmu, które usługa LiveUpdate pobiera do program
Symantec Endpoint Protection Manager, wykonaj jedno z następujących zadań:

• Dodaj powiadomienie, kiedy nowa treść zostanie pobrana do program Symantec Endpoint Protection Manager.

Począwszy od wersji 14.0.1 MP1 powiadomienia o nowych treściach oprócz samych definicji zabezpieczeń obejmują
również nowe wersje mechanizmu. Powiadomienia będą przesyłane tylko, jeśli jedna lub więcej zasad usługi Składniki
LiveUpdate, które określają wersję składników według wersji mechanizmu, są zablokowane z powodu dostępnej
aktualizacji mechanizmu.
Aby wyświetlić powiadomienia, na stronie głównej, w okienku Stan zabezpieczeń kliknij pozycję Wyświetl
powiadomienia.
NOTE

•

Aktualizacje na serwerze EAS są tak częste jak na zwykłym serwerze usługi LiveUpdate. Jeśli uważasz, że
otrzymujesz powiadomienia zbyt często, skonfiguruj powiadomienia tak, aby się nie wyświetlały.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
W przypadku wcześniejszych wersji wymagane jest zalogowanie się do Portalu subskrypcji klienta.
Aktywacja alertów i powiadomień dla klientów PCS

Krok 5: Monitoruj komputery testowe po opublikowaniu składników mechanizmu
Po opublikowaniu przez firmę Symantec aktualizacji mechanizmu na serwerze EAS, rozpocznij monitorowanie
komputerów skonfigurowanych do otrzymywania tych treści. Monitoruj następujące elementy:

• Sprawdź, czy na komputerach testowych działa wstępna wersję aktualizacji mechanizmu.
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Sprawdzanie, który mechanizm i definicje działają na komputerach klienckich

• Czas pracy i dostępne zasoby na serwerach i innych krytycznych elementach infrastruktury przy użyciu narzędzi takich
jak Microsoft System Center Operations Manager.

• Aplikacje działające na komputerach klienckich, aby upewnić się, że pracują zgodnie z oczekiwaniami.
• Stan klienta Symantec Endpoint Protection, aby upewnić się, że klient jest połączony z serwerem zarządzania i jest
chroniony.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony

Ponadto uruchom klienta po zmodyfikowaniu zasad, lub uruchom skanowanie, aby upewnić się, że komputer działa
zgodnie z oczekiwaniami.
Jeśli zauważysz jakieś nieoczekiwane zachowanie lub podejrzewasz istniejący konflikt oprogramowania związany z
aktualizacją mechanizmu, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy. Zazwyczaj jeśli firma Symantec
potwierdzi istnienie konfliktu oprogramowania przed rozpoczęciem stopniowego wdrażania, zmienia harmonogram
publikacji i współpracuje w celu rozwiązania problemu. Następnie firma Symantec ponownie publikuje zaktualizowany
mechanizm na serwerze EAS.

Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec
Endpoint Protection
Domyślnie najnowsza wersja składników pobieranych z serwera LiveUpdate do serwera zarządzania jest automatycznie
pobierana na klienty z systemem Windows. Zasada składników usługi LiveUpdate określa typy składników
oprogramowania, które klienty mogą pobierać do instalacji.
Jednak w następujących przypadkach może być konieczne pobranie starszej wersji składników:

• Najnowszy zestaw definicji lub mechanizmu powoduje konflikt oprogramowania na komputerach klienckich.
• Potrzebny jest czas na przetestowanie nowych mechanizmów w grupach kontrolnych przed wdrożeniem składników w
środowisku produkcyjnym.
NOTE
Funkcji tej należy używać bardzo ostrożnie. Usunięcie zaznaczenia typu składników oprogramowania oznacza,
że funkcja nie będzie stale aktualizowana na kliencie. Może to narazić klientów na większe ryzyko.
Aby przywrócić starszą wersję aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
1. W konsoli, kliknij pozycję Zasady > LiveUpdate i otwórz zasadę Składników usługi LiveUpdate.
2. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Definicje zabezpieczeń.
Nie można przywrócić starszej wersji składników w klientach z systemem Mac oraz Linux.
3. Aby przywrócić konkretną, starszą wersję składników, kliknij jedną z następujących opcji:

• Wybierz wersję > Edytuj, a następnie wybierz numer wersji.
•

Opcja ta blokuje klienty na jednym, określonym zestawie definicji zabezpieczeń. Klienty nie otrzymują żadnych
nowych definicji zabezpieczeń.
Wybierz wersję mechanizmu > Edytuj, a następnie wybierz wersję mechanizmu.
Począwszy od wersji 14.0.1 MP1 ta opcja przypisuje klienty do jednego, konkretnego mechanizmu, ale nadal
rozpowszechnia najnowsze definicje zabezpieczeń powiązane z tym mechanizmem. Wybierz wersję mechanizmu,
jeśli obecny mechanizm działa dobrze w bieżącym środowisku, a najnowszy mechanizm, przed jego wdrożeniem,
musi zostać wcześniej przetestowany na innej grupie. Lub kliknij opcję Użyj najnowszego dostępnego, aby
klienty stale otrzymywały najnowszą wersję mechanizmu i definicji dla tego typu składników. Klienty w wersji 14.0.1
i starszej ignorują to ustawienie.
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4. Kliknij przycisk OK.
Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera klienckiego, aby składniki zostały zaktualizowane.
5. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów, w obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij Definicje zabezpieczeń
> Użyj najnowszego dostępnego dla każdego typu składników.
Testowanie aktualizacji mechanizmu przed ich wdrożeniem na klientach z systemem Windows
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników
oprogramowania do klientów
Dostawca aktualizacji grupy (GUP) to komputer kliencki wyznaczony przez administratora, który rozsyła aktualizacje
zawartości bezpośrednio do innych klientów.
Zalety stosowania GUP to:

• Oszczędzanie przepustowości i zasobów serwera zarządzania poprzez przenoszenie mocy obliczeniowej do GUP.
• Skuteczne dostarczanie aktualizacji klientom z ograniczoną lub wolną łącznością sieciową.
• Łatwiejsza konfiguracja niż w przypadku wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Table 138: Zadania używania dostawców aktualizacji grupy
Krok

Opis

Krok 1: Poznanie różnic
między typami dostawców
aktualizacji grupy, których można
skonfigurować

Można skonfigurować dostawcę aktualizacji grupy pojedynczego, wielokrotnego lub dla kilku
podsieci. Typy dostawców aktualizacji grupy do skonfigurowania zależą od sieci i klientów w tej
sieci. Typy dostawców aktualizacji grupy nie wykluczają się nawzajem. Można skonfigurować
jeden lub więcej typów dostawcy aktualizacji grupy w każdej zasadzie.
Typy dostawców aktualizacji grupy — informacje
Skutki skonfigurowania więcej niż jednego typu dostawcy aktualizacji grupy w sieci

Krok 2: Sprawdzenie komunikacji
klientów

Przed skonfigurowaniem dostawców aktualizacji grupy należy sprawdzić, czy komputery klienckie
mogą otrzymywać aktualizacje składników oprogramowania z serwera. Należy rozwiązać wszelkie
problemy z komunikacja klient-serwer.
Za pomocą karty Dzienniki na stronie Monitory można wyświetlić operacje klient-serwer.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint
Protection Manager i klientem Symantec Endpoint Protection

Krok 3: Skonfigurowanie
Dostawców aktualizacji grupy należy skonfigurować w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
dostawców aktualizacji grupy w co Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości od dostawcy aktualizacji grupy
najmniej jednej zasadzie ustawień
usługi LiveUpdate
Krok 4: Przypisanie zasady
ustawień usługi LiveUpdate do
grup

Zasadę ustawień usługi LiveUpdate należy przypisać do grup używających dostawców
aktualizacji grupy. Zasadę należy również przypisać do grupy zawierającej komputer dostawcy
aktualizacji grupy.
W przypadku jednego dostawcy aktualizacji grupy należy przypisać jedną zasadę ustawień usługi
LiveUpdate do jednej grupy w jednej lokacji.
W przypadku wielu dostawców aktualizacji grupy i jawnych list dostawców aktualizacji grupy
należy przypisać jedną zasadę ustawień usługi LiveUpdate do wielu grup w różnych podsieciach.
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji
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Krok

Opis

Krok 5: Sprawdzenie, czy klienty
są wyznaczone na dostawców
aktualizacji grupy

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyświetlić komputery klienckie wyznaczone na
dostawców aktualizacji grupy:
• Kliknij pozycję Klienci > karta Klienci, kliknij prawym przyciskiem myszy wybranego klienta,
a następnie kliknij Edytuj właściwości. Wartość pola Dostawca aktualizacji grupy może
przyjmować dwie wartości True lub False.
• Wyszukiwanie klientów działających jako dostawcy aktualizacji grupy

Typy dostawców aktualizacji grupy — informacje
Można skonfigurować wielu dostawców aktualizacji grupy w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate. Wykorzystywane
typy dostawców aktualizacji grupy zależą od sposobu konfiguracji sieci. Można skonfigurować jeden lub więcej typów
dostawcy aktualizacji grupy w każdej zasadzie; nie wykluczają się wzajemnie.
Table 139: Sytuacje, w których należy stosować określone typy dostawcy aktualizacji grupy
Typ dostawcy
aktualizacji grupy

Zastosowanie

Jeden

Jeden dostawca aktualizacji grupy to wyznaczony komputer kliencki, dostarczający składniki oprogramowania
co najmniej jednej grupie klientów. Skonfigurowanie jednego dostawcy aktualizacji grupy zmienia jednego
klienta w dostawcę aktualizacji grupy. Jeden dostawca aktualizacji grupy może być komputerem klienckim w
dowolnej grupie.
Z pojedynczego dostawcy aktualizacji grupy należy korzystać, jeśli użytkownik chce używać tego samego
dostawcy aktualizacji grupy dla wszystkich komputerów klienckich.
Za pomocą jednej zasady ustawień usługi LiveUpdate można określić statyczny adres IP lub nazwę hosta
jednego dostawcy aktualizacji grupy. Jednak jeżeli klient pełniący rolę jednego dostawcy aktualizacji grupy
zmieni lokalizację konieczna jest zmiana adresu IP w zasadzie.
Aby używać różnych pojedynczych dostawców aktualizacji grupy w różnych grupach, należy utworzyć
oddzielną zasadę ustawień usługi LiveUpdate dla każdej grupy.

Wielu

Wielu dostawców aktualizacji grupy stosuje zestaw reguł, czyli kryteriów, w celu wybrania dostawców
obsługujących grupy klientów w ich własnych podsieciach. Wszystkie komputery klienckie znajdują się w tej
samej podsieci.
Należy określić kryteria, które komputery klienckie muszą spełniać, aby kwalifikować się na dostawcę
aktualizacji grupy. Jeśli komputer spełnia kryteria, serwer zarządzania dodaje klienta do globalnej listy
dostawców aktualizacji grupy. Serwer zarządzania udostępnia następnie globalną listę wszystkim klientom w
sieci. Klienci sprawdzają listę i wybierają dostawców aktualizacji grupy znajdujących się w ich podsieci.
Skonfigurowanie wielu dostawców aktualizacji grupy zmienia wielu klientów w dostawców aktualizacji grupy.
Wielu dostawców aktualizacji grupy należy stosować, gdy sieci dotyczy dowolny z następujących
scenariuszy:
• Pożądane jest używanie innego dostawcy aktualizacji grupy dla każdej z wielu istniejących grup
Można użyć jednej zasady określającej reguły wybierania wielu dostawców aktualizacji grupy. Nie trzeba
aktualizować zasady ustawień usługi LiveUpdate, gdy klienci zmienią lokalizację. Serwer program
Symantec Endpoint Protection Manager stosuje wielu dostawców aktualizacji grupy w różnych lokacjach i
domenach. Udostępnia listę wszystkim klientom we wszystkich grupach w danej sieci.
• Wielu dostawców aktualizacji grupy można stosować jako mechanizm przełączania awaryjnego. Wielu
dostawców aktualizacji grupy zwiększa prawdopodobieństwo, że w każdej podsieci dostępny będzie co
najmniej jeden dostawca aktualizacji grupy.
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Typ dostawcy
aktualizacji grupy
Jawna lista

Zastosowanie
Można skonfigurować jawną listę dostawców aktualizacji grupy, aby klienci mogli łączyć się z dostawcami
aktualizacji grupy znajdującymi się w podsieciach innych niż podsieć klienta. Klienci zmieniający lokalizację
mogą wędrować do najbliższego dostawcy aktualizacji grupy z listy.
Lista jawnych dostawców aktualizacji grupy nie zmienia klientów w dostawców aktualizacji grupy.
W przypadku skonfigurowania jawnej listy można określić, że klienci o adresach IP z określonej podsieci mają
używać wskazanego dostawcy aktualizacji grupy. Należy pamiętać, że klient może mieć wiele adresów IP, a
serwer zarządzania uwzględni wszystkie te adresy IP w razie dobierania dostawcy aktualizacji grupy. Adres IP,
do którego dopasowywana jest zasada, nie musi być zatem powiązany z interfejsem używanym przez klienta
do komunikacji z dostawcą aktualizacji grupy.
Na przykład klient może mieć adres IP A, którego używa do komunikacji z serwerem zarządzania i z dostawcą
aktualizacji grupy. Ten sam klient ma również adres IP B, odpowiadający jawnemu dostawcy aktualizacji
grupy skonfigurowanemu w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate dla tego klienta. Klient może wybrać użycie
dostawcy aktualizacji grupy na podstawie adresu B, nawet jeśli nie jest to adres używany do komunikacji z
dostawcą aktualizacji grupy.

Skonfigurowanie jednego lub wielu dostawców aktualizacji grupy w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate wykonuje
następujące funkcje:

• Określa, którzy klienci z tą zasadą mają działać jako dostawcy aktualizacji grupy.
• Określa dostawców aktualizacji grupy, których klienci z tą zasadą mają używać do aktualizowania składników
oprogramowania.

Skonfigurowanie listy jawnych dostawców aktualizacji grupy wykonuje tylko jedną funkcję:

• Określa dostawców aktualizacji grupy, których klienci z tą zasadą mają używać do aktualizowania składników

oprogramowania.
Mimo że nie zmienia to żadnych klientów w dostawców aktualizacji grupy, można skonfigurować i zastosować zasadę
zawierającą jedynie listę jawnych dostawców aktualizacji grupy. W takim przypadku jednego dostawcę aktualizacji
grupy lub wielu dostawców aktualizacji grupy należy skonfigurować w innej zasadzie w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager. Oba typy można też skonfigurować w innych zasadach.

Jeśli klient nie może uzyskać aktualizacji za pośrednictwem żadnego z dostawców aktualizacji grupy, może opcjonalnie
próbować pobrać aktualizacje z programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Skutki skonfigurowania więcej niż jednego typu dostawcy aktualizacji grupy w sieci
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości od dostawcy aktualizacji grupy
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości od dostawcy aktualizacji grupy
Zasadę ustawień usługi LiveUpdate można użyć w taki sposób, aby klienci pobierali aktualizacje tylko z dostawcy
aktualizacji grupy i w żadnych okolicznościach nie pobierali ich z serwera zarządzania. Można skonfigurować
dostawcę aktualizacji grupy pojedynczego, wielokrotnego lub dla kilku podsieci. Typy dostawców aktualizacji grupy do
skonfigurowania zależą od sieci i klientów w tej sieci.
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Typy dostawców aktualizacji grupy — informacje
1. Aby skonfigurować klientów do pobrania zawartości od dostawcy aktualizacji grupy, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
3. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate, kliknij żądaną zasadę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie Edytuj.
4. W oknie Zasada ustawień usługi LiveUpdate kliknij pozycję Ustawienia serwera.
5. W obszarze Wewnętrzny lub zewnętrzny serwer LiveUpdate zaznacz pozycję Użyj domyślnego serwera
zarządzania.
6. W obszarze Dostawca aktualizacji grupy zaznacz pozycję Użyj dostawcy aktualizacji grupy.
7. Kliknij pozycję Dostawca aktualizacji grupy.
8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wykonaj procedurę z sekcji Aby skonfigurować jednego dostawcę aktualizacji grupy.
• Wykonaj procedurę z sekcji Aby skonfigurować wielu dostawców aktualizacji grupy.
• Wykonaj procedurę z sekcji Aby skonfigurować jawną listę dostawców aktualizacji grupy.
9. W obszarze Ustawienia dostawcy aktualizacji grupy skonfiguruj opcje sterujące sposobem pobierania i
przechowywania składników oprogramowania na komputerze dostawcy aktualizacji grupy.
Kliknij pozycję Pomoc, aby uzyskać informacje na temat pobierania składników oprogramowania.
10. Kliknij przycisk OK.
11. Aby skonfigurować jednego dostawcę aktualizacji grupy, w oknie dialogowym Dostawca aktualizacji grupy należy
zaznaczyć opcję Adres IP lub nazwa hosta jednego dostawcy aktualizacji grupy i wpisać adres IP lub nazwę
hosta komputera klienckiego, który ma pełnić rolę jedynego dostawcy aktualizacji grupy.
Aby uzyskać informacje na temat adresu IP lub nazwy hosta, należy kliknąć pozycję Pomoc.
12. Powróć do procedury, aby skonfigurować dostawcę aktualizacji grupy.
13. Aby skonfigurować wielu dostawców aktualizacji grupy w oknie dialogowym Dostawca aktualizacji grupy należy
zaznaczyć Wielu dostawców aktualizacji grupy, a następnie kliknąć pozycję Skonfiguruj listę dostawców
aktualizacji grupy.
14. W oknie dialogowym Lista dostawców aktualizacji grupy należy wybrać węzeł drzewa Dostawca aktualizacji
grupy a następnie kliknąć Dodaj, aby dodać zestaw reguł.
15. W oknie dialogowym Określanie kryteriów reguły dostawcy aktualizacji grupy z listy rozwijanej Sprawdź wybierz
jedną z następujących opcji:

• Adres IP lub nazwa hosta komputera
• Klucze rejestru
• System operacyjny
16. W razie wybrania opcji Adres IP lub nazwa hosta komputera albo Klucze rejestru kliknij pozycję Dodaj.
17. Wpisz lub wybierz adres IP lub nazwę hosta, klucz rejestru systemu Windows albo informacje o systemie
operacyjnym.
Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania reguł, kliknij pozycję Pomoc.
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18. Klikaj przycisk OK do chwili powrotu do okna dialogowego Dostawca aktualizacji grupy, w którym można
opcjonalnie dodać więcej zestawów reguł.
19. Kliknij przycisk OK.
20. Powróć do procedury, aby skonfigurować dostawcę aktualizacji grupy.
21. Aby skonfigurować jawną listę dostawców aktualizacji grupy, w oknie dialogowym Dostawca aktualizacji grupy
należy zaznaczyć opcję Jawni dostawcy aktualizacji grupy dla klientów wędrujących, a następnie kliknąć pozycję
Skonfiguruj listę jawnych dostawców aktualizacji grupy.
22. Kliknij pozycję Dodaj.
23. W oknie dialogowym Dodaj jawnego dostawcy aktualizacji grupy wpisz podsieć klienta, na którą chcesz zmapować
tych dostawców aktualizacji grupy.
Należy kliknąć Określ maskę podsieci klienta, aby dodać wiele podsieci klientów za jednym razem.
Dodawanie jawnego dostawcy aktualizacji grupy
24. Następnie wybrać Typ mapowania, który chcesz skonfigurować: na podstawie adresu IP, nazwy hosta lub adresu
sieciowego dostawcy aktualizacji grupy.
Wpisać niezbędne ustawienia wybranego typu mapowania.
25. Kliknij przycisk OK.
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów

Wyszukiwanie klientów działających jako dostawcy aktualizacji grupy
Można sprawdzić, czy klienci są dostępni jako dostawcy aktualizacji grupy. Listę dostawców aktualizacji grupy można
wyświetlić, wyszukując ich na karcie Klienci.
NOTE
Można także sprawdzić właściwości klienta. Właściwości zawierają pole wskazujące, czy klient jest dostawcą
aktualizacji grupy.
Aby wyszukać klientów działających jako dostawcy aktualizacji grupy:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci.
2. Na karcie Klienci wybierz z listy Widok pozycję Stan klienta.
3. W okienku Zadania kliknij pozycję Przeszukaj klientów.
4. Z listy rozwijanej Znajdź wybierz opcję Komputery.
5. W polu W grupie określ nazwę grupy.
6. W obszarze Kryteria wyszukiwania, kliknij w kolumnie Pole wyszukiwania i zaznacz pozycję Dostawca aktualizacji
grupy.
7. W obszarze Kryteria wyszukiwania, kliknij w kolumnie Operator porównania i zaznacz pozycję =.
8. W obszarze Kryteria wyszukiwania, kliknij w kolumnie Wartość i zaznacz pozycję Prawda.
Aby uzyskać informacje o kryteriach wyszukiwania, kliknij pozycję Pomoc.
9. Kliknij pozycję Wyszukaj.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
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Skutki skonfigurowania więcej niż jednego typu dostawcy aktualizacji grupy w
sieci
Po skonfigurowaniu jednego lub wielu dostawców aktualizacji w zasadach program program Symantec Endpoint
Protection Manager utworzy globalną listę wszystkich zaewidencjonowanych dostawców. Domyślnie tym plikiem jest:
w 64-bitowych systemach operacyjnych: C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml
w 32-bitowych systemach operacyjnych: C:\Program Files \Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zapewnia tę listę globalną każdemu żądającemu jej klientowi,
aby umożliwić klientowi sprawdzenie, którego dostawcy aktualizacji grupy ma użyć. Ze względu na ten proces klienty
mające zasady ze skonfigurowanymi jedynie wieloma lub jawnymi dostawcami aktualizacji grupy, mogą również używać
pojedynczych dostawców aktualizacji grupy, jeśli pojedynczy dostawca spełnia jawne kryterium mapowania. To zjawisko
może wystąpić, ponieważ pojedynczy dostawcy stanowią część globalnej listy dostawców pobieranej przez klienty z ich
serwerów program Symantec Endpoint Protection Manager.
Wszyscy dostawcy aktualizacji grupy skonfigurowani w dowolnej z zasad na serwerze program Symantec Endpoint
Protection Manager są zatem potencjalnie dostępni do użytku klientów. W przypadku zastosowania do klientów w
grupie zasady zawierającej jedynie listę jawnych dostawców aktualizacji grupy, wszystkie klienty w grupie próbują użyć
dostawców aktualizacji grupy spełniających jawne kryteria mapowania, z listy globalnych dostawców aktualizacji grupy
otrzymanej z serwera program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Klient Symantec Endpoint Protection może mieć wiele adresów IP. Program Symantec Endpoint Protection
uwzględnia wszystkie adresy IP, dopasowując dostawcę aktualizacji grupy. Adres IP, do którego dopasowywana
jest zasada, nie zawsze jest zatem powiązany z interfejsem używanym przez klienta do komunikacji z serwerem
program Symantec Endpoint Protection Manager i dostawcą aktualizacji grupy.
Jeśli w zasadach na serwerze program Symantec Endpoint Protection Manager skonfigurowane są wszystkie typy
dostawców aktualizacji grupy, klienty próbują połączyć się z dostawcami aktualizacji grupy z listy globalnej w następującej
kolejności:

• Dostawcy na liście Wielu dostawców aktualizacji grupy w kolejności
• Dostawcy na liście Jawni dostawcy aktualizacji grupy w kolejności
• Dostawca skonfigurowany jako Jeden dostawca aktualizacji grupy
Można skonfigurować następujące typy jawnych kryteriów mapowania:

• Adres IP: klienty w podsieci A powinny używać dostawcy aktualizacji grupy mającego adres IP x.x.x.x.
• Nazwa hosta: klienty w podsieci A powinny używać dostawcy aktualizacji grupy mającego nazwę hosta xxxx.
• Adres podsieci: klienty w podsieci A powinny używać dowolnego dostawcy aktualizacji grupy znajdującego się w
podsieci B.

Na liście jawnych dostawców aktualizacji grupy w jednej zasadzie można używać wielu kryteriów mapowania. Firma
Symantec zaleca ostrożność podczas konfigurowania wielu kryteriów mapowania, a to w celu uniknięcia niezamierzonych
skutków. Nieprawidłowo konfigurując wiele kryteriów mapowania, można na przykład uniemożliwić klientom uzyskiwanie
aktualizacji.
W poniższym scenariuszu skonfigurowano następujących wiele jawnych kryteriów mapowania w jednej zasadzie:
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•
•
•
•
•

Jeśli klient jest w podsieci 10.1.2.0, ma używać dostawcy aktualizacji grupy o adresie IP 10.2.2.24
Jeśli klient jest w podsieci 10.1.2.0, ma używać dostawcy aktualizacji grupy o adresie IP 10.2.2.25
Jeśli klient jest w podsieci 10.1.2.0, ma używać dostawcy aktualizacji grupy o nazwie hosta OkreślonyKomputer
Jeśli klient jest w podsieci 10.1.2.0, ma używać dowolnego dostawcy aktualizacji grupy z podsieci 10.5.12.0
Jeśli klient jest w podsieci 10.6.1.0, ma używać dowolnego dostawcy aktualizacji grupy z podsieci 10.10.10.0

W przypadku takiej zasady jawnego dostawcy aktualizacji grupy, jeśli klient jest w podsieci 10.1.2.0, stosowane są cztery
pierwsze reguły, a piąta reguła nie jest stosowana. Jeśli klient jest w podsieci, dla której nie określono mapowania, na
przykład 10.15.1.0, żadna z reguł nie ma zastosowania do tego klienta. Zasada tego klienta żąda użycia listy jawnych
dostawców aktualizacji grupy, ale nie ma mapowania, którego mógłby użyć klient na podstawie tych reguł. W razie
wyłączenia klientowi również możliwości pobierania aktualizacji z serwera program Symantec Endpoint Protection
Manager i serwera LiveUpdate firmy Symantec klient nie ma żadnej użytecznej metody aktualizacji.
Typy dostawców aktualizacji grupy — informacje
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości od dostawcy aktualizacji grupy

Aktualizowanie treści na klientach Symantec Endpoint Protection przy
użyciu Inteligentnego programu do aktualizacji
Firma Symantec zaleca aktualizowanie treści na komputerach klienckich Symantec Endpoint Protection przy użyciu usługi
LiveUpdate. Jeśli jednak usługa LiveUpdate nie jest dostępna lub jej używanie nie jest pożądane, można aktualizować
klienty przy użyciu Inteligentnego programu do aktualizacji. Pliki .exe Inteligentnego programu do aktualizacji dla systemu
Windows pozwalają tylko na aktualizację klientów. Pliki Inteligentnego programu do aktualizacji nie zawierają informacji
pozwalających programowi program Symantec Endpoint Protection Manager na aktualizację klientów zarządzanych.
Inteligentny program do aktualizacji dla systemu Windows ma postać pliku wykonawczego zawierającego definicje
wirusów i oprogramowania typu spyware. Dodatkowe pliki Inteligentnego programu do aktualizacji są dostępne dla
definicji SONAR oraz sygnatur funkcji zapobiegania włamaniom. Użytkownicy systemów Mac i Linux mogą pobrać
definicje wirusów i oprogramowania typu spyware.
Po pobraniu pliku można rozesłać aktualizacje do klientów, korzystając z preferowanej metody dystrybucji.
NOTE
Plik narzędzia Intelligent Updater nie zawiera aktualizacji żadnego innego typu składników oprogramowania.
Nie obsługuje on m.in. rozszerzonych atrybutów plików i sygnatur, listy portalu Auto-Protect, definicji narzędzia
Power Eraser ani definicji w rozmiarze zmniejszonym.
1. Aby pobrać plik narzędzia Intelligent Updater, w oknie przeglądarki otwórz następującą stronę internetową:
https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp
2. Z listy rozwijanej wybierz jedną z dostępnych opcji programu Symantec Endpoint Protection:

• Symantec Endpoint Protection 12.1
(Windows i Linux)

• Symantec Endpoint Protection 12.1.2
•
•
•
•

(Windows i Linux)
Symantec Endpoint Protection 12.1.3 (lub nowsze)
(Windows i Linux)
Symantec Endpoint Protection 14
(Windows i Linux)
Symantec Endpoint Protection dla systemów Macintosh 12.x
Symantec Endpoint Protection dla systemów Macintosh 14.x
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Strona odświeży się, aby wyświetlić treści dostępne dla danej wersji.
3. W sekcji Ochrona oparta na plikach (tradycyjna ochrona antywirusowa), Ochrona oparta na sieci (IPS) (tylko
system Windows) lub Ochrona oparta na sposobach działania (tylko system Windows), obok opcji Pobierz, kliknij
opcję Definicje.
4. Kliknij nazwę pliku odpowiadającą wersji klienta, którego zamierzasz zaktualizować.
NOTE
Aby pobrać definicje wirusów dla systemu Linux, kliknij kartę Platformy Unix.
5. Gdy wyświetlony zostanie monit o wskazanie lokalizacji zapisu pliku, wybierz żądany folder na dysku twardym.
6. Roześlij plik do komputerów klienckich przy użyciu preferowanej metody rozsyłania.
Jeśli są potrzebne dodatkowe pliki, procedurę tę można powtórzyć.
7. Aby zainstalować definicje wirusów i aktualizacje zabezpieczeń na komputerze klienckim, znajdź na komputerze
klienckim przesłany na niego plik Inteligentnego programu do aktualizacji.
8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• System Windows: Kliknij dwukrotnie plik .exe i wykonaj instrukcje ekranowe.
• System Mac: Kliknij dwukrotnie plik .zip, a następnie kliknij dwukrotnie plik .pkg i wykonaj instrukcje ekranowe.
• System Linux: Sprawdź, czy plik ma uprawnienia do uruchomienia oraz czy w systemie są zainstalowane programy
uudecode i uncompress, a następnie uruchom plik .sh z uprawnieniami administratora. Więcej informacji znajduje
się ponizej:
Jak zaktualizować komputer z systemem Linux za pomocą definicji Intelligent Updater

Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach

Używanie narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania
komputerów klienckich
Niektóre duże organizacje dystrybuują aktualizacje treści do komputerów klienckich przy użyciu zewnętrznych
narzędzi dystrybucyjnych, takich jak IBM Tivoli lub Microsoft SMS. Program Symantec Endpoint Protection obsługuje
zewnętrzne narzędzia dystrybucyjne w zakresie aktualizowania zarządzanych i niezarządzanych klientów z
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows. Klienci z systemem Mac i Linux mogą pobierać aktualizacje
składników oprogramowania tylko z wewnętrznych lub zewnętrznych serwerów LiveUpdate.
Przed skonfigurowaniem obsługi narzędzi dystrybucji innych firm należy zainstalować program program Symantec
Endpoint Protection Manager i klientów na komputerach, które mają być aktualizowane.
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Table 140: Zadania konfiguracji aktualizacji za pomocą narzędzi dystrybucji innych firm
Zadanie

Opis

Skonfigurowanie
programu program
Symantec Endpoint
Protection Manager
do odbierania
aktualizacji składników
oprogramowania.

Serwer zarządzania można skonfigurować do automatycznego lub ręcznego pobierania aktualizacji
składników oprogramowania.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Skonfigurowanie
zasady ustawień usługi
LiveUpdate grupy do
zezwalania na rozsyłanie
aktualizacji za pomocą
narzędzi innych firm.

Aby używać narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania klientów zarządzanych, należy na to
zezwolić, odpowiednio konfigurując zasadę ustawień usługi LiveUpdate grupy.
Konfigurowanie zasady ustawień usługi LiveUpdate w celu zezwolenia na rozsyłanie składników
oprogramowania do klientów zarządzanych przy użyciu narzędzi innych firm

Przygotowanie klientów
niezarządzanych do
odbierania aktualizacji
z narzędzi dystrybucji
innych firm.

Aby aktualizować klientów niezarządzanych za pomocą narzędzi dystrybucji innych firm, należy najpierw
utworzyć klucz rejestru na każdym kliencie niezarządzanym.
Przygotowanie klientów niezarządzanych do odbierania aktualizacji z narzędzi dystrybucji innych firm

Znalezienie, skopiowanie Każda grupa klientów program Symantec Endpoint Protection Manager ma plik index2.dax, znajdujący się
i rozesłanie składników
na komputerze serwera program Symantec Endpoint Protection Manager. Pliki te znajdują się domyślnie w
oprogramowania.
podfolderach w SEPM_Install\data\outbox\agent folder. W celu zaktualizowania klientów należy użyć plików
index2.dax.
Domyślna lokalizacja dla SEPM_Install to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager.
W 32-bitowych systemach (12.1.x) domyślna lokacja to C:\Program Files\Symantec\program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Rozsyłanie składników oprogramowania przy użyciu narzędzi dystrybucji innych firm

Konfigurowanie zasady ustawień usługi LiveUpdate w celu zezwolenia na
rozsyłanie składników oprogramowania do klientów zarządzanych przy użyciu
narzędzi innych firm
Aby używać narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania klientów zarządzanych, należy na to zezwolić,
odpowiednio konfigurując zasadę ustawień usługi LiveUpdate grupy klientów. Można wybrać zablokowanie lub
odblokowanie możliwości ręcznego uruchamiania usługi LiveUpdate przez użytkowników komputerów klienckich.
Po zakończeniu tej procedury na komputerach klienckich należących do grupy zostanie utworzony folder w następujących
lokalizacjach:

• System operacyjny Vista i nowsze

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

• Systemy operacyjne starsze niż Vista (dla starszych wersji klientów 12.1.x)

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox
Aby za pomocą zasady usługi LiveUpdate włączyć rozsyłania składników oprogramowania do klientów
zarządzanych przy użyciu narzędzi innych firm:

500

1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. W obszarze Zasady kliknij pozycję LiveUpdate.
3. Na karcie Ustawienia usługi LiveUpdate, w obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj zasadę ustawień usługi
LiveUpdate.
4. W oknie Zasada usługi LiveUpdate, w polach tekstowych Nazwa zasady i Opis wpisz nazwę i opis zasady.
5. W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Ustawienia serwera.
6. W obszarze Zarządzanie z użyciem narzędzi innych firm zaznacz pozycję Włącz zarządzanie składnikami
oprogramowania innych firm.
7. Wyczyść wszystkie inne opcje źródeł usługi LiveUpdate.
8. Kliknij przycisk OK.
9. W oknie dialogowym Przypisywanie zasady kliknij przycisk Tak.
Można również anulować tę procedurę i przypisać zasadę później.
10. W oknie dialogowym Przypisywanie zasady usługi LiveUpdate zaznacz jedną lub więcej grup, do których ma być
przypisana dana zasada, a następnie kliknij pozycję Przypisz.
Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości z wewnętrznego serwera LiveUpdate:

Przygotowanie klientów niezarządzanych do odbierania aktualizacji z narzędzi
dystrybucji innych firm
Jeśli klienty niezarządzane są instalowane z pliku instalacji, nie można od razu użyć narzędzi dystrybucji innych
firm w celu rozsyłania do nich składników oprogramowania z usługi LiveUpdate ani aktualizacji zasad. Ze względów
bezpieczeństwa te komputery klienckie domyślnie nie ufają składnikom oprogramowania dostarczanym do nich przez
narzędzia dystrybucji innych firm ani ich nie przetwarzają.
Aby pomyślnie dostarczyć aktualizacje za pomocą narzędzi dystrybucji innych firm, należy najpierw utworzyć klucz
rejestru systemu Windows na każdym kliencie niezarządzanym. Klucz umożliwia użycie folderu inbox na klientach
niezarządzanych do rozsyłania składników oprogramowania usługi LiveUpdate i aktualizacji zasad przy użyciu narzędzi
dystrybucji innych firm.
Folder inbox znajduje się na klientach niezarządzanych w następujących lokalizacjach.

• System operacyjny Vista i nowsze

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

• Systemy operacyjne starsze niż Vista (dla starszych wersji klientów 12.1.x)

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox

Po utworzeniu klucza rejestru aktualizacje składników oprogramowania lub zasad można skopiować do tego folderu
przy użyciu narzędzi dystrybucji innych firm. Oprogramowanie klienckie Symantec Endpoint Protection będzie ufać
aktualizacjom i je przetwarzać.
Aby przygotować klienty niezarządzane do odbierania aktualizacji z narzędzi dystrybucji innych firm:
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1. Na każdym komputerze klienckim za pomocą programu regedit.exe lub innego narzędzia edycji rejestru systemu
Windows dodaj jeden z następujących kluczy rejestru systemu Windows:

• Na klientach w wersji 12.1.5 i nowszych uruchomionych na komputerach 64-bitowych dodaj klucz
•

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE
\TPMState.
Na klientach w wersji 12.1.5 i nowszych uruchomionych na komputerach 32-bitowych oraz wszystkich pozostałych
klientach w wersji 12.1 dodaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC\SPE\TPMState

2. Ustaw typ wartości klucza rejestru na DWORD (32-bitowa) lub QWORD (64-bitowa) oraz wartość na szesnastkową 80
w następujący sposób:
0x00000080 (128)

3. Zapisz klucz rejestru, a następnie zamknij narzędzie edycji rejestru.
Używanie narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania komputerów klienckich
Rozsyłanie składników oprogramowania przy użyciu narzędzi dystrybucji innych firm

Rozsyłanie składników oprogramowania przy użyciu narzędzi dystrybucji innych
firm
W celu stosowania narzędzi dystrybucji innych firm do rozsyłania składników oprogramowania do komputerów
klienckich niezbędne jest używanie pliku index2.dax. Zawartość pliku index2 związana z usługą LiveUpdate to zestaw
identyfikatorów GUID (zwanych monikerami składników oprogramowania) i skojarzonych numerów kolejnych. Każdy
moniker składnika oprogramowania odpowiada określonemu typowi składnika oprogramowania. Każdy numer kolejny
w pliku index2 odpowiada wersji danego typu składnika oprogramowania. Należy określić niezbędne typy składników
oprogramowania odpowiednie do zainstalowanych funkcji ochrony.
Typy treści pobieranych przez usługę LiveUpdate — informacje
NOTE
Monikery składników oprogramowania zazwyczaj zmieniają się z każdą wersją główną. Czasami mogą się
zmienić także w podwersji. Firma Symantec zazwyczaj nie zmienia monikerów w aktualizacjach wersji (RU) ani
poprawkach konserwacyjnych (MP).
Odwzorowanie monikera na jego typ składnika oprogramowania można sprawdzić, otwierając plik ContentInfo.txt.
Domyślnie plik ContentInfo.txt znajduję się w lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager\Inetpub\content\.
Plik może zawierać na przykład następujący wpis:
{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions
Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Każda grupa klientów program Symantec Endpoint Protection Manager ma własny plik index2. Plik index2 każdej grupy
klientów znajduje się w folderze tej grupy. Domyślnie foldery dla grup klientów znajdują się w lokalizacji C:\Program Files
(x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent. Nazwa folderu grupy klientów
odpowiada numerowi seryjnemu zasady grupy. Numer seryjny można sprawdzić w oknie dialogowym Właściwości grupy
lub na karcie Szczegóły strony Klienty. Pierwsze cztery wartości szesnastkowe w każdym numerze seryjnym zasady
grupy powinny odpowiadać pierwszym czterem wartościom szesnastkowym w nazwie folderu grupy.
Plik index2.dax używany przez klientów zarządzanych jest szyfrowany. W celu sprawdzenia zawartości pliku należy
otworzyć plik index2.xml, znajdujący się w tym samym folderze. Pliki index2.xml zawiera listę monikerów składników
oprogramowania z ich numerami kolejnymi (numerami wersji). Plik może zawierać na przykład następujący wpis:
<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"
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FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=
"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

Zasada składników oprogramowania usługi LiveUpdate grupy określa albo określoną, albo najnowszą wersję składników
oprogramowania. Numer kolejny w pliku index2 file musi odpowiadać numerowi kolejnemu odpowiedniemu do
specyfikacji składników oprogramowania w zasadzie składników oprogramowania LiveUpdate grupy. Jeśli na przykład w
zasadzie skonfigurowano ustawienie Użyj najnowszego dostępnego dla wszystkich typów składników oprogramowania,
numerem kolejnym każdego typu składników oprogramowania jest numer najnowszych dostępnych składników
oprogramowania. W tym przykładzie rozsyłanie jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy plik index2 wywołuje numery
kolejne (wersje) odpowiadające najnowszej wersji składników oprogramowania. Rozsyłanie nie powiedzie się, jeśli
numery kolejne odpowiadają dowolnym innym wersjom.
NOTE
W celu umieszczenia plików w folderze \inbox klienta należy użyć polecenia Kopiuj. Polecenie przeniesienia nie
uruchamia przetwarzania aktualizacji i aktualizacja kończy się niepowodzeniem. Jeśli składniki oprogramowania
zostaną skompresowane w jedno archiwum w celu rozesłania, nie należy go rozpakowywać bezpośrednio do
folderu \inbox.
Aby rozsyłać składniki oprogramowania do klientów przy użyciu narzędzi dystrybucji innych firm:
1. Na komputerze z programem program Symantec Endpoint Protection Manager utwórz folder roboczy, na przykład
\Work_Dir.
2. Wykonaj jedno z następujących działań:

• W przypadku klienta zarządzanego, w konsoli na karcie Klienty kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, którą
chcesz zaktualizować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

• W przypadku klienta niezarządzanego, w konsoli na karcie Klienty kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Moja
firma, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

3. Zanotuj pierwsze cztery wartości szesnastkowe numeru seryjnego zasad, na przykład 7B86.
4. Przejdź do następującego folderu:
SEPM_Install\data\outbox\agent
Gdzie: SEPM_Install określa folder instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Domyślny
folder instalacji to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślny folder instalacji to C:\Program Files\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.
5. Znajdź folder, którego nazwa zawiera cztery pierwsze wartości szesnastkowe numeru seryjnego zasad.
6. Otwórz ten folder, a następnie skopiuj plik index2.dax do folderu roboczego.
7. Przejdź do następującego folderu:
SEPM_Install\Inetpub\content
Gdzie: SEPM_Install określa folder instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Domyślny
folder instalacji to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager.
W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślny folder instalacji to C:\Program Files\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager.
8. Otwórz i przeczytaj plik ContentInfo.txt, aby sprawdzić zawartość każdego moniker docelowy moniker docelowy.
Zawartość każdego katalogu ma następujący format: moniker docelowy\numer kolejny\numer kolejny\full
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9. Skopiuj zawartość każdego folderu \moniker docelowy do folderu roboczego, na przykład \Work_Dir.
10. Usuń wszystkie pliki i foldery z każdego \moniker docelowy aby w folderze roboczym pozostała jedynie następująca
struktura folderów i plik:
\\Work_Dir\moniker docelowy\najnowszy numer kolejny\full.zip
Folder roboczy zawiera teraz strukturę folderów i pliki, które należy rozesłać do klientów.
11. Za pomocą narzędzi dystrybucji innych firm rozesłać zawartość folderu roboczego do folderu \\Symantec Endpoint
Protection\inbox\ na wszystkich klientach.
Wynik końcowy musi wyglądać tak:
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\moniker docelowy\najnowszy numer kolejny\full.zip
Pliki są usuwane po pomyślnym przetworzeniu. Pliki nie przetworzone pomyślnie są przenoszone do podfolderu o
nazwie Invalid. Jeśli folder Invalid w folderze inbox zawiera pliki, należy podjąć ponownie próbę przetworzenia tych
plików.
Używanie narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania komputerów klienckich
Przygotowanie klientów niezarządzanych do odbierania aktualizacji z narzędzi dystrybucji innych firm

Pobieranie poprawek zabezpieczeń programu Endpoint Protection na
klienty Windows
Czym są poprawki zabezpieczeń i jak działają?
Poprawka zabezpieczeń jest poprawką dla klientów Symantec Endpoint Protection, która koryguje lukę w
zabezpieczeniach, istniejącą w kodzie klienta. Gdy wykrywania jest nowa luka w zabezpieczeniach, firma Symantec
opracowuje specjalną poprawkę, aby usunąć taką lukę, i przesyła ją na serwer LiveUpdate. Poprawki zabezpieczeń
można pobierać z serwera LiveUpdate na serwer zarządzania. Poprawki są następnie pobierane na klienty w taki sam
sposób, jak inne treści, tj. za pomocą serwera LiveUpdate, serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy (GUP).
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
Jeśli wersja klienta i serwera zarządzania są zgodne, klienty mogą pobrać poprawki zabezpieczeń z serwera LiveUpdate,
serwera zarządzania lub dostawcy aktualizacji grupy. Jeśli wersja klienta i serwera zarządzania nie są ze sobą zgodne,
klienty mogą pobrać poprawki zabezpieczeń tylko z serwera LiveUpdate, podobnie jak wtedy, gdy serwer zarządzania
zarządza klientami w różnych wersjach. Jeśli istnieje konieczność, aby serwer zarządzania lub dostawca aktualizacji
grupy pobierał poprawki, należy zaktualizować klienta lub serwer zarządzania, tak aby ich wersje były zgodne.
Co więcej, język interfejsu dla klienta i serwera zarządzania musi być identyczny. Na przykład francuski serwer
zarządzania, który zarządza klientami z interfejsem francuskim, niemieckim i chińskim uproszczonym, zapewnia poprawki
zabezpieczeń tylko dla klientów z językiem francuskim.
Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania
NOTE
Poprawka zabezpieczeń to nie to samo, co poprawka konserwacyjna. Poprawka zabezpieczeń dotyczy
wyłącznie potencjalnych problemów z zabezpieczeniami. Jest ona pobierana za pomocą funkcji LiveUpdate.
Poprawka konserwacyjna służy do innych aktualizacji, np. tych związanych z nowymi systemami operacyjnymi.
Jest ona pobierana jako pełen pakiet instalacyjny przez stronę Broadcom Zarządzanie pobieraniem.
Informacje dotyczące typów i wersji wydań oprogramowania Endpoint Protection

504

Przykłady wersji klientów i odpowiadających im poprawek zabezpieczeń do pobrania przedstawia przykłady sytuacji,
w których klient (nie) może otrzymywać poprawek zabezpieczeń od serwera zarządzania, w oparciu o numer wersji
programu program Symantec Endpoint Protection Manager oraz klienta Symantec Endpoint Protection.
Table 141: Przykłady wersji klientów i odpowiadających im poprawek zabezpieczeń do pobrania
Wersja serwera zarządzania

Czy klient może pobierać
poprawki z serwera zarządzania?

Wersja klienta

14.2

14.2

Tak

14.2

14.0.1 MP2

Nie

14.0.1 MP2

14.0.1 MP2

Tak

14.0.1 MP2

14.0.1 MP1

Nie

14.0.1 MP2

14.2

Nie

Instalowanie poprawek zabezpieczeń na klientach z systemem Windows
Domyślnie usługa LiveUpdate pobiera poprawki zabezpieczeń do program Symantec Endpoint Protection Manager, który
instaluje je na klientach w oparciu o sposób dystrybucji skonfigurowany dla innych typów zawartości.
Po tym, jak klient pobierze i zainstaluje poprawkę zabezpieczeń, będzie nadal korzystał z poprzedniej, niepoprawionej
wersji klienta, aż do chwili jego ponownego uruchomienia. Aby aktywować najnowszą poprawkę, należy ponownie
uruchomić klienta. Komputer może ponownie uruchomić użytkownik końcowy klienta, ale jest to także możliwe za pomocą
serwera zarządzania, przy użyciu polecenia ponownego uruchomienia. Serwer zarządzania wysyła powiadomienie o tym,
które klienty wymagają ponownego uruchomienia.
Instalowanie poprawek zabezpieczeń na klientach systemu Windows
1. W konsoli sprawdź, czy usługa LiveUpdate jest skonfigurowana do pobierania poprawek zabezpieczeń do serwera
zarządzania.
W oknie dialogowym Typy składników oprogramowania do pobrania upewnij się, że pole wyboru Poprawki
zabezpieczeń klienta jest zaznaczone.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
2. Aby dowiedzieć się, które wydanie programu jest zainstalowane na komputerach klienckich, uruchom raport Wersje
składników oprogr. prewencyjnego.
Generowanie listy wersji programu Symantec Endpoint Protection zainstalowanych w danej sieci
3. Sprawdź, czy skonfigurowano zasadę ustawień usługi LiveUpdate, która pozwala pobierać poprawki do klientów.
W zasadzie Ustawienia funkcji LiveUpdate w opcji Ustawienia Windows kliknij Ustawienia zaawansowane.
Sprawdź, czy opcja Pobierz poprawki zabezpieczeń, aby usunąć luki w zabezpieczeniach najnowszej wersji
klienta Symantec Endpoint Protection jest zaznaczona.
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
4. Gdy wyświetli się monit, ponownie uruchom komputery klienckie.
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
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Monitorowanie, tworzenie raportów, oraz wymuszanie
zgodności
Informacje na temat uruchamiania i czytania raportów oraz dzienników, a także konfigurowania integralności hosta
W tej sekcji opisano, jak:

• Skonfigurowana integralność hosta gwarantuje, że komputery klienckie są chronione zgodnie z zasadami
zabezpieczeń firmy użytkownika.

• Używać dzienników i raportów do monitorowania bezpieczeństwa w swoim środowisku.
• Zarządzać powiadomieniami.

Konfigurowanie integralności hosta
Zasady integralności hosta umożliwiają zapewnienie zgodności komputerów klienckich w sieci z zasadami zabezpieczeń
organizacji.
Zadania do wykonania w celu skonfigurowania zasad integralności hosta przedstawia kroki, które należy wykonać w celu
skonfigurowania zgodności zabezpieczeń za pomocą zasad integralności hosta.
Table 142: Zadania do wykonania w celu skonfigurowania zasad integralności hosta
Krok

Opis

Krok 1: Dodanie zasady
Podczas dodawania nowej zasady należy wykonać następujące zadania:
integralności hosta, która
1. Określić, jaki typ wymogu ma być sprawdzany przez komputer kliencki. Utworzyć oddzielny
sprawdza wymagania na
wymóg dla każdego typu oprogramowania (na przykład dla aplikacji, plików i poprawek).
komputerach klienckich i wymusza
Wymagania integralności hosta — informacje
działanie naprawy w przypadku
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta
niezgodnych komputerów
2. Konfiguruj działania naprawy podejmowane w przypadku niezgodnych komputerów klienckich.
Naprawa wymaga, aby komputer kliencki zainstalował lub zażądał od użytkownika
zainstalowania wymaganego oprogramowania.
Konfigurowanie naprawy predefiniowanego wymagania integralności hosta
3. Można ustawić kolejność sprawdzania wymagań i podejmowania prób naprawy. Poprawki
powinny być na przykład instalowane w określonej kolejności, tak aby ponowne uruchomienie
komputera klienckiego było konieczne dopiero po zastosowaniu wszystkich poprawek.
Krok 2: Ustawienie opcji
powiadomień i sprawdzania
zgodności z wymogami
integralności hosta

• Skonfigurować częstotliwość uruchamiania sprawdzania integralności hosta.
Konfigurowanie ustawień częstotliwości sprawdzania integralności hosta

• Konfiguruj możliwość anulowania naprawy przez użytkowników.

Zezwalanie użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta

• Należy skonfigurować powiadomienia tak, aby były wyświetlane na komputerze klienckim po

udanym lub nieudanym sprawdzaniu integralności hosta. Powiadomienie powinno informować
użytkownika o dalszych działaniach. Może być na przykład konieczne pobranie nowej
poprawki przez użytkownika i zainstalowanie jej na komputerze klienckim.
Konfigurowanie powiadomień dotyczących sprawdzania integralności hosta

Krok 3: Skonfigurowanie
wymuszania typu peer-to-peer

Jeśli komputery klienckie testowane pod kątem zgodności z wymogami integralności hosta
znajdują się w tej samej sieci, co inne zgodne komputery, można skonfigurować wymuszanie typu
peer-to-peer. Wymuszanie typu peer-to-peer jest głównie stosowane do udostępniania plików.
Blokowanie zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P
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Krok

Opis

Krok 4: Skonfigurowanie zasady
poddawania kwarantannie dla
komputerów niezgodnych i z
nienaprawionymi problemami
(opcjonalnie)

Jeśli komputer kliencki nie jest zgodny z wymogami integralności hosta i nie da się go naprawić,
można go poddać kwarantannie przy użyciu zasady poddawania kwarantannie.
Tworzenie zasady kwarantanny dla sprawdzenia integralności hosta zakończonego wynikiem
nieprawidłowym

Sposób działania integralności hosta
Integralność hosta gwarantuje, że komputery klienckie są chronione i zgodne z zasadami zabezpieczeń firmy
użytkownika. Zasady funkcji Integralność hosta umożliwia definiowanie, wymuszanie i przywracanie zabezpieczeń
klientów w celu ochrony sieci i danych firmowych.
Table 143: Proces wymuszania zgodności zabezpieczeń na komputerze klienckim.
Krok

Opis

Krok 1: Komputer kliencki
uruchamia sprawdzanie
integralności hosta na
komputerze klienckim.

Serwer zarządzania pobiera zasadę integralności hosta do komputerów klienckich w przypisanej
grupie. Komputery klienckie wykonują sprawdzanie integralności hosta, porównując konfigurację z
wymaganiami dodanymi do zasady integralności hosta.
Zasada integralności hosta sprawdza obecność oprogramowania antywirusowego, poprawek
oprogramowania i systemu operacyjnego oraz innych wymagań dotyczących zabezpieczeń. Zasada
może przykładowo sprawdzać, czy zastosowano ostatnie poprawki do systemu operacyjnego.
Konfigurowanie integralności hosta

Krok 2: Sprawdzanie
integralności hosta kończy
się powodzeniem lub
niepowodzeniem

• Komputer przechodzi pomyślnie sprawdzanie integralności hosta, jeśli spełnia wszystkie

Krok 3: Niezgodne komputery
przywracają zgodność po
sprawdzaniu integralności hosta
zakończonemu niepowodzeniem
(opcjonalnie)

• Jeżeli sprawdzanie integralności hosta kończy się niepowodzeniem, można skonfigurować

wymagania zasad.
• Jeśli komputer nie spełnia wszystkich wymagań zasady, nie przechodzi testu integralności
hosta. Można również skonfigurować zasadę do ignorowania niespełnionego wymagania, aby
sprawdzanie zakończyło się powodzeniem.
Zezwalanie na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli jedno wymaganie
nie jest spełnione
Można również skonfigurować uwierzytelniania typu peer-to-peer w zasadach zapory, które mogą
umożliwiać lub blokować dostęp komunikacji przychodzącej do komputerów z zainstalowanym
oprogramowaniem klienckim.
Blokowanie zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P

•

•

klienta, aby przywrócił zgodność. Aby przywrócić zgodność, klient pobiera i instaluje brakujące
oprogramowanie. Można skonfigurować klienta lub użytkownika końcowego, aby przywrócił
zgodność w predefiniowanym wymaganiu lub wymaganiu niestandardowym. Następnie funkcja
integralności hosta sprawdza ponownie, czy komputer kliencki zainstalował oprogramowanie.
Konfigurowanie naprawy predefiniowanego wymagania integralności hosta
Jeżeli sprawdzenie integralności hosta weryfikujące naprawę kończy się niepowodzeniem, klient
zastosuje zasadę kwarantanny. Można użyć zasady kwarantanny, aby zastosować surowsze
restrykcje do komputerów, których sprawdzanie zakończyło się niepowodzeniem.
Tworzenie zasady kwarantanny dla sprawdzenia integralności hosta zakończonego wynikiem
nieprawidłowym
Gdy klient znajduje się w obszarze Kwarantanny, przeprowadzane jest dalsze sprawdzanie
integralności hosta i próby naprawy komputera. Częstotliwość ustawień sprawdzania i napraw
jest oparta o konfigurację zasad integralności hosta. Gdy w kliencie przywrócona zostanie
zgodność i sprawdzanie integralności hosta zakończy się powodzeniem, klient zostanie
automatycznie przeniesiony z folderu kwarantanny.
W niektórych przypadkach należy ręcznie przywrócić zgodność komputera klienckiego.
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Krok

Opis

Krok 4: Klient kontynuuje
monitorowanie zgodności

Sprawdzenie integralności hosta aktywnie monitoruje stan zgodności każdego klienta. Jeśli stan
zgodności klienta zmieni się, zmianie ulegną także uprawnienia komputera.
• Zmieniona zasada integralności hosta jest pobierana do klienta w następnym interwale pulsu.
Komputer kliencki uruchamia wtedy test integralności hosta.
• Jeśli klient przełączy się na lokalizację z inną zasadą integralności hosta w czasie, gdy trwa
sprawdzanie integralności hosta, klient zatrzymuje przeprowadzany test. Zatrzymanie obejmuje
wszelkie próby naprawy. Użytkownik może zobaczyć powiadomienie o przekroczeniu limitu
czasu, jeśli połączenie z serwerem naprawczym jest niedostępne w nowej lokalizacji. Po
zakończeniu testu klient odrzuca wyniki. Następnie klient natychmiast uruchamia nowy test
integralności hosta oparty na nowej zasadzie lokalizacji.
Wyniki sprawdzania integralności hosta są dostępne w dzienniku zgodności.
Wyświetlanie dzienników

Wymagania integralności hosta — informacje
Przy tworzeniu nowej zasady integralności hosta należy określić dodawane typy wymagań.
Każde wymaganie określa następujące elementy:

• Sprawdzane warunki
•

Wymaganie może na przykład sprawdzać, czy na komputerze klienckim zainstalowano najnowszy zestaw definicji
wirusów.
Działania naprawcze wykonywane przez klienta, jeżeli nie spełni on warunków wymagania
Działanie naprawcze może na przykład zawierać adres URL strony, z której klient może pobrać brakujące definicje
wirusów i zainstalować je.

Typy wymagań dla reguł integralności hosta zawierają listę typów wymagań, z których można korzystać.
Table 144: Typy wymagań dla zasad integralności hosta
Typ

Opis

Predefiniowane
wymagania

Predefiniowane wymaganie umożliwia sprawdzenie, czy określona aplikacja lub plik są zainstalowane
i uruchomione na kliencie. Predefiniowane wymaganie sprawdza stan następujących typów aplikacji:
oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie chroniące przed programami typu spyware, zapora,
poprawka lub dodatek Service Pack. Wymaganie dotyczące poprawki sprawdza na przykład, czy na
komputerach klienckich zainstalowano określoną poprawkę systemu operacyjnego.
Jeżeli predefiniowane wymaganie nie zawiera wystarczającej ilości szczegółów, należy dodać wymaganie
niestandardowe i napisać skrypt.
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta

Wymagania
niestandardowe z
szablonów

Szablony to predefiniowane wymagania niestandardowe opracowane przez firmę Symantec do często
wykonywanych zadań. Klient może na przykład sprawdzić, czy hasło zostało zmienione w ciągu ostatnich 42
dni. Szablonów można także użyć jako podstawy do napisania skryptu wymagania niestandardowego.
Wymagania z szablonów są dostępne za pośrednictwem usługi LiveUpdate funkcji zasady integralności
hosta. Najpierw należy skonfigurować usługę LiveUpdate, aby pobrać szablony integralności hosta na serwer
zarządzania.
Dodawanie wymagania niestandardowego z szablonu
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
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Typ
Wymagania
niestandardowe

Opis
Wymagania niestandardowego należy użyć, jeżeli predefiniowane wymagania ani szablony nie umożliwiają
wymaganego rodzaju sprawdzania. Wymagania niestandardowe zawierają te same pola, co wymagania
predefiniowane, ale zapewniają większą elastyczność. Można na przykład dodać aplikację do ochrony przed
programami typu spyware niezawartą na predefiniowanej liście aplikacji do ochrony przed programami typu
spyware.
Można uprościć zarządzanie wymaganymi aplikacjami poprzez umieszczenie podobnych aplikacji w jednym
wymaganiu niestandardowym. Można na przykład uwzględnić w jednym wymaganiu przeglądarki internetowe,
jak Internet Explorer i Mozilla Firefox.
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania

Konfigurowanie integralności hosta

Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta
Predefiniowane wymaganie w zasadzie integralności hosta umożliwia sprawdzenie, czy na komputerze klienckim
uruchomione są dowolne z następujących typów aplikacji: antywirus, ochrona przed programami typu spyware, zapora itd.
Należy określić odpowiednią aplikację, na przykład poprawki dla systemu operacyjnego Windows 7. Następnie należy
określić ścieżkę do folderu, z którego komputery mają pobierać poprawkę.
Aby dodać wymagania predefiniowane do zasady integralności hosta
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
2. Na stronie Zasada integralności hosta kliknij pozycję Wymagania > Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij listę rozwijaną Wybierz wymaganie, wybierz predefiniowane
wymaganie i kliknij przycisk OK.
W wersji 12.1.x kliknij przycisk Mac tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta OnDemand . W przypadku programu nastąpił koniec okresu świadczenia pomocy technicznej i jego użycie w programie
Symantec Endpoint Protection 14.x nie jest już obsługiwane.
4. Skonfiguruj ustawienia i opcje naprawcze wymagania, a następnie kliknij przycisk OK.
Konfigurowanie naprawy predefiniowanego wymagania integralności hosta
Więcej informacji można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Przypisz zasadę do grup lub lokalizacji.
7. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie wymagania niestandardowego z szablonu
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania

Konfigurowanie naprawy dla predefiniowanego wymagania integralności hosta
Jeżeli sprawdzanie integralności hosta wykaże, że wymaganie nie zostało spełnione, można skonfigurować zasadę w
celu przywrócenia wymaganych plików. Klient przywraca pliki, pobierając, instalując lub uruchamiając wymagane aplikacje
w celu spełnienia wymagania. Następnie komputer kliencki może uzyskać prawidłowy wynik sprawdzania integralności
hosta.
Naprawę można skonfigurować w tym samym oknie dialogowym, w którym dodawane jest predefiniowane wymaganie.
Należy określić ścieżkę, z której klient pobiera pliki naprawy i sposób przeprowadzania naprawy.
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Można także zapewnić użytkownikom częściową kontrolę nad godziną naprawy komputerów. Ponowne uruchomienie
może na przykład spowodować utratę danych, więc użytkownicy mogą chcieć przeprowadzić naprawę na koniec dnia.
Po pobraniu plików, instalacji lub wykonaniu polecenia w celu spełnienia wymagania klient zawsze ponownie sprawdza to
wymaganie. Ponadto klient rejestruje wyniki jako prawidłowe lub nieprawidłowe.
Konfigurowanie naprawy dla predefiniowanego wymagania integralności hosta
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta i dodaj predefiniowane wymaganie.
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta
2. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij pozycję Zainstaluj <wymagany typ>, jeśli nie jest zainstalowane na
kliencie.
3. Kliknij pozycję Pobierz pakiet instalacyjny.
4. W polu tekstowym Adres URL pobierania wpisz adres URL, z którego plik instalacyjny ma zostać pobrany na
komputer kliencki.
Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje
5. W polu tekstowym Wykonaj polecenie wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta, pole tekstowe należy pozostawić puste.
• Aby umożliwić automatyczną instalację, w pole należy wpisać tekst %F%.

Zmienna %F% reprezentuje ostatni pobrany plik. Można użyć dowolnego polecenia, które można uruchomić po
naciśnięciu przycisku Start > Uruchom. Na przykład, aby zainstalować poprawkę dla systemu Vista, wpisz
polecenie %Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.

6. Opcjonalnie ustaw opcje opóźnienia lub anulowania naprawy, a następnie kliknij przycisk OK.
Zezwalanie użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta
7. Kliknij przycisk OK.
Zezwalanie na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli jedno wymaganie nie jest spełnione

Zezwalanie użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta
Można zezwolić użytkownikowi na opóźnienie naprawy w celu wykonania jej w bardziej dogodnym terminie. Jeżeli
użytkownik musi ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu oprogramowania dla wymagania, może chcieć zrobić
to później.
Jeżeli użytkownik opóźni naprawę, mogą zostać wykonane następujące działania:

• Klient zarejestruje zdarzenie. Stan sprawdzania integralności hosta zostanie wyświetlony jako nieprawidłowy,
•

•
•

ponieważ wymaganie nie zostało spełnione. W dowolnym momencie użytkownik może ręcznie przeprowadzić kolejne
sprawdzanie integralności hosta za pomocą klienta.
Okno komunikatu naprawy dotyczące sprawdzania integralności hosta jest wyświetlane ponownie dopiero po
uruchomieniu przez klienta następnego sprawdzania integralności hosta. Jeśli użytkownik wybrał czas przypomnienia
wynoszący pięć minut, ale sprawdzanie integralności hosta jest uruchamiane co 30 minut, to okno komunikatu
zostanie wyświetlone dopiero po 30 minutach. Aby uniknąć pomyłek użytkownika, można zsynchronizować minimalny
czas z częstotliwością sprawdzania integralności hosta.
Jeżeli użytkownik opóźni naprawę przed następnym sprawdzeniem integralności hosta, wybór użytkownika zostanie
zignorowany.
Jeśli użytkownik opóźni działanie naprawcze i otrzyma zaktualizowaną zasadę, to zostanie ustawiony nowy
maksymalny dostępny czas naprawy.
Aby zezwolić użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta
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1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta i dodaj wymaganie.
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta
2. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie skonfiguruj naprawę.
Konfigurowanie naprawy predefiniowanego wymagania integralności hosta
3. W oknie dialogowym wymagania wykonaj jedno z poniższych zadań, a następnie kliknij przycisk OK:

• Aby umożliwić użytkownikowi klienta opóźnienie pobierania pliku, zaznacz opcję Określ czas oczekiwania przed
•

ponowieniem próby pobrania w razie niepowodzenia pobierania.
Aby umożliwić użytkownikowi anulowanie naprawy, zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie
pobierania przeprowadzanego w celu naprawy integralności hosta.

4. Kliknij przycisk OK.
5. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
6. Na stronie Ustawienia zaawansowane w obszarze Opcje okna dialogowego naprawy skonfiguruj opcje anulowania
naprawy.
7. Aby dodać niestandardowy komunikat wyświetlany na komputerze klienckim, kliknij pozycję Ustaw dodatkowy tekst.
Wpisany komunikat zostanie wyświetlony w oknie naprawy klienta, jeżeli użytkownik kliknie pozycję Szczegóły.
8. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie ustawień częstotliwości sprawdzania integralności hosta
Można skonfigurować sposób przeprowadzania testu integralności hosta i postępowania z jego wynikami.
Po dodaniu lub aktualizowaniu zasady integralności hosta zasada jest pobierana do klienta przy następnym interwale
pulsu. Komputer kliencki uruchamia wtedy test integralności hosta.
Jeśli użytkownik przełączy się na lokalizację z inną zasadą w czasie, gdy trwa sprawdzanie integralności hosta, klient
zatrzymuje przeprowadzany test. Zatrzymanie dotyczy także prób naprawy, jeśli są wymagane przez zasadę. Użytkownik
może otrzymać powiadomienie o przekroczeniu limitu czasu, jeśli połączenie z serwerem naprawczym jest niedostępne
w nowej lokalizacji. Po zakończeniu testu klient odrzuca wyniki. Następnie klient natychmiast uruchamia nowy test
integralności hosta oparty na nowej zasadzie lokalizacji.
Jeśli zasada w nowej lokalizacji jest taka sama, klient zachowuje wszystkie ustawienia czasu funkcji Integralność hosta.
Klient uruchamia nowe sprawdzanie integralności hosta tylko wówczas, gdy wymagają tego ustawienia zasady.
Aby skonfigurować ustawienia częstotliwości sprawdzania integralności hosta:
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta i kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
2. Na stronie Ustawienia zaawansowane w obszarze Opcje sprawdzania integralności hosta ustaw częstotliwość
sprawdzania integralności hosta.
3. Kliknij przycisk OK.
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta
Zezwalanie na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli jedno wymaganie nie jest spełnione

Zezwalanie na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli
jedno wymaganie nie jest spełnione
Użytkownicy mogą chcieć kontynuować pracę, nawet jeżeli sprawdzanie integralności hosta zakończyło się wynikiem
nieprawidłowym. Można zezwolić na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli określony wymóg nie
zostanie spełniony. Klient rejestruje wyniki, ale je ignoruje.
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To ustawienie należy zastosować do określonego wymogu. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich wymagań,
konieczne jest włączenie ustawienia dla poszczególnych wymagań. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone.
Aby zezwolić na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli jeden wymóg nie zostanie spełniony:
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
2. Dodaj wymaganie predefiniowane lub niestandardowe, a następnie kliknij przycisk OK.
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
3. W oknie dialogowym wymagania zaznacz pole wyboru Zezwalaj na prawidłowy wynik sprawdzania integralności
hosta, nawet jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, a następnie kliknij przycisk OK.
4. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie powiadomień dotyczących sprawdzania integralności hosta
Można skonfigurować powiadomienia, które będą wyświetlane, jeżeli podczas sprawdzania integralności hosta przez
klienta wystąpią następujące sytuacje:

• Sprawdzanie integralności hosta zakończyło się niepowodzeniem.
• Sprawdzanie integralności hosta zakończyło się powodzeniem po uprzednim niepowodzeniu.
Wyniki sprawdzania integralności hosta są wyświetlane w dzienniku zabezpieczeń klienta. Są one przekazywane do
dziennika zgodności na stronie Monitory na serwerze zarządzania.
Dziennik zabezpieczeń klienta zawiera kilka okienek. Po wybraniu typu zdarzenia sprawdzania integralności hosta, w
lewym dolnym okienku wyświetlona zostaje informacja, czy określone wymaganie zostało spełnione, czy nie. W prawym
dolnym okienku wyświetlane są warunki danego wymagania. Klienta można skonfigurować tak, aby informacje w prawym
dolnym okienku nie były wyświetlane. Informacje te mogą być przydatne podczas rozwiązywania problemów, ale można
ukryć je przed użytkownikami. Można na przykład utworzyć niestandardowe wymaganie dotyczące określonej wartości
rejestru lub nazwy pliku. Szczegóły będą nadal rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń.
Można też włączyć powiadomienie, aby użytkownik mógł wybrać, czy natychmiast rozpocząć pobieranie oprogramowania,
czy też opóźnić naprawę.
Zezwalanie użytkownikom na opóźnienie lub anulowanie naprawy integralności hosta
Aby skonfigurować powiadomienia dotyczące sprawdzania integralności hosta:
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
2. Na stronie Integralność hosta kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
3. Aby wyświetlać szczegółowe informacje o wymaganiu, na stronie Ustawienia zaawansowane, w obszarze
Powiadomienia zaznacz pozycję Pokaż szczegóły rejestrowania integralności hosta.
W prawym dolnym okienku dziennika zabezpieczeń klienta będą wówczas wyświetlane pełne informacje o wymaganiu
integralności hosta.
4. Zaznacz dowolną z poniższych pozycji:

• Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem, gdy wynik sprawdzania integralności hosta jest nieprawidłowy.
• Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem, gdy wynik sprawdzania integralności hosta jest prawidłowy, a
poprzednio był nieprawidłowy.
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5. Aby dodać komunikat niestandardowy, kliknij pozycję Ustaw dodatkowy tekst, wpisz dodatkowy tekst o długości
maksymalnie 512 znaków, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Po zakończeniu konfiguracji zasady kliknij przycisk OK.

Tworzenie zasady kwarantanny dla sprawdzenia integralności hosta
zakończonego wynikiem nieprawidłowym
Zasada kwarantanny jest stosowana dla komputerów klienckich, w przypadku których wystąpi błąd sprawdzania
integralności hosta i podejmowana jest próba przywrócenia zgodności, która również kończy się niepowodzeniem.
Po naprawie zakończonej niepowodzeniem klient jest automatycznie przenoszony do obszaru Kwarantanny, gdzie do
komputera stosowana jest zasada kwarantanny. Zasady kwarantanny można użyć w celu zastosowania surowszych
restrykcji do komputerów, których sprawdzanie zakończyło się niepowodzeniem. Zasada kwarantanny może obejmować
dowolną zasadę ochrony. Można na przykład zastosować zasadę kwarantanny zapory, która blokuje dostęp komputera do
Internetu.
Gdy komputer znajduje się w obszarze Kwarantanny, można skonfigurować dalsze sprawdzanie integralności hosta i
próby naprawy komputera. Konieczne może być również ręczne przywrócenie zgodności komputera klienckiego.
Aby utworzyć zasadę kwarantanny dla sprawdzenia integralności hosta zakończonego wynikiem nieprawidłowym:
1. W konsoli kliknij pozycję Klienci, a następnie kliknij kartę Zasady.
2. Na karcie Zasady, obok pozycji Zasady kwarantanny w przypadku niepowodzenia integralności hosta kliknij
pozycję Dodaj zasadę.
3. W oknie dialogowym Dodawanie zasady kwarantanny wybierz typ zasady, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Wybierz, czy użyć istniejącej zasady, utworzyć nową zasadę, czy też zaimportować plik zasad, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• W oknie dialogowym Dodawanie zasady wybierz zasadę, a następnie kliknij przycisk OK.
• W oknie dialogowym Typ zasady wybierz zasadę, skonfiguruj ją, a następnie kliknij przycisk OK.
• W oknie dialogowym Zaimportuj zasadę znajdź plik .dat i kliknij pozycję Importuj.
Konfigurowanie naprawy predefiniowanego wymagania integralności hosta
Wymagania integralności hosta — informacje

Blokowanie zdalnego komputera za pomocą konfigurowania uwierzytelniania
P2P
Uwierzytelniania P2P można używać, aby zezwalać zdalnemu komputerowi klienckiemu (równoprawnemu) na połączenie
z innym komputerem klienckim (wystawcą uwierzytelnień) w tej samej sieci firmowej. Wystawca uwierzytelnień
tymczasowo blokuje ruch TCP i UDP przychodzący z komputera zdalnego do chwili, gdy komputer zdalny przejdzie
pomyślnie sprawdzanie integralności hosta. Tej techniki egzekwowania można użyć, gdy komputer znajduje się w
lokalizacji zdalnej. Technika ta wykorzystuje zaawansowane funkcje zapory programu Symantec Endpoint Protection w
celu ułatwienia dostępu do plików udostępnionych.
W ramach sprawdzania integralności hosta sprawdzane są następujące cechy komputera zdalnego:

• Na komputerze zdalnym zainstalowano program Symantec Endpoint Protection.
• Komputer zdalny przeszedł pomyślnie sprawdzanie integralności hosta.
Jeśli komputer zdalny przejdzie sprawdzanie integralności hosta, wystawca uwierzytelnień zezwala na połączenia
przychodzące z komputera zdalnego.
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Jeśli komputer zdalny nie przejdzie sprawdzania integralności hosta, wystawca uwierzytelnień nadal blokuje komputer
zdalny. Można określić czas, przez który komputer zdalny ma być blokowany, zanim będzie mógł ponowić próbę
połączenia z wystawcą uwierzytelnień. Można również określić komputery zdalne, którym zawsze ma być udzielany
dostęp, nawet jeśli nie przejdą pomyślnie sprawdzania integralności hosta. Jeśli zasada integralności hosta nie zostanie
włączona dla zdalnego komputera, komputer zdalny przejdzie pomyślnie sprawdzanie integralności hosta.
Informacje dotyczące uwierzytelniania P2P są wyświetlane w dzienniku Ruchu funkcji Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów.
NOTE
Uwierzytelnianie P2P działa w trybie kontroli serwera i mieszanym, ale nie działa w trybie kontroli klienta.
Aby zablokować zdalny komputer za pomocą konfigurowania uwierzytelniania P2P
1. Otwórz w konsoli zasadę zapory.
2. Na stronie Zasada zapory kliknij pozycję Ustawienia uwierzytelniania P2P.
3. Na stronie Ustawienia uwierzytelniania P2P zaznacz opcję Włącz uwierzytelnianie P2P.
4. Skonfiguruj wszystkie wartości znajdujące się na stronie.
Więcej informacji na temat tych opcji można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
5. Aby zezwalać komputerom zdalnym na łączenie się z komputerem klienckim bez uwierzytelniania, zaznacz opcję
Wyklucz hosty z uwierzytelniania, a następnie kliknij pozycję Wykluczone hosty.
Komputer kliencki zezwala na ruch komputerom z listy Host.
6. W oknie dialogowym Wykluczone hosty kliknij pozycję Dodaj, aby dodać komputery zdalne, które nie muszą być
uwierzytelniane.
7. W oknie dialogowym Host określ hosta za pomocą adresu IP, zakresu adresów IP lub podsieci, a następnie kliknij
przycisk OK.
8. W oknie dialogowym Wykluczone hosty kliknij przycisk OK.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Jeśli zostanie wyświetlony monit, przypisz zasadę do grupy.
Tworzenie zasady zapory
Konfigurowanie integralności hosta
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich

Dodawanie wymagania niestandardowego z szablonu
Zamiast tworzyć wymagania niestandardowe od początku, można dodać typowe wymagania niestandardowe
utworzone przez firmę Symantec. Można użyć usługi LiveUpdate, aby pobrać składniki funkcji integralności hosta na
serwer zarządzania. Składniki funkcji integralności hosta zawierają szablony. Następnie można dodać wymagania
niestandardowe z szablonów do zasady integralności hosta.
Aby uzyskać najnowsze szablony integralności hosta, należy skonfigurować zasadę składników oprogramowania
pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate w celu pobrania składników funkcji integralności hosta.
Jeśli wymaganie zostanie zaimportowane po raz drugi i wymaganie o takiej samej nazwie już istnieje, nie zostanie ono
zastąpione przez importowane wymaganie. Zamiast tego obok nazwy zaimportowanego wymagania w tabeli Wymagania
zostanie umieszczona cyfra 2.
Aby dodać wymaganie niestandardowe z szablonu:
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1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
2. Na stronie Zasada integralności hosta kliknij pozycję Wymagania > Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij listę rozwijaną Wybierz wymaganie, wybierz predefiniowane
wymaganie i kliknij przycisk OK.
W wersji 12.1.x kliknij przycisk Mac tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta OnDemand .
4. W oknie dialogowym Aktualizowanie online integralności hosta rozwiń pozycję Szablony, a następnie wybierz
kategorię szablonu.
5. Kliknij pozycję Dodaj obok każdego szablonu, który chcesz dodać.
6. Kliknij pozycję Importuj.
7. Kliknij przycisk OK.
Wymagania integralności hosta — informacje
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection

Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
Wymagania niestandardowe są bardziej elastyczne niż wymagania predefiniowane. Można na przykład dodać aplikację,
której nie ma na predefiniowanych listach aplikacji.
Aby utworzyć wymagania niestandardowe, należy dodać do skryptu jedną lub więcej funkcji lub instrukcję IFF..THEN.
Po uruchomieniu skryptu sprawdzane jest istnienie warunku integralności hosta w obszarze węzła IF. W zależności od
tego warunku wykonywane jest działanie znajdujące się w obszarze węzła THEN. Zwracany jest wynik (powodzenie lub
niepowodzenie).
Dodając wiele różnych warunków do sprawdzenia w jednym skrypcie, należy pamiętać, że ustawienie to ma zastosowanie
do całego skryptu wymagania niestandardowego. Wybór ten może mieć wpływ na to, czy należy utworzyć kilka
mniejszych wymagań niestandardowych, czy jedno dłuższe, składające się z kilku kroków.
Aby utworzyć skrypt wymagania dostosowanego:
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
2. Na stronie Zasada integralności hosta kliknij pozycję Wymagania > Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij listę rozwijaną Wybierz wymaganie, wybierz predefiniowane
wymaganie i kliknij przycisk OK.
W wersji 12.1.x kliknij przycisk Mac tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta OnDemand .
4. W oknie dialogowym Wymaganie niestandardowe wpisz żądaną nazwę wymagania.
Nazwa wymagania zostanie wyświetlona na komputerze klienckim. Nazwa ta powiadamia użytkownika o spełnieniu
lub niespełnieniu wymagania, lub monituje o pobranie oprogramowania.
5. Aby dodać warunek, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij
pozycję IFF..THEN.
NOTE
W przypadku pierwszego dodania funkcji lub instrukcji IF..THEN bez wypełnienia pól, zostanie wyświetlony
błąd. Jeżeli nie chcesz dodawać instrukcji, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Usuń.
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6. Zaznacz pusty warunek w węźle IF i w prawym okienku wybierz żądany warunek.
Podczas sprawdzania integralności hosta warunek ten będzie sprawdzany na komputerze klienckim.
7. Pod listą rozwijaną Wybierz warunek określ dodatkowe wymagane informacje.
8. W obszarze Skrypt dostosowanego wymagania kliknij pozycję THEN, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
Instrukcja THEN określa działanie, które ma zostać podjęte, gdy warunek jest spełniony.
9. Kliknij dowolną z poniższych pozycji:

• IF..THEN
•
•

•

Należy użyć instrukcji IF..THEN, aby zdefiniować sprawdzane warunki i działania podejmowane, gdy warunek
zwróci wartość true.
Funkcja
Funkcja umożliwia zdefiniowanie działania naprawczego, na przykład pobrania pliku.
Return
Użyj instrukcji Return, aby określić, czy wyniki oceny warunku oznaczają spełnienie, czy też niespełnienie
wymagania. Każde wymaganie niestandardowe musi kończyć się instrukcją dotyczącą wyniku (prawidłowy lub
nieprawidłowy).
Komentarz (opcjonalne)
W komentarzu można wyjaśnić sposób działania dodawanych warunków, funkcji lub instrukcji.

10. W prawym okienku zdefiniuj dodawane kryteria.
Więcej informacji na temat tych opcji można uzyskać, klikając pozycję Pomoc.
11. Aby dodać więcej zagnieżdżonych instrukcji, warunków lub funkcji, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania
kliknij węzeł prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
12. W razie potrzeby powtórz kroki od 9 do 11.
13. Aby zezwalać na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta bez względu na wynik, zaznacz opcję Zezwalaj
na prawidłowy wynik sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony.
14. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie testowej zasady integralności hosta ze skryptem wymagania niestandardowego
Dodawanie wymagań predefiniowanych do zasady integralności hosta

Warunki dotyczące rejestru — informacje
Można określić ustawienia rejestru systemu Windows, które mają być sprawdzane w ramach instrukcji IF..THEN
dla dostosowanego wymogu. Można również określić sposoby zmieniania wartości rejestru. Obsługiwane są tylko
następujące ustawienia rejestru: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS i
HKEY_CURRENT_CONFIG.
Określając klucze rejestru należy pamiętać, że:

• Nazwa klucza jest ograniczona do 255 znaków.
• Klucz rejestru zakończony znakiem odwróconej kreski ułamkowej (\) jest interpretowany jako klucz rejestru. Na
przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

• Jeśli klucz rejestru nie jest zakończony znakiem odwróconej kreski ułamkowej (\), to jest interpretowany jako nazwa
rejestru. Na przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

Określając wartości rejestru należy pamiętać, że:
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• Nazwa wartości jest ograniczona do 255 znaków.
• Można sprawdzać wartości DWORD (dziesiętne), wartości binarne (szesnastkowe) lub ciągi.
• W przypadku wartości DWORD można sprawdzić, czy wartość równa się, nie równa się, jest mniejsza lub większa niż
•
•

określona wartość.
W przypadku wartości ciągu można sprawdzić, czy dane wartości zawierają dany ciąg lub są z nim równe. Aby
włączyć rozróżnianie wielkości znaków w porównywaniu ciągów, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględniaj
wielkość liter.
W przypadku wartości binarnych można sprawdzić, czy dane wartości zawierają dany element danych binarnych lub
są z nim równe. Bity szesnastkowe reprezentują dane. W przypadku określenia zawartości wartości można również
określić przesunięcie tych danych. Jeśli opcja przesunięcia pozostanie pusta, wyszukiwane będą wartości określonych
danych binarnych. Dozwolone wartości w polu edycji wartości szesnastkowych zawierają się w przedziałach od 0 do 9
i od a do f.

Poniżej przedstawione są przykłady wartości rejestru:
DWORD
Plik binarny
Ciąg znaków

12345 (w systemie dziesiętnym)

31 AF BF 69 74 A3 69 (w systemie szesnastkowym)
ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

Tworzenie wymagania niestandardowego w celu uruchomienia skryptu na kliencie
W niestandardowym wymaganiu integralności hosta można określić funkcję wymuszającą uruchomienie skryptu przez
klienta. Można użyć języka skryptów, takiego jak JScript lub VBScript, który jest obsługiwany przez hosta skryptów
systemu Microsoft Windows.
Aby zapisać wymagania niestandardowe w celu uruchomienia skryptu na kliencie:
1. W konsoli otwórz zasadę integralności hosta.
2. Na stronie Zasada integralności hosta kliknij pozycję Wymagania > Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij listę rozwijaną Wybierz wymaganie, wybierz predefiniowane
wymaganie i kliknij przycisk OK.
W wersji 12.1.x kliknij przycisk Mac tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta OnDemand .
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
4. W oknie dialogowym Wymaganie niestandardowe, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania wybierz węzeł,
do którego chcesz dodać funkcję.
5. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Funkcja.
6. Kliknij pozycję Narzędzie: uruchom skrypt.
7. Wprowadź nazwę pliku skryptu, taką jak myscript.js.
8. Wpisz zawartość skryptu.
9. W polu tekstowym Wykonaj polecenie wpisz polecenie uruchamiające skrypt.
Określ nazwę pliku skryptu za pomocą zmiennej %F. Skrypt jest wykonywany w kontekście systemu.
10. Aby określić dozwolony czas wykonania polecenia Execute, wybierz jedną z następujących opcji:

• Nie czekaj
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•
•

W tym przypadku działanie zwraca wartość true, jeśli wykonanie polecenia powiodło się, ale działanie nie czeka na
ukończenie wykonywania.
Zaczekaj na ukończenie wykonania
Wprowadź maksymalny czas
Wprowadź czas w sekundach. Jeśli polecenie Execute wpisane w polu Wykonaj polecenie nie zostanie ukończone
w określonym czasie, wykonywanie pliku zostanie zakończone.

11. Opcjonalnie usuń zaznaczenie opcji Usuń plik tymczasowy po ukończeniu lub zakończeniu wykonywania, jeśli
nie jest już potrzebna.
Ta opcja jest wyłączona i niedostępna, jeśli wybrane jest ustawienie Nie czekaj.
12. Opcjonalnie usuń zaznaczenie opcji Pokaż nowe okno procesu, aby nie wyświetlać okna przedstawiającego
wymaganie, które uruchomiło skrypt.

Tworzenie wymagania niestandardowego w celu ustawienia sygnatury czasowej pliku
W przypadku niestandardowego wymagania integralności hosta można określić, aby funkcja Ustaw sygnaturę czasową
tworzyła ustawienie rejestru systemu Windows używane do przechowywania bieżącej daty i godziny. Następnie można
użyć warunku Sprawdź sygnaturę czasową do sprawdzenia, czy od chwili utworzenia sygnatury czasowej minął
określony czas.
Jeśli na przykład sprawdzanie integralności hosta jest uruchamiane co 2 minuty, można określić działanie, które ma być
przeprowadzane w większych odstępach czasu, na przykład co dobę. W takim przypadku zapisana wartość czasu jest
usuwana. Skrypt może być uruchamiany w następujący sposób:

• Gdy klient otrzyma nowy profil
• Gdy użytkownik ręcznie uruchomi sprawdzanie integralności hosta
1. Aby zapisać wymaganie niestandardowe w celu ustawienia sygnatury czasowej pliku, w konsoli otwórz zasadę
integralności hosta.
2. Na stronie Zasada integralności hosta kliknij pozycję Wymagania > Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij listę rozwijaną Wybierz wymaganie, wybierz predefiniowane
wymaganie i kliknij przycisk OK.
W wersji 12.1.x kliknij przycisk Mac tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta OnDemand .
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
4. W oknie dialogowym Wymaganie niestandardowe, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania wybierz węzeł,
do którego chcesz dodać funkcję.
5. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Funkcja.
6. Kliknij pozycję Narzędzie: ustaw sygnaturę czasową.
7. Wprowadź nazwę o długości maksymalnie 255 znaków dla ustawienia rejestru, w którym przechowywane są
informacje o dacie i godzinie.
Na przykład może to być tekst Data i godzina ostatniej aktualizacji pliku:
8. Aby porównywać bieżący czas z przechowywaną wartością czasu, utwórz skrypt wymagania niestandardowego.
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
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9. W oknie dialogowym Wymaganie niestandardowe, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania wybierz węzeł,
do którego chcesz dodać warunek.
10. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję IF..THEN.
11. Kliknij pozycję Narzędzie: sprawdź sygnaturę czasową.
12. Wprowadź nazwę ustawienia rejestru dotyczącego zapisanej godziny.
13. Określ czas w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach.
Jeśli określony czas upłynął lub wartość ustawienia rejestru jest pusta, funkcja Ustaw sygnaturę czasową zwraca
wartość True.

Tworzenie niestandardowego wymagania zwiększenia wartości DWORD w rejestrze
W przypadku wymagania niestandardowego można zwiększyć wartość DWORD w rejestrze systemu Windows. Funkcja
Zwiększ wartość DWORD w rejestrze w razie potrzeby tworzy żądany klucz.
Aby utworzyć niestandardowy wymóg zwiększenia wartości DWORD w rejestrze
1. W konsoli dodaj zasadę integralności hosta z niestandardowym skryptem wymogu.
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
2. W oknie dialogowym Wymaganie niestandardowe, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania wybierz węzeł,
do którego chcesz dodać funkcję.
3. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij pozycję Funkcja.
4. Kliknij pozycję Rejestr: Zwiększ wartość DWORD w rejestrze.
5. W polu Klucz rejestruwprowadź klucz rejestru, który ma być sprawdzany.
6. W polu Nazwa wartości wprowadź nazwę wartości, która ma być sprawdzana.
7. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie testowej zasady integralności hosta ze skryptem wymagania
niestandardowego
Zasada tworzona do tego testu ma charakter wyłącznie demonstracyjny. Zasada wykrywa obecność systemu
operacyjnego i w razie wykrycia generuje zdarzenie niepowodzenia. Normalnie zdarzenia niepowodzenia generowane
są z innych powodów.
Wykonaj następujące zadania:

• Dodaj zasadę integralności hosta ze skryptem wymagania niestandardowego sprawdzającym system operacyjny na
•

komputerze klienckim.
Tworzenie testowej zasady integralności hosta ze skryptem wymagania niestandardowego
Przetestowanie utworzonej zasady integralności hosta.
Aby przetestować zasady integralności hosta na komputerze klienckim

1. Aby utworzyć testową Zasadę integralności hosta ze skryptem wymagania niestandardowego, w konsoli otwórz
Zasadę integralności hosta.
2. Na stronie Zasada integralności hosta kliknij pozycję Wymagania > Dodaj.
3. W oknie dialogowym Dodaj wymaganie kliknij listę rozwijaną Wybierz wymaganie, wybierz predefiniowane
wymaganie i kliknij przycisk OK.
W wersji 12.1.x kliknij przycisk Mac tylko wtedy, gdy komputery klienckie Mac mają zainstalowanego klienta OnDemand .
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4. W polu Nazwa wpisz żądaną nazwę wymagania niestandardowego.
5. W oknie dialogowym Wymaganie niestandardowe, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania kliknij prawym
przyciskiem myszy pozycję Poniżej wstaw instrukcje, a następnie kliknij pozycję Dodaj > IF..THEN.
6. W okienku po prawej stronie na liście rozwijanej Wybierz warunek kliknij pozycję Narzędzie: System operacyjny
jest.
7. W obszarze System operacyjny zaznacz co najmniej jeden system operacyjny komputerów klienckich, który możesz
przetestować.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję THEN //Tutaj wstaw instrukcje w obszarze Skrypt dostosowanego
wymagania, a następnie kliknij pozycję Dodaj > Funkcja > Narzędzie: Pokaż okno dialogowe komunikatu.
9. W polu Podpis okna komunikatu, wpisz nazwę, która ma się pojawiać w tytule komunikatu.
10. W polu Tekst okna komunikatu, wpisz tekst, który ma być zawarty w komunikacie.
11. W okienku po lewej stronie, w obszarze Skrypt dostosowanego wymagania kliknij pozycję Prawidłowa.
12. W okienku po prawej stronie, w obszarze Jako wynik wymagania zwróć zaznacz pozycję Niepowodzenie, a
następnie kliknij przycisk OK.
13. Kliknij przycisk OK.
14. W oknie dialogowym Zasada integralności hosta w panelu po lewej stronie kliknij opcję Przypisz zasadę.
15. W oknie dialogowym Przypisywanie zasady integralności hosta wybierz grupy, do których chcesz przypisać
zasadę, a następnie kliknij opcję Przypisz.
W oknie dialogowym Przypisywanie zasady integralności hosta kliknij przycisk Tak, aby przypisać zmiany zasad
integralności hosta.
NOTE
Jedną zasadę integralności hosta można przypisać do wielu grup, ale każda grupa może mieć tylko jedną
zasadę integralności hosta. Istniejącą zasadę można zastąpić inną zasadą.
16. Aby przetestować Zasadę integralności hosta na komputerze klienckim, w konsoli kliknij Klienty > Klienty.
17. W obszarze Klienty kliknij grupę zawierającą komputery klienckie, do których została zastosowana zasada
integralności hosta.
18. W obszarze Zadania kliknij pozycję Wykonaj polecenie w grupie > Aktualizuj treść, a następnie kliknij przycisk OK.
19. Zaloguj się do komputera, na którym działa klient, i zwróć uwagę na wyświetlone okno z komunikatem.
Okno z komunikatem pojawia się, ponieważ reguła wyzwoliła test Niepowodzenie. Po zakończeniu testowania należy
wyłączyć lub usunąć zasadę testową.
Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
Tworzenie niestandardowego wymagania zwiększenia wartości DWORD w rejestrze
Tworzenie wymagania niestandardowego w celu uruchomienia skryptu na kliencie

Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Program Symantec Endpoint Protection zbiera informacje o zdarzeniach dotyczących zabezpieczeń w sieci. Zdarzenia
te można sprawdzić w dziennikach i raportach. Można również błyskawicznie uzyskiwać informacje o zdarzeniach za
pomocą powiadomień.
Za pomocą raportów i dzienników można określić odpowiedzi na następujące rodzaje pytań:
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• Które komputery są zainfekowane?
• Które komputery wymagają skanowania?
• Zagrożenia wykryte w sieci
Table 145: Zadania monitorowania ochrony systemów końcowych
Zadanie

Opis

Sprawdzenie stanu
zabezpieczeń sieci

Poniższa lista przedstawia niektóre zadania, które można wykonać celu monitorowania stanu
zabezpieczeń komputerów klienckich.
• Wyświetlić liczbę klientów, które nie zostały zainstalowane.
Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów
• Wyświetlić liczbę komputerów pracujących w trybie offline.
Znajdowanie komputerów pracujących w trybie offline
• Sprawdzić liczbę wykrytych wirusów i innych zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlić szczegóły każdego
wirusa i zagrożenia bezpieczeństwa.
Wyświetlanie zagrożeń
• Sprawdzić liczbę niechronionych komputerów w sieci i wyświetlić szczegóły każdego komputera.
Sprawdzanie ochrony systemu
• Wyświetlić liczbę komputerów z aktualnymi definicjami wirusów i programów typu spyware.
Sprawdzanie ochrony systemu
• Wyświetlić aktualny stan operacyjny komputerów klienckich.
Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
• Sprawdzić procesy uruchamiane w sieci.
Monitorowanie wyników wykryć funkcji SONAR pod względem fałszywych alarmów
• Sprawdzić przypisania komputerów do grup.
• Wyświetlić listę wersji oprogramowania Symantec Endpoint Protection zainstalowanych na klientach i
serwerach program Symantec Endpoint Protection Manager w chronionej sieci.
Generowanie listy wersji programu Symantec Endpoint Protection zainstalowanych w danej sieci
• Wyświetlić informacje o licencjach na komputerach klienckich, takie jak liczba dozwolonych stanowisk,
liczba niedozwolonych stanowisk, liczba nieważnych stanowisk i data ważności.
Sprawdzanie stanu licencji w programie program Symantec Endpoint Protection Manager
Wyświetlanie codziennego lub cotygodniowego raportu o stanie
Strona główna

Znalezienie
komputerów
klienckich
wymagających
ochrony

W celu wyświetlenia lub znalezienia komputerów wymagających dodatkowej ochrony można wykonać
następujące zadania:
• Wyświetlić liczbę komputerów z wyłączonym programem Symantec Endpoint Protection.
Sprawdzanie ochrony systemu
• Wyświetlić liczbę komputerów z nieaktualnymi definicjami wirusów i programów typu spyware.
Sprawdzanie ochrony systemu
• Znaleźć komputery ostatnio nieprzeskanowane.
Znajdowanie nieprzeskanowanych komputerów
• Wyświetlić cele i źródła ataków.
Wyświetlanie celów i źródeł ataków
• Wyświetlić dzienniki zdarzeń.
Wyświetlanie dzienników

Zapewnienie
Za pomocą konsoli można uruchamiać polecenia w celu ochrony komputerów klienckich.
ochrony komputerom Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli
klienckim
Można na przykład wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa na komputerach klienckich.
Sprawdzanie działania skanowania i ponowne skanowanie zidentyfikowanych komputerów
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Zadanie

Opis

Skonfigurowanie
powiadomień
ostrzegających o
wystąpieniu zdarzeń
związanych z
zabezpieczeniami

Administrator może utworzyć i skonfigurować powiadomienia, które będą wyświetlane w przypadku wystąpienia
określonych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami. Można na przykład ustawić generowanie powiadomienia
w przypadku próby włamania do komputera klienckiego.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów

Utworzenie
niestandardowych
szybkich raportów
i zaplanowanych
raportów w celu
nieustannego
monitorowania

Można utworzyć i wygenerować niestandardowe szybkie raporty oraz zaplanować regularne generowanie
raportów niestandardowych, zawierających żądane informacje.
Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów
Jak można uruchomić zaplanowane raporty
Zapisywanie raportów niestandardowych
Konfigurowanie preferencji dotyczących raportów

Zmniejszenie ilości
miejsca zajmowanej
przez dzienniki
klientów

Ze względów bezpieczeństwa konieczne może być zachowywanie rekordów dzienników przez dłuższy czas. W
przypadku dużej liczby klientów konieczna może być jednak obsługa dużych ilości danych dzienników klienta.
Jeśli na serwerze zarządzania brakuje miejsca, konieczne może być zmniejszenie rozmiarów dzienników i
czasu ich przechowywania w bazie danych.
Ilość danych dzienników można zmniejszyć, wykonując następujące zadania:
• Przekazując tylko niektóre dzienniki klienta na serwer i zmieniając częstotliwość przekazywania dzienników
klienta.
Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera zarządzania
• Określając maksymalną liczbę wpisów przechowywanych przez komputer kliencki w bazie danych oraz
czas ich przechowywania.
Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
• Filtrując mniej istotne zdarzenia dotyczące zagrożeń i systemu, aby przesyłać do serwera mniej danych.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
• Zmniejszając liczbę komputerów klienckich, którymi zarządzają poszczególne serwery zarządzania.
• Zmniejszając częstotliwość pulsu, która steruje częstotliwością przekazywania dzienników klienta na serwer.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania
• Zmniejszając ilość miejsca w katalogu, w którym przechowywane są dane przed wstawieniem do bazy
danych.
Zwiększanie ilości miejsca na serwerze na dane dzienników klienta

Eksportowanie
Eksportowanie danych dziennika jest przydatne, gdy konieczne jest gromadzenie wszystkich dzienników z całej
danych dziennika do sieci w centralnej lokalizacji. Eksportowanie danych dziennika jest przydatne również w przypadku używania
centralnej lokalizacji programów innych firm, np. arkusza kalkulacyjnego, do organizacji lub obróbki danych. Dane dzienników
można też eksportować przed usunięciem wpisów dzienników.
Dane niektórych dzienników można wyeksportować do plików tekstowych wartości rozdzielanych przecinkami.
Dane innych dzienników można wyeksportować do plików tekstowych wartości rozdzielanych znakami tabulacji
(plików zrzutu) lub do serwera Syslog.
Eksportowanie danych dziennika do pliku tekstowego
Eksportowanie danych do serwera Syslog
Przeglądanie dzienników z innych lokacji
Rozwiązywanie
problemów
z raportami i
dziennikami

Można rozwiązać niektóre problemy związane z raportami.
Rozwiązywanie problemów z raportami

NOTE
Program Symantec Endpoint Protection pobiera wyświetlane w raportach zdarzenia z dzienników zdarzeń na
serwerach zarządzania. Dzienniki zdarzeń zawierają sygnatury czasowe strefy czasowej komputerów klienckich.
Gdy serwer zarządzania odbiera zdarzenia, konwertuje ich sygnatury czasowe na czas GMT (uniwersalny),
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aby wstawić zdarzenia do bazy danych. Podczas tworzenia raportów oprogramowanie Reporting wyświetla
informacje o zdarzeniach, podając lokalny czas komputera, na którym są wyświetlane raporty.

Znajdowanie nieprzeskanowanych komputerów
Można wygenerować listę komputerów wymagających przeskanowania.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Aby znaleźć nieprzeskanowane komputery:
1. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Wybierz pozycję Skanowanie.

Wybrany raport

Wybierz pozycję Komputery nieprzeskanowane.

3. Kliknij pozycję Utwórz raport.

Znajdowanie komputerów pracujących w trybie offline
Można wygenerować listę komputerów pracujących w trybie offline.
Klient może działać w trybie offline z wielu powodów. Dostępnych jest wiele metod pozwalających na zidentyfikowanie
komputerów działających w trybie offline i naprawienie problemów.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
1. Aby znaleźć komputery pracujące w trybie offline, kliknij Strona główna.
2. Na stronie głównej, w okienku Stan systemu końcowego kliknij łącze reprezentujące liczbę komputerów
pracujących w trybie offline.
3. Aby uzyskać więcej informacji o komputerach pracujących w trybie offline, kliknij łącze Wyświetl szczegóły.
4. Aby wyświetlić komputery klienckie pracujące w trybie offline w dzienniku stanu komputera, w konsoli kliknij Monitory.
5. Na karcie Dzienniki wybierz z listy Typ dziennika pozycję Stan komputera.
6. Kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
7. W polu listy Stan online kliknij pozycję Offline.
8. Kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
Domyślnie zostanie wyświetlona lista komputerów, które pracowały w trybie offline w ciągu ostatnich 24 godzin.
Lista zawiera nazwy komputerów, adresy IP i czas ostatniego zaewidencjonowania na serwerze. Dla komputerów
działających w trybie offline można wybrać dowolny przedział czasowy wyświetlania.

Generowanie listy wersji programu Symantec Endpoint Protection
zainstalowanych w danej sieci
Można wygenerować szybki raport programu program Symantec Endpoint Protection Manager, zawierający listę wersji
oprogramowania Symantec Endpoint Protection zainstalowanych w danej sieci. Lista taka może być przydatna w
razie migrowania lub uaktualniania poprzednich wersji oprogramowania Symantec Endpoint Protection. Lista zawiera
komputery lokalne i zdalne.
Raport można zapisać w formacie archiwum stron internetowych MHTML.
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Drukowanie i zapisywanie kopii raportu
1. Aby wygenerować raport z listą wersji oprogramowania Symantec Endpoint Protection, w konsoli kliknij pozycję
Raporty.
2. W obszarze Typ raportu wybierz pozycję §Stan komputera.
3. W obszarze Wybierz raport wybierz pozycję Wersje produktu Symantec Endpoint Protection.
4. Kliknij pozycję Utwórz raport.
5. Aby wygenerować szczegółową listę komputerów klienckich wraz numerami wersji oprogramowania Symantec
Endpoint Protection, w konsoli kliknij pozycję Monitory, a następnie kliknij kartę Dzienniki.
6. W polu Typ dziennika wybierz Stan komputera.
7. Jeśli to konieczne, dostosuj Przedział czasowy, a następnie kliknij Wyświetl dziennik.
8. Przewiń, aby odszukać kolumnę Wersja. Kliknij nagłówek, aby posortować dane wg numeru wersji.
Kliknij Wyświetl zastosowane filtry, aby dostosować filtry dziennika. Kliknij Eksportuj, aby wyeksportować listę.
Kliknij komputer kliencki, a następnie kliknij Szczegóły, aby wyświetlić informacje szczegółowe.
Wyświetlanie dzienników
Wybór metody uaktualniania oprogramowania klienckiego
Uaktualnianie zasobów dla programu Symantec Endpoint Protection

Wykonanie raportu o stanie wdrażania klientów
Można wykonać kilka raportów o stanie wdrażania klientów. Na przykład można zobaczyć, ilu klientów zostało pomyślnie
lub niepomyślnie zainstalowanych. Można również dowiedzieć się, którzy klienci mają zainstalowane określone
technologie ochrony, oraz uzyskać informacje systemowe o komputerach klienckich.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Aby wyświetlić stan wdrożonych klientów
1. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Szybkie raporty kliknij typ raportu Raport dotyczący stanu komputera, a następnie jeden z
następujących raportów:

• Aby zobaczyć stan wdrażania klientów, kliknij pozycję Raport dot. wdrażania.
• Aby zobaczyć stan ochrony klientów, kliknij pozycję Szczegóły spisu klienta.
3. Kliknij pozycję Utwórz raport.

Wyświetlanie zagrożeń
Administrator może uzyskać informacje o zagrożeniach w sieci firmy.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
1. Wyświetlanie zainfekowanych i zagrożonych komputerów, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Zagrożenie

Wybrany raport

Komputery zainfekowane i zagrożone

524

3. Kliknij pozycję Utwórz raport.
4. Aby lepiej zrozumieć korzyści i zagrożenia związane z niewłączeniem określonych funkcji, można wygenerować raport
Rozkład zagrożeń według technologii ochrony. Raport ten zawiera następujące informacje:

•
•
•
•

Oparte na sygnaturach wykrycia wirusów i programów typu spyware
Zagrożenia wykryte przez funkcję SONAR
Wykrycia funkcji Download Insight
Wykrycia funkcji Zapobieganie włamaniom i ochrona przeglądarki

Aby wyświetlić zagrożenia wykryte przez typy technologii ochrony, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
5. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Zagrożenie

Wybrany raport

Rozkład zagrożeń według technologii ochrony

6. Kliknij pozycję Utwórz raport.
7. Aby wyświetlić nowo wykryte zagrożenia, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
8. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Zagrożenie

Wybrany raport

Nowe zagrożenia wykryte w sieci

9. Kliknij pozycję Utwórz raport.
10. Aby wyświetlić szczegółowy raport dotyczący zagrożeń, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
11. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Zagrożenie

Wybierz raport

Szczegółowy raport dotyczący zagrożeń

12. Kliknij pozycję Utwórz raport.

Wyświetlanie celów i źródeł ataków
Administrator może wyświetlić cele i źródła ataków.
Monitorowanie ochrony systemu końcowego
1. Aby wyświetlić najczęściej atakowane cele, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Wybrać Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów.

Wybierz raport

Wybierz opcję Najczęściej atakowane cele.

3. Kliknij pozycję Utwórz raport.
4. Aby wyświetlić najczęstsze źródła ataków, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
5. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Wybrać Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów.

Wybierz raport

Wybierz opcję Najczęstsze źródła ataku.
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6. Kliknij pozycję Utwórz raport.
7. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
8. Na karcie Szybkie raporty podaj następujące informacje:
Typ raportu

Wybrać Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów.

Wybierz raport

Wybierz opcję Pełny raport.

Opcja Konfiguruj

Można opcjonalnie wybrać raporty uwzględniane w pełnym raporcie.

9. Kliknij pozycję Utwórz raport.

Wyświetlanie codziennego lub cotygodniowego raportu o stanie
Codzienny raport o stanie zawiera następujące informacje:

• Liczby wyczyszczonych, podejrzanych, zablokowanych, poddanych kwarantannie, usuniętych, nowo infekujących i
•
•

nadal infekujących wirusów.
Rozkład definicji wirusów w czasie
Dziesięć głównych zagrożeń i infekcji

Cotygodniowy raport o stanie zawiera następujące informacje:

•
•
•
•
•
•

Stan komputera
Wykrycie wirusa
Migawka stanu systemu ochrony
Rozkład definicji wirusów w czasie
Rozkład zagrożeń według dni
Dziesięć głównych zagrożeń i infekcji

Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Aby wyświetlić dzienny raport o stanie:
1. W konsoli kliknij pozycję Strona główna.
2. Na stronie głównej, w okienkuUlubione raporty kliknij pozycję Symantec Endpoint Protection Stan dzienny
programu lub Symantec Endpoint ProtectionStan tygodniowy programu.

Sprawdzanie ochrony systemu
Ochrona systemu to następujące informacje:

•
•
•
•

Liczba komputerów z aktualnymi definicjami wirusów.
Liczba komputerów z nieaktualnymi definicjami wirusów.
Liczba komputerów pracujących w trybie offline.
Liczba komputerów wyłączonych.

Monitorowanie ochrony systemu końcowego
Aby sprawdzić ochronę systemu:
1. W konsoli kliknij pozycję Strona główna.
Ochrona systemu jest przedstawiona w okienku Stan systemu końcowego.
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2. W okienku Stan systemu końcowego kliknij pozycję Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe informacje na
temat ochrony systemu.

Konfigurowanie preferencji dotyczących raportów
Można skonfigurować następujące preferencje dotyczące raportów:

• Opcje wyświetlania strony głównej i strony Monitory
• Progi stanu zabezpieczeń
• Opcje wyświetlania dzienników i raportów, a także przekazywania starszych wersji plików dzienników
Od ustawień progów stanu zabezpieczeń zależy, czy komunikat stanu zabezpieczeń na stronie głównej programu
program Symantec Endpoint Protection Manager określa stan zabezpieczeń jako słaby. Progi są wyrażane w procentach i
wskazują, kiedy stan sieci odbiega od zgodności z zasadami zabezpieczeń.
Na przykład można ustawić procent komputerów z nieaktualnymi definicjami wirusów, który będzie powodował
zmianę stanu zabezpieczeń na słaby. Można również określić, ile dni muszą liczyć sobie definicje, aby zostały uznane
za nieaktualne. Aktualność jest określana przez program Symantec Endpoint Protection podczas obliczania, czy
sygnatury lub definicje są aktualne, w następujący sposób. Standardowo jako podstawa do obliczeń stosowane są daty
najnowszych definicji wirusów i sygnatur systemu zapobiegania włamaniom dostępnych na serwerze zarządzania, na
którym uruchomiono konsolę.
Informacje o dostępnych opcjach preferencji można uzyskać, klikając pozycję Pomoc na poszczególnych kartach okna
dialogowego Preferencje.
Aby skonfigurować preferencje dotyczące raportów:
1. Na stronie głównej w konsoli kliknij pozycję Preferencje.
2. Kliknij jedną z poniższych kart w zależności od typu preferencji, które chcesz ustawić:

• Strona główna i monitory

Preferencje: Strona główna i strona Monitory

• Stan zabezpieczeń
•

Preferencje: Stan zabezpieczeń
Dzienniki i raporty
Preferencje: Dzienniki i raporty

3. Ustaw wartości opcji, które chcesz zmienić.
4. Kliknij przycisk OK.

Logowanie się do usługi tworzenia raportów z poziomu samodzielnej
przeglądarki internetowej
Dostęp do stron Główna, Monitory i Raporty można uzyskać z samodzielnej przeglądarki internetowej podłączonej do
serwera zarządzania. Podczas korzystania z samodzielnej przeglądarki pozostałe funkcje konsoli są niedostępne.
Strony raportów i dzienników zawsze są wyświetlane w języku instalacji serwera zarządzania. Aby strony te można było
wyświetlać podczas korzystania z konsoli zdalnej lub przeglądarki, na używanym komputerze zainstalowana musi być
odpowiednia czcionka.
Do uzyskania dostępu do usługi tworzenia raportów w przeglądarce internetowej są potrzebne następujące
informacje:

• Nazwa hosta serwera zarządzania.
• Nazwa użytkownika i hasło serwera zarządzania.
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NOTE
Sprawdź wymagania systemowe pod kątem minimalnej wymaganej wersji przeglądarki obsługiwanej przez
używaną wersję programu Symantec Endpoint Protection. Starsze wersje przeglądarki nie będą obsługiwane.
Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint Protection
Aby zalogować się do usługi tworzenia raportów z poziomu samodzielnej przeglądarki internetowej
1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu należy wpisać domyślny adres URL usługi Reporting w następującym formacie:
https://SEPMServer:8445/reporting
Gdzie: SEPMServer to nazwa hosta lub adres IP serwera zarządzania. Listę obsługiwanych przeglądarek
internetowych zawiera dokument Uwagi o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe wszystkich wersji programu
Endpoint Protection.
Adres IP uwzględnia protokoły IPv4 i IPv6. Należy umieścić adres IPv6 w nawiasach kwadratowych. Na przykład:
https://[SEPMServer]:8445
Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
NOTE
Po wprowadzeniu adresu URL HTTPS funkcji tworzenia raportów przeglądarka może wyświetlić ostrzeżenie.
Ostrzeżenie jest wyświetlane dlatego, że certyfikat używany przez serwer zarządzania jest samopodpisany.
Aby rozwiązać problem, można zainstalować certyfikat w magazynie zaufanych certyfikatów przeglądarki.
Certyfikat obsługuje jedynie nazwy hostów, więc w adresie URL należy użyć nazwy hosta. W razie użycia
hosta lokalnego, adresu IP lub pełnej nazwy domeny ostrzeżenie jest nadal wyświetlane.
3. Po wyświetleniu okna dialogowego logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.
Jeśli korzystasz z więcej niż jednej domeny, w polu tekstowym Domena wpisz nazwę domeny.

Typy raportów programu program Symantec Endpoint Protection
Manager — informacje
Dostępne są następujące kategorie raportów:

• Szybkie raporty generowane na żądanie.
• Zaplanowane raporty, uruchamiane automatycznie zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem.
Raporty zawierają dane zdarzeń odebrane z serwerów zarządzania oraz od komputerów klienckich komunikujących się z
tymi serwerami. Można dostosować raporty, aby zawierały żądane informacje.
Szybkie raporty są predefiniowane, ale można je dostosować i zapisać filtry użyte do utworzenia raportów
niestandardowych. Za pomocą filtrów niestandardowych można tworzyć niestandardowe zaplanowane raporty. Podczas
planowania generowania raportu można skonfigurować wysyłanie raportu pocztą e-mail do jednego lub wielu adresatów.
Domyślnie zaplanowany raport jest zawsze generowany. Można zmienić ustawienia dowolnego zaplanowanego raportu,
który nie został jeszcze wygenerowany. Można też usunąć poszczególne lub wszystkie zaplanowane raporty.
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Table 146: Typy raportów dostępne jako szybkie raporty i zaplanowane raporty
Typ raportu

Opis

Inspekcja

Zawiera informacje o bieżących zasadach używanych na klientach i w lokalizacjach. Zawiera informacje
o operacjach modyfikacji zasad (na przykład czasie i typie zdarzeń, modyfikacjach zasad, domenach,
lokacjach i administratorach) oraz opisy.
Dziennik inspekcji i szybkie raporty

Kontrola aplikacji i
urządzeń

Wyświetlane są w nim informacje o zdarzeniach dotyczących zablokowania określonego typu działania.
Raport tego typu zawiera informacje o alertach zabezpieczeń aplikacji, zablokowanych elementach
docelowych oraz zablokowanych urządzeniach. Zablokowanymi elementami docelowymi mogą być klucze
rejestru systemu Windows, biblioteki DLL, pliki i procesy.
Dzienniki oraz szybkie raporty kontroli aplikacji i urządzeń

Zgodność

Wyświetla informacje o liczbie klientów, które pomyślnie lub niepomyślnie przeszły sprawdzanie
integralności hosta.

Stan komputera

Wyświetlane są w nim informacje o stanie operacyjnym komputerów w sieci, na przykład o tym, na
których komputerach wyłączono funkcje zabezpieczeń. Raport tego typu zawiera informacje o wersjach,
niezaewidencjonowanych na serwerze klientach, spisie klientów i stanie online.
Dzienniki i raporty stanu komputera

Oszustwo

Wyświetla informacje o oszustwach, np. najczęstsze komputery lub użytkownicy zgłaszający oszustwa lub
najczęstsze oszustwa.
Dzienniki i raporty funkcji Oszustwo

Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci
i hostów

Wyświetlane są w nim informacje o systemie zapobiegania włamaniom, atakach na zaporę oraz ruchu i
pakietach przechodzących przez zaporę, a także o ograniczeniu ataków na pamięć.
Raporty usługi Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów umożliwiają śledzenie operacji
komputera oraz jego interakcji z innymi komputerami i sieciami. Rejestrowane są w nich informacje o
próbach przesłania ruchu przychodzącego lub wychodzącego za pośrednictwem połączeń sieciowych
komputerów. Zdarzenia funkcji Ograniczenie ataków na pamięć informują, które techniki ograniczenia
ataków zakończyły działanie aplikacji lub uniemożliwiły próbę ataku ze strony aplikacji z wykorzystaniem
luki w zabezpieczeniach.
Dzienniki i szybkie raporty dotyczące Zapobiegania lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów

Zagrożenie

Wyświetlane są w nim informacje o zdarzeniach zagrożeń na serwerach zarządzania i ich klientach.
Uwzględniają informacje dotyczące skanowania z wykorzystaniem technologii SONAR.
Dzienniki i szybkie raporty dotyczące zagrożeń
Dzienniki SONAR

Skanowanie

Przedstawia informacje dotyczące operacji wirusów i programów typu spyware.
Skanowanie dzienników i szybkich raportów

System

Wyświetlane są w nim informacje o czasie zdarzeń, typach zdarzeń, lokacjach, domenach, serwerach
i poziomach istotności. Raporty System zawierają informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów z
klientami.
Dzienniki systemu i szybkie raporty

Jeśli w sieci jest wiele domen, w wielu raportach można wyświetlać dane dotyczące wszystkich domen, jednej lokacji
lub kilku lokacji. We wszystkich szybkich raportach domyślnie przedstawiane są wszystkie domeny, grupy, serwery itd.,
odpowiednio do tworzonego raportu.
Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów
Jak można uruchomić zaplanowane raporty
Poniższa sekcja opisuje raporty według nazwy i ich ogólnej zawartości. W przypadku wszystkich raportów można
skonfigurować ustawienia podstawowe i zaawansowane, aby zawęzić wyświetlane w nich dane. Można również zapisać
filtr niestandardowy pod żądaną nazwą w celu wygenerowania takiego samego raportu niestandardowego w późniejszym
terminie.
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Table 147: Raporty inspekcji
Nazwa raportu
Stosowane zasady

Opis
Raport wyświetla informacje o bieżących zasadach używanych na klientach i w lokalizacjach. Informacje
obejmują nazwę domeny, nazwę grupy i numer seryjny zasady zastosowanej do każdej grupy.

Table 148: Raporty Kontroli aplikacji i urządzeń
Nazwa raportu

Opis

Grupy z dziennikami
kontroli aplikacji zaw.
najwięcej alertów

Raport zawiera wykres kołowy ze słupkami względnymi. Pokazuje grupy z dziennikami kontroli aplikacji,
które wygenerowały największą liczbę alertów zabezpieczeń.

Najczęściej blokowane
lokalizacje docelowe

Raport zawiera wykres kołowy z poniższymi celami, jeśli ich dotyczy:
• Najczęściej blokowane pliki
• Najczęściej blokowane klucze rejestru
• Najczęściej blokowane procesy
• Najczęściej blokowane moduły (biblioteki dll)

Najczęściej blokowane
urządzenia

Raport zawiera wykres kołowy przedstawiający urządzenia, którym najczęściej blokowany był dostęp do
sieci.

Table 149: Raporty zgodności
Nazwa raportu

Opis

Stan integralności
hosta

Raport wyświetla klienty, które spełniają lub nie spełniają warunków sprawdzania integralności hosta
uruchomionego na ich komputerach.

Zestawienie klientów
według braku
zgodności

Raport zawiera wykres słupkowy, który pokazuje:
• Liczbę niepowtarzalnych stacji roboczych według typów zdarzeń niepowodzeń kontroli, na przykład
związanych z programem antywirusowym, zaporą lub siecią VPN
• Łączną liczbę klientów w grupie

Szczegóły braku
zgodności

Raport zawiera tabelę wyświetlającą konkretne komputery według niepowodzenia kontroli. Pokazuje
kryteria i reguły związane z każdym niepowodzeniem oraz procent wdrożonych klientów i klientów, których
dotyczy niepowodzenie.

Niezgodne komputery
klienckie według
lokalizacji

Ten raport zawiera tabelę przedstawiającą zdarzenia braku zgodności. Zdarzenia są wyświetlane w
grupach według ich lokalizacji. Informacje obejmują niepowtarzalne niezgodne komputery oraz procent
niezgodności łącznie i w poszczególnych lokalizacjach.

Table 150: Raporty stanu komputera
Nazwa raportu
Dystrybucje definicji
wirusów

Opis
Ten raport przedstawia niepowtarzalne wersje plików definicji wirusów używanych w sieci oraz liczbę i
procent komputerów używających poszczególnych wersji.

Komputery bez
Ten raport wyświetla listę wszystkich komputerów, które nie zostały ostatnio zaktualizowane. Wyświetla
niedawnych aktualizacji również system operacyjny, adres IP, nazwę użytkownika i ostatnią zmianę jego statusu.
Wersje produktu
Symantec Endpoint
Protection

Ten raport wyświetla listę numerów wszystkich wersji produktu Symantec Endpoint Protection w sieci.
Zawiera również odpowiednie domeny i serwery z poszczególnymi wersjami, a także liczbę i procent
komputerów z poszczególnymi wersjami.
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Nazwa raportu

Opis

Rozkład sygnatur
systemu zapobiegania
włamaniom

Ten raport przedstawia wersje plików sygnatur systemu zapobiegania włamaniom używanych w sieci.
Zawiera również odpowiednie domeny i serwery z poszczególnymi wersjami, a także liczbę i procent
komputerów z poszczególnymi wersjami.

Rozkład sygnatur
funkcji Ochrona
pobierania

Ten raport przedstawia wersje plików sygnatur ochrony pobierania używanych w sieci. Zawiera również
odpowiednie domeny i serwery z poszczególnymi wersjami, a także liczbę i procent komputerów z
poszczególnymi wersjami.

Rozkład sygnatur
funkcji SONAR

Ten raport przedstawia wersje plików sygnatur funkcji SONAR używanych w sieci. Zawiera również
odpowiednie domeny i serwery z poszczególnymi wersjami, a także liczbę i procent komputerów z
poszczególnymi wersjami.

Spis klienta

Ten raport zawiera wykres słupkowy wyświetlający łączną liczbę komputerów i procenty:
• System operacyjny
• Łączna ilość pamięci
• Wolna pamięć
• Łączna ilość miejsca na dysku
• Wolne miejsce na dysku
• Typ procesora

Rozkład stanu
zgodności

Ten raport zawiera wykres kołowy ze słupkami względnymi pokazującymi sukcesy i niepowodzenia
zgodności według grupy lub podsieci. Wyświetlana jest liczba i procent komputerów spełniających wymogi
zgodności.

Stan klienta online

Ten raport zawiera wykresy kołowe ze słupkami względnymi dla poszczególnych grup lub podsieci.
Wyświetla procent komputerów połączonych z Internetem.
Tryb pracy online ma następujące znaczenia:
• W przypadku klientów pracujących w trybie wypychania tryb online znaczy, że klienty są aktualnie
połączone z serwerem
• W przypadku klientów pracujących w trybie ściągania tryb online znaczy, że klienty skontaktowały się z
serwerem w ciągu dwóch ostatnich interwałów pulsu klienta
• W przypadku klientów w lokacjach zdalnych tryb online znaczy, że klienty pracowały w trybie online w
chwili ostatniej replikacji

Komputery klienckie z
najnowszą zasadą

Ten raport zawiera wykresy kołowe dla poszczególnych grup lub podsieci. Raport wyświetla listę i procent
komputerów, do których zastosowana została najnowsza zasada.

Liczba klientów według Ten raport zawiera tabelę wyświetlającą informacje hosta według grupy. Wyświetla listę klientów i
grup
użytkowników. W przypadku stosowania wielu domen informacje są wyświetlane według domen.
Zestawienie stanu
zabezpieczeń

Ten raport odzwierciedla ogólny stan zabezpieczeń sieci i wyświetla liczbę i procent komputerów o
poniższym statusie:
• Mechanizm antywirusowy jest wyłączony
• Automatyczna ochrona jest wyłączona
• Ochrona przed naruszeniem integralności jest wyłączona
• Wymagane jest ponowne uruchomienie
• Wynik sprawdzania integralności hosta nieprawidłowy
• Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi jest wyłączona
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Nazwa raportu

Opis

Wersje składników
oprogramowania
ochronnego

Ten raport wyświetla wersje zawartości ochrony prewencyjnej używanej w sieci. Dla każdego z poniższych
typów ochrony wyświetlany jest wykres kołowy:
• Wersje modułu rozkładającego
• Wersje mechanizmu wymazującego
• Wersje treści technologii SONAR
• Wersje mechanizmu funkcji SONAR
• Wersje listy aplikacji komercyjnych
• Wersje mechanizmu obsługi składników oprogramowania
• Wersje listy dozwolonych aplikacji
• Nowe typy składników dodane przez centrum Symantec Security Response

Stan licencji programu
Symantec Endpoint
Protection

Ten raport zawiera dni pozostałe do wygaśnięcia licencji na wersję próbną i instrukcje dodania nowych
licencji.

Szczegóły spisu klienta Ten raport zawiera szczegółowe informacje o zasobach klienta, takich jak dane techniczne komputera i
podpisy.
Wprowadzanie
oprogramowania
klienckiego (migawki)
Raport tylko
zaplanowany

Ten raport tabele śledzące postęp instalacji pakietu klienta. Informacje migawkowe umożliwiają
sprawdzenie szybkości wprowadzania oprogramowania, a także liczby klientów jeszcze nie w pełni
zainstalowanych.

Komputery klienckie w
trybie online/offline w
czasie (migawki)
Raport tylko
zaplanowany

Ten raport składa się z wykresów liniowych i tabel przedstawiających liczbę klientów połączonych lub
niepołączonych z Internetem. Wyświetlany jest jeden wykres dla każdego z najistotniejszych celów. Celem
jest grupa lub system operacyjny.

Komputery klienckie
z najnowszą zasadą w
czasie (migawki)
Raport tylko
zaplanowany

Ten raport składa się z wykresu liniowego wyświetlającego klienty, do których zastosowano najnowszą
zasadę. Wyświetlany jest jeden wykres dla każdego z najistotniejszych klientów.

Niezgodne komputery
klienckie w czasie
(migawki)
Raport tylko
zaplanowany

Ten raport składa się z wykresu liniowego przedstawiającego procent klientów, które nie przeszły
sprawdzania integralności hosta w okresie czasu. Wyświetlany jest jeden wykres dla każdego z
najistotniejszych klientów.

Rozkład instalacji
definicji wirusów
(migawki)
Raport tylko
zaplanowany

Raport wyświetla listę wersji pakietów definicji wirusów zainstalowanych na klientach. Informacje te są
przydatne do śledzenia postępu wdrażania nowych definicji wirusów z konsoli.

Raport dot. wdrażania

Ten raport podsumowuje stan instalacji i wdrożeń klientów.

Table 151: Raporty dotyczące zapobiegania lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
Nazwa raportu

Opis

Najczęściej atakowane
cele

Zawiera informacje takie jak liczba i procent ataków, typ i dotkliwość ataku oraz rozkład ataków. Możesz
wyświetlać informacje, używając grup, podsieci, klientów lub portów jako celu.

Najczęstsze źródła
ataku

Przedstawia hosty, z których najczęściej inicjowane były ataki na sieć. Zawiera informacje takie, jak liczba i
procent ataków, typ i dotkliwość ataku oraz rozkład ataków.
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Nazwa raportu

Opis

Najczęstsze typy ataku

Zawiera informacje takie jak liczba i procent zdarzeń, grupa i dotkliwość oraz typ i liczba ataków według
grupy.

Najczęściej blokowane
aplikacje

Przedstawia aplikacje, którym najczęściej blokowany był dostęp do sieci. Zawiera informacje takie, jak
liczba i procent ataków, grupa i dotkliwość oraz typ i liczba ataków według grupy.

Ataki w czasie

Pokazuje ataki w wybranym okresie czasu. Jeśli na przykład wybrany został ostatni miesiąc, raport
przedstawia łączną liczbę ataków dziennie w ostatnim miesiącu. Wyświetlana jest liczba i procent ataków.
Można wyświetlić ataki na wszystkie komputery lub według systemów operacyjnych, użytkowników,
adresów IP, grup lub typów ataku.

Zdarzenia zabezpieczeń Przedstawia łączną liczbę i procent zdarzeń zabezpieczeń w sieci uporządkowanych według istotności.
według dotkliwości
Blokowane aplikacje w
czasie

Przedstawia łączną liczbę aplikacji, którym zablokowano dostęp do sieci w wybranym przedziale czasu.
Wyświetlany jest czas zdarzenia, liczba ataków i procent. Można wyświetlić informacje o wszystkich
komputerach lub według grup, adresów IP, systemów operacyjnych lub użytkowników.

Powiadomienia o ruchu Pokazuje liczbę powiadomień opartych o naruszenia reguł zapory w danym okresie czasu. Zliczane są
w czasie
reguły, dla których włączona została opcja Wyślij alert w wiadomości e-mail w kolumnie Rejestrowanie listy
Reguły zasad zapory. W raporcie można wyświetlić informacje o wszystkich komputerach lub według grup,
adresów IP, systemów operacyjnych lub użytkowników.
Najczęstsze
powiadomienia
dotyczące ruchu

Wyświetla listę grup lub podsieci oraz liczbę i procent powiadomień. Przedstawia liczbę powiadomień o
naruszeniach reguł zapory, dla których skonfigurowano powiadamianie. Zliczane są reguły, dla których
włączona została opcja Wyślij alert w wiadomości e-mail w kolumnie Rejestrowanie listy Reguły zasad
zapory. Można wyświetlić informacje dotyczące wszystkich dzienników, dziennika ruchu lub dziennika
pakietów, pogrupowanych według najczęstszych grup lub podsieci.

Ograniczenie ataków
na pamięć — wykryte
zagrożenia

Wyświetla liczbę typów łagodzenia skutków wykorzystania pamięci, które zostały zablokowane lub
dozwolone.

Najwyższe wykrycia
adresów URL

Wyświetla listę adresów URL, które są blokowane przez reputację URL.

Pełny raport

Wyświetla w jednym raporcie listę najważniejszych elementów Ochrony przed zagrożeniami sieciowymi.

Table 152: Raporty zagrożeń
Nazwa raportu

Opis

Komputery
zainfekowane i
zagrożone

Ten raport zawiera dwie tabele. W jednej tabeli wyświetlana jest lista komputerów z infekcją wirusową, a w
drugiej tabeli wyświetlana jest lista komputerów zainfekowanych jeszcze nie wyeliminowanym zagrożeniem
bezpieczeństwa.

Lista działań

Ten raport zawiera tabelę przedstawiającą liczbę wszystkich możliwych działań podjętych po wykryciu
zagrożeń. Możliwe działania to Wyczyszczono, Podejrzane, Zablokowano, Poddano kwarantannie,
Usunięto, Oczekiwanie na naprawę, Zarejestrowane programy reklamowe lub wymuszone wykrywanie,
Nowo zainfekowane i Nadal zainfekowane. Informacje te są również wyświetlane na stronie głównej
programu Symantec Endpoint Protection.

Liczba wykryć zagrożeń Ten raport zawiera wykres kołowy, tabelę zagrożeń i powiązany słupek względny. Przedstawia liczbę
wykryć zagrożeń według domen, serwerów lub komputerów. Jeśli w sieci są starsze klienty Symantec
AntiVirus, w raporcie używana jest grupa serwerów, a nie domena.

533

Nazwa raportu
Nowe zagrożenia
wykryte w sieci

Opis
Ten raport składa się z tabeli i wykresu kołowego rozkładu. Tabela przedstawia następujące informacje o
każdym nowym zagrożeniu:
• Nazwa zagrożenia
• Kategoria lub typ zagrożenia
• Pierwsze wykryte dane
• Pierwsze wystąpienie w organizacji
• Typ skanowania, podczas którego zagrożenie zostało wykryte po raz pierwszy
• Domena, w której zostało wykryte (grupa serwerów w przypadku starszych klientów)
• Serwer, na którym zostało wykryte (serwer nadrzędny w przypadku starszych klientów)
• Grupa, w której zostało wykryte (serwer nadrzędny w przypadku starszych klientów)
• Komputer, na którym zostało wykryte i nazwa użytkownika zalogowanego w tym czasie
Wykres kołowy przedstawia rozkład nowego zagrożenia według domen (grupy serwerów na starszych
klientach), grup, serwerów (serwerów nadrzędnych na starszych klientach), komputerów lub nazw
użytkowników.

Najważniejsze korelacje Ten raport zawiera trójwymiarowy wykres słupkowy korelujący wykrycia wirusów i zagrożeń
wykryć zagrożeń
bezpieczeństwa przy użyciu dwóch zmiennych. Jako zmienne osi x i y można wybrać komputer, nazwę
użytkownika, domenę, grupę, serwer lub nazwę zagrożenia. Raport przedstawia pierwszych pięć wystąpień
zmiennych osi. Jeśli jedną ze zmiennych jest komputer, a zainfekowanych komputerów jest mniej niż pięć,
na wykresie mogą zostać wyświetlone niezainfekowane komputery.
Note: W przypadku komputerów ze starszymi wersjami programu Symantec AntiVirus zamiast domeny i
serwera używana jest grupa serwerów i serwer nadrzędny.
Dystrybucja zagrożeń
pobierania

Ten raport wyświetla liczbę plików wykrytych przez funkcję Download Insight i grupuje je według poziomu
czułości. Do znalezionych plików dołączane są szczegółowe raporty. Można również grupować pliki według
adresu URL, domeny sieciowej, aplikacji i zezwoleń użytkownika przed uruchomieniem raportu.

Zestawienie rozkładu
zagrożeń

Raport zawiera wykres kołowy i powiązany wykres słupkowy przedstawiający procent względny każdego
niepowtarzalnego elementu z wybranego typu elementu docelowego. Jeśli na przykład wybranym
elementem docelowym jest nazwa zagrożenia, wykres kołowy przedstawia wycinki poszczególnych
zagrożeń. Dla każdej nazwy zagrożenia wyświetlany jest słupek, a szczegóły obejmują liczbę wykryć i
procent w odniesieniu do wszystkich wykryć.

Rozkład zagrożeń w
czasie

Raport zawiera tabelę przedstawiającą liczbę wykryć wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa w jednostce
czasu oraz słupek względny.

Rozkład zagrożeń
według technologii
ochrony

Raport wyświetla liczbę wykryć wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa według technologii ochrony.

Wyniki wykrywania
funkcji SONAR

Raport zawiera wykres kołowy i schematy słupkowe zawierające poniższe informacje:
• Listę aplikacji oznaczonych jako zagrożenia dodane do wyjątków dozwolonych w sieci
• Listę wykrytych aplikacji stanowiących zagrożenia
• Listę wykrytych aplikacji być może stanowiących zagrożenia
Raport wyświetla nazwę firmy, skrót aplikacji i wersję oraz odpowiedni komputer dla każdej listy. W
przypadku dozwolonych aplikacji wyświetla również źródło zezwolenia.

Funkcja SONAR –
rozkład zagrożeń

Wyświetla nazwy najważniejszych wykrytych aplikacji za pomocą odpowiednich pasków i tabeli
podsumowań. Wykrycia obejmują aplikacje na liście Programów reklamowych i Wymuszonego
wykrywania. Pierwsza tabela podsumowująca zawiera nazwę aplikacji oraz liczbę i procent wykryć.

SONAR – wykrywanie
zagrożeń w czasie

Raport zawiera wykres liniowy przedstawiający liczbę prewencyjnych wykryć zagrożeń wybranym
przedziale czasu. Zawiera również tabelę ze słupkami względnymi która zawiera całkowitą liczbę zagrożeń
wykrytych w okresie czasu.
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Nazwa raportu

Opis

Zestawienie działań
dla najważniejszych
zagrożeń

Ten raport przedstawia listę najważniejszych zagrożeń znalezionych w sieci. Dla każdego z nich
wyświetla paski podsumowania działań, pokazujące procent wykonywania każdego z działań po wykryciu
zagrożenia. Mogą to być działania takie, jak poddano kwarantannie, wyczyszczono, usunięto i tak dalej.
Ten raport pokazuje również procent czasu, w którym każde poszczególne działanie było pierwszym
skonfigurowanym działaniem, drugim skonfigurowanym działaniem lub nieznane.

Liczba powiadomień

Ten raport zawiera wykres kołowy z powiązanym słupkiem względnym. Wykresy przedstawiają liczbę
powiadomień wyzwolonych wskutek naruszeń reguł zapory, dla których skonfigurowano powiadamianie.
Wyświetlany jest typ i liczba powiadomień.

Liczba powiadomień w
czasie

Ten raport zawiera wykres liniowy przedstawiający liczbę powiadomień w sieci w wybranym przedziale
czasu. Zawiera również tabelę przedstawiającą liczbę i procent powiadomień w czasie. Dane można
filtrować, aby wyświetlać je według typów powiadomień, stanów potwierdzenia, twórców i nazw
powiadomień.

Infekcje tygodniowo

Ten raport przedstawia liczbę wykryć wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa oraz słupek względny tygodnia
dla każdej z liczby w określonym przedziale czasu. W przypadku przedziału jednego dnia wyświetlany jest
zeszły tydzień.

Szczegółowy raport
dotyczący zagrożeń

Ten raport zawiera domyślnie wszystkie raporty dotyczące rozkładu oraz raport o nowych zagrożeniach.
Można jednak skonfigurować go tak, aby zawierał tylko wybrane raporty. Ten raport zawiera informacje
dotyczące wszystkich domen.

Stan dzienny programu Ten raport zawiera wykrywanie wirusów, interwencję i stan definicji zdarzeń sieciowych w ciągu ostatnich
Symantec Endpoint
24 godzin.
Protection
Stan tygodniowy
programu Symantec
Endpoint Protection

Ten raport zawiera informacje o stanie licencjonowania i statystykach wykrywania wirusów na komputerach
systemu końcowego w ciągu ostatniego tygodnia. Dane odzwierciedlają skumulowane wartości, o ile nie
zaznaczono inaczej.

Table 153: Raporty skanowania
Nazwa raportu

Opis

Histogram statystyki
skanowania

Raport zawiera histogram, na którym można wybrać sposób przedstawiania rozkładu informacji w raporcie
dotyczącym skanowania:
• Według czasów skanowania (w sekundach)
• Według liczb wykrytych zagrożeń
• Według liczb plików z wykryciami
• Według liczb plików, które zostały przeskanowane
• Według liczb plików, które zostały pominięte podczas skanowań
Można również skonfigurować szerokość przedziału danych oraz liczbę przedziałów danych w histogramie.
Szerokość przedziału jest to zakres danych używany przy ich grupowaniu. Liczba przedziałów określa, ile
razy zakres danych ma być powtórzony w histogramie.
Wyświetlane informacje to liczba wpisów i wartości minimalne i maksymalne oraz wartość średnia i
odchylenie standardowe.
Wartości raportu można zmienić, aby zmaksymalizować informacje generowane w histogramie raportu.
Można na przykład uwzględnić wielkość sieci i ilość wyświetlanych informacji.

Raport Komputery
według czasu
ostatniego skanowania

Ten raport pokazuje listę komputerów w Twojej sieci bezpieczeństwa według ostatniego skanowania.
Zawiera również adres IP oraz nazwę użytkownika zalogowanego na komputerze w momencie
skanowania.

Komputery
nieprzeskanowane

Ten raport pokazuje listę komputerów w Twojej sieci bezpieczeństwa, które nie zostały przeskanowane i
dostarcza poniższych informacji:
• Adres IP
• Godzina ostatniego skanowania
• Nazwa użytkownika zalogowanego w momencie ostatniego skanowania
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Table 154: Raporty systemowe
Nazwa raportu

Opis

Komputery klienckie
najczęściej generujące
błędy

Ten raport zawiera wykres kołowy dla każdego warunku ostrzeżenia i warunku błędu. Wykresy pokazują
względną liczbę błędów i względną liczbę oraz procent ostrzeżeń według klienta.

Serwery najczęściej
generujące błędy

Ten raport zawiera wykres kołowy dla każdego warunku ostrzeżenia i warunku błędu. Wykresy pokazują
względną liczbę błędów i względną liczbę oraz procent ostrzeżeń według serwera.

Niepowodzenia
replikacji bazy danych
w czasie

Ten raport zawiera wykres liniowy z powiązaną tabelą wymieniającą błędy replikacji dla wybranego okresu
czasu.

Raport o stanie lokacji

Ten raport pokazuje podsumowanie w czasie rzeczywistym stanu wszystkich lokacji i informacji na
wszystkich serwerach w lokacji lokalnej.

Użycie tokena integracji Ten raport podsumowuje użycie tokena integracji do uwierzytelniania klienta za pomocą przekierowania
WSS
ruchu sieciowego WSS.

Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów
Szybkie raporty to predefiniowane raporty, które można dostosować. Raporty te zawierają dane zdarzeń odebrane z
serwerów zarządzania oraz od komputerów klienckich komunikujących się z tymi serwerami. Szybkie raporty zawierają
informacje o zdarzeniach odpowiadających skonfigurowanym ustawieniom raportu. Ustawienia raportu można zapisać,
aby możliwe było wygenerowanie takiego samego raportu w późniejszym terminie. Raporty można drukować i zapisywać.
Szybkie raporty są statyczne i zawierają informacje o zdarzeniach z przedziału czasu określonego dla raportu. Można
również monitorować zdarzenia w czasie rzeczywistym, korzystając z dzienników.
1. Opcja 1: Aby uruchomić szybki raport, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Szybkie raporty, w polu listy Typ raportu wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować.
3. W polu listy Wybierz raport wybierz nazwę raportu, który chcesz wygenerować.
4. Kliknij pozycję Utwórz raport.
5. Opcja 2: Aby dostosować szybki raport, w konsoli kliknij pozycję Raporty.
6. Na karcie Szybkie raporty, w polu listy Typ raportu wybierz typ raportu, który chcesz dostosować.
7. W polu listy Wybierz raport wybierz nazwę raportu, który chcesz dostosować.
W przypadku raportu Stan zgodności sieci i raportu Stan zgodności w polu listy Stan wybierz żądaną zapisaną
konfigurację filtru lub pozostaw filtr domyślny.
W przypadku raportu Najważniejsze korelacje wykryć zagrożeń można wybrać wartości dla pól list Oś X i Oś Y, aby
określić żądany sposób wyświetlania raportu.
W przypadku raportu Histogram statystyki skanowania można wybrać wartości dla opcji Szerokość przedziału i
Liczba przedziałów.
W przypadku niektórych raportów można określić żądany sposób grupowania wyników raportu w polu listy Grupa. W
przypadku innych raportów można wybrać cel w polu Cel, służącym do filtrowania wyników raportu.
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8. W polu listy Zastosuj zapisany filtr wybierz zapisaną konfigurację filtrów, której chcesz użyć albo użyj filtru
domyślnego.
9. W obszarze Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować, w polu listy Zakres czasowy wybierz przedział czasu,
którego ma dotyczyć tworzony raport.
10. W przypadku wybrania opcji Ustaw określone daty należy użyć pól listy Data początkowa i Data końcowa. Opcje te
służą do ustawiania przedziału czasu, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
W przypadku generowania raportu Stan komputera i wybrania opcji Ustaw określone daty użytkownik określa,
że chce wyświetlić wszystkie wpisy dotyczące komputera, który nie ewidencjonował się na serwerze od czasu
określonego w polach daty i godziny.
11. Aby skonfigurować Ustawienia dodatkowe, a następnie ustaw żądane opcje.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
Aby wyświetlić pomoc kontekstową dotyczącą poszczególnych opcji filtru, należy kliknąć pozycję Więcej informacji.
NOTE
W polach opcji filtru, które umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych i wyszukiwanie dopasowań,
wielkość znaków nie jest rozróżniana. Jedynym symbolem gwiazdki, który może zostać użyty jako symbol
wieloznaczny, jest znak gwiazdki z zestawu znaków ASCII.
Ustawienia konfiguracji można zapisać w celu generowania takiego samego raportu w przyszłości.
12. Kliknij pozycję Utwórz raport.
Zapisywanie raportów niestandardowych
Drukowanie i zapisywanie kopii raportu
Jak można uruchomić zaplanowane raporty

Zapisywanie raportów niestandardowych
Ustawienia raportów niestandardowych można zapisać w filtrze, aby umożliwić wygenerowanie takiego samego raportu
w późniejszym terminie. Ustawienia są zapisywane w bazie danych. Nazwa nadana filtrowi jest wyświetlana w polu listy
Zastosuj zapisany filtr danego typu dzienników i raportów.
NOTE
Zapisane ustawienia konfiguracji filtru są dostępne tylko dla użytkownika, który je utworzył. Inni użytkownicy z
uprawnieniami do generowania raportów nie mają dostępu do tych ustawień.
Edycja filtru stosowanego do zaplanowanego raportu
Każdą utworzoną konfigurację raportu można usunąć. Po usunięciu konfiguracji raport nie jest już dostępny. W polu
listy Zastosuj zapisany raport będzie wyświetlana nazwa domyślnej konfiguracji raportu, a ekran zostanie ponownie
zapełniony domyślnymi ustawieniami konfiguracji.
NOTE
W razie usunięcia administratora z serwera zarządzania można zapisać raporty utworzone przez
usuniętego administratora. Własność raportów i nazwy raportów zostaną zmienione. Nazwa nowego
raportu ma format „OriginalName('AdminName')”. Jeśli na przykład przez administratora JNowak
utworzony został raport o nazwie Poniedziałkowe_raporty_zagrożeń, nazwa ta zostanie zmieniona na
Poniedziałkowe_raporty_zagrożeń(JNowak).
Konta i prawa dostępu administratora — informacje
Aby zapisać raport niestandardowy:
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1. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Szybkie raporty wybierz typ raportu z pola listy.
3. Zmień dowolne podstawowe lub dodatkowe ustawienia dla raportu.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
4. Kliknij pozycję Zapisz filtr.
5. W polu tekstowym Nazwa filtru wpisz opisową nazwę filtru raportu. Na liście Zastosuj zapisany filtr wyświetlane są
tylko pierwsze 32 znaki nazwy filtru.
6. Kliknij przycisk OK.
7. W oknie dialogowym z potwierdzeniem kliknij przycisk OK.
Zapisany filtr jest wyświetlany w polu listy Zastosuj zapisany filtr odpowiednich raportów i dzienników.

Jak można uruchomić zaplanowane raporty
Zaplanowane raporty to raporty uruchamiane automatycznie zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem.
Zaplanowane raporty są wysyłane do odbiorców, w związku z czym konieczne jest podanie adresu e-mail co najmniej
jednego odbiorcy. Po wygenerowaniu raport jest wysyłany do skonfigurowanych odbiorców pocztą elektroniczną jako
załącznik w postaci pliku .mht.
Dane wyświetlane w zaplanowanych raportach są aktualizowane w bazie danych co godzinę. Dane są aktualne przez
godzinę od chwili wysłania zaplanowanego raportu pocztą e-mail przez serwer zarządzania.
Inne raporty zawierające dane w czasie są aktualizowane w bazie danych w zależności od skonfigurowanego interwału
przekazywania dzienników klienta.
Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera zarządzania
NOTE
Jeśli w danej lokacji działa wiele serwerów korzystających z jednej bazy danych, tylko serwer zainstalowany
jako pierwszy generuje raporty zaplanowane lokacji. To ustawienie domyślne zapewnia, że na wszystkich
serwerach w lokacji nie będą jednocześnie uruchamiane te same zaplanowane skanowania. Aby wyznaczyć
inny serwer do generowania raportów zaplanowanych, należy skonfigurować tę opcję we właściwościach lokacji
lokalnej.
Aby uruchomić zaplanowane raporty
1. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Na karcie Zaplanowane raporty kliknij pozycję Dodaj.
3. W polu tekstowym Nazwa raportu wpisz opisową nazwę i opcjonalnie dłuższy opis.
W polu opisu można wkleić więcej niż 255 znaków, ale zapisanych zostanie tylko 255 znaków.
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4. Wyczyść pole wyboru Włącz ten zaplanowany raport, jeśli nie chcesz teraz generować tego raportu.
5. Wybierz z pola listy typ raportu, który chcesz zaplanować.
6. Wybierz z pola nazwę raportu, który chcesz zaplanować.
7. Z pola listy wybierz nazwę zapisanego filtru, który chcesz stosować.
8. W polu tekstowym Uruchamiaj co wybierz żądany interwał wysyłania raportu pocztą elektroniczną do adresatów
(godziny, dni, tygodnie, miesiące). Następnie wpisz żądaną wartość w wybranych jednostkach czasu. Jeśli na przykład
chcesz wysyłać raport co drugi dzień, jako jednostkę wybierz dni i wpisz wartość 2.
9. W polu tekstowym Rozpocznij po wpisz datę rozpoczęcia generowania raportu lub kliknij ikonę kalendarza i wybierz
datę. Następnie wybierz godzinę i minutę z pól listy.
10. W obszarze Odbiorcy raportu wpisz adresy e-mail, rozdzielając je przecinkami.
Aby umożliwić wysyłanie powiadomień, należy skonfigurować właściwości serwera poczty e-mail.
11. Kliknij przycisk OK.

Edycja filtru stosowanego do zaplanowanego raportu
Ustawienia każdego zaplanowanego raportu można zmienić. Nowe ustawienia filtrowania są stosowane podczas
następnego generowania raportu. Można również utworzyć dodatkowe raporty zaplanowane na podstawie wcześniej
zapisanego filtru raportów.
Lokalizacja przechowywania filtrów zależy po części od ich twórcy, zatem nie występują problemy, gdy dwóch różnych
użytkowników utworzy filtr o tej samej nazwie. Jeden użytkownik lub różni użytkownicy logujący się na domyślne konto
administratora nie powinni jednak tworzyć filtrów o tej samej nazwie.
Jeśli użytkownicy utworzą filtry o tej samej nazwie, konflikt może wystąpić w dwóch sytuacjach:

• Dwaj użytkownicy są zalogowani na domyślne konto administratora w różnych lokacjach i każdy z nich tworzy filtr o tej
samej nazwie.

• Jeden użytkownik tworzy filtr, loguje się w innej lokacji i natychmiast tworzy filtr o tej samej nazwie.
Jeśli do jednej z tych sytuacji dojdzie przed przeprowadzeniem replikacji lokacji, na liście filtrów znajdą się dwa filtry o
tej samej nazwie. Używać można jednak tylko jednego z tych filtrów. W przypadku tego problemu najlepiej jest usunąć
działający filtr i ponownie utworzyć go pod inną nazwą. Wskutek usunięcia działającego filtru usunięty zostanie również
niedziałający filtr.
Zapisywanie raportów niestandardowych
NOTE
Kojarząc zapisany filtr z zaplanowanym raportem należy upewnić się, że filtr ten nie zawiera niestandardowych
dat. Jeśli w filtrze określono niestandardową datę, generowany będzie za każdym razem identyczny raport.
Jak można uruchomić zaplanowane raporty
Aby edytować filtr zaplanowanego raportu:
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1. W konsoli kliknij pozycję Raporty.
2. Kliknij pozycję Zaplanowane raporty.
3. Na liście raportów kliknij zaplanowany raport, który chcesz edytować.
4. Kliknij pozycję Edytuj filtr.
5. Dokonaj żądanych zmian filtru.
6. Kliknij pozycję Zapisz filtr.
Aby zachować oryginalny filtr raportu, nadaj edytowanemu filtrowi nową nazwę.
7. Kliknij przycisk OK.
8. W oknie dialogowym z potwierdzeniem kliknij przycisk OK.

Drukowanie i zapisywanie kopii raportu
Szybki raport można wydrukować lub zapisać jego kopię. Zaplanowanych raportów nie można wydrukować. Zapisany plik
lub wydrukowany raport jest migawką bieżących danych zawartych w bazie danych raportów umożliwiającą zachowanie
danych historycznych.
NOTE
Domyślnie w programie Internet Explorer nie są drukowane kolory tła i obrazy. Jeśli drukowanie tych elementów
jest wyłączone, wydrukowany raport może wyglądać inaczej niż w przeglądarce internetowej. Ustawienia
przeglądarki internetowej można zmienić, aby kolory tła i obrazy były drukowane.
Generowanie i dostosowywanie szybkich raportów
Zapisanie raportu oznacza zapisanie migawki środowiska zabezpieczeń utworzonej na podstawie bieżących danych
zawartych w bazie danych usługi generowania raportów. Jeśli ten sam raport zostanie uruchomiony w późniejszym
terminie i z tą samą konfiguracją filtrów, nowy raport zawierać będzie inne dane.
1. Aby wydrukować kopię raportu, w oknie raportu kliknij przycisk Drukuj.
2. W oknie dialogowym Drukowanie w razie potrzeby wybierz żądaną drukarkę, a następnie kliknij pozycję Drukuj.
3. Aby zapisać kopię raportu, w oknie raportu kliknij przycisk Zapisz.
4. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Zapisz.
5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako, w polu wyboru Zapisz w przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik.
6. W razie potrzeby w polu listy Nazwa pliku zmień domyślną nazwę pliku.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
Raport zostanie zapisany w wybranej lokalizacji w formacie archiwizacji stron internetowych MHTML.
8. W oknie dialogowym Pobieranie ukończone kliknij przycisk Zamknij.

Wyświetlanie dzienników
Można wygenerować w celu wyświetlenia listę zdarzeń z dzienników, używając zestawu wybranych ustawień filtrów.
NOTE
Jeśli podczas wyświetlania dzienników zawierających duże ilości danych występują błędy bazy danych, można
zmienić limity czasu bazy danych.
Jeśli wyświetlane są komunikaty o błędach CGI lub błędach zakończenia procesu, można zmienić inne
parametry limitów czasu.
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Zmienianie parametrów limitów czasu w celu sprawdzania raportów i dzienników
Raporty i dzienniki zawsze pojawiają się w języku instalacji serwera zarządzania. Aby możliwe było ich wyświetlanie
podczas używania zdalnej konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager lub przeglądarki, na
używanym komputerze musi być zainstalowana odpowiednia czcionka.
Typy dzienników programu program Symantec Endpoint Protection Manager — informacje
Zapisywanie i usuwanie dzienników niestandardowych przy użyciu filtrów
Aby wyświetlić dziennik:
1. W konsoli kliknij pozycję Monitory.
2. Na karcie Dzienniki, w polu listy Typ dziennika wybierz typ dziennika, który chcesz wyświetlić.
3. W przypadku niektórych typów dzienników wyświetlane jest pole listy Treść dziennika. W takim przypadku należy
wybrać typ treści dziennika, który ma zostać wyświetlony.
4. W polu listy Zastosuj zapisany filtr wybierz zapisany filtr lub pozostaw wartość Domyślny.
5. Z pola listy Zakres czasowy wybierz żądany przedział czasu lub pozostaw wartość domyślną. W przypadku wybrania
opcji Ustaw określone daty wybierz daty i czas, z którego chcesz wyświetlić wpisy.
6. Kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych wpisów.
Można również ustawić wszelkie inne opcje dostępne w obszarze Ustawienia dodatkowe dla wybranego typu
dziennika.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
NOTE
W polach opcji filtru, które umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych i wyszukiwanie dopasowań,
wielkość znaków nie jest rozróżniana. Jedynym symbolem gwiazdki, który może zostać użyty jako symbol
wieloznaczny, jest znak gwiazdki z zestawu znaków ASCII.
7. Kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
Możesz też kliknąć Zapisz filtr, aby zapisać konfigurację filtru w celu wygenerowania tego samego widoku dziennika
w późniejszym terminie.

Typy dzienników programu program Symantec Endpoint Protection Manager —
informacje
Dzienniki zawierają zapisy dotyczące zmian konfiguracji klienta, operacji związanych z zabezpieczeniami i błędów. Zapisy
te są zwane zdarzeniami. Dzienniki wyświetlają te zdarzenia wraz z wszelkimi powiązanymi dodatkowymi informacjami.
Operacje związane z zabezpieczeniami obejmują informacje na wykryć wirusów, stanu komputera klienckiego oraz jego
ruchu przychodzącego i wychodzącego.
Dzienniki to ważna metoda śledzenia operacji każdego komputera klienckiego oraz jego interakcji z innymi komputerami
i sieciami. Za pomocą tych danych można analizować ogólny stan zabezpieczeń sieci i modyfikować system ochrony
na komputerach klienckich. Można też śledzić trendy dotyczące wirusów, zagrożeń bezpieczeństwa i ataków. Jeśli
komputer jest używany przez kilka osób, można zidentyfikować osobę wprowadzającą zagrożenia, a następnie wskazać
jej skuteczniejsze środki ochrony przed infekcjami.
Za pomocą karty Dzienniki na stronie Monitory można wyświetlać dane dzienników.
Serwer zarządzania regularnie pobiera informacje z dzienników klientów. Informacje te można sprawdzić w dziennikach
lub raportach. Raporty są statyczne i nie zawierają tylu szczegółów co dzienniki, więc można monitorować sieć za
pomocą dzienników.
Oprócz monitorowania sieci za pomocą dzienników, z różnych dzienników można wykonać następujące działania:
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• Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich.

Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli

• Dodawanie kilku rodzajów wyjątków.

Tworzenie wyjątków na podstawie zdarzeń dziennika

• Usuwanie plików z obszaru kwarantanny.

Usuwanie plików poddanych kwarantannie na komputerach klienckich za pomocą dziennika zagrożeń

Typy dzienników przedstawiają różne typy treści, które można wyświetlać oraz działania, które można podjąć w
poszczególnych dziennikach.
Table 155: Typy dzienników
Typ dziennika

Treść i działania

Inspekcja

Dziennik inspekcji zawiera informacje o operacjach modyfikacji zasad.
Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, zmodyfikowaną zasadę, domenę, lokację, nazwę
użytkownika i opis.
Z tym dziennikiem nie są skojarzone żadne działania.
Dziennik inspekcji i szybkie raporty

Kontrola aplikacji i
urządzeń

Dziennik kontroli aplikacji i dziennik kontroli urządzeń zawierają informacje dotyczące zdarzeń, w
przypadku których zablokowany został określony typ sposobu działania.
Dostępne są następujące dzienniki funkcji Kontrola aplikacji i urządzeń:
• Kontrola aplikacji, zawierający informacje dotyczące funkcji Ochrona integralności
• Kontrola urządzeń
Dostępne informacje obejmują czas wystąpienia zdarzenia, podjęte działanie oraz domenę i komputer.
Ponadto dostępne są informacje o użytkowniku, istotności zdarzenia, użytej regule, procesie wywołującym
i celu.
Za pomocą dziennika kontroli aplikacji można utworzyć wyjątek kontroli aplikacji lub ochrony integralności.
Określanie sposobu obsługi monitorowanych aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection na
klientach systemu Windows
Dzienniki oraz szybkie raporty kontroli aplikacji i urządzeń

Zgodność

Dzienniki zgodności zawierają informacje o integralności hosta klienta.
Z tymi dziennikami nie są skojarzone żadne działania.
Dziennik zgodności i szybki raport

Stan komputera

Dziennik stanu komputera zawiera informacje o stanie działania ochrony w czasie rzeczywistym na
komputerach klienckich w sieci.
Dostępne informacje obejmują nazwę komputera, adres IP, stan infekcji, technologie ochrony, stan funkcji
Automatyczna ochrona, wersje i datę definicji. Ponadto informacje obejmują użytkownika, czas ostatniego
zaewidencjonowania, zasadę, grupę, domenę i stan wymaganego ponownego uruchomienia.
W dzienniku tym można również wyczyścić stan zainfekowania komputerów.
Note: Ten dziennik zawiera informacje zbierane zarówno z klientów z systemem Windows, jak i klientów z
systemem Mac.
Dzienniki i raporty stanu komputera

Oszustwo

Dziennik oszustw zawiera informacje dotyczące działań, które urządzenia klienckie przesyłają do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager w związku z oszustwami.
Funkcja Oszustwo to zestaw narzędzi służących do podstawienia potencjalnemu napastnikowi plików lub
informacji, które będą dla niego potencjalnie atrakcyjne i będą wyglądać na pożądany cel ataku. Narzędzia
te służą do szybkiego wykrycia i powstrzymania prób infiltracji. Narzędzia funkcji Oszustwo oraz plik
pomocy znajdują się w folderze /Tools/Deception pliku instalacyjnego.
Monitory: karta Zestawienie
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Typ dziennika

Treść i działania

Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci
i hostów

Dzienniki zapobiegania lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów zawierają informacje o zapobieganiu
włamaniom, zaporze oraz ograniczaniach ataków na pamięć.
Dzienniki te zawierają informacje o atakach na zaporę i system zapobiegania włamaniom.
Dostępne informacje dotyczą ataków typu „odmowa obsługi”, skanowania portów i zmian plików
wykonywalnych. Dostępne są również informacje o połączeniach wykonanych przez zaporę (ruch) oraz
przepuszczonych pakietach danych. Dzienniki te zawierają również informacje o niektórych zmianach
operacyjnych dokonanych na komputerach, takich jak wykrywanie aplikacji sieciowych i konfigurowanie
oprogramowania.
Dzienniki i szybkie raporty dotyczące Zapobiegania lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów

Technologia SONAR

Dziennik funkcji SONAR zawiera informacje dotyczące zagrożeń wykrytych na komputerze podczas
skanowania SONAR w poszukiwaniu zagrożeń. Są to skanowania w czasie rzeczywistym, które wykrywają
potencjalnie destrukcyjne aplikacje podczas ich uruchamiania na komputerach klienckich.
Informacje obejmują między innymi czas wystąpienia, faktyczne działanie zdarzenia, nazwę użytkownika,
domenę internetową, aplikację, typ aplikacji, plik i ścieżkę.
Dzienniki SONAR
Funkcja SONAR — informacje

Zagrożenie

Dziennik zagrożeń zawiera informacje o zdarzeniach związanych z zagrożeniami. Dostępne informacje
obejmują czas zdarzenia, faktyczne działanie zdarzenia, nazwę użytkownika, komputer i domenę, nazwę i
źródło zagrożenia, liczbę oraz plik i ścieżkę.
Dzienniki i szybkie raporty dotyczące zagrożeń

Skanowanie

Dziennik skanowania zawiera informacje o skanowaniach w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware zarówno z klientów dla systemu Windows, jak i Mac.
Dostępne informacje obejmują między innymi uruchomienie skanowania, komputer, adres IP komputera,
stan, czas trwania, wykrycia, przeskanowanie, pominięcie oraz domenę.
Z tymi dziennikami nie są skojarzone żadne działania.
Skanowanie dzienników i szybkich raportów

System

Dzienniki systemu zawierają informacje o zdarzeniach takich, jak czas uruchamiania i zatrzymywania
usług.
Z tymi dziennikami nie są skojarzone żadne działania.
Dzienniki systemu i szybkie raporty

Zapisywanie i usuwanie dzienników niestandardowych przy użyciu filtrów
Filtry niestandardowe można skonstruować w celu zmiany wyświetlanych informacji za pomocą Ustawień
podstawowych lub Ustawień dodatkowych. Ustawienia filtru można zapisać w bazie danych, aby możliwe było
wygenerowanie takiego samego widoku w późniejszym terminie. Ustawienia są zapisywane w bazie danych. Nazwa
nadana filtrowi jest wyświetlana w polu listy Zastosuj zapisany filtr danego typu dzienników i raportów.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
NOTE
Jeżeli jako przedział czasu w filtrze dziennika wybrana zostanie opcja Ostatnie 24 godziny, przedział ten
rozpocznie się w momencie pierwszego wyboru tego filtru. W przypadku odświeżenia strony 24-godzinny
przedział czasu nie jest zerowany. W razie wybrania filtru i zaczekania na wyświetlenie dziennika przedział
czasu rozpoczyna się w chwili wybrania filtru. Nie rozpoczyna się on w chwili wyświetlenia dziennika.
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Aby upewnić się, że przedział ostatnich 24 godzin rozpocznie się w danej chwili, należy wybrać inny przedział
czasu, a następnie ponownie wybrać przedział Ostatnie 24 godziny.
1. Aby zapisać dziennik niestandardowy przy użyciu filtru, w oknie głównym kliknij pozycję Monitory.
2. Na karcie Dzienniki, w polu listy Typ dziennika wybierz typ widoku dziennika, dla którego chcesz skonfigurować filtr.
3. W przypadku niektórych typów dzienników wyświetlane jest pole listy Treść dziennika. W takim przypadku należy
wybrać typ treści dziennika, dla której będzie konfigurowany filtr.
4. W polu listy Zastosuj zapisany filtr wybierz filtr, od którego chcesz rozpocząć. Wybierz na przykład filtr domyślny.
5. W obszarze Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
6. Zmień żądane ustawienia.
7. Kliknij pozycję Zapisz filtr.
8. W wyświetlonym oknie dialogowym, w polu Nazwa filtru wpisz żądaną nazwę tej konfiguracji filtru dziennika. Na liście
filtrów wyświetlane są tylko pierwsze 32 znaki nazwy filtru.
9. Kliknij przycisk OK, aby dodać nazwę nowego filtru do pola listy Zastosuj zapisany filtr.
10. W oknie dialogowym z potwierdzeniem kliknij przycisk OK.
11. Aby usunąć zapisany filtr, w polu listy Zastosuj zapisany filtr wybierz nazwę filtru dziennika, który chcesz usunąć.
12. Kliknij ikonę Usuń pod polem listy Zastosuj zapisany filtr.
13. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz usunąć filtr, kliknij przycisk Tak.

Przeglądanie dzienników z innych lokacji
Aby przejrzeć dzienniki z innej lokacji, należy zalogować się na serwerze w lokacji zdalnej za pomocą konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Mając konto na serwerze w zdalnej lokacji, można logować się zdalnie i
przeglądać jej dzienniki.
Mając skonfigurowanych partnerów replikacji, można wybrać kopiowanie wszystkich dzienników tych partnerów replikacji
do partnera lokalnego i na odwrót. Jeśli zostanie wybrana replikacja dzienników, podczas przeglądania dowolnego
dziennika domyślnie widoczne są informacje zarówno z lokacji administratora, jak i lokacji replikowanych. Aby wyświetlać
tylko jedną lokację, należy przefiltrować dane w celu ograniczenia ich do wybranej lokacji. Jeżeli zostanie wybrana
replikacja dzienników, należy upewnić się, że na wszystkich komputerach partnerów replikacji znajduje się wystarczająco
dużo miejsca na dysku dla dodatkowych dzienników.
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
Aby wyświetlić dzienniki z innej lokacji:
1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu należy wpisać następujący tekst:
http://SEPMServer:9090
Gdzie: SEPMServer jest nazwą serwera lub adresem IP.
Adres IP zawiera IPv4 lub IPv6. Należy umieścić adres IPv6 w nawiasach kwadratowych: http://
[SEPMServer]:9090
Nastąpi pobranie konsoli. Na komputerze używanym do logowania zainstalowane musi być środowisko Java
Runtime Environment (JRE). W przeciwnym razie wyświetlony zostanie monit o jego pobranie i zainstalowanie. Aby
zainstalować środowisko JRE, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi monitami.
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3. W oknie dialogowym logowania konsoli wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
4. W polu tekstowym Serwer, jeśli nie zostanie wypełnione automatycznie, wpisz nazwę lub adres IP serwera oraz
numer portu 8443 w następujący sposób:
http://SEPMServer:8443
5. Kliknij pozycję Zaloguj.

Eksportowanie danych do serwera Syslog
Aby zwiększyć ilość miejsca w bazie danych, można skonfigurować serwer zarządzania do wysyłania danych dzienników
do serwera Syslog.
W przypadku eksportowania danych dziennika do serwera Syslog konieczne jest skonfigurowanie serwera Syslog do
odbierania dzienników.
Eksportowanie danych dziennika do pliku tekstowego
Aby wyeksportować dane dziennika do serwera Syslog:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Kliknij pozycję Serwery.
3. Kliknij lokację lokalną lub zdalną, z której chcesz wyeksportować dane dzienników.
4. Kliknij pozycję Skonfiguruj rejestrowanie zewnętrzne.
5. Na karcie Ogólne wybierz z listy Częstotliwość aktualizacji jak często chcesz wysyłać dane dzienników do pliku.
6. W polu listy Serwer główny rejestrowania wybierz serwer zarządzania, do którego chcesz wysyłać dzienniki.
Jeśli stosowany jest serwer SQL Server i wiele serwerów zarządzania łączy się z bazą danych, tylko jeden serwer
należy określić jako serwer główny rejestrowania.
7. Zaznacz pozycję Włącz transmisję dzienników do serwera Syslog.
8. Podaj następujące informacje:

• Serwer Syslog
•
•

Wpisz adres IP lub nazwę domeny serwera Syslog, do którego będą przesyłane dane dziennika.
Port docelowy
Wybierz stosowany protokół i wpisz docelowy port serwera Syslog, na którym odbywa się nasłuch komunikatów
Syslog.
Funkcja dziennika
Wpisz liczbę funkcji dziennika, które będą używane w pliku konfiguracji serwera Syslog lub użyj liczby domyślnej.
Dozwolone są wartości od 0 do 23.

9. Na karcie Filtr dziennika zaznacz dzienniki, który chcesz wyeksportować.
10. Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie danych dziennika do pliku tekstowego
Podczas eksportu danych z dzienników do pliku tekstowego pliki są domyślnie umieszczane w folderze. Domyślna
ścieżka folderu to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\data\dump. Wpisy
są umieszczane w pliku .tmp dopóki rekordy nie zostaną przeniesione do pliku tekstowego.
◆W 32-bitowych systemach obsługujących wersję 12.1.x domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86)\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager\data\dump.
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NOTE
Nie jest możliwe przywracanie bazy danych za pomocą wyeksportowanych danych dziennika.
Nazwy pliku tekstowego dziennika programu Symantec Endpoint Protectionpokazuje zależności między typami danych
dziennika a nazwami plików z wyeksportowanymi danymi dzienników. Nazwy dzienników nie są identyczne z nazwami
dzienników używanymi na karcie Dzienniki na stronie Monitory.
Table 156: Nazwy pliku tekstowego dziennika programu Symantec Endpoint Protection
Dane dziennika

Nazwa pliku tekstowego

Administracja serwera

scm_admin.log

Kontrola aplikacji i urządzeń

agt_behavior.log

Klient serwera

scm_agent_act.log

Zasady serwera

scm_policy.log

System serwera

scm_system.log

Pakiety klienta

agt_packet.log

Zapobieganie zagrożeniom klienta

agt_proactive.log

Zagrożenia klienta

agt_risk.log

Skanowanie klienta

agt_scan.log

Zabezpieczenia klienta

agt_security.log

System klienta

agt_system.log

Ruch klienta

agt_traffic.log

NOTE
Podczas eksportowania dziennika do pliku tekstowego liczba wyeksportowanych rekordów może być inna
niż ustawiona w oknie dialogowym Rejestrowanie zewnętrzne. Sytuacja taka następuje po ponownym
uruchomieniu serwera zarządzania. Po ponownym uruchomieniu serwera zarządzania licznik wpisów dziennika
jest zerowany, ale w tymczasowych plikach dziennika mogą już znajdować się wpisy. W takiej sytuacji pierwszy
plik *.log każdego typu wygenerowany po ponownym uruchomieniu zawiera więcej wpisów niż określa licznik.
Kolejne wyeksportowane pliki dzienników zawierają już poprawną liczbę wpisów.
Aby wyeksportować dane dziennika do pliku tekstowego:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. Kliknij pozycję Serwery.
3. Kliknij lokację lokalną lub zdalną, dla której chcesz skonfigurować rejestrowanie zewnętrzne.
4. Kliknij pozycję Skonfiguruj rejestrowanie zewnętrzne.
5. Na karcie Ogólne wybierz, jak często chcesz wysyłać dane dzienników do pliku.
6. W polu listy Serwer główny rejestrowania wybierz serwer, do którego chcesz wysyłać dzienniki.
Jeśli stosowany jest serwer Microsoft SQL i wiele serwerów zarządzania jest połączonych z bazą danych, tylko jeden
serwer należy ustawić jako serwer główny rejestrowania.
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7. Zaznacz pozycję Wyeksportuj dzienniki do pliku zrzutu.
8. W razie potrzeby zaznacz pole Ogranicz rekordy pliku zrzutu i wprowadź liczbę wpisów, które jednorazowo mają
być przesyłane do pliku tekstowego.
9. Na karcie Filtr dziennika wybierz wszystkie dzienniki, które chcesz wysyłać do plików tekstowych.
Jeśli wybrany typ dziennika umożliwia wybranie poziomu istotności, musisz zaznaczyć poziomy istotności, które
chcesz eksportować.
10. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie serwera przełączania awaryjnego do rejestrowania
zewnętrznego
Program Symantec Endpoint Protection funkcjonuje jako główny serwer rejestrowania do przekazywania dzienników do
serwera syslog. Od wersji 14.3 można skonfigurować drugi serwer zarządzania, który działa jako serwer przełączania
awaryjnego dla serwera głównego. Jeśli główny serwer zarządzania przejdzie w tryb offline, drugi serwer zarządzania
przejmuje i przekazuje dzienniki do serwera syslog. Gdy główny serwer zarządzania powraca do trybu online, wznawia
przekazywanie dzienników.
Aby skonfigurować serwer przełączania awaryjnego do rejestrowania zewnętrznego
1. W konsoli kliknij kolejno pozycje Administrator > Serwery, wybierz lokację i kliknij przycisk Konfiguruj
rejestrowanie zewnętrzne.
2. Na karcie Ogólne z listy rozwijanej Serwer główny rejestrowania wybierz główny serwer zarządzania, do którego
chcesz wysłać dzienniki.
Jeśli serwer główny zostanie wyłączony, kontrolę przejmuje następny serwer zarządzania na liście. Serwery
zarządzania są wyświetlane na liście priorytetów serwera raportowania na karcie Administrator > Serwery > Edytuj
właściwości lokacji > Ogólne.
3. Kliknij przycisk OK.
Instalowanie serwera zarządzania do celów przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia

Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomienia ostrzegają administratorów i użytkowników komputerów o potencjalnych problemach związanych z
zabezpieczeniami.
Niektóre typy powiadomień zawierają podczas konfiguracji domyślne wartości. Wskazówki te stanowią wyważone
ustawienia początkowe zależne od rozmiaru środowiska, ale mogą wymagać dostosowania. Znalezienie równowagi
pomiędzy zbyt dużą a zbyt małą liczbą powiadomień może wymagać zastosowania metody prób i błędów. Należy ustawić
próg na wartość początkową i odczekać kilka dni. Po kilku dniach można dostosować ustawienia powiadomień.
W przypadku ochrony przed wirusami, zagrożeniami bezpieczeństwa i wykrywania zdarzeń zapory w sieci składającej
się z mniej niż 100 komputerów rozsądnym punktem wyjściowym jest skonfigurowanie wyświetlania powiadomienia
po wykryciu dwóch zagrożeń w ciągu jednej minuty. Jeśli sieć zawiera od 100 do 1000 komputerów, lepsze będzie
początkowe ustawienie wykrywania pięciu zagrożeń w ciągu minuty.
Zarządzanie powiadomieniami umożliwia strona Monitory. Na Stronie głównej można sprawdzić liczbę
niepotwierdzonych powiadomień wymagających uwagi.
Zarządzanie powiadomieniami zawiera listę dostępnych zadań zarządzania powiadomieniami.
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Table 157: Zarządzanie powiadomieniami
Zadanie
Zapoznanie się z
powiadomieniami

Opis
Należy zapoznać się ze sposobem działania powiadomień.
Sposób działania powiadomień

Sprawdzenie, czy
Do wysyłania powiadomień pocztą elektroniczną niezbędne jest prawidłowe skonfigurowanie programu
skonfigurowano serwer program Symantec Endpoint Protection Manager i serwera poczty e-mail.
poczty e-mail w celu
Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi
włączenia powiadomień
wysyłanych pocztą
elektroniczną
Sprawdzenie wstępnie
skonfigurowanych
powiadomień

Należy sprawdzić powiadomienia wstępnie skonfigurowane w programie Symantec Endpoint Protection.
Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane

Wyświetlenie
niepotwierdzonych
powiadomień

Należy wyświetlić niepotwierdzone powiadomienia i zareagować na nie.
Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień

Konfigurowanie nowych Opcjonalnie można utworzyć powiadomienia przypominające administratorom o ważnych sprawach.
powiadomień
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Włączanie powiadomień dla klientów zdalnych
Utworzenie filtrów
powiadomień

Opcjonalnie można utworzyć filtry rozszerzające lub zawężające widok wszystkich wygenerowanych
powiadomień.
Zapisywanie i usuwanie filtrów powiadomień administracyjnych

Sposób działania powiadomień
Powiadomienia ostrzegają administratorów i użytkowników o potencjalnych problemach związanych z zabezpieczeniami.
Powiadomienie może na przykład ostrzegać administratorów o wygaśnięciu licencji lub o infekcji wirusowej.
Powiadomienia są wyzwalane zdarzeniami. Wygenerowanie powiadomienia może wyzwalać na przykład nowe
zagrożenie bezpieczeństwa, zmianę sprzętu komputera klienckiego lub wygaśnięcie ważności licencji na wersję próbną.
Po wygenerowaniu powiadomienia system może podjąć działania. Działaniem może być zarejestrowanie powiadomienia
w dzienniku, uruchomienie pliku wsadowe albo plik wykonywalnego lub wysłanie wiadomości e-mail.
NOTE
Do wysyłania powiadomień pocztą elektroniczną niezbędne jest prawidłowe skonfigurowanie komunikacji
między serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager a serwerem poczty e-mail.
Możliwe jest ustawienie okresu tłumienia powiadomień. Okres tłumienia to czas, który musi upłynąć, zanim warunek
powiadomienia zostanie sprawdzony w poszukiwaniu nowych danych. Gdy warunek powiadomienia ma okres tłumienia,
powiadomienie jest generowane jedynie przy pierwszym wystąpieniu warunku w tym okresie. Przykład: skonfigurowano
warunek powiadomienia powodujący wysyłanie wiadomości e-mail po zainfekowaniu każdych pięciu komputerów w
sieci i nastąpił atak wirusowy na dużą skalę. W razie ustawienia jednogodzinnego okresu tłumienia dla tego warunku
powiadomienia serwer podczas ataku wysyła w każdej godzinie tylko jedno powiadomienie pocztą elektroniczną.
NOTE
Po ustawieniu okresu tłumienia na Brak dla powiadomień o zdarzeniach krytycznych należy upewnić
się, że klienci mogą natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Opcja Pozwól klientom natychmiast
przekazywać zdarzenia krytyczne jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia
komunikacji.
Zarządzanie powiadomieniami
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Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi
Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień

Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zapewnia powiadomienia dla administratorów. Większość
tych powiadomień można dostosować do własnych potrzeb. Można na przykład dodać filtry, aby ograniczyć warunek
wyzwalający jedynie do określonych komputerów. Można także ustawić powiadomienia do podejmowania określonych
działań.
Domyślnie niektóre z tych powiadomień są włączone po instalacji programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. Włączone domyślnie powiadomienia są skonfigurowane do rejestrowania na serwerze i wysyłania wiadomości
e-mail do administratorów systemu.
Zarządzanie powiadomieniami
Jak uaktualnienia z innej wersji wpływają na warunki powiadomień
Table 158: Wstępnie skonfigurowane powiadomienia
Powiadomienie

Opis

Niepowodzenie
uwierzytelniania

Konfigurowana liczba niepowodzeń logowania w określonym przedziale czasu powoduje
wygenerowanie powiadomienia Niepowodzenie uwierzytelniania. Można ustawić liczbę niepowodzeń
logowania i przedział czasu, w którym muszą nastąpić, by wygenerowane zostało powiadomienie.

Lista klientów zmieniła się

To powiadomienie jest generowane po zmianie istniejącej listy klientów. Ten warunek powiadomienia
jest domyślnie włączony.
Możliwe są następujące zmiany listy klientów:
• Dodanie klienta
• Zmiana w nazwie klienta
• Usunięcie klienta
• Zmiana w sprzęcie klienta
• Zmiana w stanie klienta jako detektora niezarządzanych
• Zmiana trybu klienta

Alert zabezpieczeń klienta

To powiadomienie jest generowane w przypadku każdego z następujących zdarzeń dotyczących
zabezpieczeń:
• Zdarzenia zgodności
• Zdarzenia funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
• Zdarzenia ruchu
• Zdarzenia pakietów
• Zdarzenia kontroli urządzeń
• Zdarzenia kontroli aplikacji
Można zmodyfikować to powiadomienia, aby określić typ, istotność i częstotliwość zdarzeń decydujące
o wygenerowaniu tych powiadomień.
Niektóre z tych typów wystąpienia wymagają też włączenia rejestrowania w powiązanej zasadzie.
Note: Po ustawieniu okresu tłumienia powiadomienia na Brak należy upewnić się, że klienty mogą
natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Opcja Pozwól klientom natychmiast przekazywać
zdarzenia krytyczne jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia
komunikacji.
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Powiadomienie

Opis

Wykrywanie oszustwa

Gdy atakujący próbuje wywołać oszustwa lub je zmodyfikować, narzędzia funkcji Oszustwo rejestrują
zdarzenie w dzienniku. Powiadomienie jest wywoływane, gdy:
• Osoba atakująca pokona mechanizmy obronne klienta.
• Osoba atakująca pozyska informacje dotyczące komputera klienckiego.
• Osoba atakująca próbuje użyć komputera klienckiego w dodatkowych atakach w sieci
przedsiębiorstwa.

Treść funkcji Ochrona
pobierania jest nieaktualna

Ostrzega administratorów o nieaktualności składników oprogramowania funkcji Ochrona pobierania.
Można określić wiek definicji powodujący wygenerowanie powiadomienia.

Alert dotyczący
wyszukiwania reputacji
plików

Ostrzega administratorów, kiedy plik jest przesyłany do firmy Symantec w celu zweryfikowania
reputacji. Technologia SONAR i funkcja Download Insight wyszukują i przesyłają pliki do firmy
Symantec w trybie automatycznym.
Powiadomienie Wykrywanie reputacji pliku jest domyślnie włączone.

Wykryto aplikację
wymuszaną

To powiadomienie jest generowane po wykryciu aplikacji z listy aplikacji komercyjnych lub aplikacji z
listy aplikacji monitorowanych przez administratora.

Sygnatura systemu
zapobiegania włamaniom
jest nieaktualna

Ostrzega administratorów o nieaktualności sygnatur systemu zapobiegania włamaniom. Można
określić wiek definicji powodujący wygenerowanie powiadomienia.

Problem z licencją

Wygaśnięcie ważności płatnej licencji
To powiadomienie ostrzega administratorów i opcjonalnie partnerów o płatnych licencjach, których
ważność wygasła lub wkrótce wygaśnie.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.
Zbyt wiele wdrożeń
To powiadomienie ostrzega administratorów i opcjonalnie partnerów o przekroczeniu dozwolonej liczby
płatnych licencji.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.
Wygaśnięcie ważności licencji na wersję próbną
To powiadomienie ostrzega administratorów o wygasłych licencjach na wersję próbną i licencjach na
wersję próbną, które wygasną w ciągu 60, 30 oraz 7 dni.
To powiadomienie jest włączone domyślnie, jeśli używana jest licencja na wersję próbną. Nie jest
włączone domyślnie, jeśli licencję należy uaktualnić lub została opłacona.

Ograniczenie ataków
na pamięć — wykryte
zagrożenia

Powiadomienie to jest uruchamiane, gdy wykryty zostanie atak wykorzystujący luki w
zabezpieczeniach systemu Windows.

Alert obciążenia sieci:
żądania pełnych definicji
dla wirusów i programów
typu spyware

Ostrzega administratorów w przypadku zbyt wielu klientów z żądaniami pełnego zestawu definicji oraz
potencjalnych problemów z przepustowością sieci.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.

Nowa zapamiętana aplikacja To powiadomienie jest generowane po wykryciu nowej aplikacji przez funkcję zapamiętywania
aplikacji.
Wykryto nowe zagrożenie

To powiadomienie jest generowane po wykryciu każdego nowego zagrożenia przez skanowania w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
Note: Po ustawieniu okresu tłumienia powiadomienia na Brak należy upewnić się, że klienty mogą
natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Opcja Pozwól klientom natychmiast przekazywać
zdarzenia krytyczne jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia
komunikacji.
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Powiadomienie
Nowy pakiet
oprogramowania

Opis
To powiadomienie jest generowane po pobraniu nowego pakietu oprogramowania lub:
• Pobraniu pakietu klienta przez usługę LiveUpdate.
• Uaktualnieniu serwera zarządzania.
• Ręcznym zaimportowaniu pakietów klienta do konsoli.
• Usługa LiveUpdate ma nowe definicje zabezpieczeń lub składniki mechanizmu.
Można określić, czy powiadomienie jest generowane tylko przez nowe definicje zabezpieczeń, tylko
przez nowe pakiety klienta, czy jedne i drugie.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.

Nowe pobieranie dozwolone To powiadomienie jest generowane, gdy komputer kliencki zezwala na aplikację wykrytą przez funkcję
przez użytkownika
Download Insight. Administrator może użyć tych informacji w celu podjęcia decyzji o zablokowaniu
aplikacji lub zezwoleniu na nią.
Zalecane skanowanie za
pomocą narzędzia Power
Eraser

Ostrzega administratorów w przypadku, gdy zwykłe skanowanie nie jest w stanie naprawić infekcji, tak
by administratorzy mogli zastosować narzędzie Power Eraser.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.

Infekcja zagrożeniami

To powiadomienie ostrzega administratorów o infekcjach zagrożeniami bezpieczeństwa. Jako warunek
wyzwolenia tego powiadomienia należy ustawić typ i liczbę wystąpień nowych zagrożeń w określonym
czasie. Jako typ infekcji można wybrać infekcję na dowolnym komputerze, pojedynczym komputerze
lub różnych komputerach.
Ten warunek powiadomienia jest domyślnie włączony.
Note: Po ustawieniu okresu tłumienia powiadomienia na Brak należy upewnić się, że klienty mogą
natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Opcja Pozwól klientom natychmiast przekazywać
zdarzenia krytyczne jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia
komunikacji.

Stan serwera

Wygenerowanie powiadomienia powodują problemy ze stanem serwera. Powiadomienie zawiera
nazwę serwera, jego stan, przyczynę i ostatni stan online lub offline.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.

Pojedyncze zdarzenie
zagrożenia

To powiadomienie jest generowane po wykryciu pojedynczego zdarzenia zagrożenia i zawiera
szczegóły dotyczące zagrożenia. Są to szczegóły takie jak użytkownik i zainfekowany komputer oraz
działania podjęte przez serwer zarządzania.
Note: Po ustawieniu okresu tłumienia powiadomienia na Brak należy upewnić się, że klienty mogą
natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Opcja Pozwól klientom natychmiast przekazywać
zdarzenia krytyczne jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia
komunikacji.

Definicje funkcji SONAR są
nieaktualne

Ostrzega administratorów o nieaktualności definicji funkcji SONAR. Można określić wiek definicji
powodujący wygenerowanie powiadomienia.

Zdarzenie systemowe

To powiadomienie wyzwalają określone zdarzenia systemowe. Zawiera liczbę wykrytych zdarzeń
systemowych. Zdarzenie systemowe obejmuje działania serwera zarządzania, niepowodzenia
replikacji, tworzenie kopii zapasowych i błędy systemowe.

Komputery niezarządzane

To powiadomienie jest generowane, gdy serwer zarządzania wykryje w sieci komputery
niezarządzane. Powiadomienie zawiera szczegóły takie jak adres IP, adres MAC i system operacyjny
każdego komputera niezarządzanego.

Wygaśnięcie ważności
licencji na uaktualnienie

Uaktualnienia ze starszych wersji programu program Symantec Endpoint Protection Manager do wersji
bieżącej wymagają licencji na uaktualnienie. To powiadomienie jest generowane, gdy licencja na
uaktualnienie ma wkrótce wygasnąć.
Powiadomienie to pojawia się tylko po uaktualnieniu.

Definicje wirusów
nieaktualne

Ostrzega administratorów o nieaktualności definicji wirusów. Można określić wiek definicji powodujący
wygenerowanie powiadomienia.
To powiadomienie jest domyślnie włączone.
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Powiadomienia dla partnera — informacje
Gdy serwer zarządzania wykryje, że klienci mają płatne licencje, których ważność wkrótce wygaśnie lub wygasła, może
wysłać powiadomienie do administratora systemu. Serwer zarządzania może też wysłać podobne powiadomienie do
administratora, gdy wykryje przekroczenie dozwolonej liczby licencji.
W obu tych przypadkach rozwiązanie problemu może wymagać zakupienia nowych licencji lub odnowień. W wielu
instalacjach administrator serwera nie jest upoważniony do zakupów, natomiast zajmuje się tym partner handlowy firmy
Symantec.
Serwer zarządzania umożliwia wskazanie danych kontaktowych partnera. Informacje te można podać podczas
instalowania serwera. Administrator systemu może również w każdej chwili po instalacji podać lub edytować informacje o
partnerze w okienku Licencje w konsoli.
Gdy dane kontaktowe partnera są dostępne dla serwera zarządzania, powiadomienia dotyczące płatnych licencji i
nadmiernej liczby instalacji licencji są wysyłane automatycznie zarówno do administratora, jak i partnera.
Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane

Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami
pocztowymi
Aby serwer zarządzania wysyłał automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną, należy skonfigurować połączenie
między serwerem zarządzania a serwerem poczty e-mail.
Zarządzanie powiadomieniami
Aby nawiązać komunikację między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery wybierz serwer zarządzania, dla którego ma zostać nawiązane połączenie z serwerem poczty email.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości serwera.
4. W oknie dialogowym Właściwości serwera kliknij kartę Serwer poczty e-mail.
5. Wprowadź ustawienia serwera poczty e-mail.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o ustawianiu opcji w tym oknie dialogowym, kliknij pozycję Pomoc.
6. Kliknij przycisk OK.
Patrz Wysyłanie wiadomości testowych nie udaje się w konsoli Endpoint Protection Manager.

Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień
Można wyświetlać niepotwierdzone powiadomienia lub wszystkie powiadomienia. Można potwierdzić niepotwierdzone
powiadomienie. Można wyświetlić wszystkie warunki powiadomienia, które są aktualnie skonfigurowane w konsoli.
W okienku Stan zabezpieczeń na stronie głównej wyświetlana jest liczba niepotwierdzonych powiadomień z ostatnich
24 godzin.
Zarządzanie powiadomieniami
1. Aby wyświetlić najnowsze niepotwierdzone powiadomienia, w konsoli kliknij pozycję Strona główna.
2. Na stronie głównej, w okienku Stan zabezpieczeń kliknij pozycję Wyświetl powiadomienia.
Na karcie Powiadomienia wyświetlona zostanie lista niepotwierdzonych powiadomień.

552

3. Opcjonalnie, na liście powiadomień, w kolumnie Raport kliknij ikonę dokumentu, o ile istnieje.
Raport dotyczący powiadomienia jest wyświetlany w oddzielnym oknie przeglądarki. Jeśli nie ma ikony dokumentu,
wszystkie informacje o powiadomieniu są wyświetlane w kolumnie Komunikat na liście powiadomień.
4. Aby wyświetlić wszystkie powiadomienia, w konsoli kliknij pozycję Monitory, a następnie kliknij kartę Powiadomienia.
5. Opcjonalnie, na karcie Powiadomienia wybierz zapisany filtr z menu Zastosuj zapisany filtr.
Zapisywanie i usuwanie filtrów powiadomień administracyjnych
6. Opcjonalnie, na karcie Powiadomienia wybierz przedział czasu z menu Zakres czasowy.
7. Na karcie Powiadomienia kliknij pozycję Wyświetl powiadomienia.
8. Aby potwierdzić powiadomienie, wyświetl powiadomienia.
9. Na karcie Powiadomienia, w kolumnie Potw. na liście powiadomień kliknij czerwoną ikonę, aby potwierdzić
powiadomienie.
10. Aby wyświetlić wszystkie skonfigurowane warunki powiadomienia, w konsoli kliknij pozycję Monitory.
11. Na stronie Monitory, na karcie Powiadomienia kliknij pozycję Warunki powiadomienia.
Wyświetlone zostaną wszystkie warunki powiadomienia, które są skonfigurowane w konsoli. Listę można
przefiltrować, wybierając typ powiadomienia z menu Pokaż typ powiadomienia.

Zapisywanie i usuwanie filtrów powiadomień administracyjnych
Za pomocą filtrów można rozszerzyć lub zawęzić widok powiadomień administracyjnych w konsoli. Można zapisać nowe
filtry i usunąć poprzednio zapisane filtry.
Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień
Zarządzanie powiadomieniami
Można utworzyć zapisany filtr, stosujący dowolne połączenie następujących kryteriów:

•
•
•
•
•

Zakres czasowy
Stan potwierdzenia
Typ powiadomienia
Utworzony przez
Nazwa powiadomienia

Można na przykład utworzyć filtr w celu wyświetlania jedynie niepotwierdzonych powiadomień o infekcji z ostatnich 24
godzin.
1. Aby dodać filtr powiadomień, w konsoli kliknij pozycję Monitory.
2. Na stronie Monitory, na karcie Powiadomienia kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.
W wersji 12.1.x Ustawienia dodatkowe zastąpiono Ustawieniami zaawansowanymi.
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3. W obszarze Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować ustaw kryteria filtru.
4. Kliknij pozycję Zapisz filtr.
5. Na karcie Powiadomienia, w polu Nazwa filtru wpisz nazwę filtru, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Aby usunąć filtr powiadomień, w konsoli kliknij pozycję Monitory.
7. Na stronie Monitory, na karcie Powiadomienia, w polu Zastosuj zapisany filtr wybierz żądany filtr.
8. Po prawej stronie menu Zastosuj zapisany filtr kliknij ikonę X.
9. W oknie dialogowym Usuwanie filtru kliknij przycisk Tak.

Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Można skonfigurować powiadomienia, ostrzegające administratorów o określonych rodzajach zdarzeń. Można również
dodać warunki wyzwalające powiadomienia przypominające o wykonaniu ważnych zadań. Można na przykład dodać
warunek powiadomienia informującego o wygaśnięciu ważności licencji lub wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa.
Wygenerowane powiadomienie może przeprowadzać określone działania, takie jak:

• Rejestrowanie powiadomień w bazie danych.
• Wysyłanie wiadomości e-mail do określonych osób.
• Uruchomienie pliku wsadowego.
NOTE
Aby wysyłać powiadomienia w wiadomościach e-mail, należy skonfigurować serwer poczty do komunikacji z
serwerem zarządzania.
Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi
Warunek powiadomienia należy wybrać z listy dostępnych typów powiadomień.
Po wybraniu typu powiadomienia należy:

• Określić filtry.

•
•

Nie wszystkie typy powiadomień obsługują filtry. Jeśli obsługują, można użyć filtrów do ograniczenia warunków
wyzwalających powiadomienie. Można na przykład ograniczyć powiadomienie i generować je tylko w przypadku, gdy
dotyczy komputerów z określonej grupy.
Określić ustawienia.
Wszystkie typy powiadomień mają ustawienia, ale różne dla różnych typów. Powiadomienie dotyczące zagrożenia
może na przykład umożliwiać określenie wyzwalającego je typu skanowania.
Określić działania.
Dla wszystkich typów powiadomień można określić działania.
NOTE
Po ustawieniu okresu tłumienia na Brak dla powiadomień o zdarzeniach krytycznych należy upewnić
się, że klienci mogą natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Odpowiednie powiadomienia zawierają
następujące elementy: Alert zabezpieczeń klienta, Pojedyncze zdarzenie zagrożenia, Wykryto nowe
zagrożenie i Infekcja zagrożeniami. Opcja Pozwól klientom natychmiast przekazywać zdarzenia
krytyczne jest domyślnie włączona i skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia komunikacji.
Aby skonfigurować powiadomienie dla administratorów:
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1. W konsoli kliknij pozycję Monitory.
2. Na stronie Monitory, na karcie Powiadomienia kliknij pozycję Warunki powiadomienia.
3. Na karcie Powiadomienia kliknij pozycję Dodaj, a następnie kliknij typ powiadomienia.
4. W oknie dialogowym Dodawanie warunku powiadomienia podaj następujące informacje:

• W polu tekstowym Nazwa powiadomienia wpisz żądaną nazwę warunku powiadomienia.
• W obszarze Jakie ustawienia filtru chcesz zastosować, o ile jest wyświetlany, określ ustawienia filtrowania dla
warunku powiadomienia.

• W obszarze Jakie ustawienia chcesz skonfigurować dla tego powiadomienia określ warunki wyzwalające
•

powiadomienie.
W obszarze Co ma się dziać po wygenerowaniu tego powiadomienia określ działania podejmowane po
wygenerowaniu powiadomienia.

5. Kliknij przycisk OK.
Zarządzanie powiadomieniami
Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień

Jak uaktualnienia z innej wersji wpływają na warunki powiadomień
Gdy program Symantec Endpoint Protection jest instalowany na nowym serwerze, domyślnie włączanych jest wiele
wstępnie skonfigurowanych warunków powiadomień. Uaktualnienie do programu Symantec Endpoint Protection ze
starszej wersji może jednak wpłynąć na to, które warunki powiadomień są włączone domyślnie. Może również wpłynąć na
ich ustawienia domyślne.
W nowej instalacji programu Symantec Endpoint Protection domyślnie włączone są następujące warunki powiadomień:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lista klientów zmieniła się
Nowe oprogramowanie klienckie
Problem z przekroczeniem dozwolonej liczby wdrożeń
Problem z płatną licencją
Infekcja zagrożeniami
Stan serwera
Wygaśnięcie ważności wersji próbnej
Definicje wirusów nieaktualne

Gdy administrator uaktualnia oprogramowanie ze starszej wersji, zachowywane są wszystkie istniejące warunki
powiadomień ze starszej wersji. Dotychczasowe warunki powiadomienia Nowy pakiet oprogramowania stają się
jednak warunkami powiadomienia Nowe oprogramowanie klienckie. Warunek Nowe oprogramowanie klienckie
ma dwa ustawienia niedostępne w warunku Nowy pakiet oprogramowania: Pakiet klienta i Definicje zabezpieczeń.
Po uaktualnieniu oprogramowania oba te ustawienia są włączone dla warunków powiadomień tego typu, które są
zachowywane po uaktualnieniu. Powiadomienia Nowe oprogramowanie klienckie, które są warunkami tworzonymi
po uaktualnieniu, mają jednak domyślnie włączone ustawienie Pakiet klienta i wyłączone ustawienie Definicje
zabezpieczeń.
NOTE
Jeśli ustawienie Definicje zabezpieczeń w warunku powiadomienia Nowe oprogramowanie klienckie jest
włączone, może powodować wysyłanie dużej liczby powiadomień. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku
dużej liczby klientów lub częstych zaplanowanych aktualizacji definicji zabezpieczeń. Aby nie otrzymywać
częstych powiadomień o aktualizacjach definicji zabezpieczeń, można edytować warunek powiadomienia w celu
wyłączenia ustawienia Definicje zabezpieczeń
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Niektóre warunki powiadomienia mogą mieć nowe ustawienie, niedostępne w starszych wersjach: Wyślij wiadomość
e-mail do administratorów systemu. Jeśli to ustawienie jest nowe dla warunku powiadomienia, po uaktualnieniu jest
domyślnie wyłączone dla każdego istniejącego warunku tego typu.
Jeśli typ domyślnego warunku powiadomienia nie został dodany w poprzedniej instalacji, to ten warunek powiadomienia
jest dodawany w uaktualnionej instalacji. Niemniej jednak, proces uaktualnienia nie może określić, które domyślne
warunki powiadomień mogły zostać usunięte celowo przez administratora w poprzedniej instalacji. W związku z
tym, z jednym wyjątkiem, wszystkie następujące ustawienia działań są wyłączane w każdym domyślnym warunku
powiadomienia w uaktualnionej instalacji: Wyślij wiadomość e-mail do administratorów systemu, Zarejestruj
powiadomienie, Uruchom plik wsadowy i Wyślij wiadomość e-mail do. Gdy wszystkie cztery działania są wyłączone,
warunek powiadomienia nie jest przetwarzany, nawet jeśli warunek istnieje. Administratorzy mogą edytować warunki
powiadomień, aby włączyć dowolne lub wszystkie z tych ustawień.
Należy pamiętać, ze warunek powiadomienia Nowe oprogramowanie klienckie stanowi wyjątek: domyślnie może
generować powiadomienia, gdy zostaje dodany w procesie uaktualnienia. W odróżnieniu od innych domyślnych
warunków powiadomień, dla tego warunku włączone są ustawienia działań Zarejestruj powiadomienie oraz Wyślij
wiadomość e-mail do administratorów systemu.
Jeśli starsza wersja oprogramowania nie obsługuje licencji, włączony jest warunek Wygaśnięcie ważności licencji na
uaktualnienie.
Niektóre typy warunków powiadomień nie są dostępne w poprzednich wersjach oprogramowania. Takie warunki
powiadomień są włączone domyślnie po uaktualnieniu oprogramowania.
Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane
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Zarządzanie serwerami zarządzania, lokacjami i bazami danych
Zapoznanie się z informacjami o komunikacji klient-serwer, przeprowadzania odzyskiwania systemu po awarii i
konfigurowaniu replikacji, lokacji i przełączania awayrjnego
Ta sekcja zawiera informacje na temat:

•
•
•
•
•
•

Konfigurowania połączenia między serwerem zarządzania a klientem.
Konfigurowania serwerów zarządzania i certyfikatów.
Zarządzania bazą danych.
Konfigurowania przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia.
Zarządzania lokacjami i replikacją.
Przeprowadzania odzyskiwania systemu po awarii.

Typy serwerów Symantec Endpoint Protection — informacje
Poniższe definicje mogą ułatwić zrozumienie zarządzania serwerami:

• Lokacja

•

•

•

Lokacja składa się z co najmniej jednego serwera zarządzania i jednej bazy danych, zwykle znajdujących się w tej
samej lokalizacji biznesowej. Lokacja, do której loguje się administrator, to lokacja lokalna i można modyfikować
ją bezpośrednio. Każda lokacja inna niż lokacja lokalna to tak zwana lokacja zdalna. Lokacje łączy się przy użyciu
replikacji.
Konfigurowanie lokacji i replikacji
Serwer zarządzania
Komputer, na którym zainstalowane jest oprogramowanie program Symantec Endpoint Protection Manager. Na
serwerze zarządzania można tworzyć zasady i przypisywać je do różnych grup organizacyjnych. Można monitorować
klientów, wyświetlać raporty, dzienniki i alerty oraz konfigurować serwery i konta administratorów. Wiele serwerów
zarządzania w jednej lokacji zapewnia możliwości przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia.
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Serwer bazy danych
Baza danych, używana przez program program Symantec Endpoint Protection Manager. Istnieje jedna baza danych
na lokację, Microsoft SQL Server Express lub Microsoft SQL Server. Baza danych może znajdować się na tym samym
komputerze, co serwer zarządzania lub na innym komputerze w przypadku używania bazy danych programu SQL
Server. Wbudowana baza danych w wersji 14.3 RU1 została zastąpiona przez SQL Server Express.
Konserwacja bazy danych
Partner replikacji
Relacja utworzona między dwiema witrynami w celu umożliwienia replikacji danych między tymi witrynami.
Konfigurowanie lokacji i replikacji

Eksportowanie i importowanie ustawień serwera
Plik właściwości serwera zawiera ustawienia serwera program Symantec Endpoint Protection Manager. Wyeksportowanie
i zaimportowanie pliku właściwości serwera może być konieczne w następujących sytuacjach:

• Ponowna instalacja programu program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu pliku odzyskiwania
systemu po awarii.
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•

Plik odzyskiwania systemu po awarii nie zawiera ustawień serwera. Ponowna instalacja programu program Symantec
Endpoint Protection Manager powoduje utratę wszelkich wcześniej zmienionych domyślnych ustawień serwera. Z
wyeksportowanego pliku właściwości serwera można zaimportować zmienione ustawienia serwera.
Program program Symantec Endpoint Protection Manager został zainstalowany w środowisku testowym, a następnie
serwer zarządzania jest instalowany w środowisku produkcyjnym. Wyeksportowany plik właściwości serwera można
zaimportować do środowiska produkcyjnego.

Zarządzanie serwerami program Symantec Endpoint Protection Manager i serwerami zewnętrznymi
1. Aby wyeksportować ustawienia serwera, w konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery rozwiń węzeł Lokacja lokalna (Lokacja nazwa_lokacji), a następnie wybierz serwer
zarządzania, który chcesz wyeksportować.
3. Kliknij pozycję Wyeksportuj właściwości serwera.
4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik i określ nazwę pliku.
5. Kliknij pozycję Eksportuj.
6. Aby zaimportować ustawienia serwera, w konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
7. W obszarze Serwery rozwiń węzeł Lokacja lokalna (Lokacja nazwa_lokacji), a następnie wybierz serwer
zarządzania, dla którego chcesz zaimportować ustawienia.
8. Kliknij pozycję Zaimportuj właściwości serwera.
9. Zaznacz plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij pozycję Importuj.
10. Kliknij przycisk Tak.

Zarządzanie serwerami program Symantec Endpoint Protection
Manager i serwerami zewnętrznymi
Program program Symantec Endpoint Protection Manager można skonfigurować do integracji z wieloma różnymi typami
serwerów w środowisku sieciowym.
Table 159: Zarządzenie serwerami
Zadanie

Opis

Zapoznanie się z
informacjami o serwerach

Należy określić typy serwerów, które trzeba skonfigurować.
Typy serwerów Symantec Endpoint Protection — informacje

Ustawienie uprawnień
komunikacji serwera

Można zezwolić na dostęp do konsoli zdalnej albo zablokować go. Dostępem można zarządzać, dodając
wyjątki na podstawie adresów IP pojedynczych komputerów lub grup komputerów.
Udzielanie lub blokowanie dostępu zdalnym konsolom programu program Symantec Endpoint Protection
Manager

Zmodyfikowanie ustawień
serwera

W celu zmodyfikowania ustawień bazy danych lub przywrócenia bazy danych na innym komputerze
można zmodyfikować ustawienia serwera.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection
Manager

Skonfigurowanie serwera
poczty e-mail

Aby pracować z określonym serwerem poczty e-mail w sieci, należy skonfigurować serwer poczty e-mail.
Nawiązywanie komunikacji między serwerem zarządzania a serwerami pocztowymi

Zarządzanie serwerami
katalogowymi

Program Symantec Endpoint Protection można zintegrować z serwerami katalogowymi, aby ułatwić
zarządzanie kontami administratorów lub tworzyć jednostki organizacyjne.
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego
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Zadanie
Skonfigurowanie ustawień
serwera proxy, jeśli do
łączenia z serwerami usługi
LiveUpdate firmy Symantec
używany jest serwer proxy

Opis
Aby skonfigurować program program Symantec Endpoint Protection Manager do łączenia z Internetem
za pośrednictwem serwera proxy, należy skonfigurować połączenie serwera proxy.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do łączenia się z serwerem
proxy w celu uzyskania dostępu do Internetu i pobrania składników oprogramowania z usługi Symantec
LiveUpdate

Importowanie lub
Ustawienia serwera można wyeksportować do pliku xml. Można też ponownie zaimportować te same
eksportowanie właściwości ustawienia.
serwera
Eksportowanie i importowanie ustawień serwera
Zarządzanie certyfikatami
serwera

Serwer program Symantec Endpoint Protection Manager używa certyfikatu serwera do szyfrowania
danych w celu komunikacji między wszystkimi serwerami i klientami w sieci. Serwer identyfikuje się
i uwierzytelnia za pomocą certyfikatu serwera. Konieczne może być utworzenie kopii zapasowej,
zaktualizowanie lub wygenerowanie nowego certyfikatu serwera.
Certyfikaty serwera — informacje
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera
Generowanie nowego certyfikatu serwera

Skonfigurowanie
uwierzytelniania SecurID
dla serwera

W razie wybrania uwierzytelniania kont administratorów za pomocą technologii RSA SecurID, należy
również skonfigurować serwer zarządzania do komunikacji z serwerem RSA.
Uwierzytelnianie za pomocą RSA SecurID w programie program Symantec Endpoint Protection Manager

Konfigurowanie
dwuskładnikowego
uwierzytelniania dla
programu program
Symantec Endpoint
Protection Manager za
pomocą aplikacji Symantec
VIP

Jeśli używasz aplikacji Symantec VIP do obsługi dwuskładnikowego uwierzytelniania, możesz ją włączyć
dla administratorów, którzy wykonują uwierzytelnianie za pomocą opcji Uwierzytelnianie program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Obsługę dodano w wersji 14.2.
Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP

Przeniesienie serwera na
inny komputer

Przeniesienie oprogramowania serwera zarządzania z jednego komputera na inny może być konieczne
w następujących sytuacjach:
• Serwer zarządzania trzeba przenieść ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego.
• Komputer serwera zarządzania uległ usterce sprzętowej.
Oprogramowanie serwera zarządzania można przenieść następującymi metodami:
• Zainstalować serwer zarządzania na innym komputerze i przeprowadzić replikację.
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
• Zainstalować serwer zarządzania na innym komputerze za pomocą pliku przywracania.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection
Manager

Uruchomienie lub
zatrzymanie serwera
zarządzania

Serwer zarządzania jest uruchamiany jako usługa automatyczna. Usługę serwera zarządzania należy
zatrzymać podczas uaktualniania lub odzyskiwania systemu po awarii.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania

Konserwacja bazy danych
Symantec Endpoint Protection (SEPM) obsługuje zarówno bazę danych programu Microsoft SQL Server Express, jak i
bazę danych programu Microsoft SQL Server. W przypadku liczby klientów większej niż 5000 należy używać bazy danych
programu Microsoft SQL Server.
program Symantec Endpoint Protection Manager automatycznie instaluje bazę danych programu Microsoft SQL Server
Express. Program SQL Server Express można również zainstalować oddzielnie. Baza danych zawiera informacje
dotyczące zasad zabezpieczeń, ustawień konfiguracji, danych ataków, dzienników i raportów. Wbudowana baza danych
w wersji 14.3 RU1 została zastąpiona przez SQL Server Express.
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Po kilku tygodniach lub miesiącach od zainstalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager serwer
zarządzania może zacząć działać wolniej. W celu zwiększenia wydajności serwera zarządzania konieczne może być
zwolnienie miejsca zajmowanego przez bazę danych i zaplanowanie różnych zadań konserwacji bazy danych.
Table 160: Zadania zarządzania bazą danych
Zadanie

Opis

Zaplanowanie regularnego
tworzenia kopii zapasowych
bazy danych

Należy zaplanować regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych na wypadek uszkodzenia bazy
danych.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
Tworzenie harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy danych
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection
Opcjonalnie, aby zapobiec automatycznemu czyszczeniu bazy danych do chwili wykonania kopii
zapasowej, można ręcznie usuwać dane z bazy danych.
Ręczne usuwanie danych dzienników z bazy danych

Zaplanowanie zadań
konserwacji bazy danych

Czas interakcji między serwerem zarządzania a bazą danych można skrócić, planując zadania
konserwacji bazy danych. Można zaplanować natychmiastowe wykonywanie poniższych zadań
konserwacji przez serwer zarządzania lub zaplanować je na czas, gdy użytkownicy są z dala od
komputerów klienckich.
• Usunięcie nieużywanych danych z dziennika transakcji.
• Ponowne utworzenie indeksów tabel bazy danych w celu usprawnienia funkcji sortowania i
wyszukiwania w bazie danych.
Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych

Okresowe sprawdzanie
rozmiaru pliku bazy danych

Upewnij się, że baza danych nie osiąga maksymalnego rozmiaru pliku. Baza danych programu
Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru 10 GB. Jeśli zainstalujesz SQL Server Express
podczas instalacji SEPM, program poinformuje o zbliżaniu się do limitu.
Zwiększanie rozmiaru pliku bazy danych programu Microsoft SQL Server

Obliczenie niezbędnej ilości
miejsca na bazę danych

Przed określeniem sposobu zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca należy obliczyć łączną
niezbędną ilość miejsca na dysku.
Ilość miejsca zajmowana przez bazę danych zależy od następujących czynników:
• Rozmiar dziennika i okres ważności.
• Liczba komputerów klienckich.
• Średnia liczba wirusów w miesiącu.
• Liczba zdarzeń, które należy przechowywać w przypadku każdego dziennika.
• Liczba aktualizacji składników oprogramowania.
Każda aktualizacja składników oprogramowania wymaga około 300 MB.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń Symantec Endpoint Protection
• Liczba wersji klienta, które należy przechowywać dla każdego języka.
Na przykład w razie stosowania zarówno klientów 32-bitowych, jak i klientów 64-bitowych konieczne
jest użycie dwukrotnie większej liczby wersji językowych.
• Liczba kopii zapasowych, którą należy przechowywać.
Kopia zapasowa ma rozmiar około 75 procent rozmiaru bazy danych, razy liczba przechowywanych
kopii zapasowych.
Więcej informacji na temat obliczania niezbędnej ilości miejsca na dysku twardym zawiera opracowanie
techniczne firmy Symantec Opracowanie techniczne dotyczące sprawdzonych metod wymiarowania i
skalowalności dla programu Symantec Endpoint Protection.
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Zadanie

Opis

Zmniejszanie ilości danych
dzienników

W bazie danych nieustannie odbierane i zapisywane są nowe wpisy w plikach dziennika.
Przechowywanymi w bazie danych danymi należy zarządzać, aby nie zajmowały one całego
dostępnego miejsca na dysku. Zbyt duża ilość danych może spowodować awarię komputera, na którym
działa baza danych.
Ilość danych dzienników można zmniejszyć, wykonując następujące zadania:
• Przekazując tylko niektóre dzienniki klienta na serwer i zmieniając częstotliwość przekazywania
dzienników klienta.
Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera zarządzania
• Określając maksymalną liczbę wpisów przechowywanych przez komputer kliencki w bazie danych
oraz czas ich przechowywania.
Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
• Filtrując mniej istotne zdarzenia dotyczące zagrożeń i systemu, aby przesyłać do serwera mniej
danych.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
• Zmniejszając ilość miejsca w katalogu, w którym przechowywane są dane przed wstawieniem do
bazy danych.
Zwiększanie ilości miejsca na serwerze na dane dzienników klienta
• Zmniejszając liczbę komputerów klienckich, którymi zarządzają poszczególne serwery zarządzania.
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
• Zmniejszając częstotliwość pulsu, która steruje częstotliwością przekazywania dzienników klienta
na serwer.
Aktualizowanie zasad i treści w kliencie w trybie wypychania lub ściągania

Eksportowanie danych
dziennika na inny serwer

Ze względów bezpieczeństwa konieczne może być zachowywanie wielu rekordów dzienników przez
dłuższy czas. Aby zmniejszyć ilość danych dzienników klienta, można wyeksportować dane dzienników
na inny serwer.
Można skonfigurować kilka serwerów zarządzania do odbierania danych dziennika w przypadku, gdy
jeden serwer zostanie wyłączony.
Eksportowanie danych do serwera Syslog
Eksportowanie danych dziennika do pliku tekstowego

Utworzenie pakietów
instalacji klienta
zawierających jedynie
potrzebne funkcje systemu
ochrony

Im więcej funkcji systemu ochrony zawiera instalowany klient, tym więcej miejsca zajmują informacje o
kliencie w bazie danych. Należy utworzyć pakiet instalacyjny klienta zapewniający jedynie taki poziom
ochrony, jakiego wymagają komputery klienckie. Im więcej grup, tym więcej miejsca zajmują informacje
o kliencie w bazie danych.
Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie

Użycie dostawcy aktualizacji W przypadku niskiej przepustowości lub liczby komputerów klienckich przekraczającej 100 należy
grupy w celu pobierania
używać dostawców aktualizacji grupy w celu pobierania składników oprogramowania. Na przykład
składników oprogramowania 2000 klientów używających dostawcy aktualizacji grupy odpowiada użyciu czterech lub pięciu serwerów
zarządzania w celu pobierania składników oprogramowania.
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
W celu zmniejszenia ilości miejsca na dysku i rozmiaru bazy danych można zmniejszyć liczbę wersji
przechowywanych na serwerze.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
Przywrócenie bazy danych

Bazę danych można przywrócić w razie uszkodzenia na tym samym komputerze, na którym była
oryginalnie zainstalowana. Bazę danych można również zainstalować na innym komputerze.
Przywracanie bazy danych

Sprawdzanie połączenia z bazą danych
Informacje w bazie danych są przechowywane w tabelach, określanych również jako schemat bazy danych. Niezbędny
może być schemat umożliwiający zapisywanie kwerend w celu tworzenia raportów niestandardowych. Więcej informacji
na ten temat zawiera:
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Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection Manager

Uruchamianie automatycznych kopii zapasowych bazy danych
Tworzenie kopii zapasowych bazy danych można zaplanować na czas, w którym mniej użytkowników jest zalogowanych
w sieci.
Kopię zapasową bazy danych można również utworzyć w dowolnej chwili.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij pozycję Lokacja lokalna (moja lokacja) > SQLEXPRESSSYMC.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości bazy danych.
4. W oknie dialogowym Właściwości bazy danych wykonaj następujące zadania na karcie Ustawienia kopii
zapasowej:

• Na liście rozwijanej Serwer kopii zapasowej określ serwer zarządzania, na którym chcesz zapisać kopię
zapasową.

• Zaznacz pozycję Utwórz kopię zapasową dzienników, jeśli musisz zapisać kopię dzienników ze względów
•

bezpieczeństwa lub wymogów firmowych.
W przeciwnym razie pozostaw tę opcję wyłączoną, ponieważ dzienniki zajmują dużo miejsca.
Ustaw pozycję Liczba kopii zapasowych do zachowania, jeśli wymaga tego polityka firmy. Ogranicz liczbę, jeśli
używasz domyślnej bazy danych, a baza danych jest zbyt duża.

5. Zaznacz opcję Zaplanuj tworzenie kopii zapasowych i ustaw harmonogram.
6. Kliknij przycisk OK.

Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych
Po zainstalowaniu serwera zarządzania baza danych zajmuje coraz więcej miejsca. Serwer zarządzania zaczyna działać
wolniej po kilku tygodniach lub miesiącach. Aby zmniejszyć rozmiar bazy danych i skrócić czas reakcji bazy danych,
serwer zarządzania wykonuje następujące zadania konserwacji bazy danych:

• Obcina dziennik transakcji.
•

Dziennik transakcji rejestruje niemal każdą zmianę zachodzącą w bazie danych. Serwer zarządzania usuwa
nieużywane dane z dziennika transakcji.
Ponownie tworzy indeks.
Serwer zarządzania defragmentuje indeksy tabel bazy danych w celu skrócenia czasu koniecznego do sortowania i
przeszukiwania bazy danych.

Domyślnie serwer zarządzania wykonuje te zadania według harmonogramu. Można natychmiast wykonać zadania
konserwacji lub zaplanować je na czas, gdy użytkownicy są z dala od komputerów.
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NOTE
Zadania konserwacji bazy danych można wykonać również w programie Microsoft SQL Server Management
Studio. Zadania te należy wykonywać albo w programie program Symantec Endpoint Protection Manager albo w
programie Management Studio, ale nie w obu tych programach.
1. Aby uruchomić zadania konserwacji bazy danych na żądanie, w konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie
kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij ikonę reprezentującą bazę danych.
3. W obszarze Zadania zaznacz dowolne z następujących opcji:

• Obetnij dziennik transakcji teraz
• Ponownie utwórz indeksy teraz
4. Kliknij przycisk Uruchom.
5. Gdy zadanie zostanie ukończone, kliknij przycisk Zamknij.
6. Aby zaplanować automatyczne uruchamianie zadań konserwacji bazy danych, w konsoli kliknij pozycję
Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
7. W obszarze Serwery kliknij ikonę reprezentującą bazę danych.
8. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości bazy danych.
9. Na karcie Ogólne zaznacz jedną lub obie następujące opcje, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj zadanie i określ
harmonogram każdego z zadań.

• Obetnij dzienniki transakcji bazy danych. Harmonogram domyślny tego zadania to „co cztery godziny”.
• Ponownie utwórz indeksy. Harmonogram domyślny tego zadania to „co niedzielę o 2:00”.
WARNING
Jeśli zadania te wykonywane są w programie SQL Server Management Studio, należy usunąć zaznaczenie
tych opcji.
Tworzenie harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy danych

Zwiększanie rozmiaru pliku bazy danych programu Microsoft SQL Server
W przypadku używania bazy danych programu SQL Server należy co pewien czas sprawdzić rozmiar bazy danych, aby
się upewnić, że baza danych nie osiąga maksymalnego rozmiaru. Można zwiększyć maksymalny rozmiar bazy danych
serwera SQL Server.
Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych
Zwiększanie rozmiaru pliku bazy danych programu Microsoft SQL Server
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1. Na komputerze z programem Microsoft SQL Server otwórz program SQL Server Management Studio.
2. W Eksploratorze obiektów rozwiń folder „Bazy danych”, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sem5, a następnie
kliknij pozycję Właściwości.
3. W oknie dialogowym Właściwości bazy danych zaznacz pozycję Pliki.
4. W obszarze Pliki bazy danych zaznacz pozycję sem5_log1 i przewiń w prawo, aby wyświetlić kolumnę
Automatycznie zwiększanie.
5. W kolumnie Automatycznie zwiększanie kliknij przycisk ...
6. W oknie dialogowym Change Autogrowth for sem5_log1 (Zmień automatyczne zwiększanie pliku sem5_log1) kliknij
pozycję Unrestricted File Growth (Nieograniczone zwiększanie pliku), a następnie kliknij przycisk OK.
7. Kliknij przycisk OK.

Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera
zarządzania
Zasady firmy mogą wymagać wydłużenia czasu przechowywania dzienników w bazie danych i zwiększenia liczby typów
zdarzeń dzienników. Można określić liczbę przechowywanych wpisów dziennika i liczbę dni przechowywania wpisów na
komputerze klienckim.
Można określić, czy poszczególne typy dziennika klienta mają być przekazywane na serwer. Można też określić
maksymalny rozmiar przekazywanych plików. Jeśli przekazywanie dzienników nie zostanie wybrane, wykonywanie
poniższych zadań będzie niemożliwe:

• Nie można wyświetlać danych dzienników klienta za pomocą konsoli programu program Symantec Endpoint Protection
Manager na karcie Dzienniki strony Monitory.

• Nie można tworzyć kopii zapasowej dzienników klienta podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych.
• Nie można eksportować danych dziennika klienta do pliku ani do centralnego serwera rejestrowania.
NOTE
Niektóre ustawienia dziennika klienta są specyficzne dla grupy, a inne są konfigurowane w ramach zasady
ochrony przed wirusami i programami typu spyware, którą można zastosować do lokalizacji. Aby skonfigurować
oddzielne ustawienia dziennika klienta dla wszystkich klientów zdalnych i wszystkich klientów w biurze, do
zarządzania klientami zdalnymi należy użyć grup, a nie lokalizacji.
Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
Aby określić rozmiar dziennika klienta i dzienniki przekazywane do serwera zarządzania:
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1. W konsoli kliknij kartę Klienci, a następnie wybierz grupę.
2. Na karcie Zasady kliknij pozycję Dziennik klienta.
3. W oknie dialogowym Ustawienia dziennika klienta dla nazwa grupy określ maksymalny rozmiar pliku i liczbę dni
przechowywania wpisów dziennika.
4. Dla wszystkich dzienników, które mają być przekazywane przez klientów do serwera, zaznacz pozycję Przekaż do
serwera zarządzania.
5. Dla dzienników zabezpieczeń i ruchu skonfiguruj okres tłumienia i okres bezczynności tłumika.
6. Kliknij przycisk OK.

Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w
bazie danych
Aby kontrolować ilość miejsca na dysku twardym, można zmniejszyć liczbę wpisów dzienników przechowywanych w
bazie danych. Można także skonfigurować liczbę dni przechowywania wpisów.
NOTE
Informacje dziennika wyświetlane w konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager na
karcie Dzienniki na stronie Monitory są podzielone na logiczne grupy. Nazwy dzienników na karcie Ustawienia
dziennika na stronie Właściwości lokacji odpowiadają treści dzienników, a nie ich typom na stronie Monitory
na karcie Dzienniki.
Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników przekazywanych do serwera zarządzania
Aby określić rozmiar dzienników i czas przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator.
2. W obszarze Serwery rozwiń pozycję Lokacja lokalna i kliknij bazę danych.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości bazy danych.
4. Na karcie Ustawienia dziennika ustaw liczbę wpisów i liczbę dni ich przechowywania dla każdego typu dziennika.
5. Kliknij przycisk OK.

Zwiększanie ilości miejsca na serwerze na dane dzienników klienta — informacje
Konfiguracja powodująca częste przekazywanie dużych ilości danych dzienników klienta na serwer może spowodować
problemy z miejscem na serwerze. Jeśli przekazywanie dużych ilości danych dzienników klienta jest konieczne,
niezbędne może być dostosowanie niektórych wartości domyślnych w celu uniknięcia problemów z miejscem. Podczas
instalowania klientów należy monitorować miejsce na serwerze w katalogu wstawiania dzienników i odpowiednio
dostosowywać te wartości.
Katalog domyślny, w którym dzienniki są konwertowane na pliki .dat, a następnie zapisywane w bazie danych jest w
następującej lokalizacji domyślnej:
C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
\log.
Wartości sterujące miejscem dostępnym na serwerze należy dostosować, zmieniając je w rejestrze systemu Windows.
Klucze rejestru systemu Windows, które należy zmienić, znajdują się na serwerze w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM.
Klucze rejestru systemu Windows zawierające ustawienia przekazywania dzienników zawierają klucze rejestru systemu
Windows, ich wartości domyślne i zastosowanie.
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Table 161: Klucze rejestru systemu Windows zawierające ustawienia przekazywania dzienników
Nazwa wartości

Opis

MaxInboxSpace

Określa miejsce przydzielone na katalog, w którym pliki dziennika są
konwertowane na pliki .dat przed zapisaniem w bazie danych.
Domyślna wartość to 8 GB.

MinDataFreeSpace

Określa minimalną ilość miejsca, która musi pozostawać wolna w tym
katalogu. Umożliwia ona zapewnienie, że inne aplikacje korzystające z tego
samego katalogu będą mieć wystarczającą ilość miejsca do działania bez
zakłóceń wydajności.
Domyślna wartość to 200 MB.

IntervalOfInboxSpaceChecking

Określa, jak długo serwer zarządzania czeka przed sprawdzeniem ilości
dostępnego dla danych dzienników miejsca w folderze inbox.
Wartość domyślna to 30 sekundy.

Konserwacja bazy danych

Ręczne usuwanie danych dzienników z bazy danych
Ręczne usuwanie dzienników można wykonać po utworzeniu kopii zapasowej bazy danych, jeśli jest to preferowana
metoda wykonywania zadań związanych z konserwacją bazy danych.
W przypadku automatycznego czyszczenia mogą zostać utracone dane z dzienników, jeśli kopie zapasowe bazy danych
nie są tworzone wystarczająco często. Regularne ręczne usuwanie dzienników po wykonaniu kopii zapasowej bazy
danych daje pewność, że żadne dane dzienników nie zostaną utracone. Jest to bardzo przydatna metoda w przypadku
konieczności przechowywania dzienników przez względnie długi czas, taki jak rok. Dzienniki można wyczyścić ręcznie,
ale są to czynności opcjonalne i nie trzeba ich wykonywać.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
Określanie rozmiaru dzienników i czasu przechowywania wpisów dzienników w bazie danych
Aby ręcznie usunąć dane dzienników z bazy danych:
1. Aby zapobiec automatycznemu czyszczeniu bazy danych do chwili wykonania kopii zapasowej, zwiększ rozmiar
dziennika lokacji do wartości maksymalnych.
2. Utwórz kopię zapasową.
3. Na komputerze z zainstalowanym serwerem zarządzania otwórz przeglądarkę internetową i wpisz następujący adres
URL:
https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs
Po wykonaniu tego zadania wpisy wszystkich typów dzienników zostaną zapisane w innej tabeli bazy danych.
Zawartość oryginalnej tabeli jest przechowywana do chwili zainicjowania kolejnego czyszczenia.
4. Aby usunąć wszystkie wpisy oprócz najnowszych, wykonaj drugie czyszczenie. Oryginalna tabela jest czyszczona i
ponownie zaczyna się zapisywanie w niej wpisów.
5. Przywróć preferowane ustawienia na karcie Ustawienia dziennika w oknie dialogowym Właściwości lokacji.

Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Komputery klienckie muszą mieć cały czas możliwość łączenia się z serwerem zarządzania w celu pobierania zasad
zabezpieczeń oraz otrzymywania zdarzeń dzienników. Należy ustawić przełączanie awaryjne w celu utrzymania
komunikacji z serwerem Symantec Endpoint Protection Manager, gdy serwer zarządzania przestaje być dostępny.
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Równoważenie obciążenia zapewnia rozłożenie zarządzania klientami między wieloma serwerami zarządzania przy
pomocy listy serwerów zarządzania.
W poniższej tabeli przedstawiono zadania, które należy wykonać w celu skonfigurowania przełączania awaryjnego i
równoważenia obciążenia.
Table 162: Procedura konfigurowania przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Zadania

Opis

Zapoznanie się
z informacjami
o przełączaniu
awaryjnym i
równoważeniu
obciążenia.

Należy dowiedzieć się, czy i kiedy należy skonfigurować serwery zarządzania w celu przełączania awaryjnego i
równoważenia obciążenia.
Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia — informacje

Zainstalowanie
dodatkowych
serwerów
zarządzania.

Instalowanie serwera zarządzania do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia
Liczba klientów dla każdego serwera zarządzania zależy od kilku czynników, takich jak rozmiary dzienników.
Aby obliczyć, ile serwerów zarządzania jest potrzebnych, patrz:
Opracowanie techniczne dla programu Symantec Endpoint Protection dotyczące sprawdzonych metod
wymiarowania i skalowalności

Dodanie serwerów
zarządzania do
listy serwerów
zarządzania.

W celu skonfigurowania równoważenia obciążenia należy dodać wiele serwerów zarządzania do listy serwerów
zarządzania. Można użyć domyślnej listy serwerów zarządzania albo dodać serwery zarządzania do nowej listy
serwerów zarządzania. Lista serwerów zarządzania zawiera adresy IP lub nazwy hostów serwerów zarządzania,
z którymi mogą łączyć się klienci.
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia

Przypisanie
niestandardowej
listy serwerów
zarządzania do
grupy.

Po utworzeniu niestandardowej listy serwerów zarządzania należy przypisać ją do grupy.
Przypisywanie listy serwerów zarządzania do grupy i lokalizacji

Konfigurowanie lokacji i replikacji
Jeśli serwer zarządzania przechodzi w tryb offline lub klient i serwer zarządzania nie komunikują się, należy również
rozwiązać problem.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection

Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia — informacje
Można zainstalować dwa lub więcej serwerów zarządzania komunikujących się z jedną bazą danych i skonfigurować je
do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia.
Równoważenie obciążenia jest przeprowadzane przy pomocy uporządkowanej według priorytetów listy serwerów
zarządzania przypisanej do grupy. Do lokacji należy dodać co najmniej dwa serwery zarządzania, aby automatycznie
rozkładać ich obciążenie. Można zainstalować większą liczbę serwerów zarządzania niż jest to potrzebne do obsługi
klientów, aby zabezpieczyć się przed awarią pojedynczego serwera zarządzania. Na niestandardowej liście serwerów
zarządzania każdemu serwerowi przypisany jest poziom priorytetu. Klient, który wchodzi do sieci, wybiera losowo serwer
o priorytecie 1 i nawiązuje z nim połączenie. Jeśli serwer wybrany jako pierwszy jest niedostępny, a na liście znajdują się
inne serwery o priorytecie 1, podejmuje próbę nawiązania połączenia z innym wybranym losowo serwerem. Jeśli żaden
z serwerów o priorytecie 1 nie jest dostępny, klient spróbuje połączyć się z jednym z serwerów o priorytecie 2. Ta metoda
rozkładu połączeń klienckich zapewnia losowy rozkład obciążenia serwerów zarządzania.
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Na poniższym diagramie przedstawiono składniki w różnych podsieciach. Serwery zarządzania i serwery bazy danych
mogą znajdować się w tych samych podsieciach. Serwery oznaczono numerami 1 i 2, co oznacza konfigurację
przełączania awaryjnego.
W konfiguracji przełączania awaryjnego wszyscy klienci wysyłają ruch do ruchu i odbierają ruch z serwera 1. Jeżeli
serwer 1 utraci połączenie, wszyscy klienci będą wysyłać i odbierać ruch z serwera 2 do momentu, gdy serwer 1 odzyska
połączenie. Bazę danych przedstawiono jako zainstalowaną zdalnie, może być ona jednak zainstalowana na tym samym
komputerze, co program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Można również stosować przełączanie awaryjne do celów aktualizacji składników oprogramowania, jeśli planowane
jest używanie serwerów lokalnych. Wszystkie składniki, które korzystają z usługi LiveUpdate, mogą również korzystać z
listy źródeł aktualizacji uporządkowanej według priorytetów. Serwery zarządzania mogą korzystać z lokalnego serwera
LiveUpdate i przełączać się awaryjnie na serwery LiveUpdate w innych lokalizacjach fizycznych.
NOTE
Zastosowanie wewnętrznych serwerów LiveUpdate, dostawców aktualizacji grupy i replikacji lokacji nie
zapewnia funkcji równoważenia obciążenia. W celu równoważenia obciążenia nie należy tworzyć wielu lokacji.
NOTE
W wersji 14.3 MPx i wcześniejszych przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia można skonfigurować,
jeśli użytkownik korzysta tylko z bazy danych Microsoft SQL Server. W przypadku wbudowanej bazy danych
można skonfigurować przełączanie awaryjne, ale tylko w razie stosowania replikacji. W razie stosowania
replikacji z wbudowaną bazą danych firma Symantec zaleca niekonfigurowanie równoważenia obciążenia, aby
uniknąć niespójności i utraty danych.
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
Określanie niezbędnej liczby lokacji
Konfigurowanie lokacji i replikacji

Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
Domyślnie serwerom zarządzania konfigurowanym do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia
przypisywany jest ten sam priorytet. Aby zmienić priorytet domyślny po instalacji, należy użyć konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager. Równoważenie obciążenia można skonfigurować tylko w przypadku, gdy w
lokacji znajduje się więcej niż jeden serwer zarządzania.
Obciążenie jest równoważone między serwerami mającymi priorytet 1 na liście serwerów zarządzania. Jeśli więcej niż
jeden serwer ma priorytet 1, klienci losowo wybierają jeden z serwerów i nawiązują z nim komunikację. Jeśli wszystkie
serwery o priorytecie 1 ulegną awarii, klienci łączą się z serwerem o priorytecie 2.
Aby zapewnić zarówno równoważenie obciążenia, jak i obsługę klientów wędrujących:

• Należy włączyć usługę DNS i umieścić nazwę domeny jako jedyny wpis na niestandardowej liście serwerów
zarządzania.

• Należy włączyć funkcję wykrywania lokalizacji programu Symantec Endpoint Protection i użyć niestandardowej listy
•

serwerów zarządzania dla każdej z lokalizacji. Należy utworzyć co najmniej jedną lokalizację dla każdej z lokacji.
Należy zastosować urządzenie sprzętowe, które zapewnia awaryjne przełączanie lub równoważenie obciążenia. Wiele
takich urządzeń oferuje również konfigurację obsługi klientów wędrujących.

Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia — informacje
Aby skonfigurować listę serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
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1. W konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Listy serwerów zarządzania.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Dodaj listę serwerów zarządzania.
4. W oknie dialogowym Listy serwerów zarządzania kliknij pozycję Dodaj > Nowy serwer.
5. W oknie dialogowym Dodaj serwer zarządzania, w polu Adres serwera wpisz pełną nazwę domeny lub adres IP
serwera zarządzania.
Jeżeli wpisujesz adres IP, musi on być statyczny, a wszyscy klienci muszą być w stanie rozpoznać ten adres.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Dodaj wszelkie dodatkowe serwery.
8. Aby skonfigurować równoważenie obciążenia z innym serwerem zarządzania, kliknij pozycję Dodaj > Nowy priorytet.
9. Aby zmienić priorytet serwera w celu równoważenia obciążenia, wybierz serwer, a następnie kliknij Przesuń do góry
lub Przesuń w dół.
10. Kliknij przycisk OK.
Następnie należy zastosować listę serwerów zarządzania do grupy.
Przypisywanie listy serwerów zarządzania do grupy i lokalizacji

Instalowanie serwera zarządzania do celów przełączania awaryjnego lub
równoważenia obciążenia
Konfiguracje przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia umożliwiają utrzymanie komunikacji, gdy klienci nie
mogą komunikować się z programem Symantec Endpoint Protection Manager. Równoważenie obciążenia zapewnia
rozłożenie zarządzania klientami między serwerami zarządzania. Przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia
można skonfigurować, przypisując priorytety serwerom zarządzania na listach serwerów zarządzania.
Instalacje służące do przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia są obsługiwane tylko wtedy, gdy oryginalna
instalacja programu program Symantec Endpoint Protection Manager działa z bazą danych Microsoft SQL Server.
Na komputerze wykorzystywanym w celu przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia muszą być również
zainstalowane pliki składnika SQL Server Native Client.
Aby zainstalować serwer zarządzania do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia obciążenia:
1. Zainstaluj program Symantec Endpoint Protection Manager.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
2. W Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania kliknij pozycję Konfiguracja niestandardowa, a następnie kliknij
przycisk Dalej.
Konfigurowanie produktu program Symantec Endpoint Protection Manager po instalacji
3. Wybierz liczbę klientów, którą ma zarządzać serwer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Zaznacz pozycję Zainstaluj dodatkowy serwer zarządzania w istniejącej lokacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Informacje o serwerze zaakceptuj lub zmień wartości domyślne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6. W oknie dialogowym Microsoft SQL Server Information, kliknij przycisk OK w komunikacie dotyczącym instalowania
narzędzi klienta SQL Server.
7. Wpisz parametry serwera zdalnego, korzystając z następujących pól tekstowych:
Krok 1 informuje program program Symantec Endpoint Protection Manager, gdzie znajduje się serwer SQL w sieci, tj.
udostępnia nazwę hosta, nazwę instancji i numer portu.
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Wybierany jest także rodzaj uwierzytelniania, w tym uwierzytelnianie systemu Windows lub uwierzytelnianie SQL.

• Serwer bazy danych\nazwa_wystąpienia

Port serwera SQL
Nazwa bazy danych
Folder klienta SQL (na komputerze lokalnym)
Jeżeli w tym polu nie pojawi się automatycznie prawidłowa ścieżka, oznacza to, że narzędzie Microsoft SQL Client
nie zostało zainstalowane prawidłowo bądź wcale.

8. Krok 2 informuje program program Symantec Endpoint Protection Manager o tym, jak uwierzytelnić bazę danych SQL
Server, wykorzystując nazwę bazy danych oraz jej użytkownika i hasło.
Informacje te powinny być dostępne podczas instalowania pierwszego serwera zarządzania dla danej lokacji.
9. Kliknij przycisk Dalej.
10. Określ i potwierdź hasło konta administratora programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Opcjonalnie podaj adres e-mail administratora.
11. Kliknij przycisk Dalej.
12. Zapoznaj się z komunikatem, a następnie kliknij przycisk OK.
13. Na ekranie Praca serwera zarządzania została ukończona kliknij przycisk Zakończ.
Konfigurowanie serwera przełączania awaryjnego do rejestrowania zewnętrznego

Przypisywanie listy serwerów zarządzania do grupy i lokalizacji
Dodaną zasadę należy następnie przypisać do grupy, lokalizacji lub grupy i lokalizacji. Można też użyć listy serwerów
zarządzania, aby przenieść grupę klientów z jednego serwera zarządzania na inny.
Przed przypisaniem listy serwerów zarządzania należy zakończyć jej dodawanie lub edycję.
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
1. Aby przypisać listę serwera zarządzania do grupy i lokalizacji, w konsoli kliknij pozycję Zasady.
2. Na stronie Zasady rozwiń pozycję Składniki zasad, a następnie kliknij pozycję Listy serwerów zarządzania.
3. W okienku Listy serwerów zarządzania wybierz listę serwerów zarządzania, którą chcesz przypisać.
4. W obszarze Zadania kliknij pozycję Przypisz listę.
5. W oknie dialogowym Stosowanie listy serwerów zarządzania zaznacz grupy i lokalizacje, do których chcesz
zastosować listę serwerów zarządzania.
6. Kliknij pozycję Przypisz.
7. Kliknij przycisk Tak.
8. Aby przypisać listę serwerów zarządzania do grupy lub lokalizacji na stronie Klienty, w konsoli kliknij pozycję Klienty >
Zasady.
9. Na karcie Zasady zaznacz grupę, a następnie odznacz pozycję Dziedzicz zasady i ustawienia z grupy nadrzędnej.
Nie można skonfigurować żadnych ustawień komunikacyjnych grupy, jeśli grupa dziedziczy jakiekolwiek zasady i
ustawienia z grupy nadrzędnej.
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10. W obszarze Zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji kliknij pozycję Ustawienia komunikacji.
11. W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji dla nazwa grupy, w obszarze Lista serwerów zarządzania wybierz
listę serwerów zarządzania.
Wybrana grupa będzie używać tej listy serwerów zarządzania do komunikacji z serwerem zarządzania.
12. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie lokacji i replikacji
Lokacja składa się z jednej bazy danych, jednego lub wielu serwerów zarządzania oraz klientów. Program Symantec
Endpoint Protection jest domyślnie wdrażany jako pojedyncza lokacja. Organizacje mające więcej niż jedno centrum
danych lub wiele lokalizacji fizycznych zazwyczaj używają wielu lokacji.
Konfiguracje replikacji służą do uzyskania nadmiarowości. Dane z jednej bazy danych są duplikowane lub replikowane
w drugiej bazie danych. Jeżeli jedna baza danych zawiedzie, można nadal zarządzać wszystkimi klientami, ponieważ
informacje o nich zawiera druga baza danych.
Czym są lokacje i jak działa replikacja?
Table 163: Procedura konfiguracji lokacji i replikacji
Zadania

Opis

Krok 1: Określenie, czy konieczne jest
dodanie następnej lokacji.

Przed skonfigurowaniem wielu lokacji i replikacji należy się upewnić, że jest to niezbędne.
Firma Symantec zaleca konfigurowanie wielu lokacji tylko w szczególnych warunkach oraz
dodawanie maksymalnie pięciu lokacji do każdej farmy lokacji. W razie dodawania lokacji
należy określić projekt lokacji odpowiedni do organizacji.
Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji
Określanie niezbędnej liczby lokacji

Krok 2: Instalacja programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
w pierwszej lokacji.

Podczas instalowania programu Symantec Endpoint Protection po raz pierwszy
instalowana jest domyślnie pierwsza lokacja, czyli lokacja lokalna.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager

Krok 3: Instalacja programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
w drugiej lokacji

Instalując drugi serwer zarządzania, tworzy się drugą lokalizację. Druga lokacja jest
klasyfikowana jako lokacja zdalna a serwer zarządzania zwany jest partnerem replikacji.
Replikacja jest przeprowadzana zgodnie z domyślnym harmonogramem w momencie
dodania drugiej lokalizacji podczas pierwotnej instalacji. Po dodaniu partnera replikacji
można zmienić harmonogram replikacji oraz replikowane dane.
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
Pierwsza replikacja baz danych między dwiema lokacjami powinna zostać ukończona w
całości. Replikacja może zająć dużo czasu, ponieważ replikowana jest cała baza danych.
Można przeprowadzić replikację danych od razu, nie czekając na zaplanowany termin
replikacji bazy danych. Można również zmienić zaplanowany termin replikacji.
Po uaktualnieniu serwera zarządzania w jednej lokacji należy uaktualnić wersję serwera
zarządzania we wszystkich pozostałych lokacjach.
Natychmiastowa replikacja danych

Krok 4: Sprawdzenie historii pod
Jeśli musisz sprawdzić, czy replikacja nastąpiła lub rozwiązać problem związany ze
względem zdarzeń replikacji (opcjonalne) zdarzeniem replikacji, użyj dziennika systemu.
Z poziomu drugiego serwera zarządzania wyświetl dziennik systemu. Zastosuj filtr zdarzeń
Administracyjny > Zdarzenia replikacji.
Wyświetlanie dzienników

Można również zmienić konfigurację serwera zarządzania w celu replikowania danych z aktualnie istniejącą lokacją w
sieci. Lub też, jeśli obie lokacje są niereplikowane, można zmienić jedną z nich w lokację replikowaną z drugą lokacją.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection Manager
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• Po skonfigurowaniu programu Symantec Endpoint Protection należy utworzyć kopię zapasową bazy danych
•

zawierającej wszystkie zmiany konfiguracji.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
W razie wyłączenia partnera replikacji w celu uaktualnienia serwera zarządzania do najnowszej wersji konieczne jest
jego ponowne dodanie.
Wyłączanie i przywracanie replikacji przed i po aktualizacji
Uaktualnianie do nowej wersji

Łączenie się z serwerem katalogowym w replikowanej lokacji

Czym są lokacje i jak działa replikacja?
Lokacje oraz partnerzy replikacji
Jak działa replikacja?
Określanie rozmiaru serwera replikacji
Lokacje oraz partnerzy replikacji
Lokacja jest bazą danych program Symantec Endpoint Protection Manager z jednym lub większą liczbą programów
program Symantec Endpoint Protection Manager podłączonych do tej bazy danych. Replikacja umożliwia duplikowanie
danych między bazami danych oddzielnych lokacji, dzięki czemu obie bazy danych zawierają te same informacje. Jeżeli
jedna baza danych ulegnie awarii, można zarządzać każdą z lokacji, korzystając z informacji z bazy danych drugiej
lokacji.
Partner replikacji to indywidualny serwer zarządzania w ramach drugiej lokacji lub lokacji zdalnej. Lokacja może mieć
dowolną liczbę partnerów replikacji. Każdy partner łączy się z lokacją główną lub lokacją lokalną, czyli lokacją, do której
zalogowany jest administrator. Wszystkie lokacje skonfigurowane jako partnerzy są traktowane jako należące do tej samej
farmy lokacji.
Każda lokacja, z którą replikowane są dane, jest albo partnerem replikacji, albo partnerem lokacji. Zarówno partnerzy
replikacji, jak i partnerzy lokacji używają wielu serwerów zarządzania, ale używają innych baz danych i ich sposób
komunikacji jest inny:

• Partnerzy replikacji mogą używać domyślnej bazy danych (Microsoft SQL Server Express w wersji 14.3 RU1) lub bazy

•

danych programu Microsoft SQL Server. Serwery zarządzania nie współużytkują bazy danych. Wszyscy partnerzy
replikacji korzystają ze wspólnego klucza licencji. W przypadku używania bazy danych programu Microsoft SQL Server
można podłączyć wiele serwerów zarządzania używających jednej bazy danych. Tylko jeden z serwerów zarządzania
musi zostać skonfigurowany jako partner replikacji.
Partnerzy lokacji wspólnie używają jednej bazy danych programu Microsoft SQL Server.

Jak działa replikacja?
Zmiany dokonane na którymkolwiek partnerze są powielane na wszystkich innych partnerach. Na przykład można
skonfigurować jedną lokację w głównym biurze (lokacja 1) i drugą lokację (lokację 2). Lokacja 2 jest partnerem dla
lokacji 1. Bazy danych w lokacji 1 i 2 są uzgadniane przy użyciu harmonogramu replikacji. Zmiana dokonana w lokacji 1
zostanie automatycznie wprowadzona w lokacji 2 po przeprowadzeniu replikacji. Zmiana dokonana w lokacji 2 zostanie
automatycznie wprowadzona w lokacji 1 po przeprowadzeniu replikacji. Można też zainstalować trzecią lokację (lokacja
3), która będzie replikować dane z lokacji 1 i 2.
Po przeprowadzeniu replikacji baza danych w lokacji 1 i baza danych w lokacji 2 są takie same. Różnią się jedynie dane
identyfikacyjne komputerów serwerów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat często powtarzania, zobacz następujący artykuł: Filozofia konfiguracji replikacji
SEPM
Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji
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Określanie niezbędnej liczby lokacji
Sposób rozwiązywania konfliktów danych między lokacjami podczas replikacji
Określanie rozmiaru serwera replikacji
Partner replikacji wymaga większej bazy danych niż instalacja pojedynczego serwera. Na wzrost rozmiaru serwera
aplikacji mają wpływ następujące czynniki:

•
•
•
•
•
•
•

Liczba zarządzanych klientów
Rozmiar pakietów instalacyjnych klienta zachowanych w bazie danych
Liczba zachowanych plików dziennika
Ustawienia konserwacji bazy danych
Rozmiar dziennika i okresy ważności
Rozmiar aktualizacji definicji
Wymagania dotyczące informacji o kopiach zapasowych bazy danych

Ogólnie rzecz biorąc, rozmiar dysków twardych dla serwera replikacji powinien być co najmniej trzy razy większy
niż przestrzeń wykorzystywana przez pierwotną wersję programu Symantec Endpoint Protection Manager użytą do
początkowej replikacji.
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
Zagadnienia dotyczące replikacji i najważniejsze wskazówki
Opracowanie techniczne dla programu Symantec Endpoint Protection dotyczące sprawdzonych metod wymiarowania i
skalowalności

Sposób rozwiązywania konfliktów danych między lokacjami podczas replikacji
Replikacja sprawia, że dane są przesyłane lub przekazywane do innego serwera zarządzania. Lokacje mogą mieć wielu
partnerów replikacji, a wszystkie zmiany wprowadzone na jednym z partnerów są replikowane do wszystkich lokacji.
Jakie dane są duplikowane?
Żadna lokacja replikacji nie zastępuje innej. Raczej porównają co jest na każdej z lokacji i jeżeli jedna z nich ma pakiet lub
składnik treści, którego nie ma drugiej, jest on udostępniany. Jeżeli treści usługi LiveUpdate oraz pakiety klientów pasują
do siebie, wymiana nie następuje.
Partnerzy replikacja duplikują następujące dane:

• Zasady i grupy (wymagane dwukierunkowe)
• Treści usługi LiveUpdate oraz pakiety instalacyjne klienta, jeżeli opcja ta zostanie wybrana (opcjonalne
dwukierunkowe)

• Dzienniki (opcjonalnie dwukierunkowe lub jednokierunkowe)
Po uaktualnieniu serwera zarządzania w jednej lokacji należy uaktualnić wersję serwera zarządzania we wszystkich
pozostałych lokacjach. Replikacja nie występuje, jeżeli wersje schematów bazy danych nie są zgodne.
Poniższa tabela opisuje, w jaki sposób serwer zarządzania rozwiązuje konflikty, jeśli administrator zmieni ustawienia w
lokacjach w farmie lokacji.
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Table 164: Sposoby rozwiązywania przez serwer zarządzania konfliktów między lokacjami
Typ konfliktu

Przykład

Rozwiązanie

Dwie różnice nie
mogą współistnieć.

Administratorzy lokacji 1 i lokacji 2
Serwer zarządzania zachowa tylko najnowszą zmianę.
konfigurują identyczne ustawienie zasady Jeśli na przykład najpierw zostanie dokonana zmiana w lokacji 1, a
zapory. W lokacji 1 ustawienie jest
potem lokacji 2, zachowana zostanie zmiana lokacji 2.
włączone. W lokacji 2 ustawienie jest
wyłączone.

Ta sama zmienna
utworzona dla obu
lokacji.

Administratorzy lokacji 1 i lokacji 2 dodają Serwer zarządzania zachowa obie zmiany, dodając znak tyldy i
grupę o takiej samej nazwie.
numer 1 (~1) za nowszą zmienną.
Jeśli na przykład dwie grupy nazwano Sprzedaż, nowsza grupa
Sprzedaż staje się grupą Sprzedaż ~1.

Dane mogą być
scalane bez
konfliktu.

Administrator lokacji 1 dodaje dwie
zasady zapory, a administrator lokacji 2
dodaje pięć zasad zapory.

Serwer zarządzania scala zmiany.
Serwer zarządzania wyświetli na przykład wszystkie siedem zasad
zapory w obu lokacjach.

Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji
Przed zainstalowaniem drugiej lokacji należy zdecydować, czy wiele lokacji i replikacji będzie dobrym wyborem w danej
sieci czy też nie. Więcej niż jedna lokacja może niepotrzebnie skomplikować system. Wiele lokacji może spowodować
utrudnienia w wykonywaniu niektórych zadań, takich jak wyświetlanie dzienników i raportów klientów. W większości
wypadków należy zainstalować tylko jedną lokację.
Główne powody instalacji wielu lokacji i replikacji są następujące:

• Jeżeli sieć ma powolne łącze WAN.

•

Wiele lokacji zapewnia drugi serwer zarządzania, z którym klienci w wielu obszarach geograficznych mogą łączyć się
lokalnie. Na przykład, zakładając, że dana firma ma kilka dużych biur na terenie Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli połączenie pomiędzy Niemcami i Stanami Zjednoczonymi jest powolne, to firma powinna utworzyć jedną lokację
w Niemczech i jedną w Stanach Zjednoczonych. Klienci z Niemiec mogą się łączyć z lokacją w Niemczech, a klienci
ze Stanów Zjednoczonych z lokacją w Stanach Zjednoczonych. Ten rozkład ogranicza liczbę klientów, które muszą
komunikować się za pomocą wolnego łącza WAN.
Z powodu nadmiarowości (rezerwowania) bazy danych.
Replikacja gwarantuje, że jeśli jedno centrum danych zostało uszkodzone lub zagubione, utworzona została kopia
zapasowa bazy danych w różnych centrach danych.

W niektórych sytuacjach należy użyć dostawcy aktualizacji grupy zamiast wielu lokacji i replikacji. Użyj dostawcy
aktualizacji grupy, gdy masz wielu klientów lub klientów rozproszonych w różnych lokalizacjach geograficznych.
NOTE
Nie należy instalować więcej niż pięciu zreplikowanych lokacji.
Table 165: Decydowanie, czy korzystać z więcej niż jednej lokacji z replikacją, czy korzystać z dostawcy
aktualizacji grupy, czy też nie korzystać z żadnej z tych opcji.
Pytanie
Czy masz powyżej
45 000 klientów?

Odpowiedź
Tak.
Czy masz wiele lokalizacji lub powolne łącze WAN,
które łączy lokalizację z więcej niż 1000 klientów?

Użyj wielu lokacji z replikacją lub
użyj dostawcy aktualizacji grupy
Tak.
• W przypadku powolnego łącza WAN należy
rozważyć użycie replikacji.
• W przypadku wielu lokalizacji należy rozważyć
stosowanie dostawcy aktualizacji grupy.
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Pytanie

Użyj wielu lokacji z replikacją lub
użyj dostawcy aktualizacji grupy

Odpowiedź

Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy
lokalizacji grupy.
Nie.
Czy masz powolne łącze WAN, które łączy
lokalizację z więcej niż 1000 klientów?
Czy masz powolne łącze
WAN?

Tak. Należy rozważyć stosowanie replikacji.
Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy
lokalizacji grupy.

Tak.
Tak. Należy rozważyć stosowanie replikacji.
Czy masz wiele lokalizacji z więcej niż 1000 klientów Nie. Należy rozważyć stosowanie dostawcy
w każdej z nich?
aktualizacji grupy.
Nie.
Tak. Należy rozważyć stosowanie replikacji.
Czy masz wiele lokalizacji z więcej niż 1000 klientów Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy
w każdej z nich?
lokalizacji grupy.

Czy masz wiele
Tak.
lokalizacji z więcej niż
Czy masz powolne łącze WAN, które łączy
1000 klientów w każdej z lokalizację z więcej niż 1000 klientów?
nich?

Tak. Należy rozważyć stosowanie dostawcy
aktualizacji grupy.

Nie
Czy masz powolne łącze WAN, które łączy
lokalizację z więcej niż 1000 klientów?

Tak. Należy rozważyć stosowanie dostawcy
aktualizacji grupy.

Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy
lokalizacji grupy.

Nie. Nie potrzebujesz replikacji ani dostawcy
lokalizacji grupy.

Kiedy korzystać z replikacji w programie Symantec Endpoint Protection Manager
Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów
Konfigurowanie lokacji i replikacji
Określanie niezbędnej liczby lokacji

Określanie niezbędnej liczby lokacji
W większości małych i średnich organizacji wystarczy jedna lokacja do centralnego zarządzania zabezpieczeniami sieci.
Ponieważ w każdej lokacji znajduje się tylko jedna baza danych, wszystkie dane są umieszczone centralnie.
W pojedynczej lokalizacji geograficznej nawet dużej organizacji wystarczy zazwyczaj jedna lokacja. Organizacje zbyt
złożone, aby stosować w nich centralne zarządzanie, powinny natomiast używać rozproszonej architektury zarządzania z
wieloma lokacjami.
Stosowanie wielu lokacji można rozważyć w przypadku każdego z następujących czynników:

•
•
•
•
•
•
•

Wielka liczba klientów.
Liczba lokalizacji geograficznych i typ połączeń komunikacyjnych pomiędzy nimi.
Liczba działów funkcjonalnych lub grup administracyjnych.
Liczba centrów danych. Zalecane jest utworzenie jednej lokacji programu Symantec Endpoint Protection dla każdego
centrum danych.
Planowana częstotliwość aktualizacji składników oprogramowania.
Ilość danych z dzienników klientów, które muszą być przechowywane, czas przez jaki powinny być przechowywane i
miejsce ich przechowywania.
Powolne łącze WAN między wieloma lokalizacjami fizycznymi zawierającymi tysiące klientów. Skonfigurowanie drugiej
lokalizacji z własnym serwerem zarządzania umożliwia zmniejszenie ruchu klient-serwer na powolnym łączu. W
przypadku mniejszej liczby klientów należy użyć dostawcy aktualizacji grupy.
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Używanie dostawców aktualizacji grupy w celu rozsyłania składników oprogramowania do klientów

• Wszelkie specyficzne czynniki związane z zarządzaniem firmą i zabezpieczeniami informatycznymi.
Poniższe wytyczne dotyczące wymiarowania wskazują, ile lokacji należy zainstalować:

• Należy zainstalować jak najmniejszą liczbę lokacji, maksymalnie 20. Liczba replikowanych lokacji nie powinna
przekraczać czterech.

• Do bazy danych można podłączyć maksymalnie dziesięć serwerów zarządzania.
• Do serwera zarządzania można podłączyć maksymalnie 18.000 klientów (w wersji 14.x) lub 50 000 klientów (w wersji
12.1x).

Po dodaniu lokacji należy zduplikować informacje o lokacji w wielu lokacjach poprzez replikację. Replikacja to proces
wymiany danych między bazami danych zapewniający spójność ich zawartości.
Table 166: Konfiguracje wielolokacyjne
Konfiguracja
lokacji

Opis

Rozesłana

Każda lokacja przeprowadza dwukierunkową replikację grup i zasad, ale nie dzienników i składników
oprogramowania. Aby wyświetlić raporty dotyczące lokacji, należy połączyć się za pomocą konsoli z serwerem
zarządzania w lokacji zdalnej.
Tej konfiguracji należy używać, jeśli nie jest konieczny natychmiastowy dostęp do danych lokacji zdalnej.

Centralne
rejestrowanie

Wszystkie dzienniki są przesyłane z poszczególnych lokacji do lokacji centralnej.
Tej konfiguracji należy używać, gdy potrzebna jest scentralizowana obsługa raportów.

Wysoka
dostępność

Każda lokacja zawiera wiele instalacji serwerów zarządzania i klaster baz danych.
Aby obsługiwać dodatkowych klientów, dodaje się wiele serwerów zarządzania zamiast wielu lokalizacji. Za pomocą
listy serwerów zarządzania można następnie skonfigurować komputery klienckie do automatycznego przełączania na
pomocniczy serwer zarządzania, jeśli główny serwer zarządzania jest niedostępny.
Tej konfiguracji należy używać, aby zapewnić nadmiarowość, przełączanie awaryjne i odzyskiwanie systemu po
awarii.
Note: W razie stosowania replikacji z wbudowaną bazą danych firma (wersja 14.3 MPx i wcześniejsze) Symantec
zaleca niedodawanie równoważenia obciążenia, aby uniknąć niespójności i utraty danych.
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia

Więcej informacji na temat sytuacji, w których warto lub nie warto konfigurować replikacji zawiera artykuł bazy wiedzy:
When to use replication with Symantec Endpoint Protection Manager (Kiedy stosować replikację z programem Symantec
Endpoint Protection Manager)
Czym są lokacje i jak działa replikacja?
Konfigurowanie lokacji i replikacji
Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji

Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
Instalowanie drugiej lokacji do celów replikacji to proces dwuczęściowy:

• Zainstaluj drugi programprogram Symantec Endpoint Protection Manager oraz bazę danych, aby dokonać replikacji
•

programu program Symantec Endpoint Protection Manager oraz bazy danych, która już jest zainstalowana.
Zaloguj się do drugiego programu program Symantec Endpoint Protection Manager i zmień harmonogram oraz
elementy, które chcesz poddać replikacji (nieobowiązkowo).
Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości
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Instalowanie drugiej lokacji do celów replikacji
1. Zainstaluj drugi program Symantec Endpoint Protection Manager.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
Kreator konfiguracji serwera zarządzania jest uruchamiany automatycznie po instalacji serwera zarządzania.
2. W Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania kliknij Konfiguracja niestandardowa dla nowej instalacji (ponad
500 klientów lub ustawienia niestandardowe), a następnie kliknij Dalej.
3. Kliknij pozycję Zainstaluj dodatkową lokację, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Na następnym ekranie wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej:
– Serwer replikacji
Nazwa lub adres IP serwera zarządzania, który już został zainstalowany i z którym ten serwer zarządzania
replikuje.
– Nazwa administratora systemu oraz Hasło.
Domyślną nazwą administratora systemu jest admin. Należy skorzystać z konta administratora systemu, a nie z
ograniczonego konta administratora ani konta administratora domeny.
– Zaznacz Replikuj pakiety klienta i aktualizacje usługi LiveUpdate między lokacją lokalną a tą lokacją
partnerską (nieobowiązkowo).
Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona teraz, można będzie zaznaczyć ją później.
5. Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący akceptowania certyfikatu, kliknij przycisk Tak.
6. W oknie Informacje o lokacji zaakceptuj lub zmień wartości domyślne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie wyboru bazy danych kliknij Domyślna baza danych SQL Server Express lub Baza danych Microsoft SQL
Server, a następnie kliknij Dalej.
Firma Symantec zaleca, aby lokacja, z którą jest wykonywana replikacja, korzystała z tego samego typu bazy
danych, jednak nie jest to wymagane. Dla wersji 14.3 MPx i wcześniejszych, domyślną bazą danych jest Domyślna
wbudowana baza danych.
Ukończ instalację w oparciu o wybraną bazę danych.
8. W oknie Uruchom usługę LiveUpdate kliknij przycisk Dalej.
Opcjonalnie można dodać informacje o partnerach.
9. Opcjonalnie zaakceptuj funkcję gromadzenia danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Baza danych zostanie utworzona. Ten krok może zająć trochę czasu.
Uruchomi się program program Symantec Endpoint Protection Manager
W razie potrzeby należy zmienić harmonogram. Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości
Konfigurowanie lokacji i replikacji
Czym są lokacje i jak działa replikacja?
Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji
Zapobieganie replikacji podczas uaktualnienia

Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości
Domyślnie replikacja jest zaplanowana jako wykonywana automatycznie po zainstalowaniu drugiej lokacji i serwera
zarządzania. Replikacja jest przeprowadzana zgodnie z domyślnym harmonogramem jako część instalowania drugiego
serwera zarządzania. Jednak konieczna może być zmienienie częstotliwości na podstawie czasu trwania replikacji.
Można zmienić częstotliwość na którejkolwiek z lokalnych lokacji lub nowych lokacji, ale Symantec zaleca, aby
konfigurować replikację zaczynając od nowych. Harmonogram dla obu lokacji jest taki sam, gdy następnym razem obie
lokacje się zreplikują. Lokacja o niższym numerze identyfikatora rozpoczyna zaplanowaną replikację. Niezależnie od tego,
która lokacja została skonfigurowana jako nowa, baza danych partnera replikacji zawsze jest nadpisywana bazą danych z
lokacji lokalnych, do której odnosi się nowa lokacja.
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Obie lokacje będą automatycznie dzieliły grupy i zasady. Można zdecydować, czy replikować dzienniki, pakiety
instalacyjny klienta oraz składniki pobierane z usługi LiveUpdate w zależności od ilości dostępnego miejsca na dysku.
Czas replikacji zależy od rozmiaru bazy danych oraz połączenia sieciowego między lokacjami. Najpierw należy
przetestować cykl replikacji, aby sprawdzić, jak długo trwa. Replikację należy zaplanować odpowiednio do tego czasu,
upewniając się, że czas duplikowania danych przez serwery zarządzania nie nakłada się. Zarówno pakiety klienta, jaki i
treści usługi LiveUpdate mogą zawierać duże ilości danych. Dane w pakiecie klienta mogą mieć rozmiar aż 5 GB. Pakiety
instalacyjne klienta mogą wymagać nawet 500 MB miejsca na dysku. Jeżeli planowane jest przeprowadzanie replikacji
dzienników, należy upewnić się, że na wszystkich serwerach partnerów replikacji znajduje się wystarczająco dużo miejsca
na dysku dla dodatkowych dzienników.
Po początkowej, pełnej replikacji bazy danych następne replikacje są raczej małe, o ile replikowane są tylko zasady,
klienci i grupy, a nie dzienniki. Przed replikowaniem na podstawie częstotliwości i zawartości upewnij się, że na
komputerach dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.
Aby zmienić częstotliwość i harmonogram replikacji:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
2. W obszarze Serwery > Lokacja lokalna rozszerz pozycję Partnerzy replikacji i wybierz lokację, którą chcesz
używać do replikacji.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości partnera replikacji.
4. Wybierz treści, które chcesz replikować.
5. Aby zmienić harmonogram, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Zaznacz Replikuj automatycznie, aby pozwolić wybrać serwerowi zarządzania kiedy dokona replikacji danych.
Wykonywane będą wówczas częste automatyczne replikacje między dwoma lokacjami, średnio co 2 godziny.
– Aby skonfigurować niestandardowy harmonogram, zaznacz Replikuj zgodnie z harmonogramem.
6. Kliknij przycisk OK.
Zagadnienia dotyczące replikacji i najważniejsze wskazówki

Natychmiastowa replikacja danych
Replikacja jest zazwyczaj przeprowadzana zgodnie z domyślnym harmonogramem przy konfiguracji kolejnej lokacji.
Czasami może zaistnieć potrzeba natychmiastowego przeprowadzenia replikacji. Lokacja o niższym numerze
identyfikatora rozpoczyna zaplanowaną replikację.
W przypadku korzystania z bazy danych programu Microsoft SQL Server z więcej niż jednym serwerem rozpoczęcie
replikacji jest możliwe jedynie z pierwszego serwera w lokacji.
1.
2.
3.
4.

W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery.
W obszarze Serwery > Lokacja lokalna rozwiń pozycję Partnerzy replikacji i wybierz lokację.
W obszarze Zadania kliknij pozycję Wykonaj replikację teraz.
Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie częstotliwości replikacji i zawartości
Konfigurowanie lokacji i replikacji

Usuwanie lokacji
Usunięcie partnera replikacji spowoduje rozłączenie partnerstwa w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager, ale nie spowoduje odinstalowania serwera zarządzania ani nie usunie drugiej lokalizacji.
Usuwając serwer zarządzania z lokacji zdalnej, trzeba go usunąć ręcznie ze wszystkich lokacji. Odinstalowanie
oprogramowania z jednej konsoli serwera zarządzania nie powoduje, że jego ikona przestaje być wyświetlana w okienku
Serwery innych konsol.
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Wyłączanie i przywracanie replikacji przed i po aktualizacji
Aby usunąć lokację
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator > Serwery > Lokacja lokalna, rozwiń pozycję Partnerzy replikacji, kliknij
prawym przyciskiem myszy partnera replikacji i kliknij Usuń partnera replikacji.
2. W obszarze Lokacje zdalne prawym przyciskiem myszy kliknij lokację i kliknij Usuń lokację zdalną.
3. Kliknij przycisk Tak.
Konfigurowanie lokacji i replikacji

Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii w programie
Endpoint Protection
Aby przygotować się odzyskiwanie po awarii sprzętu lub uszkodzeniu bazy danych należy utworzyć kopię zapasową
informacji zbieranych po zainstalowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Przygotowanie do odzyskiwania systemu po awarii
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu po awarii
Przygotowanie do odzyskiwania systemu po awarii
Table 167: Kroki ogólne wykonywane w celu przygotowania się do odzyskiwania systemu po awarii
Krok
Krok 1: Utworzenie kopii
zapasowej bazy danych

Opis
Należy regularnie tworzyć kopię zapasową bazy danych, najlepiej raz w tygodniu.
Folder kopii zapasowej bazy danych jest zapisywany domyślnie w następującej domyślnej
lokalizacji:

C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup
Plik kopii zapasowej nosi nazwę date_sygnatura_czasowa.zip.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
Krok 2: Utworzenie kopii
zapasowej pliku odzyskiwania
systemu po awarii

Plik przywracania zawiera hasło szyfrowania, identyfikator domeny plików magazynu kluczy, pliki
certyfikatów, pliki licencji i numery portów. Domyślnie plik znajduje się w następującym katalogu:

C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec
Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup
\recovery_timestamp.zip

Plik odzyskiwania systemu po awarii przechowuje jedynie domyślny identyfikator domeny.
Jeśli stosowanych jest wiele domen, plik odzyskiwania nie zawiera tych informacji. W razie
konieczności odzyskania systemu po awarii należy ponownie dodać domeny.
Dodawanie domeny
Krok 3: Zaktualizowanie lub
utworzenie kopii zapasowej
certyfikatu serwera (opcjonalnie)

W przypadku zaktualizowania samopodpisanego certyfikatu do innego typu certyfikatu serwer
zarządzania tworzy nowy plik przywracania. Plik przywracania ma sygnaturę czasową,
umożliwiającą określenie najnowszego pliku.
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera

Krok 4: Zapisanie adresu IP i
W razie katastrofalnej awarii sprzętu należy ponownie zainstalować serwer zarządzania przy
nazwy hosta serwera zarządzania użyciu adresu IP i nazwy hosta oryginalnego serwera zarządzania.
w pliku tekstowym (opcjonalnie)
Należy dodać adres IP i nazwę hosta do pliku tekstowego, takiego jak: Backup.txt.
Krok 5: Przechowywanie danych
Kopie zapasowe utworzone w poprzednim kroku należy skopiować na inny komputer
kopii zapasowej w bezpiecznej
lokalizacji poza główną lokalizacją

579

Przeprowadzanie odzyskiwania systemu po awarii
Proces odzyskiwania systemu po awarii przedstawia kroki przywracania środowiska programu Symantec Endpoint
Protection w razie awarii sprzętu lub uszkodzenia bazy danych.
Przed wykonaniem tych kroków należy upewnić się, że przygotowano kopie zapasowe i pliki odzyskiwania.
Table 168: Proces odzyskiwania systemu po awarii
Krok

Działanie

Krok 1: Ponowne zainstalowanie
programu Symantec Endpoint
Protection Manager przy użyciu
pliku odzyskiwania systemu po
awarii.

Ponownie instalując serwer zarządzania, można przywrócić pliki zapisane po pierwszej instalacji.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
W razie ponownego zainstalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager
na innym komputerze i bez użycia pliku odzyskiwania systemu po awarii należy wygenerować
nowy certyfikat serwera.
Generowanie nowego certyfikatu serwera

Krok 2: Przywrócenie bazy
danych.

Można przywrócić bazę danych z wykorzystaniem kopii zapasowej bazy danych lub bez niej.
Przywracanie bazy danych

Krok 3: Ponowne włączenie
zgodności ze standardem FIPS
140-2. (opcjonalnie)

W przypadku używaniu wersji programu Symantec Endpoint Protection zgodnej ze standardem
FIPS i przy włączonej zgodności z FIPS, po przeprowadzeniu odzyskiwania program Symantec
Endpoint Protection Manager należy ponownie włączyć zgodność z FIPS.
Ustawienie to nie jest przechowywane w pliku odzyskiwania systemu po awarii.

Tworzenie kopii zapasowych plików licencji
Eksportowanie i importowanie ustawień serwera
Patrz: Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii w programie Endpoint Protection

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
Firma Symantec zaleca tworzenie kopii zapasowej bazy danych co najmniej raz w tygodniu. Plik kopii zapasowej należy
przechowywać na innym komputerze.
Plik kopii zapasowej jest zapisywany domyślnie w następującym folderze: C:\Program Files (x86)\Symantec
\program Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.
Pliki kopii zapasowych są przechowywane w formacie .zip. Domyślnie plik kopii zapasowej bazy danych nosi nazwę
data_sygnatura_czasowa.zip, datę wykonania kopii zapasowej.
NOTE
Należy unikać zapisywania pliku kopii zapasowej w katalogu instalacji produktu. Grozi to usunięciem pliku kopii
zapasowej podczas dezinstalacji produktu.
Kopie zapasowe danych dzienników nie są tworzone, jeśli program program Symantec Endpoint Protection Manager
nie zostanie odpowiednio skonfigurowany. Jeśli nie jest tworzona kopia zapasowa dzienników, podczas tworzenia kopii
zapasowej zapisywane są tylko opcje konfiguracji dzienników. Za pomocą kopii zapasowej można przywrócić bazę
danych, ale po przywróceniu dzienniki w bazie danych nie zawierają danych.
Można przechowywać maksymalnie 10 wersji kopii zapasowych lokacji. W przypadku wybrania opcji przechowywania
wielu wersji kopii zapasowych należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca na dysku.
Podczas tworzenia kopii zapasowej i po jej utworzeniu można sprawdzać stan w dzienniku systemu i folderze kopii
zapasowej.
Kopię zapasową bazy danych można utworzyć natychmiast albo zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych.
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NOTE
Baza danych programu Microsoft SQL Server Express ma limit 10 GB. Aby utworzyć kopię zapasową bazy
danych, nie można mieć więcej niż 10 GB w bazie danych i potrzebne jest co najmniej 10 GB wolnego miejsca
na dysku. Najważniejsze wskazówki dotyczące uaktualniania z osadzonej niniejszej bazy danych do bazy
danych programu Microsoft SQL Server Express
Tworzenie harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy danych
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection
1. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych i dzienników, na komputerze z uruchomionym programem Symantec
Endpoint Protection Manager w menu Start kliknij polecenie Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection
Manager > Narzędzia programu Symantec Endpoint Protection Manager > Database Back Up and Restore.
2. W oknie dialogowym Przywracanie i tworzenie kopii zapasowej bazy danych kliknij pozycję Utwórz kopię
zapasową.
3. W oknie dialogowym Utwórz kopię zapasową bazy danych, opcjonalnie zaznacz pozycję Utwórz kopię zapasową
dzienników, a następnie kliknij pozycję Tak.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Po ukończeniu tworzenia kopii zapasowej bazy danych kliknij pozycję Zakończ.
6. Skopiuj plik kopii zapasowej bazy danych na inny komputer.
7. Aby za pomocą konsoli utworzyć kopię zapasową bazy danych i dzienników, kliknij pozycję Administrator > Serwery.
8. W obszarze Serwery kliknij pozycję Lokacja lokalna (Moja lokacja) > SQLEXPRESSSYMC (od wersji 14.3 RU1) lub
localhost.
9. W obszarze Zadania kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową bazy danych teraz.
10. W oknie dialogowym Utwórz kopię zapasową bazy danych, opcjonalnie zaznacz pozycję Utwórz kopię zapasową
dzienników, a następnie kliknij pozycję Tak.
11. Kliknij przycisk OK.
12. Kliknij przycisk Zamknij.

Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera
Na wypadek uszkodzenia komputera serwera zarządzania należy utworzyć kopię zapasową klucza prywatnego i
certyfikatu.
Kopia zapasowa pliku magazynu kluczy JKS jest tworzona podczas instalacji początkowej. Utworzona zostanie również
kopia zapasowa pliku server_timestamp.xml. Plik magazynu kluczy JKS zawiera parę kluczy prywatny-publiczny i
samopodpisany certyfikat.
Aby utworzyć kopię zapasową certyfikatu serwera:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij serwer zarządzania, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową certyfikatu serwera.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj certyfikatem serwera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Na ekranie Zarządzanie certyfikatem serwera kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową certyfikatu serwera, a
następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera kliknij pozycję Przeglądaj, aby określić folder kopii
zapasowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Kopia zapasowa certyfikatu serwera zarządzania zostanie utworzona w tym samym folderze.
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6. Na ekranie Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu serwera kliknij przycisk Dalej.
7. Kliknij przycisk Zakończ.
Certyfikaty serwera — informacje
Generowanie nowego certyfikatu serwera
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer

Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
W razie konieczności ponownego zainstalowania lub ponownego skonfigurowania serwera zarządzania można
zaimportować wszystkie ustawienia za pomocą pliku odzyskiwania systemu po awarii. Oprogramowanie można ponownie
zainstalować na tym samym komputerze i w tym samym katalogu instalacji. Program program Symantec Endpoint
Protection Manager tworzy plik odzyskiwania podczas instalacji. Za pomocą tej procedury można również zmienić
konfigurację istniejącej lokacji lub zainstalować dodatkową lokację w celu replikacji.
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection
1. Aby ponownie zainstalować serwer zarządzania, odinstaluj istniejący serwer zarządzania.
2. Zainstaluj serwer za pomocą pliku instalacyjnego.
Instalowanie program Symantec Endpoint Protection Manager
3. Na ekranie powitalnym zaznacz opcję Użyj pliku odzyskiwania do przywrócenia komunikacji z wcześniej
zainstalowanymi klientami, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Domyślnie plik odzyskiwania znajduje się w lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Symantec\program
Symantec Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup. Plik odzyskiwania przywraca
połączenie między klientami a programem program Symantec Endpoint Protection Manager.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na każdym panelu. Ustawienia domyślne są odpowiednie w większości przypadków.
Jeśli ponownie instalowany serwer łączy się z istniejącą bazą danych, ustawienia bazy danych należy zmienić na
ustawienia istniejącej bazy danych.
W razie potrzeby można również przywrócić bazę danych. Jeśli jednak baza danych programu program Symantec
Endpoint Protection Manager jest hostowana na innym komputerze lub z innych przyczyn nie należy jej zmieniać, nie
trzeba przywracać bazy danych.
Przywracanie bazy danych
5. W celu ponownego skonfigurowania serwera zarządzania kliknij pozycje Start > Wszystkie programy > Symantec
Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Kreator konfiguracji serwera
zarządzania.
6. Należy wybrać jedną z następujących opcji:

• Aby zmienić konfigurację serwera zarządzania w istniejącej lokacji, kliknij opcję Zmień konfigurację serwera
•

zarządzania.
Aby zmienić konfigurację serwera zarządzania w celu replikowania danych z istniejącej lokacji, kliknij opcję Zmień
konfigurację serwera zarządzania w celu replikacji z inną lokacją.
Opcja ta zmienia konfigurację zainstalowanego lokalnie serwera zarządzania w celu utworzenia nowej lokacji
oraz do replikacji danych z inną istniejącą lokacją w sieci. Ponadto opcja ta pozwala przy dwóch niereplikowanych
lokacjach zmienić jedną z nich w lokację replikowaną z drugą lokacją.
NOTE
Jeśli pole Użyj pliku odzyskiwania do przywrócenia komunikacji z wcześniej zainstalowanymi
klientami zostanie zaznaczone, instalacja będzie kontynuowana. Jednak domyślny identyfikator domeny
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zapisany w pliku odzyskiwania będzie ignorowany i zostanie użyty identyfikator domeny partnera
replikacji. Po zakończeniu ponownego konfigurowania istniejące klienty mogą nie nawiązać połączenia z
powodu zmiany identyfikatora domeny.
7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na każdym panelu.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Generowanie nowego certyfikatu serwera
Wygenerowanie nowego certyfikatu dla serwera dla programu program Symantec Endpoint Protection Manager jest
konieczne w przypadku zmiany nazwy hosta/adresu IP serwera lub ujawnienia klucza prywatnego użytkownika.
Domyślnie komunikacja klient-serwer bazuje na weryfikacji certyfikatu serwera. Po wygenerowaniu nowego certyfikatu
serwera weryfikacja kończy się niepowodzeniem, co powoduje przerwanie komunikacji. Przed rozpoczęciem tej procedury
należy zastosować najlepsze praktyku dotyczące aktualizacji certyfikatu.
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
Aby wygenerować nowy certyfikat serwera:
1. W konsoli kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Serwery.
2. W obszarze Serwery kliknij serwer zarządzania.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Zarządzaj certyfikatem serwera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Na ekranie Zarządzanie certyfikatem serwera kliknij pozycję Wygeneruj nowy certyfikat serwera. Sprawdź, czy
opcja Wygeneruj nowe klucze jest zaznaczona, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Funkcja Wygeneruj nowe klucze generuje nowy certyfikat wraz z nową parą kluczy (publ. i pryw.). Jeśli opcja
pozostanie niezaznaczona, nowy certyfikat będzie korzystać z istniejącej pary kluczy, co obniża profil zabezpieczeń
serwera programu program Symantec Endpoint Protection Manager, jeśli doszło do ujawnienia pary kluczy.
5. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Aby użyć nowego certyfikatu, musisz ponownie uruchomić następujące usługi:

• Usługa program Symantec Endpoint Protection Manager
• Usługa Webserver programu program Symantec Endpoint Protection Manager
• Usługa API programu program Symantec Endpoint Protection Manager
(Począwszy od wersji 14)

Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Zatrzymywanie i uruchamianie serwera Apache Web Server
Po następnym zalogowaniu się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager zostanie wyświetlony monit
o zaufanie nowemu certyfikatowi.
Akceptowanie samopodpisanego certyfikatu serwera program Symantec Endpoint Protection Manager — informacje
Logowanie się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Przywracanie bazy danych
Jeśli baza danych zostanie uszkodzona lub konieczne jest odzyskiwanie systemu po awarii, bazę danych można
przywrócić. Aby móc przywrócić bazę danych, należy najpierw utworzyć jej kopię zapasową.
Tworzenie kopii zapasowej bazy danych i dzienników
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NOTE
Do przywracania bazy danych należy użyć tej samej wersji programu Symantec Endpoint Protection Manager,
która została użyta do utworzenia kopii zapasowej bazy danych. Bazę danych można przywrócić na tym samym
komputerze, na którym była oryginalnie zainstalowana lub na innym komputerze.
Przywrócenie kopii zapasowej bazy danych może zająć kilka minut.
Aby przywrócić bazę danych z kopii zapasowej:
1. Zatrzymaj usługę serwera zarządzania.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
2. W menu Start kliknij polecenie Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Narzędzia
programu Symantec Endpoint Protection Manager > Database Back Up and Restore.
3. W oknie dialogowym Database Backup and Restore kliknij pozycję Przywróć.
4. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić przywracanie bazy danych.
5. W oknie dialogowym Przywracanie lokacji wybierz plik kopii zapasowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Znajdź kopię pliku kopii zapasowej bazy danych utworzoną po utworzeniu kopii zapasowej bazy danych. Domyślnie
plik kopii zapasowej bazy danych nosi nazwę data_sygnatura_czasowa.zip.
7. Kliknij przycisk OK.
8. Kliknij pozycję Zakończ.
9. Ponownie uruchom usługę serwera zarządzania.
Aby przywrócić bazę danych bez kopii zapasowej:
Przywrócenie bazy danych bez kopii zapasowej może okazać się konieczne w następujących sytuacjach:

• Próba zresetowania hasła zakończyła się niepowodzeniem
•

Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Baza jest uszkodzona, a użytkownik nie utworzył jej kopii zapasowej.

1. Utwórz kopię zapasową plików zasad.
Wyeksportowane pliki zasad można zaimportować po ponownym zainstalowaniu bazy danych.
2. Jeśli zarządzasz kilkoma domenami, utwórz plik tekstowy o nazwie SEPBackup.txt i umieść w nim identyfikatory
domen. (Opcjonalnie)
Aby zapisać informacje dotyczące serwera zarządzania, umieść w pliku adres IP i nazwę hosta serwera.
3. Zatrzymaj usługę serwera zarządzania.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
4. Skonfiguruj ponownie serwer zarządzania przy użyciu kreatora konfiguracji serwera zarządzania i pliku przywracania.
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection Manager
5. W ponownie skonfigurowanym programie program Symantec Endpoint Protection Manager odszukaj plik:
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
wartość domyślna dla SEPM_Install C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Zmień:
scm.agent.groupcreation=false na scm.agent.groupcreation=true
Spowoduje to włączenie automatycznego tworzenia grup klientów. W przeciwnym razie kolejne zgłaszające się klienty
będą pojawiać się grupach domyślnych.
Klienty mogą komunikować się z programem program Symantec Endpoint Protection Manager, ale pojawią się
ponownie w konsoli dopiero po ich ponownym zewidencjowaniu.
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Zarządzanie klientami i zasadami z konsoli w chmurze
Należy dowiedzieć sięm jak zarządzać klientami i zasadami zarówno za pośrednictwem konsoli ICDm w chmurze, jak i
poprzez program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aby korzystać z niektórych funkcji zasad w chmurze, można skonfigurować zarządzanie hybrydowe w danym środowisku.
Dzięki zarządzaniu hybrydowemu, istnieje możliwość rejestracji domeny programu Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) w konsoli ICDm. Komputerami klienckimi i niektórymi zasadami można zarządzać za pomocą konsoli w
chmurze programu Integrated Cyber Defense Manager i programu Symantec Endpoint Security.

Czym jest program Symantec Endpoint Security (SES) i konsola w
chmurze programu Integrated Cyber Defense Manager (ICDm)?
Symantec Endpoint Security (SES) to w pełni zarządzana w chmurze wersja programu Symantec Endpoint Protection
w wersji lokalnej, która zapewnia wielowarstwową ochronę umożliwiającą powstrzymanie zagrożeń niezależnie od
tego, w jaki sposób atakują one urządzenia końcowe. Programem Symantec Endpoint Security można zarządzać za
pośrednictwem programu Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), zunifikowanej konsoli w chmurze,
która uwidacznia zagrożenia urządzeń końcowych i wykorzystuje wiele technologii do zarządzania zabezpieczeniami
organizacji.
ICDm jest konsolą zarządzania w chmurze, która jest odpowiednikiem konsoli zarządzania programu Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM) w wersji lokalnej. Obie konsole zarządzania zarządzają tym samym klientem, nazywanym
odpowiednio Symantec Agent w chmurze i klientem programu Symantec Endpoint Protection w SEPM.
Czym jest program Symantec Endpoint Security?
Symantec Endpoint Security Complete
Można zarządzać urządzeniami i niektórymi zasadami poprzez program Symantec Endpoint Security, przy czym innymi
elementami zabezpieczeń można zarządzać za pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager. Ta opcja
zarządzana hybrydowo zapewnia pewne dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, których nie posiada program Symantec
Endpoint Protection Manager w wersji lokalnej.
Klienci programu Symantec Endpoint Protection w wersji 14.0.1 (14.1) i nowszych są obsługiwani w chmurze (o nazwie
agent Symantec Agent w programie Symantec Endpoint Security). Tego samego klienta można używać do SEP lub SES.
W przypadku zarządzania hybrydowego po zainstalowaniu programu Symantec Endpoint Protection Manager należy
zarejestrować każdą domenę programu Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze.
Poniżej znajduje się ogólne podsumowanie funkcji otrzymanych po rejestracji w domenie program Symantec Endpoint
Protection Manager:

•
•
•
•

Możliwość wykrywania i blokowania zagrożeń za pomocą zasady dotyczącej intensywnej ochrony
Konfiguracja produktu umożliwia jego zoptymalizowanie pod kątem środowisk o niskiej przepustowości
Zintegrowane zarządzanie wynikami fałszywie dodatnimi przy użyciu centralnej listy dozwolonych i niedozwolonych.
Nowoczesna konsola w chmurze pozwalająca na zarządzanie zaawansowanymi funkcjami

Wybór między opcjami zarządzania lokalnego, zarządzania hybrydowego lub zarządzania w chmurze
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Wybór między opcjami zarządzania lokalnego, zarządzania
hybrydowego lub zarządzania tylko w chmurze
Agent programu Symantec Endpoint Protection w wersji 14.0.1 (14.1) lub nowszej to wersje agenta zarządzane przez
Symantec Endpoint Security (Endpoint Security). Ci agenci są oparci o chmurę i można nimi zarządzać z poziomu
program Symantec Endpoint Protection Manager(SEPM) lub konsoli w chmurze rozwiązania Integrated Cyber Defense
Manager.
Agentami można zarządzać tylko z poziomu chmury, tylko lokalnie lub łącząc obydwie opcje (zarządzanie hybrydowe):

• Przy zarządzaniu jedynie przez chmurę, należy korzystać z Symantec Integrated Cyber Defense Manager (ICDm),
•
•

zunifikowanej konsoli w chmurze. Należy zakupić program Symantec Endpoint Security Enterprise lub Symantec
Endpoint Security Complete.
W przypadku zarządzania lokalnego należy zainstalować program Symantec Endpoint Protection Manager , która
jest konsolą zarządzania Symantec Endpoint Protection. Można zakupić program Symantec Endpoint Protection,
Symantec Endpoint Security Enterprise lub Symantec Endpoint Security Complete.
W przypadku zarządzania hybrydowego, programu program Symantec Endpoint Protection Manager używa się do
zarządzania urządzeniami zarządzanymi lokalnie oraz konsolę ICDm do zarządzania urządzeniami zarządzanymi w
chmurze. Każdą domenę program Symantec Endpoint Protection Manager można zarejestrować w konsoli ICDm w
chmurze. Rejestracja zapewnia jeden widok wszystkich urządzeń i alertów w konsoli ICDm. Ponadto można zarządzać
urządzeniami i niektórymi zasadami z konsoli ICDm dla całego wdrożenia hybrydowego. Można jednak zarządzać
resztą ochrony urządzeń lokalnych z programu Symantec Endpoint Protection Manager. Należy zakupić program
Symantec Endpoint Security Enterprise lub Symantec Endpoint Security Complete.
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Table 169: Podejmowanie decyzji o używaniu programu Symantec Endpoint Protection w wersji lokalnej lub
programu Symantec Endpoint Security w wersji zarządzanej w chmurze
Aby...

Używać tego produktu

Zarządzać klientami w całości
za pośrednictwem konsoli w
chmurze

Symantec Endpoint Security (wersja Enterprise lub Complete)
Konsolą zarządzania tylko w chmurze jest Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), a urządzenia
używają programu Symantec Agents w wersji 14.2 RU1 lub nowszej. Agencki pakiet instalacyjny
tworzy się i wdraża z poziomu programu Symantec Endpoint Security. Oprogramowanie klienckie
lokalne jest instalowane na urządzeniach, tak jak dotychczas.
Agenty są zarządzane w całości z chmury, która omija komunikację z lokalną konsolą zarządzania
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Należy korzystać z tego systemu w następujących sytuacjach:
• Użytkownik nie chce ponosić kosztów instalacji i zarządzania serwerem zarządzania i bazą
danych.
• Użytkownik posiada wiele produktów firmy Symantec w wersji Enterpise i chce korzystać z funkcji
zarządzania w jednej konsoli zarządzania.
• Użytkownik chce posiadać jednakowy dostęp do informacji na temat zagrożeń, zasad i zdarzeŃ
z wielu produktów firmy Symantec, przez co ulegnie skróceniu czas reakcji na incydenty z dni do
minut.
• Program Symantec Endpoint Security posiada dodatkowe funkcje, których nie posiada program
Symantec Endpoint Protection działający lokalnie.
Krótki opis funkcji w ICDm zarządzanych poprzez Symantec Endpoint Protection i zarządzanych
poprzez Symantec Endpoint Security
Aby zarządzać agentami z chmury, należy zalogować się bezpośrednio do konta w chmurze usługi
Symantec Security. Jeśli zainstalowano program Symantec Endpoint Protection Manager, domena
nie jest rejestrowana w chmurze.
Podczas uaktualniania do wersji Symantec Endpoint Security, równoważne ustawienie w chmurze
jest traktowane priorytetowo względem ustawienia programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. Jeśli nie istnieje ustawienie równoważne, priorytetowo traktowane jest poprzednie
ustawienie programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
W przypadku uaktualnienia programu program Symantec Endpoint Protection Manager do wersji
w chmurze, możliwy jest powrót do zarządzania z wykorzystaniem programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Należy jednak ponownie zainstalować serwer zarządzania, jeśli został
on odinstalowany. W przypadku konieczności wykonania późniejszego odzyskiwania systemu po
awarii, przed aktualizacją należy upewnić się, że została wykonana kopia zapasowa bazy danych. Za
pomocą polecenia smc można przekonwertować urządzenia z systemem Windows z powrotem do
zarządzania poprzez program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Uaktualnianie programu z wersji Symantec Endpoint Protection do wersji Symantec Endpoint Security
Wprowadzenie do programu Endpoint Security
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection

Zarządzanie klientami w
całości przy użyciu lokalnej
wersji programu program
Symantec Endpoint Protection
Manager

Symantec Endpoint Protection lub Symantec Endpoint Security (wersja Enterprise lub
Complete)
Domena SEPM nie jest zarejestrowana w chmurze. Tworzenie i wdrażanie pakietu instalacyjnego
klienta z program Symantec Endpoint Protection Manager.
Należy korzystać z tego systemu w następujących sytuacjach:
• Sieć posiada lokalizacje zdalne, takie jak platforma wydobywcza lub środowisko morskie
• Użytkownik pracuje w środowisku rządowym, gdzie sieć jest ograniczona.
• Użytkownik posiada wiele klientów w ciemnej sieci.
• Użytkownik chce mieć takie same funkcje jak lokalny serwer zarządzania. Jednakże w Symantec
Endpoint Protection funkcje są wciąż dodawane.
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Aby...

Używać tego produktu

Zarządzanie starszymi
klientami i agentami
zarządzanymi tylko w chmurze
(hybrydowymi)

Symantec Endpoint Protection lub Symantec Endpoint Security (wersja Enterprise lub
Complete)
Aby wdrożenie hybrydowe powiodło się, SEPM i jego agenci muszą mieć wersję 14.1 lub nowszą.
Użytkownik zarządza agentami i niektórymi zasadami poprzez Symantec Endpoint Security.
Użytkownik zarządza klientami w wersji starszej niż 14.1 poprzez program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Uwaga: Klient programu Symantec Endpoint Protection jest taki sam jak agent Symantec.
Należy korzystać z tego systemu w następujących sytuacjach:
• Użytkownik chce dokonać aktualizacji z wersji 14.1 lub nowszej do Symantec Endpoint Security,
ale chce stopniowo przechodzić do konsoli zarządzanej całkowicie poprzez chmurę.
• Użytkownik posiada klienty na urządzeniach korzystających z systemów operacyjnych, które nie
są wspierane przez Symantec Endpoint Security.
• Użytkownik chce użyć Kontroli aplikacji, która w program Symantec Endpoint Protection Manager
zastępuje Zasadę kontroli aplikacji. Kontrola aplikacji wymaga klienta w wersji 14.2 MP1 lub
nowszej. Izolacja aplikacji (nowa) wymaga klienta w wersji 14.2 RU1 (tylko w chmurze) lub 14.2
RU1 lub w nowszej i używa konsoli w chmurze programu Symantec Endpoint Security.
Należy zakupić subskrypcję Symantec Endpoint Security Complete dla Kontroli aplikacji i Izolacji
aplikacji.
W przypadku uaktualniania do modelu hybrydowego i późniejszego powrotu do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager, należy po prostu wyrejestrować domenę programu program
Symantec Endpoint Protection Manager. Ta opcja zapewnia większą elastyczność; pozwala na
całkowite przeniesienie do chmury w późniejszym punkcie.
Rejestrowanie domeny programu Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze
Wyrejestrowywanie domen program Symantec Endpoint Protection Manager poprzez konsolę w
chmurze

NOTE
Klient w wersji 14.0.1 lub nowszej działa nieco inaczej w przypadku, gdy zarządza nim program program
Symantec Endpoint Protection Manager zamiast oprogramowania Symantec Endpoint Security. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager steruje większą liczbą opcji z poziomu klienta, podczas gdy
program Symantec Endpoint Security steruje mniejszą liczbą opcji. Program program Symantec Endpoint
Protection Manager umożliwia użytkownikowi konfigurację większej liczby opcji; klient zarządzany z chmury jest
wyposażony w mniej opcji. Firma Symantec dodaje do programu Symantec Endpoint Security nowe funkcje w
comiesięcznych aktualizacjach.
Porównanie programu Symantec Endpoint Protection w lokalnej wersji 14.x i programu Symantec Endpoint Security
Complete

Rejestrowanie domeny programu Symantec Endpoint Protection
Manager w konsoli w chmurze
Aby wyświetlić domenę lub zarządzać nią w konsoli w chmurze, należy najpierw zarejestrować domenę programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Można zarejestrować maksymalnie 50 domen programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Przed rozpoczęciem rejestracji
Rejestracja w konsoli w chmurze powoduje instalację usługi mostkowania programu program Symantec Endpoint
Protection Manager lub pomostu z użyciem pliku .MSI.
Aby obsługiwać rejestrację domeny w konsoli ICDm w chmurze, środowisko musi spełniać następujące wymagania:
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• Płatna subskrypcja programu Symantec Endpoint Security
• Konto Symantec Security Cloud
•
•

•

Konto logowania można zainstalować podczas rejestracji domeny w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager. Do logowania można także użyć istniejącego już konta.
Dostęp administratora do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Program program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.0.1 lub nowsi klienci
Domenę programu program Symantec Endpoint Protection Manager można zarejestrować w consoli w chmurze we
wcześniejszych wersjach klientów, jednakże te wersje nie mogą korzystać z Zasad dotyczących intensywnej ochrony,
działających jedynie w chmurze.
Należy przełączyć Kontrolę aplikacji i urządzeń w tryb Test (tylko rejestruj), a Blokadę systemu w tryb tylko rejestruj.
Sytuacja ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy takie zasady mają zastosowanie do serwera, na którym działa program
Symantec Endpoint Protection Manager i zasady blokują instalację .MSI.

Krok 1: Rozpoczęcie rejestracji
Aby rozpocząć rejestrację z programu Symantec Endpoint Protection Manager 14.3, wybierz kartę Chmura.
Aby rozpocząć rejestrację w programie Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.2 lub starszej
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager na Stronie głównej wybierz pozycję Zarejestruj teraz
lub przejdź do karty Chmura. Przycisk Rozpocznij przeniesie Cię do strony logowania konsoli w chmurze. W przypadku
nieposiadania poświadczeń logowania, należy skontaktować się z kierownikiem zespołu ds. kont.
Proces rejestracji można również rozpocząć z poziomu konsoli w chmurze na stronie Rejestracja.
Krok 2: Pobieranie tokena rejestracjnego z konsoli w chmurze
W konsoli w chmurze przejdź do System końcowy > Integracja > Rejestracja. Token rejestracyjny można wygenerować
i skopiować z tej strony.
Krok 3: Zakończenie rejestracji
1. W programie program Symantec Endpoint Protection Manager wklej token rejestracyjny do określonego obszaru na
stronie Chmura.
2. Wybierz Zarejestruj program Symantec Endpoint Protection Manager.
Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem.
3. Aby zalogować się do konsoli w chmurze, możesz użyć przycisku Uruchom na Stronie głównej programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
4. Po zarejestrowaniu, wszystkie należące do Ciebie urządzenia będą widoczne w konsoli w chmurze. Urządzenia to
komputery klienckie, na których uruchamiani są klienci. Program program Symantec Endpoint Protection Manager
zarządza domyślnie topologią.
5. Aby zarządzać grupami i urządzeniami z poziomu konsoli w chmurze, włącz opcję Zarządzaj urządzeniami z chmury
tylko dla zalogowanych domen. Aby zarządzać zasadami opartymi na chmurze, włącz opcję Zarządzaj zasadami z
chmury. Opcje te można włączyć z poziomu konsoli w chmurze w System końcowy > Integracja > Rejestracja.
W przypadku wykorzystywania usługi Active Directory albo interfejsów API innych firm do zarządzania urządzeniami,
opcja Zarządzaj urządzeniami z chmury powinna być na stałe wyłączona.
WARNING
Za każdym razem, gdy dokonasz zmiany w strukturze grupy urządzeń, pojawia się ona w program Symantec
Endpoint Protection Manager z 10-minutowym opóźnieniem. Działa to również w drugą stronę. Jest to
zachowanie podobne do działania funkcji replikacji programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. W czasie opóźnienia nie należy dokonywać dodatkowych zmian topologii. Mogą one nie zostać
wprowadzone.
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Co dzieje się po zarejestrowaniu domeny programu program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w
chmurze?
Wyrejestrowywanie domen programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Co dzieje się po zarejestrowaniu domeny programu program
Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze?
Konsola w chmurze programu Symantec Endpoint Security (SES) dostarcza inne środowisko użytkownika niż to, które
jest dostępne w program Symantec Endpoint Protection Manager.
Krok 1: Logowanie się do konta Symantec Security Cloud
Zaloguj się do konsoli w chmurze.
Zaloguj się do konta Symantec Security Cloud
Patrz: Wprowadzenie do programu Endpoint Security
Po rejestracji dane programu program Symantec Endpoint Protection Manager są synchronizowane z konsolą w chmurze.
Dane obejmują hierarchię klienta i zasady, które są wspierane przez konsolę w chmurze. Synchronizacja nie jest
natychmiastowa. Do momentu wyświetlenia urządzeń w konsoli w chmurze może upłynąć trochę czasu.
Krok 2: Wybór dotyczący zarządzania klientami tylko w chmurze lub tylko poprzez program program Symantec
Endpoint Protection Manager
Komputery klienckie i grupy klientów programu program Symantec Endpoint Protection Manager są automatycznie
wyświetlane w konsoli w chmurze, tak jak urządzenia na stronie Urządzenia. Domyślnie urządzenia są wyświetlane na
płaskiej liście, a nie w grupach na stronie Urządzenia.
W konsoli w chmurze klienty programu program Symantec Endpoint Protection Manager są nazywane agentami
(Symantec Agents).
Aby wyświetlić urządzenia zarządzane przez program Symantec Endpoint Protection Manager:
1. W chmurze przejdź do System końcowy > Urządzenia.
2. Na karcie Urządzenia, w menu rozwijanym Zarządzanie przez wybierz pozycję Endpoint Protection Manager
Domyślnie zarządzanie organizacją urządzeń jest prowadzone w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager. Urządzeniami można zarządzać tylko z poziomu konsoli w chmurze lub tylko w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager, ale nie poprzez obydwa narzędzia jednocześnie.
Aby zarządzać urządzeniami i grupami poprzez konsolę w chmurze:
1. Przejdź do System końcowy > Integracja.
2. Sprawdź, czy na karcie Rejestracja jest włączona opcja Zarządzanie urządzeniami z chmury.
NOTE
Jeśli usługa Active Directory lub inne zewnętrzne narzędzie katalogowe ma zarządzać organizacją urządzeń,
należy wyłączyć to ustawienie.
NOTE
Za każdym razem, gdy dokonasz zmiany w strukturze grupy urządzeń, pojawia się ona w program Symantec
Endpoint Protection Manager z 10-minutowym opóźnieniem. Działa to również w drugą stronę. Jest to
zachowanie podobne do działania funkcji replikacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
W czasie opóźnienia nie należy dokonywać dodatkowych zmian topologii. Mogą one nie zostać wprowadzone.
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Krok 3: Wybór dotyczący zarządzania zasadami tylko w chmurze lub tylko poprzez program program Symantec
Endpoint Protection Manager
Zasady są automatycznie wyświetlane w konsoli w chmurze na stronie System końcowy > Zasady. Nie trzeba
eksportować zasad z programu Symantec Endpoint Protection Manager i importować ich do chmury, chyba że środowisko
ma być całkowicie zarządzane z poziomu ICDm.
Po rejestracji domeny konsola w chmurze zawsze steruje obsługiwanymi zasadami, które są zarządzane przez
użytkownika z poziomu ICDm.
Do zarządzania innymi zasadami, takimi jak zasady integralności hosta wciąż używany jest program program Symantec
Endpoint Protection Manager. Zasady te są przesyłane do program Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie
dystrybuowane wśród klientów.
Aby zarządzać zasadami z poziomu konsoli w chmurze:

• Na karcie System końcowy > na stronie Integracja > w karcie Rejestracja włącz pozycję Zarządzaj zasadami z
chmury.

Krok 4: Wyszukiwanie zagrożeń wykrytych przez konsolę w chmurze
Pulpit nawigacyjny konsoli w chmurze i listy Wykrytych elementów zawierają bardziej szczegółowe informacje na
temat przypadków wykrycia w środowisku. Pulpit nawigacyjny może służyć do sprawdzania wyników ustawień zasad, i w
razie potrzeby pozwala na dostosowanie ustawień zasad.

• Przejdź do System końcowy > Pulpit nawigacyjny > SEP 14.2.
Porównanie funkcji konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.x w chmurze w zarejestrowanej
domenie i programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji lokalnej

Sposób interakcji programu program Symantec Endpoint Protection
Manager zarządzanego hybrydowo z konsolą w chmurze programu
Symantec Endpoint Security
Niniejsza sekcja wymienia pewne zachowania, które mogą wystąpić podczas rejestracji domeny program Symantec
Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze.

• Komunikacja i rejestracja pomiędzy portalem w chmurze a programem program Symantec Endpoint Protection
•
•
•
•
•

Manager
Licencjonowanie, instalacja, uaktualnienia, bazy danych
Rejestracja i wyrejestrowywanie domen
Lokacje, replikacja
Grupy, klienty, lokalizacje
Zasady i dziedziczenie

Komunikacja i rejestracja pomiędzy konsolą w chmurze a programem program Symantec Endpoint Protection
Manager

• Jeśli pomost program Symantec Endpoint Protection Manager nie może uzyskać tokena dostępu do konsoli w
chmurze, będzie ponawiać próbę co godzinę.

• Istnieje prawdopodobieństwo, że status online klientów połączonych przez program program Symantec Endpoint

•

Protection Manager nie będzie od razu wyświetlać się prawidłowo w konsoli w chmurze. Aby zobaczyć prawidłowe
informacje o bieżącym statusie, należy odczekać 5–10 minut po zmianie statusu online.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
Czas systemowy serwera zarządzania nie może różnić się od czasu systemowego serwera Amazon Web Services
(AWS) o więcej niż 10 minut. W przeciwnym wypadku rejestracja nie powiedzie się i wyświetli się następujący
komunikat o błędzie:
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Nie można zakończyć rejestrowania w konsoli w chmurze, ponieważ data i godzina komputera Symantec
Endpoint Protection Manger nie jest zgodna z bieżącą datą i godziną. Zmień ustawienie w Panelu
sterowania, a następnie ponów próbę rejestracji.

•

Aby rozwiązać problem rozbieżności czasowej, należy zsynchronizować serwer program Symantec Endpoint
Protection Manager z protokołem NTP. Zobacz następujące informacje: NTP: Protokół czasu sieciowego
Następujące dzienniki pomogą rozwiązać problem nieudanej rejestracji: BRIDGE_INSTALL.log, catalinaWs.out,
Cloud-0.log, scm-server-0.log, oraz semapisrv_access_log.date.log. Wszystkie pliki znajdują się w
\tomcat\logs w folderze instalacyjnym program Symantec Endpoint Protection Manager

Rejestrowanie domeny program Symantec Endpoint Protection Manager (w wersji 14.1 lub nowszej) w konsoli w chmurze
Konfigurowanie listy serwerów zarządzania w celu równoważenia obciążenia
Licencjonowanie, instalacja, uaktualnienia, bazy danych

• Aby korzystać z konsoli w chmurze lub zarejestrować się w niej, należy zakupić licencję programu Symantec Endpoint
•
•
•

Security.
Nie ma możliwości uaktualnienia serwera zarządzania za pomocą konsoli w chmurze.
Nie ma możliwości utworzenia kopii zapasowej ani przywrócenia bazy danych lub ustawień programu program
Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą portalu w chmurze.
Aby zwolnić licencje, baza danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager usuwa klienty, które
nie zostały połączone z domeną w sprecyzowanym przez Ciebie terminie. Konsola w chmurze automatycznie usuwa
takie klienty po 30 dniach bez możliwości konfiguracji tego terminu. Klienty zostają usunięte najpierw w bazie danych
programu program Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie w konsoli w chmurze. Przeczyszczanie
przestarzałych klientów z bazy danych w celu zwolnienia licencji

Rejestracja i wyrejestrowywanie domeny
Po zarejestrowaniu domeny:

• Zdarzenia, zasady, klienty i grupy klientów są synchronizowane.
• Funkcji zasad obsługiwanych w chmurze nie można skonfigurować w programie program Symantec Endpoint
•

Protection Manager.
Pierwszeństwo mają ustawienia zasad w chmurze.

W razie potrzeby można wyrejestrować domenę domyślną. Na przykład mogą wystąpić problemy z łącznością lub można
zdecydować, aby konsola w chmurze nie zarządzała zasadami. Wyrejestrować się można na stronie rejestracji programu
program Symantec Endpoint Protection Manager lub wybierając pozycję System końcowy > Integracja > Rejestracja w
konsoli w chmurze.
Proces wyrejestrowywania umożliwia usunięcie grupy klientów i klientów niezarejestrowanej domeny w chmurze.
Wszystkie skojarzone zasady, a także zasady powiązane pozostają w konsoli w chmurze.
Wyrejestrowanie domen programu Symantec Endpoint Protection Manager
Lokacje, replikacja

• Dla każdej lokacji rejestruje się jedną domenę program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze.

•

Nie można zarejestrować wielu domen, nawet jeśli domeny znajdują się w oddzielnych lokacjach. Nie można też
rejestrować oddzielnych domen program Symantec Endpoint Protection Manager, jeśli korzysta się z tego samego
konta w portalu w chmurze.
W przypadku lokacji z dwoma programami program Symantec Endpoint Protection Manager, które współdzielą bazę
danych SQL Server i są skonfigurowane do przełączania awaryjnego, można rejestrować jedną domenę z każdego
serwera zarządzania. Usługa mostkowania, która komunikuje się między każdym serwerem zarządzania a konsolą
w chmurze, działa na raz na jednym serwerze zarządzania. Usługa jest uruchamiana na serwerze zarządzania z
wyższym priorytetem serwera. Jeśli pierwsza usługa mostkowania zostanie wyłączona, usługa uruchomi się na drugim
serwerze zarządzania. Można zarządzać tylko jedną domeną na raz z konsoli w chmurze. Synchronizacja między
konsolą w chmurze i każdym serwerem zarządzania odbywa się jednocześnie.
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Konfiguracje lokacji obsługiwane przez konsolę w chmurze wyświetla, które konfiguracje lokacji obsługuje konsola w
chmurze po zarejestrowaniu domeny program Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 170: Konfiguracje lokacji obsługiwane przez konsolę w chmurze
Konfiguracja lokacji

Obsługiwane
w konsoli
w chmurze

Jedna lokacja, jeden program program Symantec Endpoint Protection Manager na jednym komputerze z bazą
danych tylko na tym samym komputerze

Tak

Jedna lokacja, jeden program program Symantec Endpoint Protection Manager na jednym komputerze z bazą
danych programu Microsoft SQL Server na drugim komputerze

Tak

Jedna lokacja, kilka programów program Symantec Endpoint Protection Manager

Tak

Wiele lokacji, jeden program program Symantec Endpoint Protection Manager w każdej lokacji, z replikacją*

Tak (14.2 i
nowsze)

Wiele lokacji, wiele programów program Symantec Endpoint Protection Manager w każdej lokacji, z replikacją*

Tak (14.2 i
nowsze)

* Można zarejestrować w chmurze tylko jeden program program Symantec Endpoint Protection Manager w jednej lokacji
w partnerstwie replikacji.
Rejestracja lokacji z partnerami replikacji w konsoli w chmurze
Grupy, klienty, lokalizacje

• W przypadku zmiany nazwy Moja firma w konsoli w chmurze nazwa grupy w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager nie ulegnie zmianie.

• Funkcje oparte na chmurze wymagają klienta zarządzanego. Nie można zarządzać klientem niezarządzanym

•
•

•

•

•

ani stosować wobec niego zasady, która wykorzystuje funkcje w chmurze. W przypadku zastosowania zasady
wykorzystującej funkcje w chmurze wobec niezarządzanego klienta zostanie przywrócona jej równoważna domyślna
wartość ze starszej wersji Symantec Endpoint Protection.
Komputery klienckie w wersjach 14, 14 MP1, 14 MP2 oraz w starszych wersjach 12.1.x są widocznie w konsoli
w chmurze, ale nie obsługują żadnych z nowszych funkcji opartych na chmurze.
Jeśli opcja Zarządzaj urządzeniami z chmury jest włączona w konsoli w chmurze, urządzenia są zarządzane przez
konsolę w chmurze. Jeżeli jest on wyłączony, urządzenia są zarządzane przez program program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Jeżeli grupy i klienty w programie program Symantec Endpoint Protection Manager są zarządzane za pomocą Active
Directory, program program Symantec Endpoint Protection Manager będzie automatycznie zarządzał urządzeniami.
Nie jest wtedy możliwe przeniesienie opcji Zarządzaj urządzeniami z chmury do konsoli w chmurze. Ustawienie to
przywraca kontrolę nad organizacją urządzenia jedynie programowi program Symantec Endpoint Protection Manager.
Nie wpływa ono na ochronę zasad w żadnej grupie. Nadal można zarządzać zaawansowanymi funkcjami zasad z
poziomu konsoli w chmurze.
Za każdym razem, gdy dokonasz zmiany w strukturze grupy urządzeń, pojawia się ona w program Symantec Endpoint
Protection Manager z 10-minutowym opóźnieniem. Działa to również w drugą stronę. Jest to zachowanie podobne do
działania funkcji replikacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager. W czasie opóźnienia nie należy
dokonywać dodatkowych zmian topologii.
Jeżeli grupa lub zasada dodana w konsoli w chmurze zawiera następujące znaki specjalne: / \ * ? < > | : ", zostaną
one w programie program Symantec Endpoint Protection Manager przekonwertowane na myślnik. Przykładowo,
nazwa grupy Europe*** wprowadzona w programie program Symantec Endpoint Protection Manager zostanie
zmieniona na Europe---.
Konsola w chmurze obsługuje wykrywanie lokalizacji dla agentów w wersji 14.3 i nowszych. W przypadku agentów
w starszych wersjach, jeżeli dana grupa program Symantec Endpoint Protection Manager posiada kilka lokalizacji i
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•

każda z nich stosuje inną zasadę (wspólną lub nie), w konsoli w chmurze zostanie zsynchronizowana i zastosowana
w odniesieniu do danej grupy tylko zasada lokalizacji domyślnej. Po synchronizacji konsoli w chmurze z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager zasada danej grupy w portalu w chmurze zostaje zastosowana jako
wspólna zasada w odniesieniu do wszystkich lokalizacji tej grupy w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager. Procedura ta ma zastosowanie w odniesieniu do zasady dotyczącej ograniczania ataków na pamięć oraz
zasady wyjątków w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Konsola w chmurze nie obsługuje połączenia za pomocą IPv6. Rejestracja programu program Symantec Endpoint
Protection Manager w sieci IPv6 powoduje następujący błąd:
Wystąpił błąd w zapytaniu o status dla tego tokena rejestracji.
Program Symantec Endpoint Protection Manager nie może połączyć się z konsolą w chmurze. Sprawdź
połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.

Zasady

• Ustawienia zasad w portalu w chmurze są dostępne dla klientów w wersjach 14.0.1 i nowszych.

•
•
•

•

Ustawienia zasad dla klientów w wersji starszej niż 14.0.1 są wciąż dostępne jedynie w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager. Są jednak pewne wyjątki. Gdy Zasada wyjątków zostanie zastosowana w portalu w
chmurze, a klient obsługuje tego typu wyjątek, to zostanie ona zastosowana bez względu na wersję klienta. Zasady
dotyczące ograniczania ataków na pamięć są stosowane wobec klientów w wersji 14 lub późniejszej.
Zasady utworzone w chmurze nie podlegają konfiguracji dziedziczenia zasad dla programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Podlegają one regułom dziedziczenia określonym w chmurze.
Po rejestracji domeny w konsoli w chmurze przy niektórych opcjach zasady Ochrony przed wirusami i programami
typu spyware pojawi się ikona chmury. W przypadku stosowania zasady Intensywnej ochrony, zastępuje ona
powyższe opcje dla klientów w wersji 14.0.1 i nowszych.
Nazwy pierwszych domyślnych zasad stworzonych i przypisanych w chmurze widnieją w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager z dołączoną literą v oraz numerem (#), np. Default MEM Policy v1.
Jeżeli domena programu program Symantec Endpoint Protection Manager zostanie wyrejestrowana i zarejestrowana
ponownie, kolejne v# zostanie umieszczone w nazwie zasady. Na przykład, nazwa Default MEM Policy v1 może
zostać zmieniona na Default MEM Policy v1 v1 lub Default MEM Policy v1 v3. Informacje na temat różnic
między zasadą wyjątków w programie program Symantec Endpoint Protection Manager i zasadą listy niedozwolonych
oraz listy dozwolonych w konsoli w chmurze:
Zasada wyjątków w programie Symantec Endpoint Protection Manager a konsola w chmurze
W programie program Symantec Endpoint Protection Manager niektóre zasady chmury są wyświetlane na liście, na
karcie Klienty > Zasady. Ikona chmury wskazuje, że zasady pochodzą z chmury.

Table 171: Ikony chmury
Ikona

Opis
Grupa nie dziedziczy zasady od elementu nadrzędnego w konsoli w chmurze. Zasada ma zastosowanie bezpośrednio do
Grupa dziedziczy zasady od elementu nadrzędnego w konsoli w chmurze.

•

Niektóre zasady konsoli w chmurze to nowe zasady, a niektóre są wersjami istniejących zasad przechowywanymi
w chmurze. Wersja klienta określa, które zasady obsługuje klient. Jeśli zasada zostanie zastosowana dla klienta,
który nie obsługuje zasad, klient zignoruje zasady. Do takiego zdarzenia dochodzi, niezależnie od tego, czy
zasady pochodzą z konsoli w chmurze, czy z programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Interfejs
użytkownika w programie program Symantec Endpoint Protection Manager wskazuje, które opcje lub całe zasady są
sterowane poprzez konsolę w chmurze.
Konsola w chmurze zarządzana hybrydowo obsługuje obecnie zasady program Symantec Endpoint Protection
Manager dla klientów działających z systemem Windows, ale nie dla klientów działających na komputerach Mac lub
z systemem Linux. Wciąż konieczne jest zarządzanie klientami działającymi na komputerach Mac i systemie Linux w
całości z chmury lub całkowicie z poziomu programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
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Porównanie funkcji konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager 14.x w chmurze w
zarejestrowanej domenie i programu program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji lokalnej
Dziedziczenie zasad
W konsoli w chmurze grupa urządzeń podrzędnych dziedziczy zasady od grupy urządzeń nadrzędnych. Można jednak
bezpośrednio stosować zasady do grup podrzędnych lub urządzeń podrzędnych. Wyłączanie dziedziczenia nie jest
konieczne.
Porównanie funkcji konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.x w chmurze w zarejestrowanej
domenie i programu Symantec Endpoint Security w wersji lokalnej

Porównanie funkcji konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager 14.x w chmurze w zarejestrowanej domenie i
programu program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji
lokalnej
Zarządzanie zasadami odbywa się zarówno w konsoli w chmurze jak i programie program Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) po zarejestrowaniu domeny programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 172: Opis funkcji
program Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Strona powitalna

Strona główna
Konsola w chmurze pozwala na łatwe rozpoczęcie pracy i zapoznanie się z
funkcjami konsoli w chmurze

Strona główna

Pulpit nawigacyjny
Pulpit nawigacyjny konsoli pokazuje szczegółowe informacje na temat
wykrytych, podejrzanych plików.
Pulpit nawigacyjny zawiera pasek kluczowego wskaźnika efektywności
(KPI) oraz interaktywne widżety (wykresy) ze szczegółowymi informacjami.

Klienty, grupy klientów
Gdy w domenie włączona jest opcja urządzenia
głównego (Zarządzanie urządzeniami z chmury), do
organizacji klientów i grup klientów należy użyć konsoli w
chmurze.
Jeżeli korzystasz z programu program Symantec
Endpoint Protection Manager, usługi Active Directory
albo używasz interfejsów API innych firm do zarządzania
swoimi urządzeniami, wyłącz tę opcję.

Urządzenia, grupy urządzeń
Domyślnie zarządzane przez program program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Aby zarządzać tymi zasadami z chmury, wybierz opcję Urządzenie
końcowe > Integracja > Rejestracja > Zarządzaj urządzeniami z
chmury. Ta opcja ma wpływ jedynie na tworzenie lub usuwanie grup
oraz przenoszenie lub usuwanie urządzeń Funkcja działa podobnie
do sposobu, w jaki usługa Active Directory współpracuje z programem
program Symantec Endpoint Protection Manager.
Urządzenia i grupy urządzeń można wyświetlać w konsoli w chmurze. Nie
można utworzyć grupy w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager, gdy jego domena jest zarejestrowana w chmurze i jest włączona
opcja głównego urządzenia. Gdy opcja głównego urządzenia jest włączona,
struktura grupy jest zarządzana w chmurze.

Brak odpowiedniej konfiguracji.

Grupa zasad
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Dziedziczenie zasad
W przypadku chęci bezpośredniego zastosowania
zasady do grupy podrzędnej należy w program
Symantec Endpoint Protection Manager wyłączyć
dziedziczenie zasad.
Uwaga: po wyrejestrowaniu domeny, wszelkie zasady
MEM bezpośrednio zastosowane do grup podrzędnych
z konsoli w chmurze zostaną zastosowane do grup
podrzędnych oraz ich lokalizacji bez względu na
ustawienia dziedziczenia programu program Symantec
Endpoint Protection Manager.

Dziedziczenie zasad
W konsoli w chmurze dziedziczenie zasad jest zawsze włączone. Można
jednak bezpośrednio stosować zasady do grup podrzędnych, by zastąpić
zasady grupy nadrzędnej.

Strony Monitorowanie i raporty

Strony Alerty i analiza
Można filtrować widoki alertów i zdarzeń. Oba widoki zawierają
szczegółowe informacje, które zawierają udoskonalone szczegóły.
Domyślna reguła alertu powiadamia administratora po uruchomieniu
określonego alertu. Zarządzanie rolami umożliwia zdefiniowanie, którzy
administratorzy będą otrzymywać alerty o odpowiednich zdarzeniach.
W obszarze Alerty > Reguły alertów można wyświetlać i edytować
wstępnie zdefiniowane reguły alertów.
Widoki zdarzeń pozwalają na szybkie analizowanie zdarzeń celem
podejmowania decyzji dotyczących sposobu dostosowywania zasad w
środowisku. Zdarzenia można wyświetlać na stronie Badanie

Role administratora
Role administratora
• Administrator systemu
• Super administrator
• Administrator (oparty na domenie)
• Administrator domeny
• Administrator z ograniczeniami (oparty na zasadach) • Administrator z ograniczeniami
Administratorzy konsoli w chmurze i administratorzy
• Przeglądający
programu program Symantec Endpoint Protection
Manager nie są w żaden sposób połączeni.
Limit czasu konsoli
Wartością domyślną jest jedna godzina. Ten limit czasu
można zmienić.

Limit czasu konsoli
Nie można zmienić limitu czasu. Limit czasu wynosi 2 godziny.

Opcja Puls

Niedostępne.
Wszystkie zmiany zasad zachodzą w czasie rzeczywistym.

W poniższej tabeli przedstawiono zasady, które są dostępne dla program Symantec Endpoint Protection Manager
zarejestrowanego w chmurze, a także minimalną wersję klienta, która obsługuje każdą zasadę.
Uwaga: Wersje 14.0.1 i 14.1 są tą samą wersją; wersja 14.01 dla klienta systemu Windows została wydany z wersją 14.1
program Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 173: Opis funkcji Zasady
program Symantec Endpoint Protection Manager
Gotowe zasady
Następującymi zasadami zarządza się nadal w
programie program Symantec Endpoint Protection
Manager:

•
•
•
•
•
•

•
•

Zasada zapory
Kontrola urządzeń
Zasada systemu zapobiegania włamaniom
Zasada usługi LiveUpdate
Zasada integralności hosta
Opcje zasady Ochrony przed wirusami i programami
typu spyware oprócz wykrywania Bloodhound,
wykrywania heurystycznego SONAR, funkcji
Download Insight oraz działań skanowania
Kontrola aplikacji i urządzeń
Blokada systemu

Ustawienia Download Insight, Bloodhound i SONAR
w zasadzie Ochrony przed wirusami i programami
typu spyware
Następujące ustawienia nie mają zastosowania
do klientów programu Symantec Endpoint Protection
w wersji 14.1 lub nowszej, jeśli domena jest
zarejestrowana w konsoli w chmurze:
• Działania wykrywania zasady ochrony przed
wirusami i programami typu spyware
• Ustawienia wykrywania Bloodhound
• Suwak czułości funkcji Download Insight
• Opcje rozpowszechnienia, pierwszego dostrzeżenia i
intranetowe funkcji Download Insight
• Wykrywanie heurystyczne SONAR, tryb agresywny
SONAR oraz ustawienia podejrzanego sposobu
działania SONAR
Ustawienia te stosuje się w starszych wersjach klientów
oraz w klientach w wersji 14.1 i nowszych, jeżeli domena
została wyrejestrowana.
Uwaga: Domyślny poziom blokowania zasady
intensywnej ochrony są mniej agresywne niż najbardziej
agresywne ustawienie wykrywania Bloodhound w
zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu
spyware. Jeżeli Twoje bieżące zasady ustawiają
wykrywanie Bloodhound na najwyższym poziomie,
konieczne może być zwiększenie poziomu intensywnej
ochrony.

Symantec Endpoint Security
Domyślnie zarządzane przez program program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Aby zarządzać tymi zasadami z chmury, wybierz opcję Urządzenie
końcowe > Integracja > Rejestracja > Zarządzaj urządzeniami z
chmury.
• Zasady dotyczące intensywnej ochrony
• Zasada systemowa (tylko opcja niskiej przepustowości)
• Zasada listy dozwolonych
• Zasada listy niedozwolonych
• Zasada MEM
Program Symantec Endpoint Security zarządzany w całości w chmurze
zarządza dodatkowymi zasadami, które nie są zarządzane przez Symantec
Endpoint Protection:
Podręczna dokumentacja dla funkcji zarządzanych przez program
Symantec Endpoint Protection w porównaniu z funkcjami zarządzanymi
przez program Symantec Endpoint Security w ICDm
Zasada intensywnej ochrony (wersja 14.0.1 lub nowsza)
Stosowane automatycznie do klientów systemu Windows po
zarejestrowaniu domeny
Zastępuje pewne ustawienia zasad Ochrony przed wirusami i programami
typu spyware, stosowane w klientach systemu Windows.
Klienty te używają Zasad intensywnej ochrony, aby zastąpić niektóre
istniejące ustawienia w Zasadach ochrony przed wirusami i programami
typu spyware:
• Bloodhound
• Heurystyka funkcji SONAR
• Opcje Pobierania danych do analizy
• Działania skanowania
Jednakże w przypadku innych opcji klienty wciąż używają swoich Zasad
ochrony przed wirusami i programami typu spyware.

597

program Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Zasada wyjątków
W programie program Symantec Endpoint Protection
Manager istnieje jedna zasada wyjątków, która zawiera
wykluczenia dla wielu różnych elementów, a także
wykluczenia dla aplikacji. Zasady listy dozwolonych
i zasady listy niedozwolonych konsoli w chmurze są
wyświetlane w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager jako oddzielne zasady.
Elementy z konsoli w chmurze są wyświetlane na liście
Zasady wyjątków > Wyjątki.
Gdy domena jest zarejestrowana, można tworzyć wyjątki
wyłącznie dla tych typów, które nie są obsługiwane przez
konsolę w chmurze.
Zasada wyjątków w programie Symantec Endpoint
Protection Manager a konsola w chmurze

Zasada listy dozwolonych (wersja 14.0.1 lub nowsze)
Każda zasada listy dozwolonych utworzona w chmurze, wyświetla się w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager nawet po
wyrejestrowaniu domeny.
Konsola w chmurze posiada centralną listę elementów umieszczonych
na liście dozwolonych lub na liście niedozwolonych, dzięki czemu można
wyświetlić wszystkie te elementy w jednym miejscu.
Nazwa zasady listy dozwolonych (Whitelist) została zmieniona na zasadę
listy dozwolonych (Allow list) w wersji 14.3 RU1.

Zasada wyjątków
Zasady listy niedozwolonych z konsoli w chmurze nie
stanowią wyjątków skanowania. Jednak elementy
odrzucone z konsoli w chmurze są widoczne na liście
Wyjątki.

Zasada listy niedozwolonych (wersja 14.0.1 lub nowsze)
Każda zasada listy niedozwolonych utworzona w chmurze, wyświetla się
w programie program Symantec Endpoint Protection Manager nawet po
wyrejestrowaniu domeny.
Wyjątki można skonfigurować w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager lub w konsoli w chmurze. Konsola w chmurze obecnie
nie obsługuje pełnego zakresu wyjątków.
Note: Zasada listy niedozwolonych to rodzaj kontroli nad aplikacjami,
która wykorzystuje technologię SONAR w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager do wymuszania jej reguł. Nie korzysta ze
sterownika kontroli aplikacji w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Nazwa zasady listy niedozwolonych (Blacklist) została zmieniona na
zasadę listy niedozwolonych (Deny List) w wersji 14.3 RU1.

Brak odpowiadającej opcji.
W programie program Symantec Endpoint Protection
Manager jest wyświetlany stan niskiej przepustowości.
Można sprawdzić, czy opcja niskiej przepustowości
jest włączona w sekcji Komunikacja zewnętrzna >
Ustawienia chmury.
W programie program Symantec Endpoint Protection
Manager odbywa się zarządzanie treściami AML funkcji
LiveUpdate, co jest wymagane do działania opcji niskiej
przepustowości.

Zasada systemowa (opcja niskiej przepustowości) (wersja 14.0.1 lub
nowsze)
Zasady systemowe to nowa zasada w chmurze bez odpowiedniej
konfiguracji w programie program Symantec Endpoint Protection Manager.
Jednakże opcja niskiej przepustowości do działania zasad wymaga
dostępności zawartości Advanced Machine Learning (AML) LiveUpdate
o niskiej przepustowości, która to treść ma być dostępna w programie
program Symantec Endpoint Protection Manager.
Domyślne ustawienie to opcja wyłączona.

Zasada ograniczenia ataków na pamięć
Po zarejestrowaniu domeny należy skonfigurować tę
zasadę za pomocą konsoli w chmurze.

Zasada funkcji zapobiegania lukom w zabezpieczeniach
• Wersja 14.0 lub nowsza, aby uzyskać dostęp do ogółu funkcji
związanych z zasadami
• Wersja 14.0.1 lub nowsza dla konfiguracji technicznej.
• Wersja 14.2 RU1 dla aplikacji niestandardowych. Musi być włączona
izolacja aplikacji. Klient musi posiadać zainstalowane funkcje
zabezpieczające aplikacje.
Opcje zasady są porównywalne do opcji w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager
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Interakcja zasady wyjątków programu program Symantec Endpoint
Protection Manager z konsolą w chmurze.
Działanie zasady wyjątków w konsoli w chmurze
Konsola w chmurze nie obsługuje wszystkich wyjątków obsługiwanych przez program Symantec Endpoint Protection
Manager. Po zarejestrowaniu domeny program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze pierwotna
wersja zasady wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager zostaje w oparciu o typy wyjątków
podzielona na dwie grupy. Oparte na chmurze zasady to zasada listy niedozwolonych oraz zasada listy dozwolonych.
Wyjątki, które nie są obsługiwane przez zasady w chmurze, pozostają w zasadzie wyjątków programu Symantec
Endpoint Protection Manager. Po zakończeniu synchronizacji konsoli w chmurze i programu program Symantec Endpoint
Protection Manager zasady oparte na chmurze są ponownie zaimportowane do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Na przykład, załóżmy, że w programie program Symantec Endpoint Protection Manager zostaje utworzona zasada
o nazwie zasada wyjątków SEPM. Zasada ta zawiera wyjątek aplikacji, wyjątek zaufanej domeny internetowej oraz
wyjątek monitorowanej aplikacji. Po rejestracji w konsoli w chmurze wyjątki oparte o chmurę, zawarte w zasada wyjątków
SEPM zostają podzielone na dwie zasady. Zasady te są nazywane zasadą zaimportowanych wyjątków SEPM (lista
niedozwolonych) i zasadą zaimportowanych wyjątków SEPM (lista dozwolonych).. Zasada listy niedozwolonych zawiera
jedynie wyjątek aplikacji, a zasada listy dozwolonych zawiera wyjątek aplikacji oraz wyjątek domeny. Pierwotna wersja
(program Symantec Endpoint Protection Manager) zasada wyjątków SEPM zawiera wyjątek monitorowanej aplikacji. Po
synchronizacji konsoli w chmurze i programu program Symantec Endpoint Protection Manager, w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager zostaną wyświetlone trzy zasady przypisane do tej samej grupy: zasada
wyjątków SEPM, Zasada zaimportowanych wyjątków SEPM (lista niedozwolonych) v1i Zasada zaimportowanych
wyjątków SEPM (lista dozwolonych) v1
W konsoli chmury zasada listy niedozwolonych (Blacklist) została zmieniona na zasadę listy niedozwolonych (Deny List).
Nazwa zasady listy dozwolonych (Whitelist) została zmieniona na zasadę listy dozwolonych.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Zasada listy niedozwolonych i zasada listy dozwolonych nie obsługują wszystkich działań obsługiwanych przez
zasadę wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Jedynym działaniem obsługiwanym
przez wyjątek aplikacji zawarty w zasadzie listy dozwolonych konsoli w chmurze jest działanie Ignoruj. Jedynym
działaniem obsługiwanym przez wyjątek aplikacji zawarty w zasadzie listy niedozwolonych konsoli w chmurze jest
działanie Kwarantanna. Jeżeli wyjątek aplikacji zostanie dodany do zasady wyjątków programu program Symantec
Endpoint Protection Manager zanim dojdzie do rejestracji programu program Symantec Endpoint Protection Manager
w konsoli w chmurze, działania zawarte w zasadach konsoli w chmurze zostaną automatycznie zmienione tuż po
zakończeniu rejestracji. Działanie Tylko rejestruj zostaje w zasadzie listy dozwolonych przekonwertowane na działanie
Ignoruj. Działanie Zakończ oraz działanie Usuń zostaje przekonwertowane na działanie Kwarantanna. Po ponownym
zaimportowaniu zasad do programu program Symantec Endpoint Protection Manager działania zawarte w zasadach
konsoli w chmurze zostają zachowane w serwerze zarządzania.
Monitorowanie aplikacji w celu utworzenia wyjątku dla aplikacji na klientach systemu Windows
Wyjątki obsługiwane i wyjątki nieobsługiwane przez konsolę w chmurze
Konsola w chmurze obsługuje następujące wyjątki na klientach systemu Windows:
Zasada listy niedozwolonych:

• Skrót (SHA-256)
Zasada listy dozwolonych:
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•
•
•
•
•
•
•

Certyfikat
Nazwa pliku
Domena
Skrót
Ścieżka pliku
Rozszerzenie
Host IPS

Po zarejestrowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze wyjątki zawarte
w zasadzie wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager zostaną przekonwertowane na
następujące typy zasad i wyjątków:
Table 174: Wyjątki systemu Windows i konwertowanie ich na wyjątki konsoli w chmurze
program Symantec
Endpoint Protection
Manager Zasada wyjątków

Zasada listy niedozwolonych

Zasada listy dozwolonych

Aplikacja

Skrót (tylko SHA-256)

Skrót (tylko SHA-256)

Certyfikat

n/d

Certyfikat

Plik > zagrożenie bezpieczeństwa/
technologia SONAR

n/d

Nazwa pliku

Folder > zagrożenie bezpieczeństwa/
SONAR

n/d

Ścieżka

Zaufana domena internetowa

n/d

Domena

Następujące wyjątki systemu Windows, zawarte w zasadzie wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection
Manager, nie są obsługiwane przez konsolę w chmurze:

•
•
•
•
•
•
•

Monitorowana aplikacja
Rozszerzenia
Plik - Kontrola aplikacji
Folder - Kontrola aplikacji
Znane zagrożenia
Wyjątek ochrony integralności
Wyjątek zmiany DNS lub pliku hosta

Konsola w chmurze nie obsługuje wyjątków na klientach systemu Linux lub klientach systemu Mac. Wszystkie wyjątki
systemu Linux oraz systemu Mac pozostają w zasadzie wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.
NOTE
Wyjątki można dodawać bezpośrednio w konsoli w chmurze przy użyciu plików .csv zawierających sumy
kontrolne, które można wyeksportować z programuprogram Symantec Endpoint Protection Manager. Ta
lista niepowtarzalnych identyfikatorów pliku zawiera ścieżkę i nazwę każdego pliku wykonywalnego lub DLL
znajdującego się w określonej ścieżce na komputerze oraz odpowiadającą jej sumę kontrolną. Zobacz:
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe
Wyjątki systemu Windows dla poszczególnych typów skanowania
Wyjątki, które użytkownicy mogą dodawać na klienty systemu Windows
Zasada wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager zezwala na umożliwienie użytkownikom
klientów systemu Windows na dodawanie wyjątków zwanych ograniczeniami klienta.
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Jeżeli program program Symantec Endpoint Protection Manager został zarejestrowany w konsoli w chmurze, następujące
ograniczenia klienta nie zostaną wyświetlone w programie program Symantec Endpoint Protection Manager:

•
•
•
•
•

Wyjątek aplikacji
Wyjątek pliku
Wyjątki folderu > Wyjątek zagrożeń bezpieczeństwa/Wyjątek funkcji SONAR
Wyjątek zaufanej domeny internetowej
Wyjątek certyfikatu
NOTE
Powyższe wyjątki nie zostaną też wyświetlone w interfejsie użytkowników klientów systemu Windows, którymi
steruje zasada wyjątków oparta o chmurę.

Program program Symantec Endpoint Protection Manager wyświetla następujące ograniczenia klienta bez względu na to,
czy program program Symantec Endpoint Protection Manager został zarejestrowany.

• Wyjątek zmiany DNS lub pliku hosta
• Wyjątek rozszerzeń
• Wyjątek znanych zagrożeń
Ograniczenie typów wyjątków, które mogą konfigurować użytkownicy na komputerach klienckich
Problemy z rejestracją i synchronizacją zasad wyjątków w konsoli w chmurze

• Zasada listy niedozwolonych oraz zasada listy dozwolonych jest automatycznie utworzona w konsoli w chmurze tylko

•

•

•
•

wtedy, gdy pierwotna zasada wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera wyjątki
obsługiwane przez zasadę listy niedozwolonych oraz zasadę listy dozwolonych. W pozostałych przypadkach konsola
w chmurze ignoruje zasadę wyjątków.
Po rejestracji jedynie przypisane zasady wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager zostaną
zsynchronizowanie w konsoli w chmurze i ponownie zaimportowane do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager. Nieprzypisane zasady pozostają w programie program Symantec Endpoint Protection Manager
w formie zasad wyjątków nieopartych na chmurze. W przypadku, gdy przypisana zasada wyjątków programu program
Symantec Endpoint Protection Manager nie zawiera wyjątków listy dozwolonych ani wyjątków listy niedozwolonych,
dla tej grupy w konsoli w chmurze zostają utworzone odpowiednie puste listy.
Po rejestracji można w programie program Symantec Endpoint Protection Manager tworzyć i przypisywać zasady
wyjątków nieoparte na chmurze. Zasady te nie mogą zawierać wyjątków opartych na chmurze, a jedynie wyjątki, które
odnoszą się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Po utworzeniu i przypisaniu opartej na
chmurze zasady listy niedozwolonych oraz zasady listy dozwolonych zostaną one zsynchronizowane i zaimportowane
do programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Zasady wyjątków utworzone w konsoli w chmurze pozostają w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager po wyrejestrowaniu domeny. Zasady oparte na chmurze zostają wycofane z grupy w programie program
Symantec Endpoint Protection Manager. Jeśli nie są potrzebne, można je scalić, przypisać ponownie lub usunąć.
Jeżeli zasada wyjątków programu program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera wyjątki aplikacji, zostaną
one utracone po zaimportowaniu zasady do konsoli w chmurze. Należy w takim wypadku dodać ponownie wyjątki
aplikacji do zasad list dozwolonych oraz niedozwolonych w konsoli w chmurze. Konsola w chmurze zachowuje
pozostałe rodzaje wyjątków, np. wyjątki certyfikatów.

Rejestracja lokacji z partnerami replikacji w konsoli w chmurze
• Jak zarejestrować lokację w portalu w chmurze?
• Usuwanie i przywracanie replikacji między lokacjami zarejestrowanymi w portalu w chmurze
• Rozwiązywanie problemów z replikacją lokacji w portalu w chmurze
Jak zarejestrować lokację w konsoli w chmurze?
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Począwszy od wersji 14.2, replikację ustawia się między lokacją zarejestrowaną w konsoli w chmurze oraz
niezarejestrowanymi lokacjami. Jedną lokację rejestruje się jako lokację główną. Inne lokacje mogą replikować się
bezpośrednio z lokacją główną, lub ze sobą nawzajem. Na przykład, jeśli Lokacja A jest lokacją główną, to ją rejestruje
się w konsoli w chmurze. Lokację B i lokację C konfiguruje się, by replikowały się z lokacją A. Można też skonfigurować
lokację B, aby replikowała się z lokacją A, a lokację C, aby replikowała się z lokacją B.
Table 175: Proces rejestracji wielu replikowanych lokacji
Zadanie

Opis

Krok 1: Replikuj
dwie lokacje przed
rejestracją w konsoli w
chmurze.

Replikuj wszystkie zasady, grupy i zdarzenia dziennika przed zarejestrowaniem lokacji głównej, aby uniknąć
konfliktu bazy danych.
Można także dodać partnera replikacji po zarejestrowaniu lokacji głównej w chmurze.
Lokacja główna może mieć wiele lokacji partnerskich.
Natychmiastowa replikacja danych
Czym są lokacje i jak działa replikacja?

Krok 2: Zarejestruj
lokację główną.

Wybierz i zarejestruj jedną lokację jako lokację główną, aby przeprowadzić rejestrację i inne dalsze działania,
takie jak tworzenie zasad.
W przypadku lokację z wieloma serwerami zarządzania wystarczy zarejestrować jeden z serwerów
zarządzania. Wszelkie dodatkowe serwery zarządzania są rejestrowane automatycznie.
Nie rejestruje się drugiej lokacji, ani lokacji partnerskiej w konsoli w chmurze.

Krok 3: Zaczekaj, aż
Po zsynchronizowaniu zarejestrowanej lokacji głównej z konsoli w chmurze, w lokacji głównej nastąpią
nastąpi synchronizacja. poniższe zdarzenia:
• Usługa mostkowania jest automatycznie instalowana na wszystkich serwerach zarządzania. Usługa
mostkowania jest jednak aktywna tylko na serwerze zarządzania, którego użyto do rejestracji w konsoli w
chmurze.
• Lokacja główna synchronizuje zdarzenia raportowania z konsoli w chmurze.
• Lokacja główna przesyła grupy, urządzenia, zasady, zdarzenia dziennika, pakiety klienta i definicje do
wszystkich klientów, które nie są połączone z tą lokacją.
• Lokacja główna otrzymuje zasady, dzienniki i polecenia z konsoli w chmurze i natychmiast przekazuje
dane klientom, które komunikują się z tą lokacją.
Co dzieje się po zarejestrowaniu domeny programu program Symantec Endpoint Protection Manager w
konsoli w chmurze?
Krok 4: Replikuj lokację Zaplanuj replikację tak, aby obie lokacje miały te same dane rejestracyjne. Po wykonaniu replikacji w lokacji
główną i lokacje
partnerskiej nastąpią poniższe zdarzenia:
partnerskie.
• Lokacja partnerska otrzymuje treść z konsoli w chmurze na podstawie harmonogramu replikacji z lokacją
główną. Te dane otrzymują następnie klienty połączone z lokacją partnerską.
• Lokacja partnerska pobiera szczegółowe informacje dotyczące rejestracji z lokacji głównej. Te informacje
pojawią się na stronie Chmura > Rozwiązywanie problemów.
• Serwery zarządzania lokacji partnerskiej nie instalują usługi mostkowania. Lokacja partnerska nie
synchronizuje się zatem bezpośrednio z konsolą w chmurze.
Jak zainstalować drugą lokację do celów replikacji
Krok 5: (Opcjonalny)
Domyślnie, po zarejestrowaniu niereplikowanej domeny program Symantec Endpoint Protection Manager
Przełącz kontrolę grup konsola w chmurze zarządza strukturą grupy klientów. Domyślnie po zarejestrowaniu replikowanej lokacji
i urządzeń do konsoli w program program Symantec Endpoint Protection Manager zarządza strukturą grupy.
chmurze.
• Jeśli program program Symantec Endpoint Protection Manager to element główny, można dodawać
grupy i zasady w lokacji głównej, które są replikowane w lokacjach partnerskich.
• Jeśli konsola w chmurze to element główny, należy najpierw uruchomić replikację z lokacją
partnerską. Uruchomienie replikacji zapewni, że grupy i zasady dodane w lokacji partnerskiej będą
zsynchronizowane z konsolą w chmurze.
Aby przekazać kontrolę do konsoli w chmurze, włącz opcję Zarządzanie urządzeniami po rejestracji w
sekcji Ustawienia > Rejestracja program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze.
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Nie można przeprowadzić przełączania awaryjnego ani równoważenia obciążenia dla replikowanego partnera.
Konfigurowanie przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Usuwanie i przywracanie replikacji między lokacjami zarejestrowanymi w konsoli w chmurze
Usunięcie współpracy między lokacją główną a lokacją partnerską usuwa też powiązanie z konsolą w chmurze.
Aby przywrócić współpracę lokacji partnerskiej z lokacją główną, należy użyć kreatora Dodaj istniejącego partnera
replikacji.
Można także zarejestrować lokację partnerską w konsoli w chmurze bezpośrednio jako oddzielną lokację. W takim
przypadku należy utworzyć inne konto Symantec Cyber Defence Manager. Aby przywrócić współpracę z lokacją główną,
należy wyrejestrować lokację partnerską. Należy następnie ponownie przeprowadzić w lokacji głównej konfigurację
partnerstwa za pomocą Kreatora konfiguracji serwera zarządzania.
NOTE
Najlepszą metodą jest zachowanie lokacji partnerskiej jako oddzielnej lokacji i nieprzywracanie replikacji z
lokacją główną.
Wyłączanie i przywracanie replikacji przed i po aktualizacji
Ponowna instalacja lub ponowna konfiguracja programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Rozwiązywanie problemów z replikacją lokacji w konsoli w chmurze
Aby uzyskać informacje na temat rejestracji i replikacji lokacji głównej:

• Wyszukaj zdarzenia replikacji.

•

W lokacji głównej otwórz typ dziennika Dziennik systemu > Administracyjny, a następnie wyszukaj typ zdarzenia
Zdarzenia replikacji.
Wyświetlanie dzienników
Sprawdź status rejestracji lokacji partnerskiej.
Status rejestracji lokacji partnerskiej to Zarejestrowano.
Inne pola, takie jak Status połączenia, wyświetlają Brak.
Aby wyświetlić informacje dotyczące rejestracji, kliknij stronę Chmura > Rozwiązywanie problemów.

Aktualizowanie urządzeń klienckich w środowiskach o niskiej
przepustowości
Co to jest tryb niskiej przepustowości?
W wersji 14.1 i nowszych tryb niskiej przepustowości to nowa opcja dla środowisk spełniających co najmniej jedno z
następujących kryteriów:

• Wymagają sporadycznych aktualizacji sygnatur wirusów i programów typu spyware, technologii SONAR i treści IPS.
• Mają słabą łączność z chmurą.
Urządzenia klienckie o niskiej przepustowości otrzymują aktualizacje sporadycznie. Firma Symantec aktualizuje tego
rodzaju treści raz w tygodniu. W trybie niskiej przepustowości można użyć zasady trybu agresywnego, aby jeszcze
bardziej dopasować zabezpieczenia urządzeń końcowych.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe?
Do korzystania z opcji niskiej przepustowości wymagana jest rejestracja w konsoli w chmurze. Niska przepustowość jest
wyłączona domyślnie.

• Z poziomu konsoli w chmurze tryb niskiej przepustowości można włączyć w domyślnej zasadzie systemowej (14).
• Sprawdź, czy funkcja LiveUpdate pobiera treści w trybie niskiej przepustowości.
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Pobieranie treści w trybie niskiej przepustowości

• Utwórz grupę klientów otrzymujących treści w trybie niskiej przepustowości.
Tworzenie grupy dla klientów o niskiej przepustowości

Po włączeniu trybu niskiej przepustowości jego stan można sprawdzić na karcie Klienty w widoku Domyślnym oraz
w widoku Technologia ochrony. Użytkownik może generować raporty na podstawie dystrybucji treści w trybie niskiej
przepustowości.
Generowanie raportów na klientach działających w trybie niskiej przepustowości
Włącz tryb niskiej przepustowości z chmury
Tryb ten można włączyć lub wyłączyć w zasadzie systemowej konsoli w chmurze.
1. W konsoli Symantec Endpoint Security przejdź do pozycji Endpoint > Zasady > Domyślna zasada systemowa (14).
Wymagana jest wersja próbna lub zakupiona wersja produktu.
2. Włącz Uruchom tryb niskiej przepustowości.
3. Kliknij opcję Zapisz zasadę.
Pobieranie treści w trybie niskiej przepustowości do programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Treści Advanced Machine Learning są pobierane i aktywowane domyślnie. Aby sprawdzić, czy są włączone, można
skorzystać z procedur opisanych poniżej.
Aby pobrać treści do program Symantec Endpoint Protection Manager w trybie niskiej przepustowości
1. Z poziomu konsoli program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij kolejno Administrator > Lokacja lokalna >
Edytuj właściwości lokacji.
2. Wybierz kliknięciem kartę LiveUpdate, a następnie kliknij opcję Zmień wybór znajdującą się obok pozycji Typy treści
do pobrania.
3. Sprawdź, czy pole wyboru Advanced Machine Learning jest zaznaczone.
4. Kliknij kolejno OK > OK, aby zapisać zmiany.
Aby włączyć treści w trybie niskiej przepustowości do zasady składników LiveUpdate
Z poziomu konsoli program Symantec Endpoint Protection Manager wybierz kolejno Zasady > LiveUpdate, a następnie
edytuj zasadę przypisaną do grupy zawierającej klienty o niskiej przepustowości.
1.
2.
3.
4.
5.

Kliknij Składniki LiveUpdate, a następnie kliknij dwukrotnie opcję Zasada składników LiveUpdate.
W obszarze Ustawienia systemu Windows kliknij pozycję Definicje zabezpieczeń.
W konsoli w chmurze kliknij opcję Urządzenia, a następnie utwórz podgrupę w grupie Moja firma.
Sprawdź, czy pole wyboru Advanced Machine Learning jest zaznaczone.
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Tworzenie grupy dla klientów o niskiej przepustowości
1. W konsoli w chmurze kliknij opcję Urządzenia, a następnie utwórz podgrupę w grupie Moja firma.
Jeśli nie możesz utworzyć podgrupy, włącz opcję Zarządzanie urządzeniami w konsoli w chmurze (Ustawienia >
Rejestracja program Symantec Endpoint Protection Manager). W przeciwnym razie dodaj grupę do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Jeśli korzystasz z synchronizacji Active Directory, dodaj grupę za
pośrednictwem Active Directory.
2. Zastosuj zasadę systemową dla grupy skonfigurowanej wcześniej dla trybu niskiej przepustowości. Z poziomu grupy
urządzeń kliknij Zastosuj zasadę, a następnie dodaj zasadę systemową i kliknij Prześlij.
3. Z poziomu konsoli program Symantec Endpoint Protection Manager sprawdź, czy skonfigurowana wcześniej zasada
składników LiveUpdate ma zastosowanie wobec utworzonej grupy. Funkcja dziedziczenia zasad, którą można włączyć
lub wyłączyć w programie program Symantec Endpoint Protection Manager ma zastosowanie wyłącznie wobec zasad
program Symantec Endpoint Protection Manager, a nie zasad dla urządzeń utworzonych w konsoli w chmurze.
Synchronizacja między grupą a konsoli w chmurze może potrwać dłuższy czas.
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Generowanie raportów na klientach działających w trybie niskiej przepustowości
Użytkownik może wygenerować raport zawierający listę klientów otrzymujących treści w trybie niskiej przepustowości.
1. Z poziomu konsoli program Symantec Endpoint Protection Manager kliknij kolejno Raporty > Szybkie raporty, a
następnie dokonaj następujących wyborów:
– Typ raportu: Stan komputera
– Wybierz raport: Dystrybucja treści w trybie niskiej przepustowości
2. Wybierz zakres czasowy: Ustawienia dodatkowe, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.
3. Kliknij pozycję Utwórz raport.

Wyrejestrowywanie domen program Symantec Endpoint Protection
Manager poprzez konsolę w chmurze
Proces wyrejestrowywania umożliwia usunięcie grupy klientów i klientów niezarejestrowanej domeny w chmurze.
Wszystkie skojarzone zasady, a także zasady powiązane pozostają w konsoli w chmurze.
Po zakończeniu wyrejestrowywania domeny program Symantec Endpoint Protection Manager z konsoli ICDm w chmurze,
użytkownik nie może już:

• Zarządzać urządzeniami z poziomu konsoli w chmurze.
• Przeglądać plików i aplikacji na urządzeniach.
• Stosować zasad opartych na chmurze dla urządzeń i grup urządzeń w celu ich zabezpieczania.
Podczas procesu wyrejestrowywania w konsoli w chmurze pojawia się komunikat, a użytkownik nie może już:

• Korzystać z dowolnych funkcji związanych z zarządzaniem urządzeniami, takich jak tworzenie grup, usuwanie grup lub
przenoszenie urządzeń między grupami.

• Korzystać z dowolnych funkcji związanych z zarządzaniem zasadami, takich jak stosowanie zasad dla urządzeń lub
•

grup urządzeń.
Rejestrowanie nowej domeny gdy aktualna domena jest niezarejestrowana
NOTE

Aby wyrejestrować domeny, użytkownik musi posiadać przypisaną rolę Super administratora konsoli
urządzenia końcowego.
Tworzenie konta administratora
Po wyrejestrowaniu w konsoli w chmurze nadal widoczne są alerty, zdarzenia i zasady.
Aby wyrejestrować domenę program Symantec Endpoint Protection Manager
1. W konsoli w chmurze programu Endpoint Security, przejdź do pozycji Urządzenie końcowe > Integracja.
2. Na karcie Rejestracja zaznacz pole wyboru Stan rejestracji domeny > Zarejestrowany i wybierz pozycję
Wyrejestruj.
3. Wybierz odpowiednią opcję:

• Wyrejestruj — wybierz tę opcję, jeżeli chcesz jedynie wyrejestrować program Symantec Endpoint Protection
•

Manager z konsoli w chmurze.
Wyrejestruj i usuń — wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyrejestrować program Symantec Endpoint Protection
Manager z konsoli w chmurze i usunąć wszystkie odnalezione urządzenia i informacje o plikach.
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4. Wpisz Wyrejestruj w polu tekstowym, aby potwierdzić.
5. Wybierz Wyrejestruj domenę.
NOTE
Zazwyczaj wyrejestrowywanie trwa dwie godziny.
Rejestrowanie domeny program Symantec Endpoint Protection Manager (w wersji 14.1 lub nowszej) w konsoli w chmurze
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Używanie programu Symantec Endpoint Protection w
infrastrukturach wirtualnych
Program Symantec Endpoint Protection oferuje funkcje Shared Insight Cache i Wyjątek obrazu wirtualnego, których
włączenie zwiększa wydajność w infrastrukturach wirtualnych. W celu włączenia tych funkcji należy wykonać pewne
dodatkowe zadania instalacji i konfiguracji.
Table 176: Funkcje infrastruktur wirtualnych i ich zastosowania
Funkcja i zastosowania
Użycie funkcji Shared Insight
Cache eliminuje konieczność
skanowania plików, które są znane
jako niezainfekowane.

Opis
Usługa Shared Insight Cache śledzi pliki znane jako niezainfekowane. Funkcja Shared Insight
Cache może zmniejszyć obciążenie skanowaniem, eliminując konieczność ponownego
skanowania takich plików .
Można skonfigurować następujące typy funkcji Shared Insight Cache:
• Sieciowa usługa Shared Insight Cache
Klienci wirtualni używający dowolnej infrastruktury wirtualnej mogą używać sieciowej usługi
Shared Insight Cache w celu zmniejszenia obciążenia skanowaniem.
Note: Począwszy od wersji 14, Program Shared Insight Cache z obsługą produktu vShield nie jest
już obsługiwany.
Program Shared Insight Cache — informacje
Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?

Użycie narzędzia Wyjątek obrazu
wirtualnego umożliwia klientom
pomijanie skanowania plików
obrazów bazowych.

Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego umożliwia oznaczenie plików obrazu bazowego jako
bezpiecznych w celu pomijania skanowania tych plików, co zmniejsza obciążenie skanowaniem.
Narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego można użyć tylko w środowisku wirtualnym.
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego — informacje

Skonfigurowanie funkcji Nietrwałe
środowiska infrastruktury VDI.

Klienci Symantec Endpoint Protection mają ustawienie konfiguracji wskazujące, że są nietrwałymi
klientami wirtualnymi. Można skonfigurować oddzielny okres starzenia dla maszyn GVM będących
w trybie offline w nietrwałych infrastrukturach VDI. Program program Symantec Endpoint
Protection Manager usuwa nietrwałych klientów GVM, którzy nie nawiązali połączenia przez
określony czas.
Używanie programu Symantec Endpoint Protection w nietrwałym środowisku infrastruktury VDI
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji

Technologie ochrony w programach program Symantec Endpoint Protection Manager i Symantec Endpoint Protection
zazwyczaj działają w infrastrukturach wirtualnych tak samo, jak w infrastrukturach fizycznych. Program program Symantec
Endpoint Protection Manager i klientów Symantec Endpoint Protection można instalować, konfigurować i używać w
infrastrukturach wirtualnych tak samo, jak w infrastrukturach fizycznych.

Program Shared Insight Cache — informacje
Użycie programu Shared Insight Cache zwiększa wydajność w infrastrukturach wirtualnych. Pliki uznane przez klientów
Symantec Endpoint Protection za niezainfekowane są dodawane do pamięci podręcznej. Następne skanowania
używające tej samej wersji definicji wirusów mogą ignorować pliki znajdujące się w programie Shared Insight Cache.
Program Shared Insight Cache jest używany jedynie w przypadku skanowań zaplanowanych i ręcznych.
Narzędzie sieciowe Shared Insight Cache to usługa internetowa, niezależna od klienta Symantec Endpoint Protection.
Program Shared Insight Cache używa systemu głosowania. Gdy klient użyje najnowszych składników oprogramowania
do przeskanowania pliku i stwierdzi, że plik nie jest zainfekowany, wysyła głos do pamięci podręcznej. Jeśli plik jest
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zainfekowany, klient nie wysyła głosu. Gdy liczba głosów dotyczących pliku jest większa lub równa progowi liczby głosów,
program Shared Insight Cache uznaje plik za niezainfekowany. Gdy następny klient musi przeskanować ten sam plik,
klient ten najpierw wysyła zapytanie do programu Shared Insight Cache. Jeśli plik jest oznaczony jako niezainfekowany
dla aktualnych składników oprogramowania, klient nie skanuje pliku.
Gdy klient wysyła głos do programu Shared Insight Cache, pamięć podręczna sprawdza wersję składników
oprogramowania użytą przez klienta do przeskanowania pliku. Jeśli klient nie ma najnowszych składników
oprogramowania, program Shared Insight Cache ignoruje głos. Jeśli dostępne są nowsze składniki oprogramowania,
nowsze składniki oprogramowania stają się najnowszymi składnikami oprogramowania i program Shared Insight Cache
ustawia liczbę głosów na jeden.
Aby zarządzać rozmiarem pamięci podręcznej, program Shared Insight Cache stosuje algorytm przeczyszczania.
Algorytm usuwa najpierw najstarsze wpisy pamięci podręcznej, czyli wpisy z najstarszą sygnaturą czasową. Algorytm ten
zapewnia nieprzekraczanie progu użycia pamięci przez pamięć podręczną.
Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?
Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache
Używanie programu Symantec Endpoint Protection w infrastrukturach wirtualnych

Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego — informacje
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego umożliwia klientom pomijanie skanowania plików obrazów bazowych w
poszukiwaniu zagrożeń. Funkcja ta zmniejsza obciążenie zasobów We/Wy dysku i procesora.
Program Symantec Endpoint Protection obsługuje narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego zarówno w przypadku klientów
zarządzanych, jak i klientów niezarządzanych.
NOTE
Firma Symantec nie obsługuje używania funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego w środowiskach fizycznych.
Stosowanie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego do obrazu bazowego
Używanie programu Symantec Endpoint Protection w infrastrukturach wirtualnych

Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?
Usługa sieciowa Shared Insight Cache umożliwia zwiększenie wydajności skanowania.
Table 177: Zadania instalacji i używania sieciowej usługi Shared Insight Cache
Krok
Krok 1: Zainstalowanie
programu Shared Insight
Cache.

Zadanie
Wymagania systemowe stosowania sieciowej usługi Shared Insight Cache
Instalowanie i odinstalowywanie sieciowej usługi Shared Insight Cache

Krok 2: Włączenie używania Włączanie używania sieciowej usługi Shared Insight Cache:
usługi Shared Insight Cache
na klientach wirtualnych
w zasadzie ochrony przed
wirusami i programami
typu spyware w programie
program Symantec Endpoint
Protection Manager.

Po zainstalowaniu programu Shared Insight Cache można wykonać następujące zadania opcjonalne:
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• Dostosować ustawienia usługi, pamięci podręcznej lub rejestrowania zdarzeń usługi Shared Insight Cache.
Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache

• Wyświetlić pokrewne zdarzenia w dzienniku.

Wyświetlanie zdarzeń dziennika sieciowej usługi Shared Insight Cache

• Monitorować wydajność za pomocą menedżera wydajności systemu Windows.
Monitorowanie liczników wydajności sieciowej usługi Shared Insight Cache

Wymagania systemowe stosowania sieciowej usługi Shared Insight
Cache
Sieciowy serwer Shared Insight Cache jest przeznaczony do uruchamiania na samodzielnym komputerze lub maszynie
wirtualnej. Programu Shared Insight Cache nie należy instalować w systemie z innymi aplikacjami bazy danych lub
aplikacjami serwera o wysokiej dostępności, takimi jak program Symantec Endpoint Protection Manager czy Microsoft
SQL Server.
Poniższa tabela przedstawia minimalne wymagania systemowe programu Shared Insight Cache w infrastrukturze
wirtualnej.
Table 178: Wymagania systemowe sieciowej usługi Shared Insight Cache
Wymaganie

Opis

Oprogramowanie•

Windows Server 2003 (tylko wersje od 12.1 do 12.1.4)

• Windows Server 2008 i nowsze wersje
• Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (dla wersji 12.1.5)
• Windows Server 2016
(Począwszy od wersji 14.2 MP1)

• Windows Server 2019

(Począwszy od wersji 14.2 MP1)

• .NET Framework 4
Procesor

Program Shared Insight Cache musi być zainstalowany na wydzielonym serwerze lub komputerze wirtualnym.

Pamięć

Minimum 2 GB

Dostępne
miejsce na
dysku

Minimum 100 MB

Program Shared Insight Cache — informacje
Instalowanie i odinstalowywanie sieciowej usługi Shared Insight Cache

Instalowanie i odinstalowywanie sieciowej usługi Shared Insight
Cache
Przed zainstalowaniem sieciowego programu Shared Insight Cache należy się upewnić, czy spełnione są wszystkie
wymagania systemowe, i zalogować do systemu Windows jako administrator. Program Shared Insight Cache należy
zainstalować i uruchomić na samodzielnym komputerze lub maszynie wirtualnej.
NOTE
Nie należy stosować znaków DBCS ani rozszerzonych znaków ASCII w nazwie hosta serwera, na którym
instaluje się usługę Shared Insight Cache. Nie należy również stosować znaków DBCS ani rozszerzonych
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znaków ASCII w nazwie użytkownika używanej do uzyskania dostępu. Znaki te uniemożliwiają uruchomienie
usługi Shared Insight Cache.
Wymagania systemowe stosowania sieciowej usługi Shared Insight Cache
Aby zainstalować sieciową usługę Shared Insight Cache:
1. W pliku instalacji programu Symantec Endpoint Protection przejdź do folderu Tools/Virtualization/
SharedInsightCache.
2. Aby uruchomić program instalacyjny, kliknij dwukrotnie następujący plik:
SharedInsightCacheInstallation.msi
NOTE
W celu uruchomienia tego samego programu instalacyjnego można też wpisać następujące polecenie:
msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. Na ekranie Instalacja programu Shared Insight Cache kliknij przycisk Dalej.
4. Przeczytaj umowę licencyjną na oprogramowanie firmy Symantec, zaznacz opcję Akceptuję warunki i
postanowienia Umowy Licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Na ekranie Folder docelowy wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zaakceptować lokalizację domyślną programu Shared Insight Cache, kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij przycisk Zmień, znajdź i wybierz inny folder docelowy, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Na ekranie Ustawienia programu Shared Insight Cache określ następujące ustawienia programu Shared Insight
Cache:
Użycie pamięci podręcznej (%
pamięci fizycznej)

Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej.
Po osiągnięciu tego progu program Shared Insight Cache przeczyszcza pamięć podręczną.

Port nasłuchu

Port, na którym serwer prowadzi nasłuch.

Port nasłuchu stanu

Port używany przez serwer do komunikowania swojego stanu w systemie.

7. Kliknij pozycję Instaluj.
8. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.
Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache
Odinstalowanie programu Shared Insight Cache ma ten sam skutek, co zatrzymanie usługi Shared Insight Cache. Jeśli
nie wiadomo, czy warto odinstalować program Shared Insight Cache, wystarczy zatrzymać usługę.
Zatrzymywanie i uruchamianie sieciowej usługi Shared Insight Cache — informacje
NOTE
Aby odinstalować program Shared Insight Cache, należy użyć odpowiedniego panelu sterowania systemu
Windows, takiego jak Dodaj lub usuń programy. Do dezinstalacji programu Shared Insight Cache niezbędne są
uprawnienia administratora w systemie Windows.
Przed odinstalowaniem programu Shared Insight Cache można wyłączyć funkcję Shared Insight Cache
na serwerze program Symantec Endpoint Protection Manager. Wyłączenie usługi Shared Insight Cache
uniemożliwi dziennikowi zdarzeń systemu Windows odbieranie powiadomienia o każdej nieudanej próbie
skontaktowania się klientów z pamięcią podręczną.
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Włączanie używania sieciowej usługi Shared Insight Cache:
Domyślnie program Shared Insight Cache do komunikacji z programem Symantec Endpoint Protection przez sieć
nie używa uwierzytelniania ani protokołu SSL. Jeśli jednak program Shared Insight Cache zostanie skonfigurowany
do podstawowego uwierzytelniania z SSL lub podstawowego uwierzytelniania bez SSL, należy określić hasło nazwy
użytkownika zapewniającej dostęp do programu Shared Insight Cache.
Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache
Aby włączyć używanie sieciowej usługi Shared Insight Cache:
1. W konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager otwórz odpowiednią zasadę ochrony przed
wirusami i programami typu spyware, a następnie kliknij pozycję Różne.
2. Na karcie Shared Insight Cache zaznacz pole Program Shared Insight Cache używający sieci.
3. Kliknij pozycję Wymagaj SSL, jeśli uwierzytelnienie SSL zostało włączone w pliku konfiguracyjnym.
4. W polu Nazwa hosta wpisz nazwę hosta programu Shared Insight Cache.
5. W polu Port wpisz numer portu programu Shared Insight Cache.
6. Opcjonalnie, jeśli skonfigurowane zostało uwierzytelnianie dla programu Shared Insight Cache:

• W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.
• Opcjonalnie kliknij pozycję Zmień hasło, aby zmienić domyślne (puste) hasło na hasło utworzone w celu
uwierzytelniania.
Aby nie używać hasła, pozostaw te pola puste.

7. Kliknij przycisk OK.
Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?

Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache
Po zainstalowaniu programu Shared Insight Cache można dostosować jego ustawienia w pliku konfiguracji.
Plik konfiguracji to plik XML zgodny ze standardami konfiguracji aplikacji środowiska .NET Framework. Program Shared
Insight Cache nie zostaje uruchomiony w przypadku nieprawidłowej konfiguracji, na przykład użycia nieprawidłowego
pliku XML, nieprawidłowych typów wartości lub braku wymaganych wartości.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Narzędzie edytora konfiguracji (SvcConfigEditor.exe)
Następująca tabela przedstawia opcje, które można skonfigurować.
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Table 179: Opcje konfiguracji programu Shared Insight Cache
Opcja i wartość
domyślna
Port nasłuchu usługi
pamięci podręcznej
Domyślna wartość to
9005.

Opis i komentarze
Port, na którym usługa prowadzi nasłuch. Port nasłuchu jest używany przez klienty do wysyłania wyników
skanowania plików oraz żądań w celu określenia, czy klient ma skanować plik.
Jeśli zakres portów jest inny niż 0–65535, usługa nie jest uruchamiana.
Usługa nie jest uruchamiana, jeśli nie może prowadzić nasłuchu na określonym porcie.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"

Domyślnie serwer Shared Insight Cache nasłuchuje na wszystkich adresach IP. Aby skonfigurować
nasłuchujące adresy IP dla usług HTTP lub HTTPS należy użyć programu Netsh.exe. Serwer Shared Insight
Cache nasłuchuje na adresach IP określonych na liście adresów IP nasłuchu zmodyfikowanej za pomocą tych
narzędzi.
Program Netsh.exe wchodzi w skład systemu Windows Server 2008.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Konfigurowanie protokołu HTTP i HTTPS
Stan portu nasłuchu
usługi
Domyślna wartość to
9006.

Port używany przez serwer do komunikowania stanu o serwerze. Port nasłuchu stanu używa interfejsu
opartego na SOAP na porcie określonym w sekcji konfiguracji. Interfejs ten zapewnia mechanizm, za pomocą
którego administrator może wysyłać kwerendy na temat informacji i stanu serwera buforowania.
Jeśli zakres jest inny niż 0–65535, usługa nie jest uruchamiana.
Usługa nie jest uruchamiana, jeśli nie może prowadzić nasłuchu na określonym porcie.

Liczba głosów
Liczba klientów, która musi zweryfikować niezainfekowanie pliku, aby program Shared Insight Cache
Domyślna wartość to zastosował wyniki.
1.
Wartość musi być równa lub mniejsza od 15. Jeśli wartość jest większa niż 15, serwer stosuje wartość
domyślną.
<cache.configuration vote.count="1" />

Rozmiar
przeczyszczania
Domyślna wartość to
10.

Wartość procentowa użytej pamięci, która ma być usuwana z pamięci podręcznej, gdy osiągnięty zostanie limit
użycia pamięci.
Wartość musi być z przedziału od 10 do 100. Jeśli wartość jest spoza zakresu od 10 do 100, serwer stosuje
domyślną wartość.
Note: Firma Symantec zaleca pozostawienie domyślnej wartości ustawienia Rozmiar przeczyszczania.
<prune.size="10" />

Użycie pamięci
Wartość procentowa rozmiaru pamięci podręcznej, po osiągnięciu której program Shared Insight Cache
Domyślna wartość to przeczyszcza pamięć podręczną.
50.
Musi być większa lub równa 10.
<mem.usage="50" />

Plik dziennika
Plik dziennika programu Shared Insight Cache.
Wartość domyślna to <filevalue="CacheServer.log" />

install_folder/
CacheServer.log
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Opcja i wartość
domyślna
Poziom
rejestrowania
Domyślna wartość to
BŁĄD.

Opis i komentarze
WSZYSTKO
DEBUGOWANIE
INFORMACJE
OSTRZ
BŁĄD
KRYTYCZNY
WYŁ.
Wartość WYŁ. wskazuje, że program Shared Insight Cache nie rejestruje żadnych komunikatów.
<level value="ERROR" />

Wyświetlanie zdarzeń dziennika sieciowej usługi Shared Insight Cache
Rozmiar dziennika
Rozmiar dziennika (w bajtach), po osiągnięciu którego program Shared Insight Cache zamienia dziennik.
Domyślna wartość to <maximumFileSizevalue="10000" />
10000.
Kopie zapasowe
Liczba zamienionych dzienników, która ma być przechowywana, zanim usunięty zostanie najstarszy dziennik.
dziennika
Wartość 0 wskazuje, że program Shared Insight Cache nie zachowuje żadnych kopii zapasowych. Wartość
Domyślna wartość to ujemna wskazuje, że program Shared Insight Cache zachowuje nieograniczoną liczbę kopii zapasowych.
1.
<maxSizeRollBackupsvalue="1" />
Włącz SSL
Włącz
uwierzytelnianie

Domyślnie program Shared Insight Cache jest skonfigurowany bez uwierzytelniania i protokołu SSL. Można
go skonfigurować do podstawowego uwierzytelniania z SSL, braku uwierzytelniania z SSL lub podstawowego
uwierzytelniania bez 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>

Włączanie używania sieciowej usługi Shared Insight Cache:
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Aby dostosować ustawienia programu Shared Insight Cache:
1. Otwórz następujący plik:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config
Ścieżka pliku może się różnić w przypadku starszych instalacji.
2. Dokonaj żądanych modyfikacji.
3. Zapisz zmiany i zamknij plik.
4. Ponownie uruchom usługę Shared Insight Cache.
Musisz ponownie uruchomić usługę Shared Insight Cache, aby zastosować zmiany wszystkich ustawień konfiguracji
oprócz poziomu rejestrowania.
Zatrzymywanie i uruchamianie sieciowej usługi Shared Insight Cache — informacje
Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?

Zatrzymywanie i uruchamianie sieciowej usługi Shared Insight Cache
— informacje
Tymczasowe zatrzymanie usługi Shared Insight Cache może być konieczne w celu rozwiązania problemu. Po rozwiązaniu
problemu można ponownie uruchomić usługę. Usługę można uruchomić i zatrzymać z okna Menedżera sterowania
usługami.
Odinstalowanie programu Shared Insight Cache ma ten sam skutek, co zatrzymanie usługi Shared Insight Cache. Jeśli
nie wiadomo, czy warto odinstalować program Shared Insight Cache, wystarczy zatrzymać usługę.
Do zatrzymywania i uruchamiania usługi Shared Insight Cache niezbędne są uprawnienia administratora w systemie
Windows.
Rozwiązywanie problemów z programem Shared Insight Cache

Wyświetlanie zdarzeń dziennika sieciowej usługi Shared Insight Cache
W pliku dziennika programu Shared Insight Cache można sprawdzić wszelkie zdarzenia tworzone przez program Shared
Insight Cache. Plik dziennika znajduje się w folderze instalacji i ma nazwę CacheServer.log.
Program Shared Insight Cache generuje wpisy dziennika w następującym formacie:
[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline
Przykład:
[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]
Aby określić żądany poziom rejestrowania zdarzeń sieciowej usługi Shared Insight Cache, należy zmodyfikować plik
konfiguracji.
Poziomy dziennika pamięci podręcznej shared insight oparte na sieci opisuje poziomy, które można ustawić.
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Table 180: Poziomy rejestrowania sieciowej usługi Shared Insight Cache
Poziom
rejestrowania
WYŁ.

Opis
Poziom WYŁ. wskazuje, że nie są rejestrowane żadne incydenty.

KRYTYCZNY Komunikaty KRYTYCZNE wymagają podjęcia działania przez użytkownika. Te komunikaty to błędy powodujące
zatrzymanie programu Shared Insight Cache.
Komunikat KRYTYCZNY może wskazywać na przykład, że adres IP serwera nie jest dostępny, co znaczy, że program
Shared Insight Cache nie może zostać uruchomiony.
BŁĄD

Komunikaty BŁĄD wymagają podjęcia działania przez użytkownika, ale proces nadal działa. Są to błędy w systemie,
powodujące błąd lub utratę funkcji programu Shared Insight Cache.
Użytkownikowi wyświetlane są również wszystkie wpisy dziennika dotyczące komunikatów poziomu KRYTYCZNY.
Jest to domyślny poziom rejestrowania.

OSTRZ

Komunikaty OSTRZ. wskazują niepożądany sposób działania programu Shared Insight Cache, który jednak nie
powoduje błędu.
Użytkownikowi wyświetlane są również wszystkie wpisy dziennika dotyczące komunikatów poziomów KRYTYCZNY i
BŁĄD.

INFORMACJEKomunikaty INFORMACJE przedstawiają opisy działań ogólnych lub informacje dotyczące programu Shared
Insight Cache. Mogą wskazywać stan systemu i ułatwiać sprawdzanie poprawności sposobu działania lub śledzenie
problemów. Same w sobie nie służą jednak do zgłaszania elementów wymagających działania.
Komunikat informacyjny może na przykład wskazywać, że przeczyszczanie pamięci podręcznej zostało ukończone.
Komunikat nie przedstawia szczegółów problemu. Rejestrowany jest jedynie sposób działania.
Użytkownikowi wyświetlane są również wszystkie wpisy dziennika dotyczące komunikatów poziomów KRYTYCZNY,
BŁĄD i OSTRZ.
DEBUGOWANIE
Komunikaty z poziomów DEBUGOWANIE i WSZYSTKO zapewniają te same wyniki. Te poziomy rejestrowania są
WSZYSTKO przeznaczone dla pomocy technicznej w celu rozwiązywania problemów z programem Shared Insight Cache.
Użytkownikowi wyświetlane są również wszystkie wpisy dziennika z wszystkich innych poziomów.

Poziom rejestrowania należy podwyższać jedynie w razie konieczności rozwiązania problemu z programem Shared
Insight Cache. Podwyższenie poziomu rejestrowania skutkuje znacznym zwiększeniem rozmiaru pliku dziennika. Po
rozwiązaniu problemu należy przywrócić domyślny poziom rejestrowania BŁĄD.
Przejdź do następującej lokalizacji:
Folder_instalacji/CacheServer.log
Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache

Monitorowanie liczników wydajności sieciowej usługi Shared Insight
Cache
Statystykę sieciowej usługi Shared Insight Cache można wyświetlić w monitorze wydajności systemu Windows. Usługa
Shared Insight Cache musi być uruchomiona, aby możliwe było wyświetlenie jej liczników wydajności.
Table 181: Statystyka usługi Shared Insight Cache
Statystyka

Opis

Liczba elementów w pamięci
podręcznej

Ta liczba przedstawia bieżącą liczbę elementów w pamięci podręcznej.

Liczba elementów w pamięci
podręcznej uznanych za
niezainfekowane

Ta liczba przedstawia bieżącą liczbę elementów w pamięci podręcznej, które zostały uznane za
niezainfekowane.
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Statystyka

Opis

Liczba żądań pamięci podręcznej

Liczba żądań pamięci podręcznej zgłoszonych do usługi Shared Insight Cache.
Ta liczba to jedynie liczba prawidłowych żądań, które otrzymały odpowiedź 200. Ten licznik jest
zerowany wskutek ponownego uruchomiania usługi.

Liczba żądań aktualizacji

Liczba żądań aktualizacji zgłoszonych do usługi.
Ta liczba to jedynie liczba prawidłowych żądań, które otrzymały odpowiedź 200. Ten licznik jest
zerowany wskutek ponownego uruchomiania usługi.

Aby monitorować liczniki wydajności sieciowej usługi Shared Insight Cache:
1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
perfmon

2. W oknie Wydajność kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.
3. Wybierz opcję Dodaj liczniki.
4. Na liście rozwijanej Obiekt wydajności zaznacz pozycję Shared Insight Cache.
5. Zaznacz liczniki, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
6. Kliknij przycisk Zamknij.
Wybrane liczniki z kategorii Shared Insight Cache zostaną wyświetlone na wykresie Wydajność.
Więcej informacji na temat używania monitora wydajności systemu Windows zawiera dokumentacja systemu
Windows.
Rozwiązywanie problemów z programem Shared Insight Cache
Co trzeba zrobić, aby używać sieciowej usługi Shared Insight Cache?

Rozwiązywanie problemów z programem Shared Insight Cache
Rozwiązywanie problemów związanych z programem Shared Insight Cache przedstawia zalecane sposoby
rozwiązywania problemów z programem Shared Insight Cache.
Table 182: Rozwiązywanie problemów związanych z programem Shared Insight Cache
Problem

Wyjaśnienie/rozwiązanie

Występują problemy
z wynikami z pamięci
podręcznej

Należy ponownie uruchomić usługę.
Zatrzymywanie i uruchamianie sieciowej usługi Shared Insight Cache — informacje

Program Shared Insight
Cache zwraca odpowiedź
„brak wyniku”

Program Shared Insight Cache zwraca odpowiedź „brak wyniku”, gdy nie może przeprowadzić
wyszukiwania w pamięci podręcznej. Jeśli klient żąda wyszukania w pamięci podręcznej, odpowiedź
„brak wyniku” znaczy, że plik musi zostać przeskanowany.
Note: Program Shared Insight Cache zwraca odpowiedź „sukces”, nawet gdy nie może przeprowadzić
aktualizacji pamięci podręcznej. Jest tak dlatego, że klient nie musi przeprowadzać innego działania w
razie niepowodzenia.

Możliwe problemy z ruchem
protokołu HTTP

Należy wyświetlić dziennik ruchu protokołu HTTP. Błędy ruchu protokołu HTTP są rejestrowane w
następującej lokalizacji:

%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Wyświetlanie zdarzeń dziennika sieciowej usługi Shared Insight Cache
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Monitorowanie liczników wydajności sieciowej usługi Shared Insight Cache

Stosowanie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego do obrazu
bazowego
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego można zastosować do obrazu bazowego przed utworzeniem komputerów
wirtualnych. Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego umożliwia klientom pomijanie skanowania plików obrazu bazowego
w poszukiwaniu zagrożeń, co zmniejsza obciążenie zasobów i wejść/wyjść dysków. Zwiększa to również wydajność
procesora CPU podczas procesu skanowania w środowisku VDI.
Program Symantec Endpoint Protection obsługuje narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego zarówno w przypadku klientów
niezarządzanych, jak i klientów zarządzanych.
NOTE
Narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego nie można użyć w środowisku innym niż wirtualne.
Table 183: Procedura stosowania narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego do obrazu bazowego
Krok

Działanie

Krok 1

Skanowanie pełne wszystkich plików obrazu bazowego, aby upewnić się, że pliki nie są zainfekowane.
Jeśli klient Symantec Endpoint Protection podda kwarantannie zainfekowane pliki, należy naprawić lub usunąć pliki poddane
Określanie czasu automatycznego usuwania naprawionych plików, plików kopii zapasowej oraz plików poddanych kwarantan

Krok 2

Sprawdzenie, czy kwarantanna klienta jest pusta.
Usuwanie plików poddanych kwarantannie na komputerach klienckich za pomocą dziennika zagrożeń

Krok 3

Uruchomienie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego z wiersza polecenia w celu oznaczenia plików obrazu bazowego.
Uruchamianie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego
vietool

Krok 4

Włączenie funkcji w programie program Symantec Endpoint Protection Manager, aby klienci sprawdzali, czy pliki są oznaczon
Konfigurowanie programu Symantec Endpoint Protection do pomijania skanowania plików obrazów bazowych

Krok 5

Usunięcie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego z obrazu bazowego.

Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego obsługuje lokalne dyski stałe. Działa z plikami zgodnymi ze standardem systemu
plików NTFS (New Technology File System).
Wymagania systemowe narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego

Wymagania systemowe narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego jest obsługiwane na platformach VMware ESX, Microsoft Hyper-V i Citrix
XenDesktop.
Klient musi spełniać wszystkie poniższe wymagania:

• Klient musi być zainstalowany w jednym z obsługiwanych środowisk wirtualnych.
• Klient musi mieć oprogramowanie klienckie Symantec Endpoint Protection 12.1 lub nowsze.
WARNING
Klient musi mieć tę samą wersję, co narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego.
Najnowsze informacje o wymaganiach i obsługiwanych platformach zawiera następująca strona internetowa:
Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint Protection
Stosowanie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego do obrazu bazowego
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Uruchamianie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego
Przed uruchomieniem narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego należy się upewnić, czy spełnione są wszystkie wymagania
systemowe.
WARNING
Klient musi mieć tę samą wersję, co narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego.
Wymagania systemowe narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego
Aby uruchomić narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego:
1. Z folderu Tools pliku instalacyjnego programu Symantec Endpoint Protection pobierz następujący plik do obrazu
bazowego:
/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe
2. Otwórz okno wiersza polecenia z uprawnieniami administratora.
3. Uruchom narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego z odpowiednimi argumentami.
Na przykład wpisz polecenie: vietool c: --generate
vietool

Konfigurowanie programu Symantec Endpoint Protection do pomijania
skanowania plików obrazów bazowych
Po uruchomieniu narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego w celu oznaczenia plików obrazu bazowego można włączyć
używanie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego w programie program Symantec Endpoint Protection Manager. Gdy
funkcja ta jest włączona, klienci wirtualni szukają atrybutu wstawionego przez narzędzie. Program Symantec Endpoint
Protection pomija wówczas skanowanie plików obrazów bazowych zawierających atrybut.
Można pomijać skanowanie niezmienionych plików obrazów bazowych podczas skanowań funkcji Automatyczna ochrona
lub skanowań zdefiniowanych przez administratora (takich jak skanowania ręczne lub skanowania zaplanowane).
Aby skonfigurować program Symantec Endpoint Protection do używania narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego w
celu pomijania skanowania plików obrazów bazowych:
1. Otwórz w konsoli odpowiednią zasadę ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
2. W obszarze Opcje zaawansowane kliknij pozycję Różne.
3. Na karcie Obrazy wirtualne zaznacz opcje, które chcesz włączyć.
4. Kliknij przycisk OK.
Stosowanie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego do obrazu bazowego

Używanie programu Symantec Endpoint Protection w nietrwałym
środowisku infrastruktury VDI
Konfigurowanie programu Symantec Endpoint Protection w środowisku wirtualnym
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Table 184: Zadania dotyczące używania programu Symantec Endpoint Protection w nietrwałych infrastrukturach
VDI
Krok

Opis

Krok 1: Skonfigurowanie
obrazu bazowego.

Klienta Symantec Endpoint Protection można skonfigurować w obrazie bazowym do wskazywania, że
jest nietrwałym klientem wirtualnym.
Konfigurowanie obrazu bazowego dla nietrwałych wirtualnych maszyn-gości w infrastrukturach VDI

Krok 2: Skonfigurowanie
w programie program
Symantec Endpoint Protection
Manager oddzielnego
interwału przeczyszczania
dla nietrwałych klientów VDI
pracujących w trybie offline.

Program program Symantec Endpoint Protection Manager usuwa nietrwałych klientów GVM, którzy
nie nawiązali połączenia przez określony czas. Ta funkcja upraszcza zarządzanie maszynami GVM w
programieprogram Symantec Endpoint Protection Manager.
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji

Konfigurowanie obrazu bazowego dla nietrwałych wirtualnych
maszyn-gości w infrastrukturach VDI
Można skonfigurować obraz bazowy, aby uprościć zarządzanie maszynami GVM za pomocą programu program
Symantec Endpoint Protection Manager w nietrwałych infrastrukturach VDI.
Table 185: Zadania wymagane do skonfigurowania obrazu bazowego nietrwałych maszyn GVM
Krok

Opis

Krok 1: Zainstalowanie
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów
programu Symantec Endpoint
Protection w obrazie bazowym.
Krok 2: Wyłączenie funkcji
Ochrona integralności w
serwerze zarządzania, co
umożliwi modyfikację rejestru.

Zmiana ustawień funkcji Ochrona integralności

Krok 3: Sprawdź, czy program
Symantec Endpoint Protection
Manager prawidłowo zlicza
licencje dla nietrwałych
klientów wirtualnych.

Zaleta nietrwałych klientów polega na tym, że klienci nietrwali pracujący w trybie offline nie są
uwzględniani w liczbie wdrożonych licencji. Uwzględniani są tylko klienci w trybie online. Aby
oznaczyć klienta wirtualnego jako klienta nietrwałego, konieczne jest utworzenie klucza rejestru w
obrazie bazowym.
Jak można zarządzać liczbą licencji nietrwałych klientów VDI

Krok 4: Ponowne włączenie
Zmiana ustawień funkcji Ochrona integralności
funkcji Ochrona integralności w
programieprogram Symantec
Endpoint Protection Manager.

Po zakończeniu konfigurowania obrazu bazowego można skonfigurować w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager oddzielny interwał przeczyszczania dla nietrwałych klientów.
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji

Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu
zwolnienia licencji
Z czasem w bazie danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager mogą nagromadzić się przestarzali
klienci. Przestarzali klienci to klienci, którzy nie łączyli się z serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager
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przez 30 dni. Program program Symantec Endpoint Protection Manager przeczyszcza domyślnie przestarzałych klientów
co 30 dni.
Aby nie czekać tyle samo dni na przeczyszczenie przestarzałych nietrwałych klientów, można dla nich skonfigurować
oddzielny interwał. Jeśli oddzielny interwał nie zostanie skonfigurowany, nietrwali klienci wirtualni pracujący w trybie offline
będą przeczyszczani w tych samych odstępach czasu, co przestarzali klienci fizyczni.
Nietrwali klienci pracujący w trybie online są uwzględniani w liczbie zainstalowanych licencji, a nietrwali klienci pracujący
w trybie offline nie są uwzględniani.
Jak można zarządzać liczbą licencji nietrwałych klientów VDI
Nietrwałych klientów pracujących w trybie offline można też odfiltrować z widoku na stronie Klienci.
W celu przeczyszczenia przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji
1. W konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager, na stronie Administrator kliknij pozycję
Domeny.
2. W drzewie Domeny kliknij żądaną domenę.
3. W obszarze Zadania kliknij pozycję Edytuj właściwości domeny.
4. Na karcie Edytuj właściwości domeny > Ogólne, należy zaznaczyć pole wyboru Usuń nietrwałych klientów VDI,
którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas i zmienić wartość dni na pożądaną wartość.
Opcja Usuń klientów, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas musi być zaznaczona, aby dostępna
była opcja dotycząca nietrwałych klientów VDI pracujących w trybie offline.
5. Kliknij przycisk OK.
Używanie programu Symantec Endpoint Protection w nietrwałym środowisku infrastruktury VDI

Jak można zarządzać liczbą licencji nietrwałych klientów VDI
Serwer zarządzania zlicza wszystkie licencje klientów na komputerach fizycznych bez względu na to, czy komputer
pracuje w trybie online, czy offline. W przypadku klientów wirtualnych serwer zarządzania zlicza tylko licencje klientów
nietrwałych online. Klienci nietrwali offline nie są zliczani. Jeśli liczba użytkowników jest większa niż liczba klientów, należy
zmienić klientów wirtualnych na nietrwałych.
Aby oznaczyć klienta wirtualnego jako klienta nietrwałego, konieczne jest utworzenie klucza rejestru w obrazie bazowym.
Aby zarządzać liczbą licencji nietrwałych klientów VDI
1. Po zainstalowaniu klienta Symantec Endpoint Protection i wyłączeniu funkcji Ochrona integralności otwórz edytor
rejestru obrazu bazowego.
Zmiana ustawień funkcji Ochrona integralności
2. Przejdź do jednego z poniższych kluczy rejestru:

• Tylko w systemach 32-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection
•

\SMC\
Tylko w systemach 64-bitowych: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\SMC\

3. Utwórz nowy podklucz o nazwie Wirtualizacja.
4. W podkluczu Wizualizacja utwórz klucz typu DWORD o nazwie IsNPVDIClient i przypisz mu wartość równą 1.
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji
Konfigurowanie obrazu bazowego dla nietrwałych wirtualnych maszyn-gości w infrastrukturach VDI
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vietool
vietool
vietool - Uruchamianie narzędzia Wyjątek obrazu wirtualnego
SYNOPSIS
vietool.exe volume:

--generate|clear|verify|hash [options ...]

OPIS
Polecenie vietool oznacza pliki obrazów bazowych na wskazanym woluminie poprzez dodanie odpowiedniego atrybutu.
OPCJE
--generate
Uruchamia narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego dla wszystkich plików na wskazanym woluminie. Tej opcji nie
można użyć z opcją --clear.
Przykład: vietool c: --generate
--verify

--clear

--hash

Sprawdza, czy narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego jest ustawione dla wszystkich plików na wskazanym
woluminie. Tej opcji nie można użyć z opcją --clear.
Przykład: vietool c: --verify
Usuwa narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego ze wszystkich plików na wskazanym woluminie.
Przykład: vietool.exe c: --clear
Aby usunąć konkretny plik: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file --clear
Aby usunąć narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego z pojedynczego pliku lub zawartości folderu, zamiast
identyfikatora woluminu można użyć w pełni kwalifikowanej ścieżki. W jednym wierszu polecenia można użyć
jednej nazwy pliku, nazwy folderu lub identyfikatora woluminu. Tego polecenia nie można użyć z opcjami -generate, --verify ani --hash.
Po uruchomieniu polecenia --clear należy ponownie uruchomić klienta.
Generuje wartość mieszania dla wszystkich plików na wskazanym woluminie.
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego używa wartości mieszania, aby wykluczać pliki lokalne z przyszłych
skanowań. Klienty obliczają oddzielnie wartości mieszania plików, aby wysłać je do usługi Shared Insight Cache w
celu przechowywania wyników skanowania. Tej opcji nie można użyć z opcją --clear.
Przykład: vietool.exe c: --generate --hash

--volume arg
Określa wolumin skanowany przez narzędzie.
W przypadku użycia opcji --clear ta opcja może być plikiem. Należy określić nazwę woluminu — z flagą
woluminu lub bez. Przykład z flagą: vietool.exe --volume c: --generate; bez flagi: vietool.exe c: -generate.
--verbose
Wysyła do konsoli maksymalną ilość informacji o wykonywaniu programu.
--stop

--help

Zatrzymuje pracę na pierwszym napotkanym błędzie. W przeciwnym razie narzędzie zapisuje informacje o
błędzie do konsoli i kontynuuje pracę.
Wyświetla ten komunikat pomocy.
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Rozwiązywanie problemów z programem Symantec Endpoint
Protection
Sposoby rozwiązywania problemów z programem Symantec Endpoint Protection
Typowe problemy, które można rozwiązać przedstawia najczęstsze problemy napotykane podczas instalowania i
używania programu Symantec Endpoint Protection.
Table 186: Typowe problemy, które można rozwiązać
Zadanie

Opis

Rozwiązywanie
problemów z instalacją

Można pobrać i uruchomić Symantec Diagnostic Tool (SymDiag), aby sprawdzić, czy komputery są
przygotowane do instalacji. Narzędzie jest dostarczane ze strony internetowej Pomocy technicznej firmy
Symantec za pośrednictwem serwera zarządzania i klienta.
Rozwiązywanie problemów z komputerem za pomocą narzędzia diagnostycznego firmy Symantec
(SymDiag)
Identyfikowanie punktu krytycznego instalacji zakończonej niepowodzeniem

Eliminowanie infekcji
wirusowych

Można zapobiegać atakom zagrożeń na komputery w chronionej sieci.
Zapobieganie atakom wirusów i programów typu spyware na komputery klienckie i ich obsługa
Eliminowanie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
Jeśli zagrożenie atakuje komputer kliencki, można zidentyfikować zagrożenie i zareagować na nie.
Usuwanie wirusów i rozwiązywanie problemów w sieci

Rozwiązywanie
problemów z
aktualizacją składników
oprogramowania

Jeśli najnowsze definicje wirusów nie są prawidłowo aktualizowane na serwerze program Symantec
Endpoint Protection Manager lub klientach, należy zapoznać się z następującym artykułem bazy wiedzy:
Rozwiązywanie problemów z usługą LiveUpdate oraz definicjami za pomocą programu Endpoint Protection
Manager
Program Symantec Endpoint Protection: schemat procesu rozwiązywania problemów z usługą LiveUpdate.

Naprawianie problemów
komunikacyjnych

Kanały komunikacyjne między wszystkimi składnikami programu Symantec Endpoint Protection muszą
być otwarte. Kanały są następujące: serwer do klienta, serwer do bazy danych oraz serwer i klient do
narzędzia dostarczania składników oprogramowania, na przykład usługi LiveUpdate.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection
Manager i klientem Symantec Endpoint Protection
Rozwiązywanie problemów z komunikacją między program Symantec Endpoint Protection Manager
zarządzania a konsolą lub bazą danych
Sprawdzone metody i rozwiązywanie problemów w przypadku dostawców aktualizacji grupy

Przeprowadzanie
W przypadku uszkodzenia bazy danych lub awarii sprzętu można przywrócić najnowszą migawkę bazy
odzyskiwania systemu po danych, jeśli dostępny jest plik kopii zapasowej bazy danych.
awarii
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection
Zmniejszanie miejsca w
bazie danych

Gdy rozmiar bazy danych stanie się zbyt duży, można zwolnić miejsce w bazie danych.
Konserwacja bazy danych

Rozwiązywanie
problemów z raportami

Można rozwiązać różne problemy z raportami i dziennikami.
Rozwiązywanie problemów z raportami

Rozwiązywanie
problemów z replikacją

Schemat rozwiązywania problemów z replikacją dla programu Symantec Endpoint Protection

Jakie narzędzia wchodzą w skład Symantec Endpoint Protection?
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Adresy URL (lista dozwolonych) umożliwiające SEP i SES łączenie się
z serwerami Symantec
Program Symantec Endpoint Protection (SEP) i klienci (Symantec Agents) komunikują się z określonymi adresami URL
w celu wykonywania wielu funkcji, takich jak sprawdzanie poprawności licencji, przesyłanie próbek podejrzanych plików
i komunikowanie się z lokalnym programem Symantec Endpoint Protection Manager lub konsolą w chmurze. Należy
zezwolić na te adresy URL, jeśli używasz jednego lub więcej serwerów proxy w swoim środowisku, aby przekierować
niezbędny ruch na serwery firmy Symantec.
Adresy URL umożliwiające SEP i SES łączenie się z serwerami Symantec

Rozwiązywanie problemów z komputerem za pomocą narzędzia
diagnostycznego firmy Symantec (SymDiag)
Można pobrać narzędzie do diagnozowania typowych problemów związanych z instalacją i użytkowaniem programu
program Symantec Endpoint Protection Manager lub klienta Symantec Endpoint Protection.
Można pobrać narzędzie do diagnozowania typowych problemów związanych z instalacją i użytkowaniem klienta
Symantec Endpoint Protection.
Narzędzie obsługi jest pomocne w przypadku następujących problemów:

• Umożliwia szybkie i trafne zidentyfikowanie znanych problemów.
• Gdy narzędzie rozpozna problem, kieruje użytkownika do zasobów umożliwiających samodzielne rozwiązanie
•

problemów.
Jeśli problemu nie można rozwiązać, narzędzie ułatwia wysłanie danych do pomocy technicznej w celu dalszej
diagnozy.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Zobacz: Pobierz narzędzie diagnostyczne firmy Symantec (SymDiag) w celu wykrycia problemów z produktem
firmy Symantec

• W programie program Symantec Endpoint Protection Manager lub kliencie kliknij pozycję Pomoc > Pobierz
narzędzie diagnostyczne firmy Symantec

2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Identyfikowanie punktu krytycznego instalacji klienta zakończonej
niepowodzeniem
Instalator Windows i Kreator wdrażania wypychanego tworzą pliki dziennika, w których można sprawdzić poprawność
zakończonej instalacji. Pliki dziennika zawierają listę poprawnie zainstalowanych składników i dostarczają szczegółowych
informacji związanych z pakietem instalacyjnym. Za pomocą pliku dziennika można łatwiej zidentyfikować składnik lub
działanie będące przyczyną niepowodzenia instalacji. Jeśli nie można ustalić przyczyny niepowodzenia instalacji, należy
zachować plik dziennika. W razie potrzeby będzie go można wówczas przesłać do działu pomocy technicznej firmy
Symantec.
NOTE
Każde uruchomienie pakietu instalacyjnego powoduje zastąpienie pliku dziennika.
1. W edytorze tekstów otwórz plik dziennika, który został wygenerowany podczas instalacji.
2. Aby znaleźć błędy, należy wyszukać następujący wpis:
Value 3
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Przyczyną błędu jest najprawdopodobniej działanie wywoływane w wierszu znajdującym się powyżej tego wpisu. W
wierszach znajdujących się poniżej tego wpisu są wymienione składniki instalacji wycofane z powodu niepowodzenia
instalacji.
Wybór metody instalacji klienta przy użyciu Kreatora wdrażania klientów

Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem
program Symantec Endpoint Protection Manager i klientem Symantec
Endpoint Protection
W przypadku problemów z komunikacją klient-serwer należy zacząć od sprawdzenia, czy nie występują problemy z
siecią. Połączenie z siecią należy również sprawdzić przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Symantec.
Komunikację między klientem a serwerem zarządzania można sprawdzić na kilka sposobów.
Table 187: Sprawdzanie połączenia między serwerem zarządzania a klientem
Elementy do
sprawdzenia
Należy sprawdzić,
czy klient łączy się z
serwerem zarządzania

Rozwiązanie
W celu zweryfikowania ustawień komunikacji można pobrać i wyświetlić plik rozwiązywania problemów na
kliencie.
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection
Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim
Analizowanie problemów z systemem ochrony za pomocą pliku rozwiązywania problemów na kliencie

Należy sprawdzić
W celu sprawdzenia łączności między klientem a serwerem zarządzania można wykonać kilka zadań.
łączność między klientem • Włączanie i wyświetlanie dziennika dostępu w celu sprawdzenia, czy klient łączy się z serwerem
a serwerem zarządzania
zarządzania
• Wysłanie pakietu ping z komputera klienckiego do serwera zarządzania.
Testowanie połączenia z serwerem zarządzania przy użyciu polecenia ping
• Nawiązanie połączenia z serwerem zarządzania za pomocą przeglądarki internetowej z komputera
klienckiego.
Testowanie połączenia z serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu
przeglądarki na kliencie Symantec Endpoint Protection
Należy sprawdzić, czy
serwer zarządzania
stosuje prawidłowy
certyfikat serwera

Jeśli program program Symantec Endpoint Protection Manager został ponownie zainstalowany, należy
sprawdzić, czy zastosowano prawidłowy certyfikat serwera. Jeśli serwer zarządzania używa innego
certyfikatu serwera, serwer nadal pobiera składniki oprogramowania, ale klient nie może odczytać
składników oprogramowania. Jeśli serwer zarządzania używa nieprawidłowego certyfikatu serwera, należy
go zaktualizować.
Aktualizowanie lub przywracanie certyfikatu serwera
Sprawdzone metody aktualizowania certyfikatów serwera i utrzymywania połączenia klient-serwer
Aby sprawdzić, czy serwer zarządzania używa nieprawidłowego certyfikatu serwera, można
sprawdzić następujące elementy:
• Klient nie wyświetla zielonej kropki na pasku zadań, co wskazuje, że nie komunikuje się z serwerem
zarządzania.
Sprawdzenie, czy klient jest połączony z serwerem zarządzania i czy jest chroniony
• Klient nie otrzymuje aktualizacji zasad z serwera zarządzania.
• Serwer zarządzania pokazuje, że nie łączy się z klientem.
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection
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Elementy do
sprawdzenia

Rozwiązanie

Należy sprawdzić
wszelkie problemy z
siecią

Aby sprawdzić, czy występują problemy z siecią, należy:
• Najpierw przetestować łączność między klientem a serwerem zarządzania. Jeżeli komputer kliencki nie
może wysłać pakietu ping do serwera zarządzania ani nawiązać z nim połączenia za pomocą programu
Telnet, należy sprawdzić usługę DNS klienta.
• Sprawdzić ścieżkę routingu klienta.
• Sprawdzić, czy występuje problem z siecią po stronie serwera zarządzania.
• Sprawdzić, czy zapora programu Symantec Endpoint Protection (lub dowolna zapora innej firmy)
powoduje problemy z siecią.

Należy sprawdzić
dzienniki debugowania
na kliencie

W dzienniku debugowania na kliencie można sprawdzić, czy klient ma problemy z komunikacją.
Sprawdzanie dziennika debugowania na komputerze klienckim
Sprawdzanie dzienników skrzynek odbiorczych na serwerze zarządzania

Należy przywrócić
utraconą komunikację z
klientem

Jeśli klienci utracili komunikację z serwerem zarządzania, można przywrócić plik komunikacji za pomocą
narzędzia.
Przywracanie ustawień komunikacji klienta przy użyciu narzędzia SylinkDrop

Jeżeli program program Symantec Endpoint Protection Manager wyświetla błędy rejestrowania lub kody błędów protokołu
HTTP, należy zapoznać się z następującym artykułem: Rozwiązywanie problemów z komunikacją programuprogram
Symantec Endpoint Protection Manager.

Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim
Użytkownik klienta samozarządzanego może sprawdzić połączenie z serwerem zarządzania. Jeśli komputer nie jest
połączony z serwerem zarządzania, można zażądać, aby klient nawiązał połączenie.
Rozwiązywanie problemów z łącznością między programem Symantec Endpoint Protection Manager i klientem programu
Symantec Endpoint Protection
Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim
1. Na stronie Stan kliknij pozycję Pomoc > Rozwiązywanie problemów.
2. W oknie dialogowym Rozwiązywanie problemów kliknij pozycję Stan połączenia.
3. W okienku Stan połączenia można sprawdzić ostatnią próbę połączenia i ostatnie udane połączenie.
4. Aby ponownie nawiązać połączenie z serwerem zarządzania, kliknij pozycję Połącz teraz.

Analizowanie problemów z systemem ochrony za pomocą pliku rozwiązywania
problemów na kliencie
Aby przeanalizować problemy z klientem, można sprawdzić plik Rozwiązywanie problemów.txt na komputerze
klienckim. Plik Rozwiązywanie problemów.txt zawiera informacje o zasadach, definicjach wirusów i innych danych
związanych z klientem.
Pomoc techniczna firmy Symantec może zażądać wysłania pliku Rozwiązywanie problemów.txt pocztą e-mail.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
Aby wyeksportować plik rozwiązywania problemów z klienta:
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1. Otwórz klienta na komputerze klienckim.
2. W programie klienckim kliknij pozycję Pomoc > Rozwiązywanie problemów.
3. W okienku Zarządzanie, w obszarze Dane dotyczące rozwiązywania problemów kliknij pozycję Eksportuj.
4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj domyślną nazwę pliku Rozwiązywanie problemów.txt lub wpisz
nową nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Plik można zapisać na pulpicie lub w wybranym folderze.
5. Otwórz plik Rozwiązywanie problemów.txt w edytorze tekstów, aby zapoznać się z jego treścią.

Włączanie i wyświetlanie dziennika dostępu w celu sprawdzenia, czy klient łączy
się z serwerem zarządzania
Na serwerze zarządzania można wyświetlić dziennik dostępu serwera Apache HTTP w celu sprawdzenia, czy klient łączy
się z serwerem zarządzania Jeśli klient łączy się, problem z połączeniem klienta prawdopodobnie nie wynika z problemu z
siecią. Problemy z siecią to na przykład zapora blokująca dostęp lub brak połączeń między sieciami.
Aby wyświetlić dziennik, najpierw należy włączyć dziennik dostępu na serwerze Apache HTTP.
NOTE
Dziennik należy wyłączyć po sprawdzeniu, ponieważ dziennik bez potrzeby obciąża zasoby procesora i zajmuje
miejsce na dysku twardym.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
NOTE
wartość domyślna dla SEPM_Install to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint
Protection Manager.
1. Aby włączyć dziennik dostępu serwera HTTP Apache, otwórz plik w edytorze tekstu SEPM_Install\apache\conf
\httpd.conf.
2. W pliku httpd.conf usuń znak kratki (#) z następującego ciągu tekstowego, a następnie zapisz plik:
#CustomLog "logs/access.log" combined

3. Zatrzymaj i ponownie uruchom usługę program Symantec Endpoint Protection Manager oraz serwer Apache HTTP.
Zatrzymywanie i uruchamianie usługi serwera zarządzania
Zatrzymywanie i uruchamianie serwera Apache Web Server
4. Aby wyświetlić dziennik dostępu serwera HTTP Apache, na serwerze zarządzania otwórz plik
SEPM_Install\apache\logs\access.log.
5. Wyszukaj adres IP lub nazwę hosta komputera klienckiego, aby sprawdzić, czy dany klient łączy się z serwerem
Apache HTTP.
6. Wyłącz dziennik dostępu na serwerze Apache HTTP.

Zatrzymywanie i uruchamianie serwera Apache Web Server
Podczas instalacji programu Symantec Endpoint Protection Manager instalowany jest serwer Apache Web Server. Serwer
Apache Web Server jest uruchamiany jako usługa automatyczna. W celu włączenia dziennika dostępu programu Apache
HTTP Server konieczne może być zatrzymanie i ponowne uruchomienie serwera internetowego.
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Włączanie i wyświetlanie dziennika dostępu w celu sprawdzenia, czy klient łączy się z serwerem zarządzania
1. Aby zatrzymać serwer Apache Web Server, w wierszu poleceń wpisz:
net stop semwebsrv

2. Aby uruchomić serwer Apache Web Server, w wierszu poleceń wpisz:
net start semwebsrv

Testowanie połączenia z serwerem zarządzania przy użyciu polecenia ping
Łączność z serwerem można przetestować, wysyłając pakiet ping z komputera klienckiego do serwera zarządzania.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
Aby przetestować połączenie z serwerem zarządzania przy użyciu polecenia ping:
1. Otwórz wiersz polecenia na kliencie.
2. Wpisz polecenie ping. Przykład:
ping nazwa
gdzie: nazwa to nazwa komputera serwera zarządzania. Zamiast nazwy komputera można użyć adresu IP. W obu
przypadkach zwrócony powinien zostać prawidłowy adres IP serwera.
Jeżeli polecenie ping nie zwróci prawidłowego adresu, sprawdź usługę DNS na kliencie i jej ścieżkę routingu.

Testowanie połączenia z serwerem program Symantec Endpoint Protection
Manager przy użyciu przeglądarki na kliencie Symantec Endpoint Protection
Połączenie z serwerem zarządzania można przetestować za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze klienckim.
Ta metoda ułatwia określenie, czy problem dotyczy połączenia lub sieci, czy samego klienta.
Połączenie między serwerem zarządzania a komputerem klienckim można również sprawdzić przy użyciu następujących
metod:

• Sprawdzając, czy na ikonie stanu klienta Symantec Endpoint Protection wyświetlana jest zielona kropka.
Ikony stanu klienta programu Symantec Endpoint Protection

• Sprawdzając stan połączenia na kliencie Symantec Endpoint Protection.

Sprawdzanie połączenia z serwerem zarządzania na komputerze klienckim

Aby przetestować połączenie z serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager przy użyciu przeglądarki
na kliencie Symantec Endpoint Protection:
1. Na komputerze klienckim otwórz przeglądarkę internetową, taką jak program Internet Explorer.
2. W wierszu polecenia przeglądarki wpisz następujące polecenie:
http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars
gdzie: SEPMServer to nazwa DNS serwera zarządzania, nazwa NetBIOS lub adres IP.
Adres IP uwzględnia protokoły IPv4 i IPv6. Adres IPv6 należy umieścić w nawiasach kwadratowych: http://
[SEPMServer]:numer portu
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3. Gdy wyświetlona zostanie strona internetowa, poszukaj jednego z następujących wyników:

• Jeśli wyświetlone zostanie słowo OK, komputer kliencki łączy się z serwerem zarządzania. Sprawdź problem
•

dotyczący klienta.
Jeśli słowo OK nie zostanie wyświetlone, komputer kliencki nie łączy się z serwerem zarządzania. Sprawdź
połączenia sieciowe klienta i uruchomienie usług sieciowych na komputerze klienckim. Sprawdź usługę DNS
klienta i jej ścieżkę routingu.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager
i klientem Symantec Endpoint Protection

Sprawdzanie dziennika debugowania na komputerze klienckim
Dziennik debugowania można sprawdzić na komputerze klienckim. Jeśli na komputerze klienckim występują problemy z
komunikacją z serwerem zarządzania, w dzienniku znajdą się komunikaty o stanie dotyczące problemu z połączeniem.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
Dziennik debugowania można sprawdzić następującymi metodami:

• W kliencie, w menu Pomoc i wsparcie techniczne w oknie dialogowym Rozwiązywanie problemów można kliknąć
•

pozycję Edytuj ustawienia dziennika debugowania i wprowadzić nazwę dziennika. Następnie można kliknąć
pozycję Wyświetl dziennik.
Można użyć rejestru systemu Windows, aby włączyć debugowanie na kliencie.
Klucz rejestru systemu Windows można znaleźć w następującej lokalizacji:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on

Sprawdzanie dzienników skrzynek odbiorczych na serwerze zarządzania
Do generowania dzienników dotyczących operacji w skrzynce odbiorczej na serwerze zarządzania można użyć klucza
rejestru systemu Windows. Po modyfikacji klucza rejestru systemu Windows serwer zarządzania generuje dzienniki
(ersecreg.log i exsecars.log). Dzienniki te można przeglądać, aby rozwiązać problemy z komunikacją na klientach i
serwerach.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
Sprawdzanie dziennika debugowania na komputerze klienckim
Aby sprawdzić dzienniki skrzynki odbiorczej na serwerze zarządzania:
1. Na serwerze zarządzania w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SEPM ustaw wartość pozycji DebugLevel równą 3.
Skrzynka odbiorcza znajduje się w następującej lokalizacji domyślnej na komputerze serwera zarządzania:
SEPM_Install\data\inbox\log
wartość domyślna dla SEPM_Install to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection
Manager.
2. Otwórz dziennik w programie Notatnik.

Przywracanie ustawień komunikacji klienta przy użyciu narzędzia SylinkDrop
Plik Sylink.xml zawiera ustawienia komunikacji między klientem a serwerem Symantec Endpoint Protection Manager.
Jeśli klienty utraciły łączność z serwerem zarządzania, należy zastąpić stary plik Sylink.xml nowym plikiem Sylink.xml.
Narzędzie SylinkDrop automatycznie zamienia plik Sylink.xml na komputerze klienckim na nowy plik Sylink.xml.
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NOTE
Plik Sylink.xml można również zastąpić, ponownie wdrażając pakiet instalacyjny klienta. Tej metody należy
używać w przypadku dużej liczby komputerów, komputerów trudno dostępnych fizycznie lub komputerów
wymagających dostępu administracyjnego.
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Po uruchomieniu narzędzia SylinkDrop można wykonać również następujące zadania:

•
•
•
•
•

Migrowanie lub przeniesienie klientów do nowej domeny lub serwera zarządzania.
Przywrócić przerwaną komunikację z klientami w przypadku, gdy nie można tego zrobić na serwerze zarządzania.
Przeniesienie klienta z jednego serwera do innego, który nie jest partnerem replikacji.
Przeniesienie klienta z jednej domeny do innej.
Przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.

Można również przy użyciu narzędzia napisać skrypt zmieniający ustawienia komunikacji dla dużej liczby klientów.
Klienty zarządzane i niezarządzane — informacje
Rozwiązywanie problemów z połączeniem pomiędzy programem program Symantec Endpoint Protection Manager i
klientem Symantec Endpoint Protection
Aby przywrócić ustawienia komunikacji klient-serwer przy użyciu narzędzia SylinkDrop dla systemu Windows:
1. W konsoli wyeksportuj plik komunikacji z grupy, która łączy się z serwerem zarządzania, z którym ma łączyć się
komputer kliencki. Plik komunikacji to plik Sylink.xml.
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)
2. Skopiuj plik komunikacji na komputer kliencki.
Plik można zapisać w lokalizacji sieciowej, przesłać go pocztą elektroniczną na komputer kliencki lub skopiować na
nośnik wymienny.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• W pliku pełnej instalacji produktu pobranym z platformy Broadcom Download Center należy znaleźć lokalizację
•

Tools\SylinkDrop\SylinkDrop.exe.
Na komputerze serwera zarządzania należy znaleźć plik C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\numer.wersji\Bin\SylinkDrop.exe

Narzędzie można uruchomić zdalnie lub zapisać je i uruchomić na komputerze klienckim. Aby uzyskać informacje o
opcjach wiersza poleceń, kliknij plik readme znajdujący się w folderze \Tools\SylinkDrop.
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4. W oknie dialogowym Sylink Drop kliknij pozycję Browse (Przeglądaj) i znajdź plik .xml umieszczony w kroku 2 na
komputerze klienckim.
5. Kliknij pozycję Update Sylink (Aktualizuj plik Sylink).
6. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia, kliknij przycisk OK.
7. W oknie dialogowym Sylink Drop kliknij przycisk Exit (Zakończ).

Rozwiązywanie problemów z Symantec Agent dla systemu Linux
W poniższej tabeli znajdują się zasoby dotyczące rozwiązywania problemów z Symantec Agent dla systemu Linux (od
wersji 14.3 RU1).
Działanie
Sprawdzanie statusu agenta.

Sprawdzanie wersji pakietów
agenta.
Wyświetlanie dzienników.

Opis
Aby sprawdzić wersję i stan połączenia agenta oraz potwierdzić, że moduły są załadowane, a
demony uruchomione, przejdź do katalogu /usr/lib/symantec i uruchom następujące
polecenie:

./status.sh

Przejdź do /usr/lib/symantec i uruchom następujące polecenie:

./version.sh

Dzienniki Symantec Agent dla systemu Linux można znaleźć w następujących lokalizacjach:
• Dziennik AMD – zawiera informacje związane ze skanowaniem.

/var/log/sdcsslog/amdlog

• Dziennik CAF – zawiera informacje związane z aktywnością agenta, takie jak komunikacja z
serwerem, zapisy, polecenia, zdarzenia itp.

/var/log/sdcss-caflog/

• Dziennik agenta – zawiera informacje związane z aktywnością agenta.
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• Dziennik CVE – zawiera informacje związane z komunikacją między programem program
Symantec Endpoint Protection Manager a agentem.

Zbieranie dzienników do pliku
zip.

Zmiana poziomu rejestrowania
CVE.

Zmiana poziomu rejestrowania
AMD.

/var/log/sdcss-caflog/cve.log

Możesz użyć skryptu GetAgentInfo do zebrania wszystkich plików dzienników do pliku ZIP,
który możesz wysłać do centrum obsługi klienta.
1. Zaloguj się do systemu Symantec Agent dla systemu Linux w wersji 14.3 RU1.
2. Przejdź do katalogu /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/.
3. Uruchom ./getagentinfo.sh jako root.
4. Zostanie utworzony plik ZIP w katalogu /tmp/.
Nazwa pliku będzie wyglądała podobnie do 20201208_184935_0001_CU_mihsan-

rhel8.zip
-out <katalog> pozwala na zmianę lokalizacji i nazwy wygenerowanego pliku ZIP.

Domyślnie poziom rejestrowania CVE to info.
Poziom rejestrowania można zmienić na ebug w pliku /opt/Symantec/cafagent/bin/
log4j.properties.
Po zmianie tego pliku należy ponownie uruchomić usługę cafagent.

Domyślnie poziom rejestrowania AMD to info.
Poziom rejestrowania można zmienić na śledzenie, ostrzeżenie lub błąd w pliku /opt/
Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.ini.
Po zmianie tego pliku należy ponownie uruchomić usługę.
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Rozwiązywanie problemów z komunikacją między programem
program Symantec Endpoint Protection Manager a konsolą lub
domyślną bazą danych
W przypadku problemu z połączeniem z konsolą program Symantec Endpoint Protection Manager lub bazą danych
należy sprawdzić, czy występuje jeden z następujących objawów:

•
•
•
•
•

Usługa serwera zarządzania zatrzymuje się.
Usługa serwera zarządzania nie pozostaje w stanie uruchomienia.
Na stronie głównej oraz stronach Monitory i Raporty wyświetlany jest błąd protokołu HTTP.
Strona główna oraz strony Monitory i Raporty są puste.
Na stronie głównej oraz stronach Monitory i Raporty wyświetlany jest pasek postępu ładowania, ale nie jest
wyświetlana żadna treść.

W dzienniku zdarzeń systemu Windows dla wszystkich tych problemów wyświetlany jest błąd Java -1. Szczegóły
przyczyny błędu Java -1 zawiera dziennik scm-server. Dziennik scm-server znajduje się domyślnie w następującej
lokalizacji:
SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log
wartość domyślna dla SEPM_Install to C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Table 188: Sprawdzanie komunikacji z konsolą lub bazą danych
Elementy do sprawdzenia

Opis

Należy sprawdzić łączność między bazą
danych a serwerem zarządzania.

Można sprawdzić, czy serwer zarządzania może komunikować się prawidłowo z bazą
danych.
Sprawdzanie połączenia z bazą danych

Należy sprawdzić, czy rozmiar sterty
serwera zarządzania jest prawidłowy.

Jeśli nie można zalogować się do konsoli zdalnej serwera zarządzania, konieczne może
być zwiększenie rozmiaru sterty Java. Można zobaczyć również komunikat o braku
pamięci w dzienniku serwera scm.
Więcej informacji o domyślnej wartości sterty, patrz: Ustalanie domyślnych ustawień dla
rozmiarów sieci wybieranych podczas instalacji programu Symantec Endpoint Protection
Manager

Należy sprawdzić, czy na serwerze
zarządzania działa wiele wersji
interpretera PHP.

Można sprawdzić, czy na serwerze zarządzania działa wiele pakietów oprogramowania,
używających różnych wersji interpretera PHP. Mechanizm PHP sprawdza dostępność
pliku konfiguracji globalnej (php.ini). Jeśli plików konfiguracji jest wiele, należy wymusić
stosowanie własnego interpretera przez każdy produkt. Gdy poszczególne produkty
używają odpowiednich, skojarzonych z nimi wersji PHP, serwer zarządzania działa
prawidłowo.

Należy sprawdzić wymagania systemowe. Można sprawdzić, czy zarówno klient, jak i serwer zarządzania spełniają minimalne lub
zalecane wymagania systemowe.
Najnowsze wymagania systemowe zawiera dokument: Uwagi o wersji, nowe poprawki i
wymagania systemowe dla wszystkich wersji programu Endpoint Protection

Weryfikowanie połączenia serwera zarządzania z bazą danych
Serwer zarządzania może nie komunikować się prawidłowo z bazą danych. Należy się upewnić, że baza danych jest
uruchomiona, a następnie przetestować połączenie między serwerem a bazą danych.
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Table 189: Weryfikowanie połączenia z bazą danych
Typ bazy danych

Należy wykonać następujące kroki:

Baza danych programu
Microsoft SQL Server
Express (od wersji 14.3
RU1)

• Sprawdź, czy usługa SQL Server Express jest uruchomiona i czy proces sqlserver.exe nasłuchuje na

Wbudowana baza danych
Sybase (wersja 14.3 MP1 i
wcześniejsze)

• Sprawdzić, czy uruchomiona jest usługa Symantec Embedded Database, a proces dbsrv9.exe

Zdalna baza danych
programu Microsoft SQL
Server

• Upewnić się, że podczas instalowania i konfigurowania programu Symantec Endpoint Protection

•

porcie TCP 2638.
Przetestować połączenie mechanizmu ODBC.

nasłuchuje na porcie TCP 2638.

• Przetestować połączenie mechanizmu ODBC.
Manager zostało określone nazwane wystąpienie.

• Upewnić się, że serwer SQL jest uruchomiony i prawidłowo skonfigurowany.
• Upewnić się, że połączenie sieciowe między serwerem zarządzania i bazą danych SQL jest
•

prawidłowe.
Przetestować połączenie mechanizmu ODBC.

Aby zweryfikować komunikację z bazą danych programu Microsoft SQL Server Express:
1. W menu Start rozwiń Microsoft SQL Server 2017 i kliknij pozycję SQL Server 2017 Configuration Manager.
2. W oknie dialogowym SQL Server Configuration Manager rozwiń Konfiguracja sieciowa serwera SQL i wybierz
Protokoły dla wystąpienia programu SQLEXPRESS.
Pole TCP/IP należy ustawić na Włączone.
3. Kliknij prawym przyciskiem TCP/IP, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
4. Na karcie Adresy IP przewiń w dół do kategorii IPAll; w polu Port TCP wyświetlany jest numer portu, domyślnie 2638.
Aby sprawdzić komunikację z wbudowaną bazą danych:
Na serwerze zarządzania komputera kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne.
W oknie dialogowym Narzędzia administracyjne dwukrotnie kliknij pozycję Źródła danych (ODBC).
W oknie dialogowym Administrator źródeł danych ODBC kliknij kartę Systemowe DSN.
Na karcie Systemowe DSN dwukrotnie kliknij pozycję SymantecEndpointSecurityDSN.
Na karcie ODBC upewnij się, że nazwa listy rozwijanej Nazwa źródła danych to SymantecEndpointSecurityDSN i
wpisz opcjonalny opis.
6. Kliknij pozycję Zaloguj.
7. Na karcie Logowanie, w polu tekstowym Identyfikator użytkownika wpisz dba.
8. W polu tekstowym Hasło wpisz hasło bazy danych.
Jest to hasło bazy danych podane podczas instalowania serwera zarządzania.
9. Kliknij kartę Baza danych.
10. Na karcie Baza danych w polu tekstowym Nazwa serwera wpisz:
\\nazwa_serwera\nazwa_instancji
Jeśli używasz angielskiej wersji programu program Symantec Endpoint Protection Manager, wpisz wartość domyślną,
sem5. W przeciwnym razie pozostaw pole tekstowe Nazwa serwera puste.
11. Na karcie ODBC kliknij pozycję Testowanie połączenia i upewnij się, że test się powiódł.
12. Kliknij przycisk OK.
13. Kliknij przycisk OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Aby zweryfikować komunikację z bazą danych programu Microsoft SQL Server:
1. Na serwerze zarządzania komputera kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne.
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W oknie dialogowym Narzędzia administracyjne dwukrotnie kliknij pozycję Źródła danych (ODBC).
W oknie dialogowym Administrator źródeł danych ODBC kliknij kartę Systemowe DSN.
Na karcie Systemowe DSN dwukrotnie kliknij pozycję SymantecEndpointSecurityDSN.
Na liście rozwijanej Serwer upewnij się, że wybrany jest prawidłowy serwer i wystąpienie.
Kliknij przycisk Dalej.
Jako identyfikator logowania wpisz sa.
W polu tekstowym Hasło wpisz hasło bazy danych.
Jest to hasło bazy danych podane podczas instalowania serwera zarządzania.
9. Kliknij przycisk Dalej i upewnij się, że wybrano nazwę domyślnej bazy danych sem5.
10. Kliknij przycisk Dalej.
11. Kliknij przycisk Zakończ.
12. Kliknij przycisk Testowanie źródła danych i upewnij się, że wynik głosi:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TESTY UKOŃCZONO POMYŚLNIE!

Pliki komunikacji klient-serwer
Ustawienia komunikacji klient-serwer oraz inne ustawienia klienta są przechowywane w plikach na komputerze klienckim.
Table 190: Pliki klienta
Nazwa pliku

Opis

SerDef.dat

Zaszyfrowany plik, w którym przechowywane są ustawienia komunikacyjne według lokalizacji. W przypadku zmiany
lokalizacji przez użytkownika odczytywany jest plik SerDef.dat i do klienta zostają zastosowane odpowiednie
ustawienia komunikacji dotyczące nowej lokalizacji.

sylink.xml

W tym pliku przechowywane są globalne ustawienia komunikacji. Ten plik jest przeznaczony tylko do
użytku wewnętrznego i nie należy go edytować. Zawiera on ustawienia z programu Symantec Endpoint
Protection Manager. Jeśli plik zostanie edytowany, większość ustawień zostanie zastąpiona przez ustawienia
serwerazarządzania po następnym połączeniu klienta z serwerem.

SerState.dat

Zaszyfrowany plik, w którym przechowywane są informacje o graficznym interfejsie użytkownika, takie jak
rozmiar ekranu klienta, informacja, czy ma być wyświetlana konsola klienta dla funkcji Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów i usługi systemu Windows. Ten plik jest odczytywany podczas uruchamiania klienta.
Pozwala on na przywrócenie stanu interfejsu użytkownika sprzed zatrzymania klienta.

Rozwiązywanie problemów z raportami
Korzystając z raportów, należy pamiętać o następujących informacjach:

• Sygnatury czasowe, włącznie z czasami skanowania klientów, są podane w raportach i dziennikach według czasu

•
•
•
•

lokalnego użytkownika. Baza danych raportów zawiera zdarzenia oznaczone sygnaturą czasu uniwersalnego
(GMT). Podczas tworzenia raportu czas GMT jest konwertowany na czas lokalny komputera, na którym raport jest
wyświetlany.
Jeśli klienci zarządzani znajdują się w innej strefie czasowej niż serwer zarządzania i stosowana jest opcja filtru
Ustaw określone daty, wyświetlone mogą zostać nieoczekiwane wyniki. Może to wpływać na dokładność daty i czasu
zarówno na kliencie, jak i serwerze zarządzania.
W razie zmiany strefy czasowej na serwerze należy wylogować się z konsoli i ponownie zalogować, aby w dziennikach
i raportach zobaczyć prawidłowe czasy.
W niektórych przypadkach dane wyświetlane w raportach mogą nie odpowiadać dokładnie informacjom wyświetlanym
w produktach zabezpieczających. Brak zgodności tych danych jest spowodowany tym, że oprogramowanie do
generowania raportów agreguje zdarzenia zabezpieczeń.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa z funkcjami generowania raportów można używać protokołu SSL. Protokół SSL
zapewnia poufność i integralność danych oraz uwierzytelnianie między klientem a serwerem.
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•
•
•
•

•

Zobacz artykuł: Włączanie komunikacji SSL między menedżerem ochrony punktu końcowego firmy Symantec a jego
klientami
Informacje o kategorii zagrożenia w raportach są uzyskiwanie z internetowej witryny centrum Symantec Security
Response. Zanim konsola programu program Symantec Endpoint Protection Manager uzyska potrzebne informacje,
generowane raporty będą zawierać w polu Kategoria zagrożenia informację „Nieznana”.
Generowane raporty zawierają dokładne zestawienie zainfekowanych komputerów w sieci. Dane w raportach
pochodzą z dzienników, a nie z rejestru systemu Windows.
Jeśli podczas generowania raportów zawierających duże ilości danych występują błędy bazy danych, można zmienić
limity czasu bazy danych.
Zmienianie parametrów limitów czasu w celu sprawdzania raportów i dzienników
Jeśli wyświetlane są komunikaty o błędach CGI lub błędach zakończenia procesu, można zmienić inne parametry
limitów czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący dokument w następującym artykule: Raport SEPM nie odpowiada
lub wyświetla komunikat o błędzie limitu czasu podczas wykonywania zapytań o duże ilości danych.
Jeśli na komputerze wyłączono stosowanie adresów pętli zwrotnej, strony raportów nie są wyświetlane.
Uzyskiwanie dostępu do stron raportów, gdy wyłączone jest stosowanie adresów pętli zwrotnej

Zmienianie parametrów limitów czasu w celu sprawdzania raportów i
dzienników
Jeśli podczas wyświetlania raportów lub dzienników zawierających duże ilości danych występują błędy bazy danych,
można dokonać następujących zmian:

• Zmienić limit czasu połączenia z bazą danych.
• Zmienić limit czasu polecenia bazy danych.
Domyślne wartości tych ustawień dla usługi Reporting są następujące:

• Limit czasu dla połączenia — 300 sekund (5 minut)
• Limit czasu dla polecenia — 300 sekund (5 minut)
1. Aby zmienić wartości limitu czasu bazy danych w pliku Reporter.php, przejdź do następującego folderu domyślnego
na serwerze programu program Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources
2. Utwórz plik Reporter.php za pomocą dowolnego edytora zwykłych tekstów, na przykład Notatnika.
3. Znajdź wiersze $ConnectionTimeout oraz $CommandTimeout i zwiększ wartość (w sekundach). Jeśli któryś wiersz
nie istnieje, utwórz go. Aby zwiększyć limit czasu na przykład do 10 minut, zmień wartość w wierszu na następującą:
$CommandTimeout = 600;
$ConnectionTimeout = 600;

Dodaj te nowe wiersze przed następującymi znakami: ?>
4. Zapisz i zamknij plik Reporter.php.
NOTE
W przypadku wpisania wartości zero (0) lub pozostawienia pustego pola użyte zostanie ustawienie
domyślne.
Jeśli wyświetlane są komunikaty o błędach CGI lub błędach zakończenia procesu, można zmienić następujące
parametry:
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• Parametr max_execution_time w pliku Php.ini
• Parametry limitu czasu serwera Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout i FcgidIdleTimeout, w pliku httpd.conf
5. Aby zmienić wartość parametru max_execution_time w pliku Php.ini, przejdź do następującego folderu domyślnego na
serwerze programu program Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\Php
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Php.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
7. Na karcie Ogólne usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko do odczytu.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Otwórz plik Php.ini za pomocą edytora zwykłych tekstów, na przykład Notatnika.
10. Znajdź wpis max_execution_time i zwiększ wartość (w sekundach). Aby zwiększyć limit czasu na przykład do 10
minut, zmień wartość w wierszu na następującą:
max_execution_time=600
11. Zapisz i zamknij plik Php.ini.
12. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Php.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
13. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu.
14. Kliknij przycisk OK.
15. Aby zmienić parametry limitu czasu serwera Apache w pliku httpd.conf, przejdź do następującego folderu domyślnego
na serwerze programu program Symantec Endpoint Protection Manager:
C:\Program Files (x86)\Symantec\program Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf
16. Otwórz plik httpd.conf za pomocą dowolnego edytora zwykłych tekstów, na przykład Notatnika.
17. Znajdź następujące wiersze i zwiększ wartości (w sekundach).

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800
18. Zapisz i zamknij plik httpd.conf.

Uzyskiwanie dostępu do stron raportów, gdy wyłączone jest
stosowanie adresów pętli zwrotnej
Jeśli na komputerze wyłączono stosowanie adresów pętli zwrotnej, strony raportów nie są wyświetlane. W razie próby
zalogowania się do konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager lub dostępu do funkcji związanych
z raportami wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie:
Nie można nawiązać komunikacji ze składnikiem Reporting
Strona główna oraz strony Monitory i Raporty są puste. Strony Zasady, Klienci i Administrator wyglądają i działają
normalnie.
Aby wyświetlać składniki usługi Raporty o wyłączeniu adresów pętli zwrotnej, należy skojarzyć słowo localhost z adresem
IP komputera. W celu skojarzenia hosta lokalnego (localhost) można edytować plik hosts systemu Windows.
Logowanie się do usługi tworzenia raportów z poziomu samodzielnej przeglądarki internetowej
Aby skojarzyć hosta lokalnego z adresem IP na komputerach z systemem Windows:
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1. Przejdź do lokalizacji pliku hosts.
Domyślnie plik hosts znajduje się w lokalizacji %SystemRoot%\system32\drivers\etc
2. Otwórz plik hosts w edytorze tekstów.
3. Dodaj w pliku hosts następujący wiersz:
IPAddress localhost #aby zalogować się do funkcji raportowania,
gdzie można zastąpić IPAddress z adresem IP komputera. Za znakiem # można dodać dowolny komentarz. Można na
przykład wpisać następujący wiersz:
192.168.1.100 localhost # Ten wpis dotyczy adresu IPv4 komputera z konsolą
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Ten wpis dotyczy adresu IPv6 komputera z konsolą
Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
4. Zapisz i zamknij plik.

Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z
konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager
Narzędzie Power Eraser przeprowadza agresywne skanowanie i analizę, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z bardzo
zainfekowanymi komputerami z systemem Windows. Ponieważ analiza wykonywana przez narzędzie Power Eraser jest
agresywna, w wynikach często znajdują się krytyczne pliki, które mogą być potrzebne użytkownikowi. Narzędzie Power
Eraser może generować więcej wyników fałszywie dodatnich niż skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware.
WARNING
Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać tylko w sytuacjach awaryjnych, takich jak niestabilna praca
komputera lub nieustępujący problem. Zwykle narzędzie Power Eraser jest uruchamiane na jednym komputerze
lub w małej grupie komputerów. W tym samym czasie nie należy uruchamiać innych aplikacji. W niektórych
przypadkach o konieczności uruchomienia narzędzia Power Eraser informują alerty o zdarzeniach zwykłego
skanowania.
Różnice między używaniem narzędzia Power Eraser uruchomionego z programu program Symantec Endpoint
Protection Manager i uruchomionym lokalnie z narzędzia SymdDiag
Narzędzie Power Eraser można uruchomić zdalnie z konsoli zarządzania klienta systemu Windows. Program
Symantec Endpoint Protection nie oferuje opcji bezpośredniego uruchamiania narzędzia Power Eraser z klienta.
Jednak użytkownik komputera klienckiego może pobrać narzędzie SymDiag i uruchomić z niego narzędzie Power
Eraser.

• W przypadku używania narzędzia SymDiag zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser nie są zapisywane w
•

dziennikach programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Gdy użytkownik uruchamia narzędzie Power Eraser z konsoli, nie sprawdza ono specyficznych dla użytkownika
punktów ładowania, rejestracji i folderów sprawdzanych przez narzędzie SymDiag.
NOTE

Należy dopilnować, aby narzędzie Power Eraser nie było uruchamiane jednocześnie z konsoli oraz lokalnie z
narzędzia SymDiag. W przeciwnym razie może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność komputera.
Narzędzie Power Eraser wykorzystuje dużo zasobów komputera. W przypadku wielokrotnego uruchamiania narzędzia
Power Eraser na komputerze pliki narzędzia zajmują dużo miejsca na dysku komputera. W czasie każdej analizy
narzędzie Power Eraser zapisuje informacje o wykrytych zagrożeniach w plikach przechowywanych w folderze aplikacji
Symantec Endpoint Protection. Pliki są przeczyszczane w momencie przeczyszczania dzienników przez klienta.
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Różnice między skanowaniem za pomocą narzędzia Power Eraser a skanowaniem w poszukiwaniu wirusów i
programów typu spyware
Działanie narzędzia Power Eraser różni się od zwykłych metod skanowania pod następującymi względami:

• W przeciwieństwie do pełnego skanowania narzędzie Power Eraser nie skanuje wszystkich plików na komputerze.
•
•
•

Narzędzie Power Eraser sprawdza punkty ładowania i lokalizacje punktów ładowania na dysku oraz uruchomione
procesy i zainstalowane usługi.
Zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser nie są widoczne w sekcji Kwarantanna.
Narzędzie Power Eraser ma pierwszeństwo przed skanowaniem w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
Uruchomienie narzędzia Power Eraser powoduje anulowanie przez program Symantec Endpoint Protection trwających
skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
Narzędzie Power Eraser nie naprawia automatycznie wykrytych zagrożeń. Należy ręcznie przejrzeć listę wykryć
w dzienniku skanowania lub dzienniku zagrożenia, a następnie wybrać odpowiednie działanie z dziennika. Można
usunąć wykryte zagrożenie lub oznaczyć je jako bezpieczne (bez działania). Można również przywrócić (cofnąć)
usunięte wykryte zagrożenie.

Narzędzie Power Eraser może działać w trybie zwykłym i w trybie z wykrywaniem narzędzi typu rootkit. W trybie
wykrywania narzędzi typu rootkit przed uruchomieniem skanowania jest wymagane ponowne uruchomienie. Dodatkowo
w przypadku wybrania usunięcia jakiegokolwiek zagrożenia wykrytego przez narzędzie Power Eraser należy ponownie
uruchomić komputer, aby naprawa została dokończona.
Omówienie ogólnych czynności, jakie należy wykonać w celu uruchomienia narzędzia Power Eraser
W przypadku uruchamiania narzędzia Power Eraser z konsoli należy wykonać dwie ogólne czynności:

• Uruchom analizę narzędzia Power Eraser na jednym komputerze lub w małej grupie komputerów. Narzędzie Power
•

Eraser nie naprawia automatycznie żadnych wykrytych zagrożeń, ponieważ wśród nich mogą znajdować się wyniki
fałszywie dodatnie.
Przejrzyj zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser w dzienniku zagrożeń i dzienniku skanowania, a następnie
ręcznie zleć usunięcie wykrytych zagrożeń. Można również potwierdzić wykryte zagrożenia, które mają zostać
zignorowane lub pozostawione bez działania.

Szczegółowe informacje o sposobie uruchamiania narzędzia Power Eraser z konsoli oraz sprawdzania poprawności
ustawień skonfigurowanych w konsoli znajdują się w omówionej procedurze.
Zadania do wykonania, gdy konieczne jest uruchomienie narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Omówienie ustawień zasady programu program Symantec Endpoint Protection Manager, które mają wpływ na
narzędzie Power Eraser
Poniżej wymieniono ustawienia zasady, które mają wpływ na narzędzie Power Eraser:

• Ustawienia skanowania dotyczące interakcji użytkownika

•

•

Podobnie jak w przypadku skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware, można pozwolić
użytkownikom na anulowanie dowolnej analizy narzędzia Power Eraser. Użytkownicy nie mogą jednak wstrzymać ani
odłożyć pracy narzędzia Power Eraser.
Zezwalanie użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania i interakcję ze skanowaniami na komputerach z
systemem Windows
Zasada wyjątków
Narzędzie Power Eraser uwzględnia następujące wyjątki wirusów i programów typu spyware: plik, folder, znane
zagrożenie, aplikacja i zaufana domena internetowa. Narzędzie Power Eraser nie uwzględnia wyjątków rozszerzeń
plików.
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Ustawienia przechowywania dziennika
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•

•

•

Działania względem zagrożeń wykrytych przez narzędzie Power Eraser można podejmować tak długo, jak długo są
one widoczne w dziennikach. Dzienniki są przeczyszczane po czasie określonym w zasadzie ochrony przed wirusami i
programami typu spyware. Domyślnie zdarzenia dziennika są dostępne przez 14 dni. Można zmodyfikować ustawienia
przechowywania dziennika albo, po wygaśnięciu zdarzenia, uruchomić kolejne skanowanie i wypełnić dziennik danymi.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows
Opcje ponownego uruchamiania
Gdy narzędzie Power Eraser jest uruchamiane w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit, ustawienia ponownego
uruchamiania można skonfigurować specjalnie na potrzeby analizy narzędzi typu rootkit. Administrator musi mieć
przypisane uprawnienie ponownego uruchamiania. Po wybraniu opcji usunięcia zagrożenia wykrytego przez narzędzie
Power Eraser komputer używa ustawień ponownego uruchamiania grupy. Do ponownego uruchamiania i kończenia
naprawy narzędzie Power Eraser nie używa ustawień ponownego uruchamiania dotyczących analizy narzędzi typu
rootkit.
Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager
Kwerendy dotyczące reputacji
Podczas skanowania i podejmowania decyzji o plikach narzędzie Power Eraser używa serwera usługi Symantec
Insight w chmurze. W przypadku wyłączenia kwerend dotyczących reputacji albo gdy komputer kliencki nie może
połączyć się z serwerem usługi Insight, narzędzie Power Eraser nie może korzystać z danych usługi Symantec
Insight. Bez danych z usługi Symantec Insight narzędzie Power Eraser wykrywa mniej zagrożeń oraz istnieje większe
prawdopodobieństwo, że wykryte zagrożenia to wyniki fałszywie dodatnie. Aby włączyć kwerendy dotyczące reputacji,
należy włączyć opcję Zezwalaj na wyszukiwania Insight w celu wykrywania zagrożeń. Ta opcja jest domyślnie
włączona.
W jaki sposób program Symantec Endpoint Protection korzysta z usługi Symantec Insight przy podejmowaniu decyzji
o plikach
Wysyłki
Gdy jest włączona opcja Zagrożenia wykryte przez program antywirusowy, Symantec Endpoint Protection wysyła
informacje o zagrożeniach wykrytych przez narzędzie Power Eraser do firmy Symantec. Ta opcja jest domyślnie
włączona.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci

Rozwiązywanie problemów z komputerem za pomocą narzędzia diagnostycznego firmy Symantec (SymDiag)

Zadania do wykonania, gdy konieczne jest uruchomienie narzędzia
Power Eraser z konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Zwykle uruchomienie analizy narzędzia Power Eraser jest konieczne, gdy w dzienniku zagrożeń znajduje się informacja o
nieudanej naprawie i zalecenie użycia narzędzia Power Eraser. Narzędzie Power Eraser można również uruchomić, gdy
komputer zaczyna działać niestabilnie i istnieje podejrzenie, że jest na nim zainstalowane oprogramowanie destrukcyjne
lub wirus, którego nie da się usunąć.
WARNING
Narzędzia Power Eraser należy używać ostrożnie. Przeprowadzana analiza jest agresywna i zwraca dużo
wyników fałszywie dodatnich.
Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Na komputerach klienckich z systemem Windows narzędzie Power Eraser można uruchomić wyłącznie z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
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NOTE
Narzędzie Power Eraser działa w jednym z dwóch trybów: bez wykrywania narzędzi typu rootkit lub z
wykrywaniem narzędzi typu rootkit. W przypadku analizy z wykrywaniem narzędzi typu rootkit jest wymagane
ponowne uruchomienie. W celu uruchomienia narzędzia Power Eraser w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit
wymagane są uprawnienia administratora do ponownego uruchamiania.
Table 191: Zadania do wykonania, gdy konieczne jest uruchomienie narzędzia Power Eraser z konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager
Zadanie

Opis

Ustaw uprawnienia administratora Aby uruchamiać narzędzie Power Eraser na komputerach klienckich, administratorzy
umożliwiające uruchamianie
muszą mieć przypisane następujące uprawnienia dostępu do poleceń:
narzędzia Power Eraser
• Rozpocznij analizę narzędzia Power Eraser
• Ponownie uruchom komputery klienckie (wymagane do uruchamiania narzędzia Power
Eraser w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit)
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
Ustaw zasadę przechowywania
dziennika

Ustawienie przechowywania dziennika decyduje o tym, jak długo zdarzenia są dostępne i
umożliwiają narzędziu Power Eraser wykonywanie działań naprawy i przywracania. Jeśli potrzeba
więcej czasu na te działania, można zmodyfikować ustawienie przechowywania dziennika.
Inną opcją jest ponowne uruchomienie narzędzia Power Eraser w celu ponownego wypełnienia
dzienników danymi.
Ustawienie przechowywania dziennika to element dodatkowych opcji w zasadzie ochrony przed
wirusami i programami typu spyware.
Modyfikowanie ustawień obsługi dziennika i powiadomień na komputerach z systemem Windows

Upewnij się, że klienty mają
połączenie z Internetem

Komputery klienckie wymagają dostępu do Internetu, tak aby narzędzie Power Eraser mogło
podejmować decyzje o potencjalnych zagrożeniach na podstawie danych dotyczących reputacji
pobranych z usługi Symantec Insight.
Jeśli dostęp do Internetu jest tymczasowy lub nie ma dostępu do Internetu, narzędzie Power
Eraser nie będzie mogło używać danych usługi Symantec Insight. Bez danych z usługi
Symantec Insight narzędzie Power Eraser wykrywa mniej zagrożeń oraz istnieje większe
prawdopodobieństwo, że wykryte zagrożenia to wyniki fałszywie dodatnie.

Uruchom na komputerze klienckim
analizę narzędzia Power Eraser
z programu program Symantec
Endpoint Protection Manager

Określ, czy narzędzie Power Eraser ma działać w trybie zwykłym czy w trybie z wykrywaniem
narzędzi typu rootkit.
Polecenia narzędzia Power Eraser można wywoływać z różnych miejsc programu program
Symantec Endpoint Protection Manager:
• Strona Klienty
• Dziennik stanu komputera
• Dziennik zagrożeń
Note: Użytkownik komputera klienckiego nie może uruchomić narzędzia Power Eraser
bezpośrednio z interfejsu użytkownika klienta. Narzędzie Power Eraser jest dostępne jako
składnik narzędzia SymDiag. Jeśli jednak użytkownik klienta uruchomi narzędzie, utworzone
dzienniki zawierające zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser nie zostaną wysłane do
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Rozpoczynanie analizy narzędzia Power Eraser z programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Stan polecenia można wyświetlić w dzienniku Stan polecenia. W celu zwiększenia przejrzystości
wpisy dziennika można filtrować tak, aby były widoczne tylko polecenia narzędzia Power Eraser.
Po uruchomieniu narzędzia Power Eraser wyniki można wyświetlić w dzienniku skanowania lub
dzienniku zagrożeń. Dziennik skanowania informuje, czy istnieją oczekujące wyniki skanowania.
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Zadanie
Anuluj polecenie lub działanie
narzędzia Power Eraser na
komputerze klienckim

Opis
Aby anulować polecenie narzędzia Power Eraser, użyj dziennika Stan polecenia.
Note: Działania narzędzia Power Eraser pracującego w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit
nie można anulować po wyświetleniu na komputerze klienckim monitu ponownego uruchomienia.
Po ponownym uruchomieniu działanie narzędzia Power Eraser może anulować tylko użytkownik
komputera, jeśli anulowanie skanowania przez użytkownika jest dozwolone w zasadzie ochrony
przed wirusami i programami typu spyware.
Po anulowaniu polecenia narzędzia Power Eraser można również anulować wszelkie oczekujące
działania skojarzone z dowolną analizą narzędzia Power Eraser, na przykład działanie naprawy
lub cofania.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli

Wyświetl zagrożenia wykryte
przez narzędzie Power Eraser w
dziennikach

Zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser można wyświetlić w następujących
dziennikach programu program Symantec Endpoint Protection Manager:
• Dziennik skanowania
W dzienniku skanowania jest dostępny filtr Typ skanowania, który umożliwia wyświetlanie
wyłącznie wyników narzędzia Power Eraser. W takim widoku znajduje się też informacja,
czy istnieją oczekujące wyniki skanowania. Aby wyświetlić widok Zagrożenia wykryte przez
narzędzie Power Eraser, w filtrowanym widoku należy wybrać opcję Wykryte zagrożenia.
• Dziennik zagrożeń
W dzienniku zagrożeń jest dostępny podobny filtr wykryć narzędzia Power Eraser. Jednak w
dzienniku zagrożeń nie ma informacji o tym, czy istnieją oczekujące wyniki skanowania.
• Dziennik stanu komputera
Dziennik stanu komputera może zawierać ikony raportu w kolumnie Zainfekowane. Ikona
szczegółów zdarzenia to łącze do raportu zawierającego wszystkie bieżące zagrożenia,
których nie można naprawić. Raport zawiera tylko wykryte zagrożenia z dziennika oraz
zagrożenia nierozwiązane. Raport może zalecać uruchomienie narzędzia Power Eraser na
niektórych komputerach.
Ikona narzędzia Power Eraser to łącze do raportu zawierającego zagrożenia, które
zostały wykryte na komputerze przez narzędzie Power Eraser i które wymagają działania
administratora.
Te ikony są również widoczne w kolumnie Stan na stronie Klienty.
Wyświetlanie dzienników

Sprawdź powiadomienia z
zaleceniem uruchomienia
narzędzia Power Eraser na
komputerach klienckich

Domyślnie administrator otrzymuje powiadomienie, gdy zwykłe skanowanie nie może naprawić
infekcji i jest zalecane użycie narzędzia Power Eraser. Powiadomienie z zaleceniem użycia
narzędzia Power Eraser można sprawdzić na stronie Monitory > Powiadomienia.
Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień

Wyświetl zagrożenia wykryte
przez narzędzie Power Eraser na
stronie Stan polecenia

Dostęp do raportów o zagrożeniach wykrytych przez narzędzie Power Eraser można uzyskać na
stronie Stan polecenia.
W kolumnie Stan ukończenia jest wyświetlana ikona szczegółów zdarzenia. Ikona to łącze do
raportu zawierającego informacje o elementach wykrytych przy użyciu polecenia Rozpocznij
analizę narzędzia Power Eraser lub dowolnego innego polecenia skanowania.
O konkretnym skanowaniu informuje opcja szczegółów stanu polecenia. Aby pobrać informacje o
konkretnym komputerze klienckim, można kliknąć ikonę szczegółów zdarzenia.
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za pomocą konsoli

Wyświetl zagrożenia wykryte
przez narzędzie Power Eraser na
karcie Klienty

Dostęp do raportów o wykryciach narzędzia Power Eraser można uzyskać na karcie Klienty na
stronie Klienty.
Jeśli są dostępne informacje, w kolumnie Stan jest widoczna ikona raportu. Ikona szczegółów
zdarzenia to łącze do raportu zawierającego wszystkie bieżące zagrożenia, których nie można
naprawić. Raport zawiera informacje o zagrożeniach wykrytych przez narzędzie Power Eraser.
Ikona narzędzia Power Eraser to łącze do raportu zawierającego zagrożenia, które zostały
wykryte na komputerze przez narzędzie Power Eraser i które wymagają działania administratora.
Ikony są również widoczne w dzienniku Stan komputera.
Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
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Zadanie
Rozwiąż lub przywróć zagrożenia
wykryte przez narzędzie Power
Eraser wymienione w dzienniku
skanowania lub dzienniku
zagrożeń w programie program
Symantec Endpoint Protection
Manager

Opis
W przeciwieństwie do skanowań programu Symantec Endpoint Protection narzędzie Power
Eraser nie naprawia automatycznie wykrytych zagrożeń. Analiza narzędzia Power Eraser jest
agresywna i może zwracać dużo wyników fałszywie dodatnich. Po określeniu, czy wykrycie
wymaga naprawy, należy ręcznie zainicjować naprawę.
Można również cofnąć (przywrócić) naprawę zagrożenia wykrytego przez narzędzie Power
Eraser.
Reagowanie na zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser

Rozpoczynanie analizy narzędzia Power Eraser z programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
Narzędzie Power Eraser można uruchomić w celu przeanalizowania i wykrycia nieustających zagrożeń na jednym
komputerze lub w małej grupie komputerów.
Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Po wykryciu potencjalnych zagrożeń przez narzędzie Power Eraser użytkownik sprawdza je i określa, które z nich są
faktycznymi zagrożeniami. Narzędzie Power Eraser nie naprawia automatycznie wykrytych zagrożeń. Należy ręcznie
uruchomić narzędzie Power Eraser w celu naprawienia faktycznych zagrożeń. Narzędzie Power Eraser można również
uruchomić względem konkretnych zagrożeń wykrytych przez inne funkcje ochrony. Narzędzie Power Eraser jest
uruchamiane na komputerach skojarzonych z wykrytym zagrożeniem.
Zadania do wykonania, gdy konieczne jest uruchomienie narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Reagowanie na zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser
NOTE
Gdy narzędzie Power Eraser pracuje w trybie wykrywania narzędzi typu rootkit i na komputerze klienckim
jest wyświetlany komunikat ponownego uruchomienia, ani administrator, ani użytkownik nie mogą anulować
działania narzędzia Power Eraser. Po ponownym uruchomieniu działanie narzędzia Power Eraser może
anulować użytkownik, jeśli anulowanie skanowania przez użytkownika jest dozwolone w zasadzie ochrony
przed wirusami i programami typu spyware.
1. Aby uruchomić analizę narzędzia Power Eraser na stronie Klienci w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager, na stronie Klienci na karcie Klienci wybierz komputery, które chcesz przeanalizować.
Wybranie wielu komputerów może niekorzystnie wpłynąć na wydajność sieci.
2. W obszarze Zadania kliknij pozycję Wykonaj polecenie na komputerach, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij
analizę narzędzia Power Eraser.
3. W oknie dialogowym Wybierz narzędzie Power Eraser określ, czy narzędzie Power Eraser ma być uruchamiane w
trybie wykrywania narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit można ustawić opcje ponownego
uruchamiania. Do ustawiania opcji ponownego uruchamiania i wykonywania skanowania w trybie narzędzi typu rootkit
są wymagane uprawnienia administratora.
4. Kliknij przycisk OK.
Narzędzie Power Eraser zostanie uruchomione na wybranych komputerach. Polecenie można anulować na karcie
Stan polecenia na stronie Monitory.
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5. Aby uruchomić analizę narzędzia Power Eraser w dzienniku stanu komputera w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager, na pasku bocznym kliknij pozycję Monitory i wybierz kartę Dzienniki.
6. Z listy Typ dziennika wybierz pozycję Stan komputera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
7. Wybierz komputery, na których chcesz uruchomić narzędzie Power Eraser i wybierz opcję Rozpocznij analizę
narzędzia Power Eraser w oknie dialogowym Polecenia.
Wybranie wielu komputerów może niekorzystnie wpłynąć na wydajność sieci.
8. Kliknij polecenie Uruchom.
9. W oknie dialogowym Wybierz narzędzie Power Eraser określ, czy narzędzie Power Eraser ma być uruchamiane w
trybie wykrywania narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit można ustawić opcje ponownego
uruchamiania. Do ustawiania opcji ponownego uruchamiania i wykonywania skanowania w trybie narzędzi typu rootkit
są wymagane uprawnienia administratora.
10. Kliknij przycisk OK.
Narzędzie Power Eraser zostanie uruchomione na wybranych komputerach. Polecenie można anulować na karcie
Stan polecenia.
11. Aby uruchomić analizę narzędzia Power Eraser w dzienniku zagrożeń w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager, na pasku bocznym kliknij pozycję Monitory i wybierz kartę Dzienniki.
12. Z listy Typ dziennika wybierz pozycję Dziennik zagrożeń, a następnie kliknij pozycję Wyświetl dziennik.
13. Wybierz zagrożenia, dla których chcesz uruchomić narzędzie Power Eraser. W kolumnie Działanie zdarzenia może
być widoczny alert z informacją o konieczności uruchomienia narzędzia Power Eraser.
Narzędzie Power Eraser można uruchomić względem dowolnego zagrożenia widocznego w dzienniku.
14. Wybierz opcję Rozpocznij analizę narzędzia Power Eraser z listy rozwijanej Działanie lub z kolumny Działanie.
15. Kliknij polecenie Uruchom.
16. W oknie dialogowym Wybierz narzędzie Power Eraser określ, czy narzędzie Power Eraser ma być uruchamiane w
trybie wykrywania narzędzi typu rootkit. W trybie wykrywania narzędzi typu rootkit można ustawić opcje ponownego
uruchamiania. Do ustawiania opcji ponownego uruchamiania i wykonywania skanowania w trybie narzędzi typu rootkit
są wymagane uprawnienia administratora.
17. Kliknij przycisk OK.
Narzędzie Power Eraser jest uruchamiane na komputerach zainfekowanych wybranym zagrożeniem. Polecenie
można anulować na karcie Stan polecenia.

Reagowanie na zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser
Narzędzie Power Eraser nie naprawia problemów wykrytych podczas skanowania, ponieważ funkcja agresywnego
wykrywania jest podatna na fałszywe alarmy. Naprawę wykrytych zdarzeń należy uruchomić po sprawdzeniu wyników
wykrywania w dziennikach i podjęciu decyzji, czy problemy mają zostać naprawione. Jeśli zostanie wybrana naprawa,
narzędzie Power Eraser usunie pliki powiązane z wykrytym zagrożeniem. Usunięte pliki można jednak przywrócić do
momentu oczyszczenia dzienników.
Zasada przechowywania dzienników określa, przez jaki czas dostępne są zdarzenia narzędzia Power Eraser. Domyślnie
zdarzenia są dostępne przez 14 dni.
Zadania do wykonania, gdy konieczne jest uruchomienie narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
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Aby zareagować na zagrożenia wykryte przez narzędzie Power Eraser:
1. Upewnij się, że analiza za pomocą narzędzia Power Eraser została ukończona.

• Dziennik Stan komputera zawiera ikonę, która wskazuje ukończenie skanowania.
• Dziennik skanowania zawiera informacje na temat ukończenia analizy za pomocą narzędzia Power Eraser.
2. W dzienniku zagrożeń lub na stronie Dziennik skanowania > Przejrzyj wykryte zagrożenia wybierz jedno lub wiele
wykrytych zagrożeń, do których ma zostać zastosowane działanie.

• Obok konkretnego zagrożenia oznaczonego jako Znaleziono możliwe zagrożenie (Oczekiwanie na działanie
•

administratora) kliknij ikonę dodawania w kolumnie Działanie.
Zaznacz wiele zagrożeń oznaczonych jako Znaleziono możliwe zagrożenie (Oczekiwanie na działanie
administratora), a następnie wybierz działanie z menu rozwijanego Działanie.

3. Należy wybrać jedno z poniższych działań:

• Usuń zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser
•

Rozwiązuje problem z zagrożeniem usuwając je z komputera. Narzędzie Power Eraser zapisuje bezpieczny plik
kopii zapasowej, który można przywrócić.
Zignoruj zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser
Wskazuje, że wykryte zagrożenie zostało sprawdzone i nie trzeba naprawiać tego problemu.
NOTE
Zmienia działanie dotyczące zdarzenia na „Pozostawione przez Administratora” w dziennikach konsoli
zarządzania. Nie powoduje zaktualizowania odpowiedniego działania dotyczącego zdarzenia na
komputerze klienckim. W dzienniku klienta działanie dotyczące zdarzenia jest nadal wyświetlane jako
„Oczekiwanie na analizę”.

4. Jeśli zostało wybrane działanie z menu rozwijanego Działanie, należy kliknąć przycisk Zastosuj.
Jeśli zostało wybrane działanie Zignoruj zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser, wykryte zagrożenie
będzie wyświetlane jako Znaleziono możliwe zagrożenie (pozostawione).
Usunięte zagrożenie oznaczone jako Znaleziono możliwe zagrożenie (usunięte) można przywrócić, wybierając
działanie Przywróć zagrożenie wykryte za pomocą narzędzia Power Eraser.
Table 192: Podsumowanie stanów wykrywania w narzędziu Power Eraser
Stan wykrywania

Opis

Oczekujące na działanie
administratora

Narzędzie Power Eraser wykryło potencjalne zagrożenie. Należy sprawdzić informacje o ryzyku
i zdecydować, czy narzędzie Power Eraser powinno naprawić problem, czy też zagrożenie ma
zostać pozostawione bez zmian.

Przywrócone

Administrator przywrócił wszystkie pliki, które zostały przeniesione po żądaniu naprawy problemu
przez narzędzie Power Eraser.

Usunięto

Administrator zażądał rozwiązania problemu i usunięcia zagrożenia przez narzędzie Power
Eraser. Podczas usuwania zagrożenia narzędzie Power Eraser usuwa powiązane z zagrożeniem
pliki, ale tworzy ich bezpieczne kopie zapasowe z możliwością przywrócenia. Umożliwia to
przywrócenie usuniętego zagrożenia, które zostanie później uznane za bezpieczne. Pliki można
przywrócić do momentu oczyszczenia dzienników.

Pozostawione przez
Administratora

Administrator zażądał pozostawienia zagrożenia bez zmian przez narzędzie Power Eraser.
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Dodatki
Uzyskaj dodatkowe informacje na temat porównania funkcji klienta, narzędzi, opcji wiersza polecenia oraz narzędzi
instalacyjnych innych firm
This section includes a comparison of client features, tools included with Symantec Endpoint Protection, client commandline options, Windows installation with third-party tools, and more.

Funkcje programu Symantec Endpoint Protection zależne od platformy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funkcje ochrony klienta zależne od platformy
Funkcje zarządzania serwerem zależne od platformy
Funkcje automatycznego uaktualniania zależne od platformy
Ustawienia zasad ochrony przed wirusami i programami typu spyware zależne od platformy
Ustawienia zasad Zapobieganie włamaniom i Ograniczenie ataków na pamięć zależne od platformy
Ustawienia zasad usługi LiveUpdate zależne od platformy
Ustawienia zasad przekierowania ruchu sieciowego oparte na platformie (były to Integracje)
Ustawienia zasady wyjątków zależne od platformy
Różnice funkcji Kontrola urządzeń zależne od platformy

Jak wybrać typ instalacji klienta
Symantec Endpoint ProtectionZależności funkcji programu na klientach systemu Windows (od wersji 12.1.x do 14.x)
Funkcje ochrony klienta zależne od platformy
Table 193: Funkcje ochrony klienta zależne od platformy
Funkcja klienta
Ochrona przed wirusami i
programami typu spyware

Windows
Tak

Mac

Linux

Tak

Tak

Zapobieganie lukom w
Tak
zabezpieczeniach sieci i hostów
• Ochrona przed zagrożeniami
sieciowymi (Zapobieganie
włamaniom i zapora)
• Ograniczenie ataków na
pamięć (wprowadzone po
raz pierwszy w wersji 14 pod
nazwą Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach)

• Zapora (od wersji 14.2)
• Zapobieganie włamaniom

Nie

Zapobieganie zagrożeniom
• Kontrola aplikacji i urządzeń
• Technologia SONAR

Tak

Tylko Kontrola urządzeń (dla
wersji 14)

Nie

Integralność hosta

Tak

Nie

Nie

Inne funkcje ochrony
• Blokada systemu
• Ochrona integralności

Tak

Nie

Nie

(od wersji 12.1.4)
Funkcja zapobiegania
włamaniom dla klientów
systemu Mac nie obsługuje
sygnatur niestandardowych.
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About application control, system lockdown, and device control
Sposób działania integralności hosta
Funkcje zarządzania zależne od platformy
Table 194: Funkcje zarządzania zależne od platformy
Funkcja zarządzania

Windows

Mac

Linux

Zdalne wdrażanie klientów
z serwera program
Symantec Endpoint
Protection Manager
• Łącze internetowe i
wiadomość e-mail
• Zdalne wypychanie
• Zapisz pakiet

Tak

Tak

Tak (tylko opcje Łącze
internetowe i wiadomość email, tylko Zapisz pakiet)

Uruchamianie poleceń
na klientach z serwera
zarządzania

• Skanowanie
• Aktualizuj treść
• Aktualizacja treści i

• Skanowanie
• Aktualizuj treść
• Aktualizacja treści i

• Skanowanie
• Aktualizuj treść
• Aktualizacja treści i

skanowanie

skanowanie

skanowanie

• Rozpocznij analizę za pomocą • Ponownie uruchom komputery • Włącz funkcję Automatyczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Włączanie monitorowania
zapamiętanych aplikacji i
aplikacji sieciowych

narzędzia Power Eraser (od
wersji 12.1.5)
Ponownie uruchom komputery
klienckie
Włącz funkcję Automatyczna
ochrona
Włącz funkcję Ochrona przed
zagrożeniami sieciowymi
Wyłącz funkcję Ochrona przed
zagrożeniami sieciowymi
Włącz funkcję Download
Insight
Wyłącz funkcję Download
Insight
Utwórz listę niepowtarzalnych
identyfikatorów plików (od
wersji 12.1.6)
Usuń z obszaru
kwarantanny**
Anuluj wszystkie
skanowania**

•
•
•

klienckie (tylko wymuszone
ponowne uruchomienie)
Włącz funkcję Automatyczna
ochrona
Włącz funkcję Ochrona przed
zagrożeniami sieciowymi (od
wersji 12.1.4)
Wyłącz funkcję Ochrona przed
zagrożeniami sieciowymi (od
wersji 12.1.4)

ochrona

Tak

Nie

Nie

Tworzenie lokalizacji
Tak
i ustawianie zasad
zabezpieczeń stosowanych
według lokalizacji

Tak

Nie
Lokalizację klienta można
wyświetlić według wiersza
polecenia, jednak klient nie
przełącza automatycznie
lokalizacji w oparciu o określone
kryteria.
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Funkcja zarządzania

Windows

Ustaw opcje ponownego
uruchamiania dla klientów

Tak

Szybkie raporty i
zaplanowane raporty

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Ustawianie rozmiaru i
•
opcji przechowywania dla •
dzienników zarządzanych •
na komputerach klienckich
•
•
•

Mac

Linux

Nie

Nie

Inspekcja
Kontrola aplikacji i urządzeń
Zgodność
Stan komputera
Funkcja Oszustwo (14.0.1)
Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i
hostów
Zagrożenie
Skanowanie
System

• Stan komputera
• Zapobieganie lukom w

•
•
•
•
•

System
Zabezpieczenia i zagrożenia
Zabezpieczenia
Ruch
Pakiet
Kontrola

• System
• Zabezpieczenia i zagrożenia
• Zabezpieczenia

•
•

zabezpieczeniach sieci i
hostów
Zagrożenie
Skanowanie

Inspekcja
Stan komputera
Zagrożenie
Skanowanie
System

• System
• Zabezpieczenia i zagrożenia

Ochrona klientów hasłem

Tak

Odinstalowywanie klienta (14.0.1) Nie

Przenoszenie klientów na
inny serwer zarządzania
za pomocą narzędzia
SylinkDrop

Tak

Tak

Nie

Przenoszenie klientów na
inny serwer zarządzania
poprzez ponowne
wdrożenie pakietu
klienta za pomocą opcji
Wdrażanie pakietu
aktualizacji komunikacji

Tak

Tak

Nie

Konfiguracja klientów
Tak
do przekazywania
zamaskowanych informacji
dotyczących zabezpieczeń
do firmy Symantec

(12.1.4 lub nowszy)
Nie
Ustawienia wysyłki kontrolują
jedynie informacje o zagrożeniach
wykrytych przez ochronę
antywirusową.
Istnieje możliwość ręcznego
włączenia i wyłączenia
zapobiegania włamaniom na
klientach.
Jak wyłączyć przesyłanie danych
IPS na klientach programu
Symantec Endpoint Protection for
Mac

Konfiguracja klientów do
Tak
bezpiecznego przesyłania
zamaskowanych informacji
systemowych i informacji
na temat użytkowania

Nie

Nie
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Funkcja zarządzania

Windows

Mac
Dotyczy tylko usługi LiveUpdate

Linux

Włączanie zewnętrznej
komunikacji między
serwerem zarządzania a
klientami

Tak

Zarządzaj ustawieniami
komunikacji klienta

• Listy serwerów zarządzania
• Listy serwerów zarządzania
• Listy serwerów zarządzania
• Tryb komunikacji (wypychania • Tryb komunikacji (wypychania • Tryb komunikacji (wypychania
lub ściągania)

• Ustaw interwał pulsu
• Przekaż zapamiętane
•
•
•

aplikacje
Natychmiast przekaż
zdarzenia krytyczne
Ustaw losowość pobierania
Ustaw preferencje ponownego
połączenia

Nie

lub ściągania)

lub ściągania)

• Ustaw interwał pulsu
• Ustaw interwał pulsu
• Ustaw losowość pobierania
• Ustaw preferencje ponownego
połączenia

Konfigurowanie klientów
Tak
do korzystania z serwerów
prywatnych (12.1.6)
• Serwer Wykrywania
zagrożeń i odpowiedzi
dla systemu
końcowego do
wyszukiwania oraz
zgłoszeń Insight
• Prywatny serwer Insight
do wyszukiwania
Insight

Nie

Nie

Automatyczne
uaktualnienia klienta
programu Symantec
Endpoint Protection
za pomocą funkcji
automatycznego
uaktualniania

Tak (14)

Nie

Automatycznie odinstaluj
Tak
istniejące oprogramowanie
zabezpieczające innej firmy

Nie

Nie

Automatycznie
odinstalowanie klienta
programu Symantec
Endpoint Protection
sprawiającego problem

Nie

Nie

Tak

Tak (14)
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Funkcja zarządzania
Uwierzytelnianie w
przypadku logowania
do program Symantec
Endpoint Protection
Manager

Windows

Mac

• Uwierzytelnianie programu
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection
Manager
Uwierzytelnianie
dwuskładnikowe (14.2)
Uwierzytelnianie RSA SecurID
Uwierzytelnianie usług
katalogowych
Uwierzytelnianie za pomocą
karty inteligentnej (PIV/CAC)
(14.2)

Nie dotyczy

Linux
Nie dotyczy

**Uruchomienie tych poleceń jest możliwe tylko podczas wyświetlania dzienników w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?
Zadania do wykonania, gdy konieczne jest uruchomienie narzędzia Power Eraser z konsoli programu program Symantec
Endpoint Protection Manager
Monitorowanie aplikacji i usług uruchamianych na komputerach klienckich
Zarządzanie połączeniem klient-serwer
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Różnice funkcji automatycznego uaktualniania zależne od platformy
Table 195: Różnice funkcji automatycznego uaktualniania zależne od platformy
Funkcja

Windows

Mac

Pakiet delta

Klienty standardowe i klienty ciemnej sieci otrzymują różnicowy pakiet Klienty systemu Mac zawsze
uaktualniania tworzony przez program program Symantec Endpoint
otrzymują pełny pakiet
Protection Manager. Klienty wbudowane otrzymują pełny pakiet
instalacyjny do uaktualnienia.
instalacyjny do uaktualnienia.

Opcje konfiguracji

Możliwość wyboru niestandardowego folderu instalacyjnego oraz
dezinstalacji istniejącego oprogramowania zabezpieczającego.

Opcje ponownego
uruchomienia po
zakończeniu uaktualnienia
w oknie Ustawienia
instalacji klienta

Możliwość odłożenia w czasie ponownego uruchomienia komputera
klienckiego z systemem Windows.

Kreator Uaktualnij klienty
za pomocą pakietu

Można modyfikować funkcję ustawioną w kliencie systemu Windows. Nie można modyfikować funkcji
ustawionej w kliencie systemu
Mac.

Tylko na potrzeby ponownego
uruchomienia i uaktualnienia.
Nie można zmienić
folderu instalacyjnego na
niestandardowy. Przebieg
instalacji rejestrowany jest
zawsze w pliku /tmp/
sepinstall.log.

Brak możliwości odłożenia w
czasie ponownego uruchomienia.
W przypadku komputerów
klienckich z systemem Mac po
zakończeniu instalacji zawsze
następuje ponowne uruchomienie
komputera.
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Funkcja
Uaktualnienia starszych
wersji

Windows
Możliwe jest uaktualnienie starszej wersji programu Symantec
Endpoint Protection do najnowszej w zależności od obsługiwanej
ścieżki uaktualnienia.

Mac
Funkcja automatycznego
uaktualniania jest niedostępna dla
wersji 12.1.6.x lub starszych. Na
przykład uaktualnienie z wersji
12.1.6.4 do 14 nie jest możliwe za
pomocą funkcji automatycznego
uaktualniania.

Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania
Obsługiwane ścieżki uaktualnienia najnowszej wersji Symantec Endpoint Protection 14.x
Jak wybrać typ instalacji klienta
Ustawienia zasad ochrony przed wirusami i programami typu spyware zależne od platformy
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Table 196: Ustawienia zasad ochrony przed wirusami i programami typu spyware zależne od platformy
Ustawienie zasady
Skanowania
zdefiniowane przez
administratora

Windows

• Skanowania zaplanowane
•
•
•
•
•

Auto-Protect

• Włącz funkcję Automatyczna
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
Skanowanie poczty
elektronicznej

(Aktywne, Pełne,
Niestandardowe)
Skanowania na żądanie
Skanowania wyzwalane
Skanowania przy
uruchomieniu
Ponawianie pominiętych
skanowań zaplanowanych
Skanowania zaplanowane w
losowych terminach
ochrona
Skanuj wszystkie pliki
Skanuj tylko wybrane
rozszerzenia
Określaj typy plików na
podstawie analizy ich
zawartości
Skanuj w poszukiwaniu
zagrożeń
Skanuj pliki na komputerach
zdalnych (14)
Skanuj pliki w momencie
dostępu, modyfikacji lub
tworzenia kopii zapasowej
Skanuj stacje dysków w
poszukiwaniu wirusów
rekordu rozruchowego z opcją
usunięcia wirusa lub tylko
zarejestrowania informacji w
dzienniku
Zawsze usuwaj nowo
utworzone zainfekowane pliki i
zagrożenia bezpieczeństwa
Zachowuj czas plików
Dopasuj wydajność
skanowania do szybkości
skanowania lub szybkości
aplikacji
Emulator dla oprogramowania
destrukcyjnego w pakietach
(14)

Mac

• Skanowania zaplanowane

• Skanowania zaplanowane

•
•

•
•

•
•

(niestandardowe)
Skanowania na żądanie
Ponawianie pominiętych
skanowań zaplanowanych

• Włącz funkcję Automatyczna

ochrona
• Automatycznie napraw
zainfekowane pliki
• Poddaj kwarantannie pliki,
których nie można naprawić
• Skanuj pliki skompresowane
• Skanuj wszystkie pliki
• Skanuj tylko wybrane foldery
• Skanuj wszędzie z wyjątkiem
wybranych folderów
• Skanuj w poszukiwaniu
zagrożeń
Skanuj przy zainstalowaniu,
bieżące klienty:
• Dyski z danymi
• Wszystkie inne dyski i
urządzenia
Skanuj przy zainstalowaniu,
starsze wersje klientów (12.1.3 i
wcześniejsze):
• Dyski z muzyką lub filmami
wideo
• Odtwarzacze iPod
• Pokaż postęp podczas
skanowania

• Automatyczna ochrona poczty Nie
Microsoft Outlook
Automatyczna ochrona poczty
internetowej (usunięto w wersji
14.2 RU1)
Automatyczna ochrona poczty
Lotus Notes (usunięto w wersji
14.2 RU1)

Linux
(niestandardowe)
Skanowania na żądanie
Ponawianie pominiętych
skanowań zaplanowanych

• Włącz funkcję Automatyczna
ochrona

• Skanuj wszystkie pliki
• Skanuj tylko wybrane
•
•
•
•
•

rozszerzenia
(usunięto w wersji 14.3 RU1)
Skanuj nośniki wymienne
Skanuj w poszukiwaniu
zagrożeń
Skanuj pliki na komputerach
zdalnych
Skanuj pliki w momencie
dostępu lub modyfikacji
Skanuj wewnątrz plików
skompresowanych

Nie
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Ustawienie zasady
Skanowane elementy

Skanowania
zdefiniowane przez
użytkownika (klient)

Windows

•
•
•
•
•
•

Dodatkowe lokalizacje
Pamięć
Wybrane foldery
Wybrane rozszerzenia
Lokalizacje migracji magazynu
Plików wewnątrz plików
skompresowanych
Zagrożenia bezpieczeństwa

•
• Skanowanie aktywne
• Skanowanie pełne
• Niestandardowe skanowanie

Mac

Linux

• Wszystkie lub wybrane foldery • Wszystkie pliki
• Dyski twarde i dyski wymienne • Wszystkie lub wybrane foldery
• Plików wewnątrz plików
• Wybrane rozszerzenia
skompresowanych
• Plików wewnątrz plików
skompresowanych

• Zagrożenia bezpieczeństwa
• Skanowanie pełne
• Niestandardowe skanowanie

• Skanowanie pełne
• Niestandardowe skanowanie

• Napraw zainfekowane pliki
• Poddaj kwarantannie pliki,

(wersja 14.3 MP1 i wcześniejsze)
• Wyczyść (dotyczy
tylko oprogramowania
destrukcyjnego)
• Poddaj kwarantannie
• Usuń
• Pozostaw bez zmian (tylko
rejestruj)

(12.1.4)
• Zatrzymaj skanowanie
• Wstrzymaj skanowanie
• Odłóż skanowanie, zanim się
rozpocznie
• Odłóż skanowanie w
toku (wersja 12.1.6x lub
wcześniejsze)
• Skanuj tylko podczas
bezczynności komputera

Nie

pojedynczych folderów i plików

pojedynczych folderów i plików

pojedynczych folderów, plików
i rozszerzeń

Zdefiniuj działania
naprawy wobec wykryć

• Wyczyść (dotyczy

tylko oprogramowania
destrukcyjnego)
• Poddaj kwarantannie
• Usuń
• Pozostaw bez zmian (tylko
rejestruj)
Te działania dotyczą kategorii
oprogramowania destrukcyjnego
i zagrożeń bezpieczeństwa, które
są okresowo aktualizowane przez
firmę Symantec.

których nie można naprawić

Ustaw działania
podejmowane podczas
skanowania

•
•
•
•

Download Insight

Tak

Nie

Nie

Wyszukiwanie Insight
w celu wykrywania
zagrożeń

Tak

Nie

Nie

Bloodhound

Tak

Nie

Nie

Technologia SONAR

Tak
Nie
Skanowania zdalnych komputerów
(14)
Wykrycie podejrzanego sposobu
działania (14)

Nie

Zatrzymaj skanowanie
Wstrzymaj skanowanie
Odłóż skanowanie
Skanuj tylko podczas
bezczynności komputera
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Ustawienie zasady

Windows

Mac

Linux

Sterownik funkcji
Wczesne włączanie
ochrony przed
destrukcyjnym
oprogramowaniem
(ELAM)

Windows 8 i nowsze wersje oraz
Windows Server 2012 i nowsze
wersje

Nie

Nie

Power Eraser

Tak (12.1.5)

Nie

Nie

Wykrywanie zagrożeń i
Tak (12.1.6)
odpowiedzi dla systemu
końcowego — włączanie

Nie

Nie

Shared Insight Cache

Tak
Z obsługą produktu vShield
(12.1.6 i starsze)

Nie

Nie

Wyjątek obrazu
wirtualnego

Tak

Nie

Nie

Zapobieganie atakom wirusów i programów typu spyware na komputery klienckie i ich obsługa
Używanie programu Symantec Endpoint Protection w infrastrukturach wirtualnych
Ustawienia funkcji Zapora, Zapobieganie włamaniom i Ograniczenie ataków na pamięć zależne od platformy
Table 197: Ustawienia zasady systemu zapobiegania włamaniom zależne od platformy
Ustawienie zasady

Windows

Mac (12.1.4)

Wyjątki dla sygnatur systemu
zapobiegania włamaniom

Tak

Tak

Pokazywanie lub ukrywanie
powiadomień użytkowników

Tak

Tak

Włączanie lub wyłączanie
wykluczonych hostów

Tak

Tak

Sygnatury niestandardowego
Tak
systemu zapobiegania włamaniom

Nie

Włączanie lub wyłączanie
funkcji zapobiegania włamaniom
sieciowym

Tak

Tak

Składniki systemu zapobiegania
włamaniom są aktualizowane
przez usługę LiveUpdate

Tak

Tak

Składniki systemu zapobiegania
włamaniom są aktualizowane
przez serwer zarządzania

Tak

Nie **

Note: Wyjątki folderów nie są obsługiwane
w przypadku sygnatur funkcji Ochrona
przeglądarki.

Pakiet klienta zawiera składniki
Tak
systemu zapobiegania włamaniom

Tak

Zapobieganie włamaniom
sieciowym

Tak

Tak
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Ustawienie zasady

Windows

Mac (12.1.4)

Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki

Tak

Nie

Wykluczone hosty (zapobieganie
włamaniom sieciowym)

Tak

Tak

• Tryb jedynie rejestrowania (12.1.6)

** Serwer internetowy Apache instalowany razem z programem program Symantec Endpoint Protection Manager można
skonfigurować jako odwrotny serwer proxy treści usługi LiveUpdate. Patrz:
Włączanie klientom komputerów Mac i Linux pobierania zawartości Usługi LiveUpdate przy użyciu serwera sieci Web
Apache jako odwrotnego serwera proxy
Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom
Table 198: Ustawienia zasady Ograniczenie ataków na pamięć zależne od platformy
Ustawienie zasady
Ograniczenie ataków na pamięć
Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach (14 MPx)

Windows

Mac (12.1.4)

Tak (14)
Nie
• Ustawienia szczegółowe dotyczące wyników
fałszywie dodatnich (14.0.1)
• Aplikacje niestandardowe (14.1, tylko
chmura)

Ochrona klientów z systemem Windows przed atakami na pamięć przy użyciu funkcji Ograniczenie ataków na pamięć
Ustawienia zasad usługi LiveUpdate zależne od platformy
Table 199: Ustawienia zasad usługi LiveUpdate zależne od platformy
Ustawienie zasady
Użyj domyślnego
serwera zarządzania

Windows
Tak

Mac

Linux

Nie **

Nie **

Użyj serwera LiveUpdate Tak
(wewnętrznego lub
zewnętrznego)

Tak

Tak

Użyj dostawcy
aktualizacji grupy

Tak

Nie

Nie

Włączanie zarządzania
składnikami
oprogramowania innych
firm

Tak

Nie

Nie

Włączanie/wyłączanie
definicji

Tak

Tak

Nie

Definicje w rozmiarze
zmniejszonym (12.1.6)

Tak

Nie

Nie

653

Ustawienie zasady
Uruchamianie narzędzia
Intelligent Updater w celu
aktualizacji składników

Windows

Mac

• Definicje wirusów i programów Definicje wirusów i programów
•
•

Konfiguracja serwera
proxy usługi LiveUpdate

Tak

Ustawienia
harmonogramu usługi
LiveUpdate

•
•
•
•

typu spyware
Technologia SONAR (wersja
12.1.3 lub nowsza)
Definicje systemu
zapobiegania włamaniom
(wersja 12.1.3 lub nowsza)

typu spyware

Linux
Definicje wirusów i programów
typu spyware

Tak, ale nie jest konfigurowana
w zasadzie usługi LiveUpdate.
Aby skonfigurować to ustawienie,
należy kliknąć pozycję Klienty >
Zasady, a następnie Ustawienia
komunikacji zewnętrznej.

Tak

• Częstotliwość
• Losowość pobierania

• Częstotliwość
• Okno ponawiania
• Losowość pobierania

Używanie standardowych Tak, domyślnie
nagłówków protokołu
HTTP (wersja 12.1.6 lub
wcześniejsza)

Tak, domyślnie

Tak, domyślnie

Poprawki zabezpieczeń
klienta

Tak (14)

Nie

Nie

Zawartość kontroli
aplikacji

Tak (14.2)

Nie

Nie

•

Częstotliwość
Okno ponawiania
Losowość pobierania
Uruchamianie podczas
bezczynności komputera
Opcje pomijania aktualizacji
LiveUpdate

** Serwer internetowy Apache instalowany razem z programem program Symantec Endpoint Protection Manager można
skonfigurować jako odwrotny serwer proxy treści usługi LiveUpdate. Patrz:
Włączanie klientom komputerów Mac i Linux pobierania zawartości Usługi LiveUpdate przy użyciu serwera sieci Web
Apache jako odwrotnego serwera proxy
Jak wybrać typ instalacji klienta
Jak aktualizować treści i definicje na klientach
Aktualizowanie treści na klientach przy użyciu Inteligentnego programu do Symantec Endpoint Protectionaktualizacji
Ustawienia zasad przekierowania ruchu sieciowego oparte na platformie
Zasada integracji jest dostępna od wersji 14.0.1 MP1. W wersji 14.3 RU1 nazwa Zasada integracji została zmieniona na
Zasadę przekierowania ruchu sieciowego
Ustawienie zasady

Windows

Metoda pliku PAC
• Local Proxy Service

Tak

Metoda tunelu (wersja
14.3 RU1)

Tak, tylko Windows 10 64-bitowy

Mac
Tak

• Obsługiwane dla 14.2 RU2 i

Linux
Nie

nowszych.

Nie
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Konfiguracja Przekierowania ruchu sieciowego
Ustawienia zasady wyjątków zależne od platformy
Table 200: Ustawienia zasady wyjątków zależne od platformy
Ustawienie zasady
Wyjątki oparte na
serwerze

Windows

•
•
•
•
•
•
•
•

Aplikacje
Monitorowane aplikacje
Rozszerzenia
Pliki
Foldery
Znane zagrożenia
Zaufane domeny internetowe
Wyjątki funkcji Ochrona
integralności
Wyjątki zmiany DNS lub pliku
hosts
Certyfikat (14.0.1)

•
•
Ograniczenia klienta
Tak
(kontroluje, które
ograniczenia użytkownicy
mogą dodawać na
komputerze klienckim)

Mac

Linux

• Wyjątki zagrożeń

• Foldery
• Rozszerzenia

Nie

Nie

bezpieczeństwa dla plików lub
folderów

Zarządzanie wyjątkami w programie Symantec Endpoint Protection
Różnice funkcji Kontrola urządzeń zależne od platformy
Funkcja kontroli aplikacji działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows.
Table 201: Różnice funkcji Kontrola urządzeń zależne od platformy
Windows

Mac

Kontrola urządzeń działa wyłącznie na podstawie identyfikatora
klasy urządzeń (identyfikatora GUID) lub identyfikatora
urządzenia.

Kontrola urządzeń odbywa się na poziomie systemu plików. Nie
ma to wpływu na zadania na poziomie woluminów (jak te, które
można wykonywać za pomocą wiersza polecenia lub przy użyciu
aplikacji Narzędzie dyskowe).

Funkcja kontroli urządzeń porównuje symbole wieloznaczne w
identyfikatorze klasy lub identyfikatorze urządzenia przy użyciu
gwiazdki (*).

Funkcja kontroli urządzeń porównuje wyrażenia regularne,
wyszukując pasujące elementy, i jest ograniczona do
następujących operacji:
• . (kropka)
• \ (ukośnik wsteczny)
• [set], [^Set] (set)
• * (gwiazdka)
• + (plus)
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Windows

Mac

Lista urządzeń sprzętowych zawiera domyślnie wiele popularnych Można wybrać spośród jedynie pięciu typów urządzeń:
typów urządzeń.
• Thunderbolt
• CD/DVD
• USB
• FireWire
• Karta Secure Digital (SD)
Lista urządzeń sprzętowych nie jest używana.
Do listy urządzeń sprzętowych można dodać dodatkowe
urządzenia niestandardowe według identyfikatora klasy lub
identyfikatora urządzenia.

Nie można dodać dodatkowych urządzeń niestandardowych.

Blokowane urządzenia (lub wykluczone z blokowania) obejmują
tylko te znajdujące się na liście urządzeń sprzętowych. Lista
zawiera domyślne, popularne typy urządzeń oraz niestandardowe,
dodane przez użytkownika.

Blokowane urządzenia (lub wykluczone z blokowania) wybierane
są spośród typów urządzeń wymienionych powyżej. Pola
producent, model i numer seryjny można pozostawić puste lub
określić za pomocą kwerend z wyrażeniami regularnymi (regexp).
Wyrażeń regularnych można używać do definiowania zestawu
podobnych urządzeń, na przykład od różnych producentów,
zestawów modeli, numerów seryjnych itp.

Za jednym razem można dodać kilka typów urządzeń.

Za jednym razem można dodać tylko jeden typ urządzenia.

Działania, jakie można podjąć, to blokowanie lub wykluczenie z
blokowania (zezwalanie).

Działania, jakie można podjąć, to blokowanie lub wykluczenie z
blokowania (zezwalanie) z zezwoleniami na instalację.
Obsługiwane są następujące zezwolenia instalacji:
• Tylko do odczytu
• Zapis i odczyt
• Odczyt i wykonanie
• Zapis, odczyt i wykonanie

Można dostosować powiadomienia klienta dotyczące kontroli
urządzeń.

Nie można dostosować powiadomień klienta dotyczących kontroli
urządzeń.

Zarządzanie kontrolą urządzeń

Zależności funkcji programu Symantec Endpoint Protection w
klientach systemu Windows
Niektóre funkcje zasad wymagają innych funkcji w celu zapewniania pełnej ochrony na komputerach klienckich z
systemem Windows.
WARNING
Firma Symantec zaleca niewyłączanie wyszukiwań Insight.
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Table 202: Zależności funkcji ochrony
Funkcja

Uwagi dotyczące współdziałania

Ochrona pobierania

Funkcja Ochrona pobierania to część funkcji Automatyczna ochrona, umożliwiająca programowi
Symantec Endpoint Protection śledzenie adresów URL. Śledzenie adresów URL jest wymagane
przez kilka funkcji zasad.
W razie zainstalowania programu Symantec Endpoint Protection bez funkcji Ochrona pobierania
funkcja Download Insight ma ograniczone możliwości. Funkcje Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki i SONAR wymagają funkcji Ochrona pobierania.
Funkcji Ochrona pobierania wymaga również funkcja Automatycznie ufaj wszystkim plikom
pobranym z witryny intranetowej.

Download Insight

Funkcja Download Insight ma następując zależności:
• Funkcja Automatyczna ochrona musi być włączona
Wskutek wyłączenia funkcji Automatyczna ochrona, funkcja Download Insight nie może
działać, nawet jeśli jest włączona.
• Wyszukiwania Insight muszą być włączone.
Firma Symantec zaleca zachowanie włączonej opcji wyszukiwań Insight. Wyłączenie tej opcji
powoduje całkowite wyłączenie funkcji Download Insight.
Note: Jeśli podstawowa ochrona pobierania nie jest zainstalowana, funkcja Download Insight
działa na kliencie na poziomie 1. Nie jest stosowany żaden poziom ustawiony w zasadzie.
Użytkownik również nie może dostosować poziomu czułości.
Nawet jeśli funkcja Download Insight zostanie wyłączona, opcja Automatycznie ufaj wszystkim
plikom pobranym z witryny intranetowej nadal działa.
Wyłączenie opcji Download Insight spowoduje wyłączenie wykrywania portali. A to oznacza, że
Auto-Protect zaplanowane skanowanie oraz skanowanie na żądanie oceniają wszystkie pliki jako
pliki nie należące do portalu i wykorzystują poziom czułości określony przez Symantec.
Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight

Wyszukiwanie Insight (12.1.x
klient) oraz ochrona z serwerów
cloud

Wyszukiwanie Insight wykorzystuje bazę danych dotyczących reputacji z serwera cloud do
podejmowania decyzji o plikach, które zostały pobrane z obsługiwanego portalu.
Począwszy od wersji 14:
• Funkcja Wyszukiwanie Insight działa automatycznie jako część Automatycznej ochrony,
zaplanowanych skanowań, skanowań na żądanie na klientach standardowych i klientach
wbudowanych/VDI. Klienci standardowi i wbudowani/VDI obsługują treści włączone na
serwerze cloud.
• Możesz włączyć Wyszukiwanie Insight w ustawieniach skanowania dla wszystkich
klientów wersji 12.1.x, ale nie można już skonfigurować konkretnego poziomu czułości dla
Wyszukiwania Insight. Starsza wersja Wyszukiwania Insight używa poziomu czułości, który
jest ustawiony w zasadach Download Insight.
W jaki sposób klienty w systemie Windows otrzymują definicje z chmury
Skanowanie na serwerach cloud oraz Wyszukiwanie Insight 12.1.x posiada następujące
zależności funkcji:
• Wyszukiwania Insight muszą być włączone. W przeciwnym wypadku skanowanie na
serwerach cloud oraz Wyszukiwanie Insight nie mogą działać.
• Funkcja Download Insight musi być włączona, aby oznaczyć pliki jako pliki portalu.
• Jeżeli funkcja Download Insight jest wyłączona, skanowanie na serwerach cloud oraz
Wyszukiwanie Insight nadal działają. Wykorzystują poziom czułości automatycznie ustawiony
przez Symantec, który wykrywa jedynie najbardziej destrukcyjne pliki.
Note: (tylko dla klientów w wersji 12.1.x) Wyszukiwanie na serwerach cloud nie jest uruchamiane
w przypadku skanowań folderów lub dysków uruchamianych z menu kontekstowego na
komputerach klienckich. Jednakże, wyszukiwanie na serwerach cloud jest uruchamiane w
przypadku skanowań wybranych plików portalu uruchamianych z menu kontekstowego
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Funkcja

Uwagi dotyczące współdziałania

Technologia SONAR

Funkcja SONAR ma następujące zależności:
• Funkcja Ochrona pobierania musi być zainstalowana.
• Funkcja Automatyczna ochrona musi być włączona.
Jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona, funkcja SONAR traci niektóre funkcje
wykrywania i wydaje się nieprawidłowo działać na kliencie. Funkcja SONAR może jednak
wykrywać zagrożenia heurystyczne, nawet jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest
wyłączona.
• Wyszukiwania Insight muszą być włączone.
Bez wyszukiwań Insight funkcja SONAR działa, ale nie może dokonywać wykryć. W rzadkich
przypadkach funkcja SONAR może dokonywać wykryć bez wyszukiwań Insight. Jeśli program
Symantec Endpoint Protection zbuforował wcześniej informacje o reputacji określonych plików,
funkcja SONAR może użyć informacji z pamięci podręcznej.
Zarządzanie funkcją SONAR

Zapobieganie włamaniom do
przeglądarki

Funkcja Ochrona pobierania musi być zainstalowana. Funkcja Download Insight może być
włączona lub wyłączona.

Wyjątek zaufanej domeny
internetowej

Wyjątek jest stosowany jedynie wtedy, gdy jest zainstalowana funkcja Ochrona pobierania.

Sygnatury niestandardowego
Używa zapory.
systemu zapobiegania włamaniom Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Power Eraser

Używa funkcji Wyszukiwanie Insight.
Narzędzie Power Eraser ocenia pliki, wykorzystując informacje o ich reputacji. Narzędzie Power
Eraser wykorzystuje domyślne ustawienie czułości reputacji, którego nie można modyfikować. W
przypadku wyłączenia opcji Zezwalaj na wyszukiwania Insight w celu wykrywania zagrożeń
narzędzie Power Eraser nie może korzystać z informacji o reputacji dostępnych w usłudze
Symantec Insight. Bez danych z usługi Insight narzędzie Power Eraser wykrywa mniej zagrożeń
oraz istnieje większe prawdopodobieństwo, że wykryte zagrożenia to wyniki fałszywie dodatnie.
Note: Narzędzie Power Eraser wykorzystuje własne wartości progowe reputacji, których nie
można skonfigurować w programie program Symantec Endpoint Protection Manager. Narzędzie
Power Eraser nie używa ustawień usługi Download Insight.
Co należy wiedzieć przed uruchomieniem narzędzia Power Eraser z konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager

Ograniczenie ataków na pamięć
(Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach w wersji 14)

Funkcja Zapobieganie włamaniom musi być zainstalowana. Funkcja zapobieganie włamaniom
może być włączona lub wyłączona.

Decydowanie o wyborze funkcji instalowanych na kliencie

Jakie narzędzia wchodzą w skład Symantec Endpoint Protection?
Ten artykuł opisuje narzędzia wchodzące w skład programu Symantec Endpoint Protection oraz ich przeznaczenie.
Narzędzia znajdujące się w pliku instalacyjnym w serwisie FileConnect
Narzędzia instalowane z serwerem Symantec Endpoint Protection Manager
Narzędzia znajdujące się w pliku instalacyjnym
Narzędzia oraz dokumentacja znajdują się w folderze \Tools pliku instalacyjnego programu Symantec Endpoint Protection
pobranego z platformy Broadcom Download Management.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ApacheReverseProxy (wersja 12.1.4 lub nowsza)
CentralQ (12.1.6 i starsze)
CleanWipe
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
Funkcja Oszustwo (14.0.1)
DeviceInfo (14), DevViewer
Integration (WebServicesDocumentation)
ITAnalytics
JAWS
LiveUpdate Administrator (12.1.4 i starsze)
Brak obsługi > MoveClient
Brak obsługi > Qextract
Brak obsługi > SEPprep (wersja 12.1.6 i starsze)
OfflineImageScanner (wersja 12.1.6 i starsze)
PushDeploymentWizard
SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
Wirtualizacja
WebServicesDocumentation (Integration)

Podręczniki produktu do wszystkich wersji programów Symantec Endpoint Protection
ApacheReverseProxy (wersja 12.1.4 lub nowsza)
Narzędzie to pozwala zainstalować serwer internetowy Apache w programie Endpoint Protection Manager firmy
Symantec, by umożliwić klientom systemu Mac i klientom systemu Linux pobieranie treści usługi LiveUpdate z serwera
internetowego. Serwer internetowy Apache współpracuje z programem program Symantec Endpoint Protection Manager,
umożliwiając lokalne pobieranie oraz zapisywanie w pamięci podręcznej składniki dostarczane przez usługę LiveUpdate
dla klientów systemów Mac i Linux, gdy tylko nowe składniki zostaną opublikowane.
Narzędzie nadaje się do sieci z mniejszą liczbą klientów.
CentralQ (12.1.6 i starsze)
Program Symantec Endpoint Protection może automatycznie przekazywać pakiety zawierające zainfekowane pliki i
powiązane z nimi skutki uboczne z lokalnego obszaru kwarantanny do Centralnej kwarantanny. Korzystając z Centralnej
kwarantanny, łatwiej jest zbierać informacje śledcze. Narzędzie to umożliwia pobranie próbki z zainfekowanego
komputera bez konieczności bezpośredniego dostępu do tego komputera.
Korzystaj z serwera kwarantanny w środowisku Symantec Endpoint Protection w następujących sytuacjach:

• Aby otrzymywać podejrzane próbki zagrożeń z klientów Symantec Endpoint Protection.
• Aby przesłać automatycznie te próbki do Security Response.
• Aby pobrać szybkie wydania definicji, które są specyficzne dla podejrzewanych zagrożeń, które zostały przesłane na
serwer kwarantanny. Definicje te nie są wypychane do klientów Symantec Endpoint Protection, z których pochodziło
zagrożenie.
Szybkie wydania definicji wirusów

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Sprawdzone metody korzystania z serwera kwarantanny w środowisku programu
Symantec Endpoint Protection
CleanWipe
CleanWipe służy do odinstalowywania produktu Symantec Endpoint Protection. Z narzędzia CleanWipe należy korzystać
tylko w ostateczności, gdy spróbowano bez powodzenia już innych metod odinstalowywania takich jak panel sterowania
Systemu Windows.
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Odinstalowywanie programu Symantec Endpoint Protection
Narzędzie to znajduje się również w następującej lokalizacji (64-bitowej): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
ContentDistributionMonitor to narzędzie służące do zarządzania wieloma dostawcami aktualizacji grupy w danym
środowisku i ich monitorowania. Umożliwia ono przedstawienie w postaci graficznej informacji o stanie dostawców i
statusie dystrybucji składników oprogramowania.
Wersja 12.1.6 i wcześniejsze programu ContentDistributionMonitor otrzymały nazwę SEPMMonitor. Wersja
12.1.5 i wcześniejsze programu ContentDistributionMonitor były zawarte w folderze NoSupport.
Zobacz: Narzędzie Content Distribution Monitor programu Symantec Endpoint Protection
Funkcja Oszustwo (14.0.1)
Funkcja Oszustwo wykorzystuje pliki „oszustwa”, aby wykryć podejrzaną działalność na urządzeniach końcowych.
Ma ona zastosowanie, gdy podstawowy poziom obrony sieci został naruszony i atakujący przeprowadza rozpoznanie
w środowisku użytkownika. Atakujący próbuje zlokalizować najważniejsze zasoby, takie jak kontroler domeny czy
poświadczenia bazy danych.
DeviceInfo (14), DevViewer
DeviceInfo (dla systemu Mac; począwszy od wersji 14) oraz DevViewer (dla systemu Windows) pozwalają uzyskać
informacje o dostawcy urządzenia, modelu i numerze seryjnym dla konkretnego urządzenia. Informacje te są dodawane
do listy Urządzenia sprzętowe. Można wówczas dodać identyfikator urządzenia do zasady kontroli urządzeń, aby
umożliwić zablokowanie urządzenia na komputerach klienckich.
Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe
Blokuj lub dopuszczaj urządzenie w ochronie systemów końcowych
Integration (WebServicesDocumentation)
Od wersji 14 nazwę folderu Integration zmieniono na WebServicesDocumentation.
Dodawanie urządzenia sprzętowego do listy Urządzenia sprzętowe
ITAnalytics
Oprogramowanie IT Analytics zwiększa możliwości wbudowanych funkcji raportów programu Symantec Endpoint
Protection, umożliwiając generowanie niestandardowych raportów i kwerend. Oferuje możliwość analizy wielowymiarowej
oraz funkcje tworzenia raportów graficznych z danych znajdujących się w bazach danych programu program Symantec
Endpoint Protection Manager. Ta funkcjonalność umożliwia samodzielne badanie danych bez konieczności posiadania
zaawansowanej wiedzy na temat baz danych czy narzędzi innych firm do tworzenia raportów.
JAWS
Czytnik ekranu JAWS wraz z zestawem skryptów ułatwia odczytywanie menu i okien dialogowych programu Symantec
Endpoint Protection. JAWS jest technologią ułatwień dostępu, która zapewnia zgodność z normą dostępności produktów
(Section 508).
LiveUpdate Administrator (12.1.4 i starsze)
Symantec LiveUpdate Administrator jest samodzielną aplikacją internetową, która jest oddzielna od programu Symantec
Endpoint Protection. LiveUpdate Administrator kopiuje treści z publicznych serwerów usług LiveUpdate, a następnie
oferuje treści produktom firmy Symantec wewnętrznie za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego.
LiveUpdate Administrator jest opcjonalnym składnikiem programuSymantec Endpoint Protection i nie jest wymagany do
aktualizacji klientów Symantec Endpoint Protection. Domyślnie program program Symantec Endpoint Protection Manager
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korzysta raczej z technologii LiveUpdate, a nie z aplikacji LiveUpdate Administrator przy pobieraniu treści bezpośrednio z
publicznych serwerów LiveUpdate firmy Symantec.
Ale w niektórych sytuacjach LiveUpdate Administrator może być użyteczny. Na przykład: gdy trzeba pobrać treści na dużą
liczbę klientów niebędących klientami systemu Windows lub na klienty, dla których program program Symantec Endpoint
Protection Manager z jakiegoś powodu nie może pobrać treści. Dlatego też można zainstalować serwer LiveUpdate
Administrator, a następnie skonfigurować program program Symantec Endpoint Protection Manager, aby pobierał
składniki z niego.
Kiedy używać narzędzia LiveUpdate Administrator
Aby pobrać LiveUpdate Administrator oraz dokumentację, zobacz: Pobieranie LiveUpdate Administrator (LUA)
LiveUpdate Administrator 2.3.x Uwagi o wersji
Brak obsługi > MoveClient
MoveClient jest skryptem Visual Basic, który przenosi klienta z jednej program Symantec Endpoint Protection Manager
grupy do drugiej w oparciu o nazwę hosta klienta, nazwę użytkownika, adres IP oraz system operacyjny. Można także
przełączać klientów z trybu użytkownika w tryb komputera i na odwrót.
Przełączanie klienta systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera
Brak obsługi > Qextract
Aplikacja Qextract wyodrębnia i przywraca pliki z lokalnej kwarantanny klienta. Narzędzie to może okazać się
potrzebne, jeżeli klient podda kwarantannie plik, który został uznany za wynik fałszywie dodatni.
Brak obsługi > SEPprep (wersja 12.1.6 i starsze)
SEPprep jest nieobsługiwanym narzędziem, które pozwala automatycznie odinstalować produkty antywirusowe innych
firm. Narzędzie SEPprep może odinstalować również produkty Symantec Norton™, jeżeli chcesz dokonać migracji z
programu Norton do programu Symantec Endpoint Protection.
Można również umieścić narzędzie SEPprep w skrypcie, który odinstaluje produkty innych firm, a następnie uruchomi
automatycznie i dyskretnie instalator programu Symantec Endpoint Protection.
Do odinstalowywania produktów innych firm należy jednak użyć Kreatora wdrażania klientów. Na karcie Ustawienia
instalacji klienta w kreatorze kliknij pozycję Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające
innego producenta.
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego
Odinstalowywanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm przy użyciu SEPprep
Listę produktów, które potrafi odinstalować Kreator wdrażania klientów, można znaleźć:
Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 12.1
SEPprep nie odinstalowuje żadnych produktów firmy Symantec. Począwszy od wersji 14 narzędzie CleanWipe jest
dostępne w Kreatorze wdrażania klientów i pozwala usuwać inne produkty firmy Symantec, w tym klienta Symantec
Endpoint Protection.
OfflineImageScanner (wersja 12.1.6 i starsze)
Narzędzie to skanuje i wykrywa zagrożenia w wirtualnych dyskach VMware w trybie offline (pliki .vmdk).
Informacje o narzędziu Offline Image Scanner firmy Symantec
PushDeploymentWizard
Kreator wdrażania wypychanego można użyć do wdrażania pakietu instalacyjnego klienta Symantec Endpoint Protection
do komputerów docelowych. Kreator wdrażania wypychanego jest tym samym, co Kreator wdrażania klientów w
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programie program Symantec Endpoint Protection Manager. Zazwyczaj używa się go do wdrażania na niewielkich
grupach komputerów lub na komputerach zdalnych.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Opis ogólny Kreatora wdrażania wypychanego w programie Symantec Endpoint
Protection
SEPIntegrationComponent (12.1.5 i starsze)
Składnik Symantec Endpoint Integration Component (SEPIC) łączy program Symantec Endpoint Protection z innymi
rozwiązaniami platformy zarządzania firmy Symantec za pomocą jednej sieciowej konsoli zarządzania firmy Symantec.
Narzędzia SEPIC można używać do sporządzania spisu komputerów, aktualizowania poprawek oraz wdrażania
oprogramowania i nowych komputerów. Można także tworzyć kopie zapasowe systemów i danych oraz je przywracać
oraz zarządzać agentami DLP i klientami Symantec Endpoint Protection.
SylinkDrop
Plik Sylink.xml zawiera ustawienia komunikacji między klientem systemu Windows lub Mac a serwerem Symantec
Endpoint Protection Manager. Jeśli klienty utracą łączność z programem program Symantec Endpoint Protection
Manager, należy automatycznie zastąpić stary plik Sylink.xml nowym plikiem Sylink.xml na komputerze klienckim za
pomocą narzędzia SylinkDrop.
Zastępowanie pliku SyLink.xml wykonuje następujące zadania:

•
•
•
•
•

Przekonwertować klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.
Migrowanie lub przeniesienie klientów do nowej domeny lub serwera zarządzania.
Przywrócić przerwaną komunikację z klientami w przypadku, gdy nie można tego zrobić na serwerze zarządzania.
Przeniesienie klienta z jednego serwera do innego, który nie jest partnerem replikacji.
Przeniesienie klienta z jednej domeny do innej.

Narzędzia można używać tylko do klientów systemu Windows i znajduje się ono w następującej lokalizacji (wersja 64bitowa): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
Przywracanie ustawień komunikacji klienta przy użyciu narzędzia SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
Od wersji 14 nazwę narzędzia Pomoc Symantec zmieniono na Symantec Diagnostic (SymDiag).
SymDiag jest narzędziem diagnostycznym obejmującym wiele produktów, które pozwala na zidentyfikowanie
powszechnie występujących problemów, zbieranie danych na potrzeby rozwiązywania problemów ze wsparciem pomocy
technicznej oraz zapewnia łącza do poradników i zasobów pomocy technicznej. SymDiag dostarcza również informacje
o licencjonowaniu i stanie konserwacji dla niektórych produktów firmy Symantec takich jak Threat Analysis Scan, który
pomaga znaleźć potencjalnie destrukcyjne oprogramowanie.
Wirtualizacja
Narzędzia wirtualizacji polepszają wydajność skanowania dla klientów zainstalowanych w środowiskach VDI.

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 i starsze)

•

Maszyna Security Virtual Appliance firmy Symantec zawiera funkcję Shared Insight Cache dla infrastruktur VMware
vShield.
Co należy zrobić, aby zainstalować maszynę Security Virtual Appliance?
Instalowanie pliku .ova maszyny Security Virtual Appliance programu Symantec Endpoint Protection
SharedInsightCache
Narzędzie Shared Insight Cache zwiększa wydajność skanowania w zwirtualizowanych środowiskach, nie
skanując plików, które klient Symantec Endpoint Protection określił jako niezainfekowane. Gdy klient skanuje plik w
poszukiwaniu zagrożeń i określa go jako niezainfekowany, klient przesyła informacje o pliku do narzędzia Shared
Insight Cache.
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•

Gdy jakikolwiek następny klient próbuje przeskanować ten sam plik, klient ten może wysłać zapytanie do programu
Shared Insight Cache, aby sprawdzić, czy plik jest niezainfekowany. Jeśli plik nie jest zainfekowany, klient może
pominąć skanowanie tego pliku. W przeciwnym razie klient skanuje plik w poszukiwaniu wirusów i przesyła wyniki do
programu Shared Insight Cache.
Narzędzie Shared Insight Cache to usługa internetowa, uruchamiana niezależnie od klienta. Serwer Symantec
Endpoint Protection należy jednak skonfigurować w celu określenia lokalizacji programu Shared Insight Cache,
aby klienty mogły się z nim komunikować. Narzędzie Shared Insight Cache komunikuje się z klientami przy użyciu
protokołu HTTP lub HTTPS. Połączenie HTTP klienta jest utrzymywane do chwili zakończenia skanowania.
Instalacja i konfiguracja programu SEP Shared Insight Cache
Wyjątek obrazu wirtualnego
Aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo w środowisku infrastruktury VDI, typową praktyką jest korzystanie z
obrazów bazowych do tworzenia maszyn wirtualnych wg potrzeb. Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego firmy
Symantec umożliwia pomijanie skanowania plików obrazu bazowego klientów Symantec Endpoint Protection w
poszukiwaniu zagrożeń, co zmniejsza obciążenie zasobów i wejść/wyjść dysków. Zwiększa to również wydajność
procesora CPU podczas procesu skanowania w środowisku VDI.
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego firmy Symantec — informacje

WebServicesDocumentation (Integration)
W wersjach 12.1.6 i starszych narzędzie to znajduje się w katalogu \Tools\Integration.
Symantec Endpoint Protection zawiera zestaw publicznych API w formie usług sieciowych zapewniających obsługę
aplikacji zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM). Usługi sieciowe zapewniają podstawowe funkcje na kliencie
oraz na serwerze zarządzania. Wszelkie wywołania usług internetowych programu Symantec Endpoint Protection
są uwierzytelniane za pomocą OAuth i umożliwiają tylko dostęp uprawnionym administratorom Symantec Endpoint
Protection. Programiści wykorzystują te API do integracji rozwiązań zabezpieczenia sieci innych firm używanych w ich
firmach z serwerem zarządzania i klientem Symantec Endpoint Protection.
Zapewnia wsparcie dla zdalnego zarządzania i zdalnego monitorowania. Zdalne zarządzanie jest możliwe dzięki
publicznym interfejsom API w postaci usług sieciowych, za pomocą których można integrować rozwiązania innych firm lub
niestandardową konsolę z podstawową funkcją klienta i serwerem zarządzania. Zdalne monitorowanie jest możliwe dzięki
publicznie obsługiwanym kluczom rejestru i rejestrowaniu zdarzeń w systemie Windows.
Usługa sieci Web do zdalnego zarządzania może wykonywać następujące zadania:

• Informuje o stanie licencji i składników na serwerze zarządzania, wykorzystując usługi sieciowe, a ponadto zgłasza
stan licencji w dzienniku zdarzeń systemu Windows.

• Wydaje polecenia klientowi, takie jak Aktualizuj, Aktualizuj i skanuj czy Uruchom ponownie.
• Zarządza zasadami dostarczanymi do klienta. Zasady mogą być importowane z innego serwera zarządzania i mogą
być przypisane do grup lub lokalizacji na innym serwerze zarządzania.

Narzędzia instalowane z serwerem Symantec Endpoint Protection Manager
Wraz z programem program Symantec Endpoint Protection Manager w domyślnej lokalizacji instalowane są następujące
narzędzia: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

•
•
•
•
•
•

CleanWipe
CollectLog
Database Validator
SetSQLServerTLSEncryption
SylinkDrop
Informacje o interfejsie API program Symantec Endpoint Protection Manager

CollectLog
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CollectLog.cmd umieszcza dzienniki programu program Symantec Endpoint Protection Manager w skompresowanym
pliku .zip. Plik .zip można wysłać do pomocy technicznej firmy Symantec lub innego administratora w celu rozwiązywania
problemów.
Narzędzie to można znaleźć również w następującej lokalizacji (64-bitowej): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools
Database Validator
Za pomocą narzędzia dbvalidator.bat można pomóc Pomocy technicznej w diagnozie problemów z bazą danych
uruchomioną przez program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Narzędzie to można znaleźć również w następującej lokalizacji (64-bitowej): C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools
SetSQLServerTLSEncryption (wersja 14)
Program program Symantec Endpoint Protection Manager komunikuje się domyślnie z Microsoft SQL Server
szyfrowanym kanałem. Narzędzie umożliwia włączenie lub wyłączenie szyfrowania TLS pomiędzy serwerem zarządzania
a Microsoft SQL Server. W wersji 14 może być wykorzystywane z instalacjami serwera zarządzania, które zostały
skonfigurowane do korzystania z bazy danych programu Microsoft SQL Server.
Narzędzie to jest instalowane wraz z Symantec Endpoint Protection Manager w następującej lokalizacji (64-bitowej): C:
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
program Symantec Endpoint Protection Manager informacje o interfejsie API (14)
Program program Symantec Endpoint Protection Manager obejmuje zestaw interfejsów REST API, które łączą się
z usługą Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego (EDR) i wykonują operacje serwera program
Symantec Endpoint Protection Manager. Korzystanie z interfejsów API jest konieczne w razie braku dostępu do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Dokumentacja znajduje się w następujących lokalizacjach:

• Na serwerze program Symantec Endpoint Protection Managerpod następującym adresem, gdzie SEPM-IP to adres IP

•

serwera program Symantec Endpoint Protection Manager:
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
Adres IP uwzględnia protokoły IPv4 i IPv6. Adres IPv6 należy umieścić w nawiasach kwadratowych: http://
[SEPMServer]:numer portu
Podręczniki produktu do wszystkich wersji programów Symantec Endpoint Protection

Polecenia dla usługi klienckiej Windows smc w programach Symantec
Endpoint Protection i Symantec Endpoint Security
Usługę klienta dla systemu Windows można uruchomić przy użyciu interfejsu wiersza (lub smc.exe) polecenia smc.
Polecenia smc można używać w skrypcie, który zdalnie uruchamia klienta. Można na przykład zatrzymać instalację
aplikacji na wielu komputerach klienckich. Skryptu można potem używać do zatrzymywania i ponownego uruchamiania
wszystkich klientów jednocześnie.
Aby zastosować parametry wiersza polecenia, usługa klienta musi być uruchomiona. Nie dotyczy to polecenia smc start. W parametrach wiersza polecenia nie jest rozróżniana wielkość znaków. Niektóre parametry mogą wymagać
podania hasła. Klient nie obsługuje ścieżek UNC.
Aby uruchomić polecenia dla systemu Windows przy użyciu interfejsu wiersza polecenia smc:
1. Na komputerze klienckim kliknij przycisk Start > polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
2. W wierszu polecenia wykonaj jedno z następujących zadań:
– Jeśli parametr nie wymaga podania hasła, wprowadź:
smc -parameter
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Gdzie: parametr oznacza parametr

– Jeśli parametr wymaga podania hasła, wprowadź:
• smc -p hasło -parametr

Przykład: smc -p hasło -exportconfig c:\profile.xml
NOTE
Przed poleceniem wprowadź ścieżkę instalacji usługi smc. Na przykład w 64-bitowym systemie
operacyjnym Windows, na którym zainstalowano produkt Symantec Endpoint Protection w lokalizacji
domyślnej wprowadź:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe

Table 203: Parametry dla smc
Parametr

Opis

Dotyczy

smc -start *

Uruchamia usługę klienta.
Zwraca wartości 0, -1.

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -stop *†

Zatrzymuje usługę klienta i usuwa ją z pamięci.
Jeśli to polecenie jest chronione hasłem, klient zostanie wyłączony
w ciągu jednej minuty po wprowadzeniu prawidłowego hasła przez
użytkownika końcowego.
Zwraca wartości 0, -1.

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -checkinstallation Sprawdza, czy została zainstalowana usługa klienta smc.
Zwraca wartości 0, -3.
smc -checkrunning

Sprawdza, czy została uruchomiona usługa klienta smc.
Zwraca wartości 0, -4.

smc -cloudmanaged
Przenosi urządzenie zarządzane w chmurze do innej domeny lub
path\to
użytkownika w chmurze.
\Symantec_Agent_Setup.exe
Przenosi komputer kliencki z zarządzania program Symantec Endpoint
Protection Manager do zarządzania konsolami w chmurze.
Wymaga pliku instalacyjnego
Symantec_Agent_Setup.exesep_setup.exe dla docelowej
domeny lub użytkownika w chmurze. Plik należy pobrać z konsoli w
chmurze.
Używanie smc do zmiany użytkownika lub domeny urządzenia

Wszystkich obsługiwanych
wersji
Wszystkich obsługiwanych
wersji
Począwszy od wersji 14.2
RU1

smc -enable -ntp
smc -disable -ntp †

Włącza/wyłącza zaporę Symantec Endpoint Protection i system
zapobiegania włamaniom.

Wszystkich obsługiwanych
wersji
Hasło jest wymagane dla
polecenia -disable od
wersji 14.2 RU1

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Włącza/wyłącza system ograniczania ataków na pamięć Symantec
Endpoint Protection.

Począwszy od wersji 14
MP1

Włącza/wyłącza system ograniczania ataków na pamięć programu
Symantec Endpoint Protection.
Funkcja ma nazwę Ograniczenie ataków na pamięć w kolejnych
wersjach.

Tylko wersja 14

smc -dismissgui

Zamyka interfejs użytkownika klienta.
Klient nadal działa i chroni komputer kliencki.
Zwraca wartość 0

Wszystkich obsługiwanych
wersji

Wersja 14: smc -enable gem *
Wersja 14: smc -disable gem *
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Parametr

Opis

Dotyczy

smc -exportconfig *†

Eksportuje plik konfiguracji klienta do pliku .xml. Plik konfiguracyjny
zawiera następujące ustawienia serwera zarządzania:
• Zasady
• Grupy
• Ustawienia zabezpieczeń
• Ustawienia interfejsu użytkownika
Należy określić ścieżkę i nazwę pliku. Przykładowo, można wpisać
następujące polecenie:
smc -exportconfig C:\Moje dokumenty
\ProfilMojejFirmy.xml
Zwraca wartości 0, -1, -5, -6.

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -exportlog

Eksportuje całą zawartość dziennika do pliku .txt.
Wszystkich obsługiwanych
wersji
Aby wyeksportować dziennik, należy użyć polecenia o następującej
składni:
smc -exportlog typ_dziennika 0 -1 plik_wyjściowy
Gdzie:
typ_dziennika to:
• 0 = dziennik systemu
• 1 = dziennik zabezpieczeń
• 2 = dziennik ruchu
• 3 = dziennik pakietów
• 4 = dziennik kontroli
Przykładowo, można wpisać następującą składnię:
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
Gdzie 0 oznacza początek pliku, a -1 oznacza koniec pliku.
Wyeksportować można jedynie dziennik kontroli, dziennik pakietów,
dziennik zabezpieczeń, dziennik systemu i dziennik ruchu.
Nazwa plik_wyjściowy to ścieżka i nazwa pliku określające eksportowany
plik.
Zwraca wartości 0, -2, -5.

smc -exportadvrule *†

Eksportuje reguły zapory klienta do pliku .xml. Wyeksportowane reguły
można zaimportować tylko do klienta niezarządzanego lub do klienta
zarządzanego w trybie kontroli klienta lub kontroli mieszanej. Reguły te
są ignorowane przez klienta zarządzanego w trybie kontroli serwera.
Należy określić ścieżkę i nazwę pliku. Przykładowo, można wpisać
następujące polecenie:
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
Zwraca wartości 0, -1, -5, -6.
Importując pliki konfiguracji i reguły zapory należy pamiętać, że:
• Plików konfiguracji lub plików reguł zapory nie można importować
bezpośrednio ze zmapowanego dysku sieciowego.

Wszystkich obsługiwanych
wersji
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Parametr

Opis

Dotyczy

smc -importadvrule *†

Importuje reguły zapory do klienta. Importowane reguły zastępują
istniejące reguły. Można importować następujące elementy:
• Reguły w formacie .xml wyeksportowane za pomocą smc exportadvrule
• Reguły w formacie .sar wyeksportowane za pomocą interfejsu klienta
Reguły zapory można importować wyłącznie, gdy klient jest
niezarządzany lub gdy klient zarządzany działa w trybie kontroli
klienta lub w trybie mieszanym. Reguły te są ignorowane przez klienta
zarządzanego w trybie kontroli serwera.
Aby zaimportować reguły zapory, należy zaimportować plik .xml lub .sar.
Przykładowo, można wpisać następujące polecenie:
smc -importadvrule C:\myrules.xml
Po zaimportowaniu reguł, do dziennika systemu dodawany jest wpis.
Zwraca wartości 0, -1, -5, -6.
Aby dołączyć reguły, a nie zastępować je, należy użyć funkcji Importuj
regułę dostępnej w interfejsie klienta.
Uniemożliwianie i umożliwianie użytkownikom zmiany interfejsu
użytkownika klienta
Eksportowanie lub importowanie reguł zapory na urządzeniu klienckim

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -importconfig *†

Zamienia zawartość bieżącego pliku konfiguracji klienta na zawartość
importowanego pliku konfiguracji i aktualizuje zasadę klienta. Aby
zaimportować zawartość pliku konfiguracji, klient musi być uruchomiony.
Należy określić ścieżkę i nazwę pliku. Przykładowo, można wpisać
następujące polecenie:
smc -importconfig C:\My Documents
\MyCompanyprofile.xml.
Zwraca wartości 0, 3, -1, -5, -6.

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -importsylink path Importuje plik komunikacji klienta (sylink.xml).
\to\sylink.xml †
Równoważne z -sepmmanaged.

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Włącza lub wyłącza przekierowanie ruchu sieciowego WSS.

Począwszy od wersji
14.0.1 MP1

smc -p password †

Używane wraz z poleceniem, które wymaga podania hasła, gdzie hasło
jest wymaganym hasłem. Przykład:
smc -p hasło -importconfig

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -report

Tworzy plik zrzutu (.dmp), który zawiera awarię i błędy logiczne, które
wystąpiły na kliencie. Plik ten jest przesyłany automatycznie do pomocy
technicznej Symantec. Pomoc w sprawach diagnozowania tego błędu
należy kierować na adres pomocy technicznej.
Plik zrzutu można znaleźć w następującym miejscu:

Począwszy od wersji 14

SEP_Install\Data\LocalDumps

Gdzie: SEP_Install to folder instalacyjny. Ścieżka domyślna to C:
\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\wersja.
smc -runhi

Uruchamia sprawdzanie integralności hosta.
Zwraca wartość 0

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -sepmmanaged

Przywraca zarządzanie klientem z konsoli chmury z powrotem do
program Symantec Endpoint Protection Manager, który zarządzał nim
poprzednio.

Począwszy od wersji 14.2
RU1

smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

Aktualizuje zarządzanie klientem do program Symantec Endpoint
Protection Manager określonego w pliku SyLink.xml.
Równoważne z -importsylink.

Począwszy od wersji 14.2
RU1

667

Parametr

Opis

Dotyczy

smc -showgui

Wyświetla interfejs użytkownika klienta.
Zwraca wartość 0

Wszystkich obsługiwanych
wersji

smc -updateconfig

Inicjuje komunikację klient-serwer, aby sprawdzić, czy plik konfiguracji
Wszystkich obsługiwanych
klienta jest aktualny.
wersji
Jeżeli plik konfiguracji klienta jest nieaktualny, polecenie updateconfig
powoduje pobranie najnowszego pliku konfiguracji i zastąpienie nim
istniejącego pliku konfiguracji (serdef.dat).
Zwraca wartość 0

smc -image

Usunięcie klienta Symantec Endpoint Protection z listy i pozostawienie go Począwszy od 14.3 RU1
bez rejestracji.
Różnica w stosunku do zwykłego wypisania z rejestru polega na
usunięciu klucza sprzętowego i pozostałej informacji o kluczu
sprzętowym.

smc -configure customer-id <id> domain-id <id> customer-secretkey <cc token> server-address <full
bootstrap URL>

Rejestruje urządzenie i używa istniejących opcji proxy z urządzenia.
Wszystkie parametry rejestracji są wymagane.

Począwszy od 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Używane wraz z parametrami rejestracji, aby umożliwić klientowi
mode <tryb>
rejestrację przy użyciu wymaganej konfiguracji proxy. Może być również
używany do poprawiania złych opcji proxy.
Możliwe są następujące tryby: system, ręczny, brak.
Określenie adresu proxy powoduje automatyczne przejście do trybu
ręcznego. Jeśli wpiszesz ręczny, ale nie podasz hosta serwera proxy,
ten tryb zostanie zignorowany.
Nieobsługiwane na klientach zarządzanych przez program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Kombinacje ustawień serwera proxy

Począwszy od 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Umożliwia ręczne określenie hosta serwera proxy lub adresu proxy.
address <host lub IP> Wymagane, jeśli tryb proxy jest ustawiony na ręczny.

Począwszy od 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Umożliwia ręczne określenie portu serwera proxy.
port <numer portu>
Ten sam port będzie używany zarówno dla połączeń HTTP jak i HTTPS.
Jeśli nie określono portów, są one automatycznie ustawiane na 80 dla
HTTP i 443 dla HTTPS.

Począwszy od 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Umożliwia ręczne określenie portu serwera proxy dla połączeń HTTP.
Począwszy od 14.3 RU1
port-http <numer
Nadpisuje domyślny port HTTP lub port, który został określony przez smc
portu>
-configure -proxy-port.
smc -configure -proxy- Umożliwia ręczne określenie portu serwera proxy dla połączeń HTTPS.
port-https <numer
Nadpisuje domyślny port HTTPS lub port, który został określony przez
portu>
smc -configure -proxy-port.
smc -configure -proxy- Możliwe tryby uwierzytelniania są następujące: podstawowy, ntlm.
auth-mode basic
Domyślny tryb uwierzytelniania to podstawowy.
smc.exe -configure
-proxy-user-name
<nazwa>

Umożliwia ręczne określenie użytkownika serwera proxy.
W przypadku ntlm należy określić domenę/użytkownika.

smc -configure -proxy- Umożliwia ręczne określenie hasła serwera proxy.
password <zwykłe hsł> Maksymalna długość to 255 znaków bez zera. W haśle rozróżniana jest
wielkość liter.

Począwszy od 14.3 RU1

Począwszy od 14.3 RU1
Począwszy od 14.3 RU1

Począwszy od 14.3 RU1
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Opis

smc -reset-state configure -customerid <epmp id> -domainid <epmp id> -serveraddress <bootstrap
URL>
smc -tags "<csv
ciąg znaków
alfanumerycznych>"

Dotyczy

Wyrejestrowuje klienta, a następnie rejestruje go ponownie jako nowe
urządzenie.
Należy podać wszystkie wymagane opcje rejestracji -configure.

Począwszy od 14.3 RU1

Umożliwia ręczne określenie znaczników rejestracji.
Maksymalna długość to 1024 znaki bez zera.
Musi być podany razem z parametrami rejestracji.

Począwszy od 14.3 RU1

* Parametrów tych mogą używać tylko członkowie grupy Administratorzy, jeśli zostaną spełnione następujące
warunki:

• Klient pracuje pod kontrolą systemu Windows Vista lub Windows Server 2008, a użytkownicy należą do grupy

Administratorzy systemu Windows.
Jeżeli klient działa pod kontrolą systemu Windows Vista i włączono funkcję Kontrola konta użytkownika, użytkownik
automatycznie staje się członkiem grup Administratorzy i Użytkownicy.

† Parametry, które wymagają podania hasła. Klienta można zabezpieczyć hasłem w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager.
Table 204: Kombinacje ustawień serwera proxy wprowadzone w wierszu poleceń
Kombinacje ustawień serwera proxy

Działanie

nazwaużytkownikaserweraproxy

hasłoserweraproxy

adresserweraproxy

portserweraproxy

system

nie

nie

nie

nie

Użyj serwera proxy systemu

system

tak

nie

nie

nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(brak hasła)

system

nie

tak

nie

nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(brak użytkownika)

system

nie

nie

tak

nie

Użyj serwera proxy systemu
(ignoruj serwer)

system

tak

tak

nie

nie

Użyj serwera proxy systemu z
uwierzytelnianiem

system

tak

tak

tak

nie

Użyj serwera proxy systemu z
uwierzytelnianiem
(ignoruj serwer)

system

tak

tak

tak

tak

Użyj serwera proxy systemu z
uwierzytelnianiem
(ignoruj serwer i porty)

ręczny

nie

nie

nie

nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

ręczny

tak

nie

nie

nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

ręczny

nie

tak

nie

nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

ręczny

nie

nie

tak

nie

Ważny „ręczny” (niestandardowy) serwer
proxy z domyślnymi portami

ręczny

tak

tak

nie

nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

tryb-serwera-proxy
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Kombinacje ustawień serwera proxy

Działanie

nazwaużytkownikaserweraproxy

hasłoserweraproxy

adresserweraproxy

portserweraproxy

ręczny

tak

tak

tak

nie

Ważny „ręczny” (niestandardowy) serwer
proxy z domyślnymi portami

ręczny

tak

tak

tak

tak

Ważny „ręczny” (niestandardowy) serwer
proxy

ręczny

tak

nie

tak

tak lub nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(brak hasła)

ręczny

nie

tak

tak

tak lub nie

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(brak użytkownika)

brak

nie

nie

nie

nie

Ważny „brak” serwera proxy

brak

tak

nie

nie

nie

Ważny „brak” serwera proxy

brak

nie

tak

nie

nie

Ważny „brak” serwera proxy

brak

nie

nie

tak

nie

Ważny „brak” serwera proxy

brak

tak

tak

nie

nie

Ważny „brak” serwera proxy

brak

tak

tak

tak

nie

Ważny „brak” serwera proxy

brak

tak

tak

tak

tak

Ważny „brak” serwera proxy

nie

nie

nie

nie

nie

Brak ustawień proxy

nie

tak

nie

nie

nie

Brak ustawień proxy
(ignoruj użytkownika)

nie

nie

tak

nie

nie

Brak ustawień proxy
(ignoruj hasło)

nie

nie

nie

tak

nie

Ważny „ręczny” (niestandardowy) serwer
proxy z domyślnymi portami

nie

tak

tak

nie

nie

Brak ustawień proxy
(ignoruj dodatkowe opcje)

nie

tak

tak

tak

nie

Ważny „ręczny” (niestandardowy) serwer
proxy z domyślnymi portami

nie

tak

tak

tak

tak

Ważny „ręczny” (niestandardowy) serwer
proxy

tryb-serwera-proxy

kody błędów polecenia

Kody błędów polecenia smc.exe
Kody błędów poleceń przedstawiają kody błędów zwracane przez polecenie smc.exe w przypadku, gdy brak
wymaganego parametru lub jest on nieprawidłowy.
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Table 205: Kody błędów polecenia smc.exe
Kod
błędu

Opis

0

Wykonanie polecenia powiodło się.

-1

Użytkownik nie należy do grupy Administratorzy systemu Windows lub grupy Użytkownicy zaawansowani systemu
Windows. Jeżeli klient pracuje pod kontrolą systemu Windows Vista, użytkownik nie należy do grupy Administratorzy
systemu Windows.

-2

Nieprawidłowy parametr.
Nieprawidłowo wpisano parametr lub dodano nieprawidłowy przełącznik po parametrze.

-3

Usługa klienta smc nie jest zainstalowana.

-4
-5

-6

Usługa klienta smc nie jest uruchomiona.

Nieprawidłowy plik wejściowy.
Na przykład parametry importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv, exportadvrule oraz
exportlog wymagają podania poprawnej ścieżki i nazwy pliku.

Plik wejściowy nie istnieje.
Na przykład parametry importconfig, updateconfig oraz importadvrule wymagają podania poprawnej ścieżki i
nazwy pliku konfiguracji (.xml) lub nazwy pliku reguł zapory (.sar).

Polecenia systemu Windows dotyczące usługi klienta Endpoint Protection

Instalowanie oprogramowania klienta systemu Windows za pomocą
narzędzi innych firm
Klienta można zainstalować przy użyciu narzędzi innych firm, zamiast narzędzi instalowanych wraz z serwerem
zarządzania. Opcje te są zazwyczaj przydatniejsze w przypadku instalowania oprogramowania klienckiego firmy
Symantec w wielkiej sieci.
Klienta można zainstalować przy użyciu wielu różnych produktów innych firm. Są to produkty takie jak Microsoft Active
Directory, Tivoli, Microsoft Systems Management Server (SMS) i Novell ZENworks. Program Symantec Endpoint
Protection obsługuje programy Novell ZENworks, Microsoft Active Directory i Microsoft SMS.
Można również zainstalować program Symantec Endpoint Protection w środowisku zarządzanym za pomocą Symantec
Software Management Solution powered by Altiris. Można również zainstalować program Symantec Endpoint
Protection z jednej z Software Management Solution Suites z jedną z następujących zasad:

• Zasada Zarządzana Dostawa Oprogramowania
• Zasada Szybka dostawa
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Pomocą produktu Software Management Solution Suite, lub patrz:
Strona docelowa produktu Symantec Software Management Solution
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Table 206: Narzędzia innych firm umożliwiające instalowanie klienta
Narzędzie

Opis

Narzędzia wiersza polecenia
Instalatora Windows

Pakiety instalacyjny oprogramowania klienckiego firmy Symantec to pliki Instalatora Windows (MSI),
które można konfigurować przy użyciu standardowych opcji Instalatora Windows. Do instalowania
klientów w sieci można używać narzędzi zarządzania obsługujących wdrożenia MSI, takich jak Active
Directory lub Tivoli. Można skonfigurować sposób współdziałania Centrum zabezpieczeń systemu
Windows z klientem niezarządzanym.
Właściwości i składniki instalacji klienta — informacje
Konfigurowanie ciągów poleceń instalatora MSI — informacje
Konfigurowanie pliku Setaid.ini — informacje
Składniki klienta Symantec Endpoint Protection w wierszu polecenia
Właściwości instalacji klienta Symantec Endpoint Protection w wierszu polecenia
Parametry Instalatora Windows
Przykłady wiersza polecenia instalacji klienta z systemem Windows
Właściwości Centrum zabezpieczeń systemu Windows

Microsoft SMS 2003

Klienta można zainstalować przy użyciu programu Microsoft Systems Management Server.
Instalowanie klientów systemu Windows przy użyciu programu Microsoft SCCM/SMS

Usługa Active Directory
systemu Windows

Można użyć obiektu zasad grupy usługi Active Directory systemu Windows, jeśli komputery klienckie
są członkami domeny usługi Active Directory systemu Windows Komputery klienckie muszą również
używać obsługiwanego systemu operacyjnego Windows.
Instalowanie systemu Windows klientów przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory (GPO)
Odinstalowywanie oprogramowania klienckiego przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active
Directory

Oprogramowanie wirtualizacji Klienta można zainstalować w środowiskach wirtualnych.
Obsługiwane instalacje wirtualne i platformy wirtualizacji

Eksportowanie pakietów instalacji klienta

Właściwości i składniki instalacji klienta — informacje
Właściwości i składniki instalacji to ciągi znaków w plikach tekstowych i wierszach poleceń. Pliki tekstowe i wiersze
polecenia są przetwarzane podczas wszystkich instalacji oprogramowania klienckiego. Składniki instalacji umożliwiają
instalowanie określonych składników. Właściwości instalacji umożliwiają włączenie lub wyłączenie podskładników po
instalacji. Składniki i właściwości instalacji są dostępne tylko w przypadku oprogramowania klienckiego Symantec
Endpoint Protection i w systemie operacyjnym Windows. Składników ani właściwości instalacji nie można wybrać w
przypadku instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Składniki i właściwości instalacji określa się na następujące sposoby: jako wiersze w pliku Setaid.ini oraz jako wartości
poleceń Instalatora Windows (MSI). Polecenia MSI można określić w ciągach znaków Instalatora Windows i w pliku
Setaid.ini w celu przeprowadzenia niestandardowego wdrażania. Polecenia Instalatora Windows i plik Setaid.ini są
zawsze przetwarzane w przypadku wszystkich instalacji oprogramowania klientów zarządzanych. Jeśli określone są różne
wartości, zawsze stosowane są wartości z pliku Setaid.ini.

Konfigurowanie ciągów poleceń instalatora MSI — informacje
Oprogramowanie instalacyjne programu Symantec Endpoint Protection używa pakietów Instalatora Windows (MSI) 3.1
lub nowszego do instalacji i wdrożeń. Podczas instalowania pakietu przy użyciu wiersza polecenia można dostosować
instalację, korzystając ze standardowych parametrów Instalatora Windows oraz składników i właściwości produktu firmy
Symantec.
Możliwość użycia Instalatora Windows jest dostępna dla użytkowników z uprawnieniami podniesionymi. Próba
instalacji podjęta przez użytkownika, który nie ma uprawnień podniesionych, może zakończyć się niepowodzeniem bez
powiadamiania o błędzie.
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Najnowszą listę poleceń i parametrów instalacji firmy Symantec można znaleźć w artykule MSI command line reference
for Symantec Endpoint Protection (Polecenia wiersza polecenia instalatora MSI dla programu Symantec Endpoint
Protection).
NOTE
Funkcja anonsowania Instalatora Windows nie jest obsługiwana. Funkcje i właściwości określone w pliku
setaid.ini mają pierwszeństwo przed funkcjami i właściwościami określonymi w pakiecie MSI. W poleceniach
instalatora MSI wielkość liter jest rozróżniana w nazwach funkcji i właściwości.
Konfigurowanie pliku Setaid.ini — informacje

Konfigurowanie pliku Setaid.ini — informacje
Plik Setaid.ini znajduje się we wszystkich pakietach instalacji i steruje wieloma aspektami instalacji, na przykład
instalowaniem funkcji. Ustawienia w pliku Setaid.ini mają pierwszeństwo przed wszystkimi ustawieniami, które mogą
znajdować się w ciągu polecenia MSI uruchamiającego instalację. Plik Setaid.ini znajduje się w tym samym folderze,
co plik setup.exe. Jeśli użytkownik dokona eksportu do pojedynczego pliku .exe, konfiguracja pliku Setaid.ini nie jest
możliwa. Plik ten jest jednak automatycznie konfigurowany w przypadku eksportu plików instalacyjnych programu
Symantec Endpoint Protection z konsoli.
Poniżej przedstawiono niektóre opcje, które można skonfigurować w pliku Setaid.ini.
[CUSTOM_SMC_CONFIG]
InstallationLogDir=
DestinationDirectory=
[FEATURE_SELECTION]
Core=1
SAVMain=1
Download=1
OutlookSnapin=1
Pop3Smtp=0
NotesSnapin=0
PTPMain=1
DCMain=1
TruScan=1

NOTE
Funkcje te mają na celu pokazanie hierarchii. Nie są one przeznaczone do użycia w pliku Setaid.ini. W nazwach
funkcji w pliku Setaid.ini rozróżniane są wielkie i małe litery.
Ustawienie wartości funkcji na 1 powoduje jej zainstalowanie. Ustawienie wartości funkcji na 0 powoduje zaniechanie jej
instalacji. Aby z powodzeniem zainstalować funkcje klienckie, należy określić i zainstalować funkcje nadrzędne.
Należy pamiętać o następujących dodatkowych ustawieniach pliku Setaid.ini, które są mapowane na właściwości
MSI instalacji klienta Symantec Endpoint Protection:

• Funkcja DestinationDirectory jest mapowana na właściwość PRODUCTINSTALLDIR
• Funkcja KeepPreviousSettings jest mapowana na właściwość MIGRATESETTINGS
• Funkcja AddProgramIntoStartMenu jest mapowana na właściwość ADDSTARTMENUICON
Składniki klienta Symantec Endpoint Protection w wierszu polecenia
Właściwości instalacji klienta Symantec Endpoint Protection w wierszu polecenia
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Parametry Instalatora Windows

Właściwości instalacji klienta Symantec Endpoint Protection w wierszu
polecenia
Te właściwości instalacji są używane w przypadku instalacji przy użyciu wiersza polecenia MSI.
Table 207: Właściwości instalacji klienta Symantec Endpoint Protection
Właściwość

Opis

RUNLIVEUPDATE =val

Określa, czy podczas instalacji ma zostać uruchomiona usługa LiveUpdate, gdzie
element val ma jedną z następujących wartości:
• 1: uruchamia usługę LiveUpdate podczas instalacji (wartość domyślna).
• 0: nie uruchamia usługi LiveUpdate podczas instalacji.
Wszystkie klienty Symantec Endpoint Protection w grupie domyślnie otrzymują
najnowsze wersje wszystkich składników i wszystkie aktualizacje produktów. Jeżeli klienty
skonfigurowano do pobierania aktualizacji z serwera zarządzania, klienty odbierają tylko
aktualizacje pobrane na dany serwer. Jeżeli w zasadzie składników oprogramowania
pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate skonfigurowano pobieranie wszystkich
aktualizacji, ale serwer zarządzania nie jest skonfigurowany do pobierania wszystkich
aktualizacji, klienty odbierają tylko aktualizacje pobrane na dany serwer.

ENABLEAUTOPROTECT =val

Określa, czy po ukończeniu instalacji ma zostać włączona funkcja Auto-Protect dla
systemu plików, gdzie element val ma jedną z następujących wartości:
• 1: włącza funkcję Auto-Protect po zakończeniu instalacji (wartość domyślna).
• 0: wyłącza funkcję Auto-Protect po instalacji.

CACHE_INSTALLER=val

Określa, czy pliki instalacyjne są buforowane na kliencie, gdzie element val ma jedną z
następujących wartości:
• 1: Pliki instalacyjne są buforowane (domyślne).
• 0: Pliki instalacyjne nie są buforowane.

MIGRATESETTINGS=val

Określa stan zachowanych ustawień w scenariuszu uaktualniania, gdzie element val
ma jedną z następujących wartości:
• 0: Ustawienia lub dzienniki nie są zachowywane.
• 1: Wszystkie ustawienia i dzienniki są zachowywane.
• 2: Zachowywany jest tylko plik Sylink.xml i dzienniki.

ADDSTARTMENUICON=val

Określa, czy program ma zostać dodany do folderu menu Start, gdzie element val ma
jedną z następujących wartości:
• 0: Program nie jest dodawany do folderu menu Start.
• 1: Program jest dodawany do folderu menu Start (domyślne).

Instalowanie składników klienta Symantec Endpoint Protection przy
użyciu wiersza polecenia
Można zainstalować funkcje ochrony, określając je w plikach Setaid.ini i poleceniach instalatora MSI. Pomiędzy
większością składników zachodzą relacje nadrzędny-podrzędny Aby zainstalować składnik podrzędny, konieczna jest
instalacja składnika nadrzędnego. Jeśli na przykład zostanie wybrana instalacja składnika Zapora, ale nie wybrano
składnika NTPMain, zapora nie zostanie zainstalowana.
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Table 208: Składniki klienta Symantec Endpoint Protection
Funkcja

Opis

Wymagane składniki nadrzędne

Core

Instaluje pliki używane do komunikacji między
klientami a serwerem program Symantec Endpoint
Protection Manager. Instalacja tego składnika jest
wymagana.

Brak

ADDefense

Instaluje komponent Endpoint Threat Defense dla
Active Directory.

Core

DCMain

Instaluje funkcję Kontrola aplikacji i kontroli urządzeń. PTPMain

Pobieranie

Instaluje pełną ochronę pobieranych plików.
Obejmuje w pełni funkcjonalne skanowanie reputacji
za pomocą funkcji Download Insight.

SAVMain

Zapora

Instaluje składnik zapory.

NTPMain

ITPMain

Instaluje funkcje Zapobieganie włamaniom sieciowym NTPMain
i Zapobieganie włamaniom do przeglądarki.

LANG1033

Instaluje zasoby w języku angielskim.

NotesSnapin

Instaluje funkcję Automatyczna ochrona poczty Lotus SAVMain
Notes.
Stosuje się tylko wersji starszych niż 14.2 RU1.

NTPMain

Instaluje składniki funkcji Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów.

Core

NTR

Instaluje komponent Przekierowanie ruchu
sieciowego (NTR)

Core

OutlookSnapin

Instaluje funkcję Automatyczna ochrona poczty
Microsoft Exchange.

SAVMain

Pop3Smtp

Instaluje ochronę poczty elektronicznej dla
protokołów POP3 i SMTP. Metoda dostępna tylko w
systemach 32-bitowych.
Stosuje się tylko wersji starszych niż 14.2 RU1.

SAVMain

PTPMain

Instaluje składniki funkcji Zapobieganie zagrożeniom. Core

SAVMain

Instaluje ochronę przed wirusami i programami typu
spyware oraz podstawową ochronę pobierania.
Podfunkcje instalują dodatkową ochronę.

Core

TruScan

Instaluje funkcję Analizy behawioralnej (SONAR).

PTPMain

Core

Parametry Instalatora Windows
Pakiety instalacji klienta Symantec Endpoint Protection korzystają ze standardowych parametrów Instalatora Windows
oraz z zestawu rozszerzeń umożliwiających instalację i wdrożenie z poziomu wiersza polecenia.
Więcej informacji na temat korzystania ze standardowych parametrów Instalatora Windows można znaleźć w jego
dokumentacji. Można również uruchomić program msiexec.exe w wierszu polecenia, aby wyświetlić pełną listę
parametrów.
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Table 209: Parametry Instalatora Windows
Parametr

Opis

Sep.msi (32-bitowy)
Sep64.msi (64-bitowy)

Plik instalacyjny klienta Symantec Endpoint Protection. Jeżeli nazwa pliku zawiera spacje, to nazwę tę w
razie używania przełącznika /I oraz /x należy umieścić w cudzysłowach.
Wymagana

Msiexec

Plik wykonywalny Instalatora Windows.
Wymagana

/I "nazwa pliku msi"

Instalacja określonego pliku. Jeżeli nazwa pliku zawiera spacje, należy umieścić ją w cudzysłowach. Jeśli
plik nie znajduje się w katalogu, z którego jest wykonywany program Msiexec, należy określić ścieżkę pliku.
Jeżeli nazwa ścieżki zawiera spacje, należy umieścić ją w cudzysłowach. Na przykład msiexec.exe /I "C:
\ścieżka do\Sep.msi"
Wymagana

/qn

Instalacja dyskretna.
Note: W przypadku wdrażania dyskretnego aplikacje podłączone do programu Symantec Endpoint
Protection, takie jak Microsoft Outlook, należy ponownie uruchomić po instalacji.

/x "nazwa pliku msi"

Odinstalowanie określonych składników.
Opcjonalnie

/qb

Instalacja z podstawowym interfejsem użytkownika, pokazującym postęp instalacji.
Opcjonalnie

/l*v nazwa pliku dziennika Utwórz pełny plik dziennika, gdzie nazwa pliku dziennika jest nazwą pliku dziennika, który ma zostać
utworzony.
Opcjonalnie
PRODUCTINSTALLDIR=ścieżka
Należy wyznaczy ścieżkę niestandardową na komputerze docelowym, gdzie ścieżka jest określonym
katalogiem docelowym. Jeżeli ścieżka zawiera spacje, należy umieścić ją w cudzysłowach.
Note: Katalogiem domyślnym dla komputerów 32-bitowych jest C:\Program Files\Symantec\Symantec
Endpoint Protection. Katalogiem domyślnym dla komputerów 64-bitowych jest C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection.
Opcjonalnie
SYMREBOOT=wartość

Kontroluje ponowne uruchomienie komputera po instalacji, gdzie wartość jest argumentem prawidłowym.
Prawidłowy argument ma jedną z następujących wartości:
• Force: wymaga ponownego uruchomienia komputera. Wymagany do dezinstalacji.
• Suppress: zapobiega większości ponownych uruchomień komputera.
• ReallySuppress: zapobiega wszystkim ponownym uruchomieniom komputera stanowiącym
poszczególne etapy procesu instalacji, również dyskretnej.
Opcjonalnie
Note: Parametru ReallySuppress należy użyć, aby zapobiec ponownemu uruchamianiu komputera w razie
przeprowadzania dezinstalacji dyskretnej klienta Symantec Endpoint Protection.
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Parametr
ADDLOCAL= funkcja

Opis
Należy wybrać funkcje niestandardowe do zainstalowania, gdzie funkcja jest określonym składnikiem
lub listą składników. Jeśli właściwość ta nie jest używana, domyślnie są instalowane wszystkie możliwe
funkcje, a funkcja Automatyczna ochrona jest instalowana tylko dla wykrytych programów pocztowych.
Aby dodać wszystkie żądane funkcje do instalacji klientów, należy użyć polecenia ALL, czyli
ADDLOCAL=ALL.
Składniki klienta Symantec Endpoint Protection w wierszu polecenia
Note: Określając nową funkcję do zainstalowania, należy podać nazwy funkcji już zainstalowanych, które
mają zostać zachowane. Jeśli nie zostaną one określone, Instalator Windows usunie je. Podanie nazw
zainstalowanych funkcji nie spowoduje ich zastąpienia. Aby odinstalować funkcję, należy użyć polecenia
REMOVE.
Opcjonalnie

REMOVE=funkcja

Powoduje odinstalowanie wcześniej zainstalowanego programu lub jego określonej funkcji, gdzie
funkcja ma jedną z następujących wartości:
• Funkcja: Odinstalowuje funkcję lub listę funkcji z komputera docelowego.
• ALL: odinstalowuje program i wszystkie jego zainstalowane funkcje. Jest to ustawienie domyślne w
razie nieokreślenia składnika.
Opcjonalnie

Właściwości Centrum zabezpieczeń systemu Windows
Właściwości Centrum systemu zabezpieczeń systemu Windows można dostosować podczas instalacji klienta Symantec
Endpoint Protection. Te właściwości dotyczą jedynie klientów niezarządzanych. W przypadku klientów zarządzanych
właściwości te kontroluje program program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Te właściwości dotyczą tylko systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. Nie mają zastosowania
do komputerów klienckich z systemem Windows Vista ani Windows 7, z wyjątkiem właściwości
WSCAVUPTODATE.
Nazwa Centrum zabezpieczeń systemu Windows została zastąpiona Centrum akcji w systemie Windows 7/8, natomiast w
systemie Windows 10 funkcjonuje określenie Zabezpieczenia i konserwacja.
Table 210: Właściwości Centrum zabezpieczeń systemu Windows
Właściwość

Opis

WSCCONTROL=val

Określa kontrolę Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie element val ma jedną z
następujących wartości:
• 0: nie kontroluj (domyślna).
• 1: wyłącz raz, przy pierwszym wykryciu.
• 2: wyłącz na stałe.
• 3: przywróć w razie wyłączenia.

WSCAVALERT=val

Konfiguruje alerty antywirusowe Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie element val ma
jedną z następujących wartości:
• 0: włącz.
• 1: wyłącz (domyślna).
• 2: nie kontroluj.
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Właściwość
WSCFWALERT=val

Opis
Konfiguruje alerty zapory Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie element val ma jedną z
następujących wartości:
• 0: włącz.
• 1: wyłącz (domyślna).
• 2: nie kontroluj.

WSCAVUPTODATE=val Konfiguruje czas aktualności definicji wirusów Centrum zabezpieczeń systemu Windows, gdzie val przybiera
jedną z następujących wartości:
1 - 90: liczba dni (domyślnie 30).
DISABLEDEFENDER=valOkreśla, czy podczas instalacji ma zostać wyłączony program Windows Defender, gdzie element val
ma jedną z następujących wartości:
• 1: wyłącza narzędzie Windows Defender (domyślnie).
• 0: nie wyłącza narzędzia Windows Defender.

Przykłady wiersza polecenia instalacji klienta z systemem Windows
Table 211: Przykłady użycia wiersza polecenia
Zadanie

Wiersz polecenia

Zainstaluj w trybie cichym w katalogu C:\SFN wszystkie składniki msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
klienta Symantec Endpoint Protection z ustawieniami domyślnymi. SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log
Pomiń ponowne uruchomienie komputera i utwórz pełny plik
dziennika.
Zainstaluj w trybie dyskretnym klienta Symantec Endpoint
Protection z funkcjami Ochrona przed wirusami i programami typu
spyware oraz zapobieganie włamaniom i zapora.
Wymuś ponowne uruchomienie komputera i utwórz pełny plik
dziennika.

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force /qn /
l*v c:\temp\msi.log

Instalowanie klientów systemu Windows przy użyciu programu
Microsoft SCCM/SMS
Oprogramowanie klienckie firmy Symantec można zainstalować przy użyciu programu Microsoft System Center
Configuration Manager (SCCM). Przyjęto założenie, że administratorzy systemu, którzy korzystają z programu SCCM,
mają już doświadczenie w instalacji oprogramowania przy użyciu programu SCCM. Na tej podstawie zakłada się też,
że nie są potrzebne szczegółowe informacje o instalowaniu oprogramowania klienckiego firmy Symantec przy użyciu
programu SCCM.
NOTE
Ten temat dotyczy również programu Microsoft Systems Management Server (SMS).
NOTE
Uwaga ta dotyczy programu SMS w wersjach 2.0 i starszych. Jeśli używany jest serwer SMS, na klientach
należy wyłączyć w Monitorze programów anonsowanych funkcję Pokaż ikonę stanu na pasku zadań dla
wszystkich działań systemu. W niektórych sytuacjach może wystąpić konieczność aktualizacji przez program
Setup.exe pliku udostępnionego używanego przez Monitor programów anonsowanych. Jeśli ten plik będzie
wtedy używany, instalacja się nie powiedzie.
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Firma Symantec zaleca, aby pakiety SCCM/SMS uruchamiały program Setup.exe, a nie bezpośrednio pakiet MSI. Ta
metoda pozwala na rejestrowanie pracy instalatora. W celu utworzenia pakietów niestandardowych należy użyć funkcji
tworzenia pakietów niestandardowych w programie SCCM/SMS zamiast funkcji kreatora pakietów.
WARNING
Należy skorzystać z pakietu instalacyjnego klienta zarządzanego, który wyeksportowano z programu program
Symantec Endpoint Protection Manager. W przypadku użycia pakietów instalacji klienta uzyskanych z
pobranych plików produktu bądź z pliku instalacyjnego wdrażani są klienci niezarządzani. Klienci niezarządzani
są instalowani z ustawieniami domyślnymi i nie komunikują się z serwerem zarządzania.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet
Table 212: Proces instalacji klienta przy użyciu programu Microsoft System Center Configuration Manager /
Systems Management Server
Krok

Opis

Krok 1

Wyeksportuj z programu program Symantec Endpoint Protection Manager pakiet instalacyjny klienta zarządzanego
zawierający oprogramowanie i zasady, które mają zostać zainstalowane na komputerach klienckich. Domyślnie pakiet
instalacyjny klienta zarządzanego zawiera plik o nazwie Sylink.xml, który identyfikuje serwer zarządzający klientami.

Krok 2

Utwórz katalog źródłowy i skopiuj do niego pakiet instalacyjny klienta firmy Symantec. Na przykład można utworzyć
katalog źródłowy i skopiować do niego plik Setup.exe wyeksportowany z programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.

Krok 3

W programie SCCM/SMS utwórz pakiet niestandardowy, nadaj mu nazwę i dołącz do pakietu informacje o katalogu
źródłowym.

Krok 4

Skonfiguruj okno dialogowe Program, aby określić plik wykonywalny pakietu, który uruchomi proces instalacji i
ewentualnie określ parametry instalatora MSI.

Krok 5

Roześlij oprogramowanie do określonych kolekcji przy użyciu opcji Anonsowanie.

Więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania SCCM/SMS zawiera odpowiadająca danej wersji dokumentacja
firmy Microsoft.

Instalowanie systemu Windows klientów przy użyciu obiektu zasad
grupy Active Directory (GPO)
Klienta systemu Windows można zainstalować przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active Directory systemu Windows.
W procedurach przyjęto, że oprogramowanie to zostało zainstalowane i używana jest usługa Active Directory w systemie
Windows w celu zainstalowania oprogramowania klienckiego przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active Directory.
Instalacja klienta firmy Symantec wykorzystuje standardowe pliki Instalatora Windows (MSI). W związku z tym można
dostosować instalację klienta za pomocą właściwości pliku MSI.
Konfigurowanie ciągów poleceń instalatora MSI — informacje
Przed wdrożeniem należy sprawdzić, czy serwer DNS jest skonfigurowany prawidłowo. Prawidłowa konfiguracja
jest niezbędna, ponieważ usługa Active Directory korzysta z serwera DNS w celu komunikacji z komputerami. Aby
przetestować konfigurację, można wysłać żądanie ping do komputera usługi Active Directory, a następnie wysłać żądanie
ping w odwrotnym kierunku. Należy użyć pełnej nazwy domeny. Użycie samej nazwy komputera nie wywołuje nowego
wyszukiwania przez serwer DNS. Należy używać następującego formatu:
ping nazwakomputera.pełnanazwadomeny.com
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WARNING
Należy skorzystać z pakietu instalacyjnego klienta zarządzanego, który wyeksportowano z programu program
Symantec Endpoint Protection Manager. W przypadku użycia pakietów instalacji klienta uzyskanych z
pobranych plików produktu bądź z pliku instalacyjnego wdrażani są klienci niezarządzani. Klienci niezarządzani
są instalowani z ustawieniami domyślnymi i nie komunikują się z serwerem zarządzania.
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet
Table 213: Aby zainstalować oprogramowanie klienckie przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory, należy
wykonać następujące kroki:
Krok

Działanie

Krok 1

Wyeksportuj pakiet instalacyjny klienta zarządzanego, używając opcji Oddzielne pliki (wymagane dla pliku .MSI).
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet

Krok 2

Przygotuj folder z plikami instalacyjnymi Na przykład skopiuj pakiet instalacyjny klienta zarządzanego do folderu
udostępnionego, dla którego ustawiono prawidłowe uprawnienia zezwalające na dostęp.

Krok 3

Utworzyć dystrybucję oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy.
Należy również przetestować instalację obiektu zasad grupy na niewielkiej liczbie komputerów przed przystąpieniem
do wdrażania w środowisku produkcyjnym. Jeśli serwer DNS nie został prawidłowo skonfigurowany, instalacja obiektu
zasad grupy może potrwać godzinę lub dłużej.
Tworzenie dystrybucji oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy

Krok 4

Dodać komputery do jednostki organizacyjnej.
Dodawanie komputerów do jednostki organizacyjnej w celu zainstalowania oprogramowania

Odinstalowywanie oprogramowania klienckiego przy użyciu obiektu zasad grupy usługi Active Directory

Tworzenie dystrybucji oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy
Jeśli w danym środowisku jest używana usługa Microsoft Active Directory, pakiet klienta Symantec Endpoint Protection
można zainstalować na komputerach z systemem Windows, używając obiektu zasad grupy. Należy utworzyć dystrybucję
oprogramowania, a następnie skonfigurować szablon administracyjny obiektu zasad grupy dla pakietów oprogramowania.
Proces ten zakłada, że zainstalowano Konsolę zarządzania zasadami grupy firmy Microsoft z dodatkiem Service Pack 1
lub nowszą. Interfejs systemu Windows może być nieco inny w zależności od używanej wersji tego systemu.
W procesie przyjęto również, że oprogramowanie klienckie ma zostać zainstalowane na komputerach znajdujących się w
grupie Komputery lub innej. Komputery te można opcjonalnie przeciągnąć do nowo tworzonej grupy.
Instalowanie klientów systemu Windows przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory (GPO)
1. Aby utworzyć dystrybucję oprogramowania z użyciem obiektu zasad grupy, na pasku zadań systemu Windows kliknij
przycisk Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie zasadami grupy.
2. W oknie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij prawym przyciskiem myszy domenę w drzewie
konsoli, a następnie kliknij pozycję Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
3. W oknie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory wybierz docelową jednostkę organizacyjną w
odpowiedniej domenie.
Można również utworzyć nową jednostkę organizacyjną dla celów testowania lub innych. Więcej informacji na temat
sposobu tworzenia jednostek organizacyjnych zawiera dokumentacja usługi Active Direktory firmy Microsoft.
4. W oknie Zarządzanie zasadami grupy w drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy utworzoną jednostkę
organizacyjną, a następnie kliknij polecenie Utwórz i połącz obiekt zasad grupy tutaj.
Aby nowa jednostka organizacyjna została wyświetlona, może być konieczne odświeżenie domeny.
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5. W oknie dialogowym Nowy obiekt zasad grupy w polu Nazwa wprowadź nazwę obiektu zasad grupy, a następnie
kliknij przycisk OK.
6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony obiekt zasad grupy, a następnie kliknij polecenie
Edytuj.
7. W lewym okienku okna Edytor obiektów zasad grupy w obszarze Konfiguracja komputera rozwiń węzeł
Ustawienia oprogramowania.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Instalacja oprogramowania, a następnie kliknij kolejno opcje Nowy >
Pakiet.
9. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ścieżkę UNC do folderu zawierającego pakiet MSI.
Użyj formatu zgodnego z następującym przykładem:
\\server name\SharedDir\Sep.msi
10. Kliknij przycisk Otwórz.
11. W oknie dialogowym Rozmieszczanie oprogramowania kliknij pozycję Przypisano, a następnie kliknij przycisk OK.
Po wybraniu pozycji Instalacja oprogramowania pakiet zostanie wyświetlony w prawym okienku okna Edytor obiektów
zasad grupy.
12. Aby skonfigurować szablony administracyjne pakietu oprogramowania, w oknie Edytor obiektów zasad grupy w
drzewie konsoli, wyświetl i włącz następujące ustawienia:

• Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Logowanie > Zawsze czekaj na sieć
•

podczas uruchomienia komputera i logowania
Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Zasady grupy > Przetwarzanie zasady
Instalacja oprogramowania

• Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Instalator Windows
> Zawsze instaluj z podniesionymi przywilejami
NOTE

Jeśli na komputerach klienckich została włączona funkcja Kontrola konta użytkownika, w celu
zainstalowania oprogramowania klienckiego firmy Symantec przy użyciu obiektu zasad grupy należy
również włączyć opcję Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu
Windows > Instalator Windows > Zawsze instaluj z podniesionymi uprawnieniami. Ustawienie tych
opcji umożliwi instalację oprogramowania klienckiego firmy Symantec wszystkim użytkownikom systemu
Windows.
13. Zamknij okno Edytora obiektów zasad grupy.
14. W lewym okienku okna Zarządzanie zasadami grupy kliknij prawym przyciskiem myszy edytowany obiekt zasad
grupy, a następnie kliknij pozycję Wymuszone.
15. W prawym okienku w obszarze Filtrowanie zabezpieczeń kliknij przycisk Dodaj.
16. W oknie dialogowym, w obszarze Wprowadź nazwę obiektu do wybrania wpisz Komputery domeny, a następnie
kliknij przycisk OK.

Dodawanie komputerów do jednostki organizacyjnej w celu zainstalowania
oprogramowania
Istnieje możliwość dodania komputerów do jednostki organizacyjnej, w której program Symantec Endpoint Protection
jest instalowany przy użyciu obiektu zasad grupy. Po ponownym uruchomieniu komputera rozpocznie się proces
instalacji oprogramowania klienckiego. Proces instalacji oprogramowania klienckiego zakończy się po zalogowaniu
użytkowników do komputerów. Aktualizacja zasad grupy nie jest jednak natychmiastowa, dlatego propagacja tych zasad
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może zająć trochę czasu. Poniższy proces zawiera polecenia, które można uruchomić na komputerach klienckich w celu
zaktualizowania zasad na żądanie.
Instalowanie systemu Windows klientów przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory (GPO)
1. Aby dodać komputery do jednostki organizacyjnej celem instalacji oprogramowania, na pasku zadań systemu
Windows kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne > Użytkownicy i komputery
usługi Active Directory.
2. W oknie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, w drzewie konsoli znajdź komputery, które mają zostać
dodane do jednostki organizacyjnej utworzonej w celu instalacji obiektu zasad grupy.
Komputery wyświetlane są początkowo w jednostce organizacyjnej Komputery.
3. Przeciągnij i upuść komputery do jednostki organizacyjnej utworzonej w celu instalacji.
4. Zamknij okno Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
5. Aby zaktualizować na żądanie obiekt zasad grupy na komputerach klienckich, otwórz wiersz polecenia na
komputerach klienckich.
6. Wpisz polecenie gpupdate, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Po zakończeniu w oknie wiersza polecenia zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym ukończeniu
aktualizacji zasad. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
uzyskać więcej informacji.
7. Zamknij okno wiersza polecenia.

Kopiowanie pliku Sylink.xml w celu utworzenia pakietu instalacji zarządzanej
Podczas instalowania programu program Symantec Endpoint Protection Manager tworzony jest plik Sylink.xml dla każdej
grupy klientów. Klienci Symantec Endpoint Protection odczytują zawartość tego pliku, aby określić odpowiedni serwer
zarządzania. W przypadku instalowania klientów z pliku instalacji udostępnionego przez firmę Symantec jest to instalacja
klientów niezarządzanych. Można jednak skopiować plik Sylink.xml do tego folder przed instalacją, aby zainstalować
klientów zarządzanych.
NOTE
Pakiety eksportowane przy użyciu konsoli programu program Symantec Endpoint Protection Manager są
zarządzane i już zawierają plik Sylink.xml. Aby wyeksportować nowy pakiet niezarządzany, który można
wdrożyć, korzystając z obiektu zasad grupy, należy użyć Kreatora wdrażania klientów. Kliknij pozycję Zapisz
pakiet, a po wyświetleniu monitu zaznacz opcję Oddzielne pliki (wymagane dla pliku .MSI).
Instalowanie klientów Symantec Endpoint Protection przy użyciu funkcji Zapisz pakiet
Aby skopiować plik Sylink.xml do plików instalacji produktu w celu utworzenia pakietu instalacyjnego zarządzanej:
1. Z poziomu programu program Symantec Endpoint Protection Manager,wyeksportuj plik Sylink.xml z odpowiedniej
grupy klientów i skopiuj go na komputer.
NOTE
Przed wyeksportowaniem pliku Sylink.xml należy utworzyć co najmniej jedną nową grupę za pomocą konsoli
zarządzania. W przeciwnym wypadku klienty zostaną dodane do grupy Domyślna.
Dodawanie grupy
Ręczne eksportowanie pliku komunikacji klient-serwer (Sylink.xml)
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2. Skopiuj folder instalacyjny z pobranego pliku do folderu na komputerze. Folder SEP zawiera klienta w wersji 32bitowej, a folder SEPx64 zawiera klienta w wersji 64-bitowej.
Można także użyć folderu instalacji dla pakietu niezarządzanego klienta wyeksportowanego wcześniej jako osobne
pliki.
3. Skopiować plik Sylink.xml do folderu instalacyjnego. Po wyświetleniu monitu zastąp istniejący plik Sylink.xml.

Odinstalowywanie oprogramowania klienckiego przy użyciu obiektu
zasad grupy usługi Active Directory
Oprogramowanie klienckie zainstalowane przy użyciu usługi Active Directory można odinstalować.
Odinstalowanie klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows
Aby odinstalować oprogramowanie klienckie przy użyciu obiektu zasad grupy Active Directory
1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Wszystkie programy > Narzędzia administracyjne >
Zarządzanie zasadami grupy.
W używanej wersji systemu Windows menu Start może zawierać polecenie Programy zamiast Wszystkie programy.
2. W oknie Zarządzanie zasadami grupy, w drzewie konsoli rozwiń domenę, rozwiń węzeł Konfiguracja komputera,
rozwiń węzeł Ustawienia oprogramowania, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Instalacja oprogramowania,
a następnie kliknij polecenie Właściwości.
3. Na karcie Zaawansowane zaznacz pozycję Odinstaluj tę aplikację, gdy znajdzie się ona poza zakresem
zarządzania, a następnie kliknij przycisk OK.
4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet oprogramowania, a następnie kliknij polecenie Usuń.
5. W oknie dialogowym Usuwanie oprogramowania zaznacz pozycję Natychmiast odinstaluj oprogramowanie od
użytkowników i z komputerów, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Zamknij okno Edytor obiektu zasad grupy, a następnie zamknij okno Zarządzanie zasadami grupy.
Oprogramowanie zostanie odinstalowane po ponownym uruchomieniu komputerów klienckich.

Przewodnik Szybki start dla oprogramowania Symantec ™ Endpoint
Protection używanego z platformą Amazon Web Services
Instrukcje użytkowania i sprawdzone metody dla program Symantec Endpoint Protection Manager z platformą
Amazon Web Services (AWS)
Podczas pierwszego logowania się do obrazu Amazon Machine Image (AMI) o nazwie program Symantec Endpoint
Protection Manager na platformie Amazon WebServices, należy pamiętać o następujących kwestiach:
Element
Poświadczenia przy
pierwszym logowaniu

Opis
Po nawiązaniu połączenia z instancją po raz pierwszyprogram Symantec Endpoint Protection Manager
otwiera się automatycznie, a następnie wyświetla monit z prośbą o zmianę hasła.

Usługa LiveUpdate
Gdy program Symantec Endpoint Protection Manager program LiveUpdate zostanie uruchomiony
uruchamia się po pierwszym po raz pierwszy, pobiera więcej zawartości niż podczas kolejnych sesji LiveUpdate. W rezultacie
zalogowaniu
responsywność instancji stopniowo zmniejsza się do momentu zakończenia działania usługi
LiveUpdate. Jest to oczekiwany sposób działania i występuje on tylko przy tym pierwszym
uruchomieniu.
Usługa LiveUpdate uruchamia się pięć minut po pierwszym zalogowaniu do program Symantec
Endpoint Protection Manager.
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Element

Opis

Klient nie pojawia się
w program Symantec
Endpoint Protection Manager
natychmiast

Można zauważyć, że klient, który jest preinstalowany w wystąpieniu nie jest natychmiast wyświetlany
na karcie Strona główna w program Symantec Endpoint Protection Manager. Jest to oczekiwany
sposób działania. Po zakończeniu pulsu do program Symantec Endpoint Protection Manager, klient
pojawia się na karcie Strona główna.

Należy zaktualizować adres
e-mail dla konta admin

Należy zmienić domyślny adres e-mail dla konta admin w program Symantec Endpoint Protection
Manager. Domyślny adres e-mail to a@b.com. Ten adres e-mail można łatwo zmienić po zalogowaniu
się do program Symantec Endpoint Protection Manager w okienku Administrator, przechodząc do
Administratorzy > Edytuj administratora.
Ze względu na to, ze odzyskiwanie hasła dla użytkownika program Symantec Endpoint Protection
Manager wymaga prawidłowego adresu e-mail, należy wykonać to zadanie przy pierwszym logowaniu.

Aktualizowanie hasła bazy
danych

W wersji 14 lub nowszej można zmienić hasło bazy danych dla program Symantec Endpoint Protection
Manager. Hasło to należy zmienić przy pierwszym logowaniu.
Zmiana hasła konta administratora lub wbudowanej bazy danych

Zdalne wdrażanie
wypychane (opcjonalnie)

Wdrażanie wypychane program Symantec Endpoint Protection Manager wykorzystuje protokół ICMP
do pingowania do wyszukiwania adresu IP wystąpienia w sieci. Należy jednoznacznie dodać regułę
wprowadzania komunikatu ICMP Echo Request dla kandydatów do instancji klienta, aby byli oni
widoczni w Kreatorze wdrażania klienta dla program Symantec Endpoint Protection Manager.
Aby pomyślnie wdrożyć pakiet klienta z program Symantec Endpoint Protection Manager do instancji
klienta, należy włączyć port 445 protokołu TCP w instancjach klienta. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz sekcję Grupy zabezpieczeń.

Grupy zabezpieczeń

W poniższych tabelach przedstawiono zalecane reguły zapory grupy zabezpieczeń dla uruchomionych
wystąpień Symantec Endpoint Protection AMI:
• Ustawienia przychodzących grup zabezpieczeń dla wystąpień Symantec Endpoint Protection
• Ustawienia wychodzącej grupy zabezpieczeń dla wystąpień Symantec Endpoint Protection
Aby uzyskać informacje na temat pracy z wystąpieniami klienta, zobacz:
Grupy zabezpieczeń Amazon EC2 dla wystąpień systemu Windows

Table 214: Ustawienia przychodzących grup zabezpieczeń dla wystąpień Symantec Endpoint Protection
Typ /
Protokół

Dotyczy

Numer portu

Źródłowy

Zastosowanie

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

8014
443*

0.0.0.0/0

Używany do komunikacji z użyciem
protokołu HTTP między klientami program
Symantec Endpoint Protection Manager i
Symantec Endpoint Protection.
* = Używany do opcjonalnej konfiguracji
protokołu HTTPS.

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

8443

0.0.0.0/0

Służy do komunikacji z użyciem protokołu
HTTPS między konsolą zdalnego
zarządzania a programem program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Cała komunikacja informacji dot.
logowania oraz administracji odbywa się z
wykorzystaniem tego bezpiecznego portu.

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

8444

0.0.0.0/0

Używane przez usługi sieciowe program
Symantec Endpoint Protection Manager.
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Typ /
Protokół

Dotyczy

Numer portu

Źródłowy

Zastosowanie

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

8445

0.0.0.0/0

Służy konsoli tworzenia raportów do
komunikacji z użyciem protokołu HTTPS.

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

8765

0.0.0.0/0

Wykorzystywany do zamknięcia programu
Tomcat.

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

program Symantec
Endpoint Protection
Manager

9090

0.0.0.0/0

Służy do początkowej komunikacji
logowania między konsolą zdalnego
zarządzania i program Symantec Endpoint
Protection Manager do wyświetlania ekranu
logowania.

Niestandardowa
reguła protokołu
TCP /
TCP

Klient programu
Symantec Endpoint
Protection

445

0.0.0.0/0

Służy do zdalnego wdrażania pakietów
instalacyjnych z programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.

Niestandardowa
reguła protokołu
ICMP /
Żądanie polecenia
echo

Klient programu
Symantec Endpoint
Protection

n/d

0.0.0.0/0

Używane przez zdalne wypychanie do
wyszukiwania adresu IP instancji klienta
programu Symantec Endpoint Protection w
sieci.

RDP /
TCP

Klient programu
program Symantec
Endpoint Protection
Manager, Symantec
Endpoint Protection

3389

0.0.0.0/0

Służy do nawiązywania zdalnego
połączenia z instancją.

Table 215: Ustawienia wychodzącej grupy zabezpieczeń dla wystąpień Symantec Endpoint Protection
Typ /
Protokół
Cały ruch /
Wszystkie

Dotyczy
program Symantec Endpoint Protection
Manager
Klient programu Symantec Endpoint
Protection

Numer portu
Wszystkie

Lokalizacja docelowa
0.0.0.0/0

Wymagania dotyczące korzystania z usługi program Symantec Endpoint Protection Manager na platformie
Amazon Web Services
Posiadacze kont na platformie Amazon Web Services (AWS) mogą zasubskrybować program Symantec Endpoint
Protection Manager w obrazie Amazon Machine Image (AMI) w usłudze Elastic Compute Cloud (EC2) firmy Amazon.
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Table 216: Wymagania, obsługiwane platformy i instancje niezbędne do uruchomienia AMI programu program
Symantec Endpoint Protection Manager
Wymaganie

Szczegóły

Wymagania wstępne

Warunki wstępne do korzystania z program Symantec Endpoint Protection Manager AMI dla Amazon
EC2 są następujące:
• Należy posiadać konto na platformie AWS Marketplace. Aby utworzyć konto lub uzyskać dostęp do
istniejącego konta, należy odwiedzić stronę:
https://aws.amazon.com/marketplace
• W przypadku korzystania z opcji BYOL (Bring Your Own License), należy posiadać ważną licencję
na program Symantec Endpoint Protection. Aby sprawdzić stan licencji, należy zalogować się
do portalu pomocy technicznej firmy Broadcom i przejść do strony Centrum pobierania firmy
Broadcom.
Można również skontaktować się z Działem wsparcia technicznego firmy Symantec w celu zadania
nietechnicznych pytań dotyczących licencji.

Obsługiwane platformy i
instancje

Obraz AMI programu program Symantec Endpoint Protection Manager dla Amazon EC2 (BYOL i
płatne) wspiera:
• program Symantec Endpoint Protection Manager, wersja 14 MP1 lub nowsza
• Windows Server 2012 R2 lub nowszy
Obraz AMI programu program Symantec Endpoint Protection Manager obsługuje następujące instancje
systemu Windows Server 2012 w usłudze Amazon EC2 na platformie AWS Marketplace:
• 10 warstwa klienta: m4.large (2x CPU, 8 GB RAM, dysk EBS)
• 100 warstwa klienta: m4.xlarge (4x CPU, 16 GB RAM, dysk EBS)
• 250 warstwa klienta: m4.2xlarge (8x CPU, 32 GB RAM, dysk EBS)
• 500 warstwa klienta: c4.2xlarge (8x CPU, 15 GB RAM, dysk EBS)

Dodatkowy opis
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z Amazon EC2 i obrazu AMI programu Symantec Endpoint Protection,
patrz: Wprowadzenie do platformy AWS

Nowości w programie Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.0.1 (14
RU1)
Funkcje ochrony

• Zarządzanie oparte na chmurze za pomocą portalu chmury Symantec Endpoint Protection: Program Symantec

Endpoint Protection 14.1 oferuje funkcję zarządzania opartego na chmurze, które rozszerza jego możliwości w
zakresie wykrywania oraz eliminowania zagrożeń pojawiających się w środowisku użytkownika. Portal w chmurze
zwiększa wgląd w mechanizm zabezpieczenia sieci poprzez widoki pulpitu nawigacyjnego, dostarczające wgląd
w podejrzane pliki na wszystkich urządzeniach. Program Symantec Endpoint Protection Manager bezproblemowo
łączy się z chmurą poprzez wewnętrzny pomost. Możesz też uzyskać bezpośredni dostęp do interfejsu portalu
w chmurze.
Pomoc dotycząca tych funkcji jest dostępna w portalu w chmurze.
– Odnajduj i blokuj podejrzane wykrycia za pomocą zasad Intensywnej ochrony: ustawienia zasady Intensywnej
ochrony dopasowują liczne mechanizmy, aby ulepszyć wykrywanie. Możliwe jest rejestrowanie w dzienniku
zdarzeń wykryć z większą intensywnością w celu sprawdzenia, które pliki są wykrywane oraz blokowane na danym
poziomie. Rejestrowanie (w dziennikach zdarzeń) aktywnie pomaga wyświetlić listę dozwolonych wyników fałszywie
dodatnich zanim zdecydujesz zablokować te wykrycia. Po zastosowaniu tej zasady niektóre ustawienia programu
Symantec Endpoint Protection Manager są pomijane. Na przykład zasada intensywnej ochrony ignoruje ustawienie
Bloodhound skonfigurowane w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.

686

– Silniejsza obsługa środowisk z niską przepustowością: portal w chmurze kontroluje częstotliwość aktualizacji

•

•

•

•

•

pobieranych przez klientów Symantec Endpoint Protection w wersji 14.0.1, które posiadają wolniejszą sieć.
W trybie niskiej przepustowości można użyć zasadę Intensywnej ochrony, aby jeszcze bardziej dopasować
zabezpieczenia urządzeń końcowych. Aktualizacje obejmują funkcję wirus, technologię SONAR oraz definicje
systemu zapobiegania włamaniom. Ulepszenia niskiej przepustowości obejmują także automatyczną redukcję
danych telemetrycznych wysyłek. Niska przepustowość jest wyłączona domyślnie.
– Zintegrowane zarządzanie fałszywie dodatnim: możesz zezwolić (lista dozwolonych) lub zablokować (lista
niedozwolonych) pliki w wielu widokach.
Dodatkowe funkcje Ograniczenia ataków na pamięć: Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć wzmacnia system
operacyjny, aby przeciwdziałać atakom na luki w zabezpieczeniach bez względu na błąd czy wadę w oprogramowaniu.
Mechanizm ograniczania ataków na pamięć natychmiast blokuje luki w zabezpieczeniach, nie czekając na poprawkę
sprzedawcy ani na termin wprowadzenia poprawki Natychmiast. Wersja 14.0.1 zawiera następujące zmiany:
– Nazwa funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach została zmieniona na Ograniczenie ataków na pamięć.
– Ograniczenie ataków na pamięć jest oddzielną zasadą od zasady systemu zapobiegania włamaniom.
– Ograniczenie ataków na pamięć zawiera dostrojone funkcje kontroli umożliwiające testowanie oraz rozwiązywanie
problemów, aby eliminować wyniki fałszywie dodatnie.
– Ograniczenie ataków na pamięć: nowe techniki
– Polecenie zdalnego włączania lub wyłączania ograniczenie ataków na pamięć na kliencie systemu Windows
zmieniono z smc -enable -gem i smc -disable -gem na smc -enable -mem i smc -disable -mem.
Zasada wyjątków może wykluczać wykrycia na podstawie certyfikatu pliku (Windows): można dodać wyjątki
do poszczególnych certyfikatów, aby klienty Windows nie skanowały ani nie oznaczały podpisanych plików jako
podejrzane. Na przykład, opracowane wewnętrznie narzędzie może użyć certyfikatu samopodpisanego. Wykluczenie
tego certyfikatu ze skanowania uniemożliwia funkcjom Auto-Protect, Download Insight oraz technologii SONAR
wykrywanie plików przez niego podpisanych jako podejrzane.
Uaktualniona integracja EDR z produktem Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint Symantec Advanced
Threat Protection: Endpoint (ATP) to lokalne urządzenie wirtualne, które wykrywa zawansowane zagrożenia w
punktach końcowych w sieci. Program ATP: urządzenie końcowe dostarcza dane, na których można wykonać akcje,
co umożliwia szybkie przeanalizowanie zagrożeń i reakcję na nie. Moduł ATP wykrywa oraz reaguje na zagrożenia
na urządzeniach końcowych (EDR), co umożliwia bezpośrednią komunikację z zarejestrowanymi komputerami
klienckimi. Rozwiązanie EDR znacznie poprawia czas otrzymywania przez komputery klienckie poleceń dotyczących
wyszukiwania oznak naruszenia (EOC) oraz poleceń naprawy plików. Nowa wersja składnika EDR umożliwia zbieranie
zdarzeń na komputerze klienckim. EDR zawiera informacje dotyczące plików, procesów, rejestrów oraz połączeń
sieciowych. Dane te są wysyłane do konsoli urządzenia końcowego ATP. Najnowsza wersja EDR wymaga produktu
ATP: Endpoint 3.0. Jego licencja nie jest częścią programu Symantec Endpoint Protection. Najnowsze składniki EDR
można pobrać za pomocą usługi LiveUpdate.
Funkcja Oszustwo w programie Symantec Endpoint Protection: funkcja Oszustwo wykorzystuje pliki „oszustwa”,
aby wykryć podejrzaną działalność na urządzeniach końcowych. Ma ona zastosowanie, gdy podstawowy poziom
obrony sieci został naruszony i atakujący przeprowadza rozpoznanie w środowisku użytkownika. Atakujący próbuje
zlokalizować najważniejsze zasoby, takie jak kontroler domeny czy poświadczenia bazy danych. Dzięki funkcji
Deception próby tego rodzaju zostają wykryte dużo szybciej. Wzór pliku „przynęta” można pobrać za pośrednictwem
FileConnect na dwa sposoby: w katalogu Narzędzia pełnego pliku instalacyjnego albo jako samodzielny plik
instalacyjny.
Zaawansowane uczenie maszynowe (Advanced Machine Learning) dla klientów z systemem Mac: mechanizm
AML współpracuje z opartą na chmurze technologią wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym firmy Symantec
na klientach z systemem Mac. Technologia ta umożliwia programowi Symantec Endpoint Protection wykrywanie
złośliwego oprogramowania w fazie przed wykonaniem, tym samym blokując działanie wielu typów złośliwego
oprogramowania, zarówno znanego, jak i nieznanego.

Funkcje serwera zarządzania

• Opcja pozwalająca na włączenie powiadomień w programie Symantec Endpoint Protection Manager oraz na klientach
z systemem Windows zmieniła nazwę z Wyświetlaj powiadomienia dotyczące funkcji zapobiegania włamaniom na
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•

•

Wyświetlaj powiadomienia dotyczące funkcji zapobiegania włamaniom oraz ograniczenia ataków na pamięć. W wersji
12.1.6.x i wcześniejszych opcja ta działa wyłącznie w przypadku powiadomień IPS.
W dziennikach Stanu komputera oraz szybkich raportach zmieniono nazwę Wyłączenie funkcji zapobiegania lukom
w zabezpieczeniach sieci i hostów na Wyłączenie zapory, a nazwęProactive Threat Wyłączenie ochrony zmieniono
na Wyłączenie technologii SONAR. Aby uzyskać dostęp do dziennika, kliknij opcję Monitory > karta Dzienniki >
rodzaj dziennika Stan komputera > Dodatkowe ustawienia > Opcje zgodności. Aby uzyskać dostęp do szybkich
raportów, kliknij opcję Raporty > karta Szybkie raporty > rodzaj raportu Stan komputera > Dodatkowe ustawienia
> Opcje zgodności.
Nazwa ustawienia trybu mieszanego Włącz/wyłącz zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
została zmieniona na Włącz/wyłącz Ochronę przed zagrożeniami sieciowymi. W wersji 14.MPx na karcie
kontroli mieszanej Ustawienia kontroli klient/serwer nazwa polecenia Włącz/wyłącz zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach sieci i hostów nie ma jest poprawna. To polecenie dotyczy wyłącznie zapory oraz systemu
zapobiegania włamaniom (Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi), a nie funkcji Ograniczenie ataków na pamięć.

Wymagania systemowe
Program Symantec Endpoint Protection 14.0.1 dodaje wsparcie:

•
•
•
•

Dodatku SP1 programu SQL Server 2016 do użytku z Symantec Endpoint Protection Manager
macOS 10.13 (High Sierra).
Windows 10 Fall Creators Update (2017) (wersje 32- i 64-bitowe)
Obsługa przeglądarki: Mozilla Firefox 5.x do 56.x, Google Chrome 61.0.x

Instalacja klienta

• Kreator wdrażania klientów zawiera nazwę hosta oraz etykiety kolumn adresu IP: Aby zainstalować nowych

•
•

•

klientów za pomocą zdalnego wypychania, należy wyszukać dostępne komputery w sieci. Poprzednio lista dostępnych
komputerów wyświetlała się w kolejności losowej. Teraz można sortować komputery w kolejności alfabetycznej
lub numerycznej za pomocą kolumn: Nowa nazwa hosta oraz Adres IP. W ten sposób możesz szybciej wyszukać
komputery, na których chcesz zainstalować klientów. Etykiety wyświetlają się w Kreatorze wdrażania klientów. Na
panelu Wybór komputera kliknij przycisk Wyszukaj w sieci, a następnie kliknij przycisk Znajdź komputery.
Do odinstalowania klienta Mac wymagane jest hasło:teraz można wymagać od użytkowników, żeby wpisali hasło w
celu odinstalowania klienta Mac.
Autoryzacja jądra programu Symantec Endpoint Protection wymagana od systemu macOS 10.13: macOS
10.13 dodaje wymóg autoryzacji rozszerzenia jądra. Program Symantec Endpoint Protection 14.0.1 dodaje wsparcie
dla systemu macOS 10.13. W przypadku, gdy konieczna jest autoryzacja rozszerzenia jądra, wyświetlony zostanie
monit podczas instalacji klienta systemu Mac. Brak autoryzacji rozszerzenia jądra doprowadzi do nieprawidłowego
działania klienta systemu Mac. Aby udzielić autoryzacji rozszerzenia jądra, kliknij opcję Zezwalaj w panelu preferencji
systemuOchrona i prywatność. Nie trzeba podawać poświadczeń administratora. Autoryzacji rozszerzenia jądra
dokonuje się tylko raz. Nie trzeba dokonywać ponownej autoryzacji w przypadku odinstalowania i ponownego
zainstalowania klienta ani w przypadku uaktualnienia systemu operacyjnego do wersji 10.13 gdy zainstalowana jest
wersja 14 produktu. Autoryzacja jądra jest wymagana nawet przy użyciu funkcji Zdalne wypychanie. Aby wdrożyć
program Symantec Endpoint Protection za pomocą funkcji Zdalne wypychanie, konieczne jest wykonanie tego
dodatkowego kroku.
Opcja dla funkcji Dodaj pakiet instalacyjny klienta z nową nazwą: W wersji 14 opcja Uwzględnij najnowsze
składniki w pakiecie instalacyjnym klienta została błędnie zmieniona na Uwzględnij definicje wirusów w pakiecie
instalacyjnym klienta. Aby bardziej dokładnie opisać tę opcję, zmieniono jej nazwę na Uwzględnij nowe typy treści w
pakiecie instalacyjnym klienta.

Polecenia dotyczące interfejsu REST API

• Interfejsy REST API Programu Symantec Endpoint Protection Manager umożliwiają interakcję programową z

Symantec Endpoint Protection. Zestaw interfejsów REST API łączy się z programem Symantec Endpoint Protection
Manager i wykonuje operacje z poziomu programu Symantec Advanced Threat Protection: Endpoint (ATP) i Symantec
Web Gateway (SWG). Interfejsy API są używane, jeśli nie ma dostępu do programu Symantec Endpoint Protection
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Manager. Uwaga: Jeśli program Symantec Endpoint Protection Manager jest zarejestrowany w portalu w chmurze, nie
jest obsługiwana obsługa za pomocą poleceń interfejsu REST API.
Dokumentacja znajduje się na serwerze programu Symantec Endpoint Protection Manager pod następującym
adresem, gdzie SEPM-IP jest adresem IP serwera programu Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPMIP:8446/sepm/restapidocs.html

Funkcje usunięte lub nieobsługiwane

• Koniec okresu świadczenia pomocy technicznej dla programu Endpoint Protection 12.1.x: 3 kwietnia 2017 firma

•

•
•
•
•

Symantec ogłosiła koniec okresu świadczenia pomocy technicznej dla programu Endpoint Protection 12.1.x. Od tej
daty rozpoczyna się proces, w którym nie będzie już świadczona pomoc dla wszystkich wydań wersji 12.1. Do tych
wersji zaliczają się aktualizacje wersji i poprawki konserwacyjne.
Usunięta opcja ręcznego przekazywania zagrożeń poddanych kwarantannie do Symantec Security Response:
W wersji 14 oraz starszych możliwe było ręczne przesłanie zagrożeń poddanych kwarantannie od klienta systemu
Windows do zespołu reagowania na zagrożenia Security Response. Zaczynając od wersji 14.0.1, próbki te można
przesłać automatycznie wyłącznie do serwera Centralnej kwarantanny.
W programie Symantec Endpoint Protection Manager opcja Zezwalaj na ręczną wysyłkę elementów poddanych
kwarantannie do centrum Symantec Security Response znajdowała się na karcie zasady Ochrona przed
programami typu spyware > Kwarantanna > Ogólne.
W kliencie systemu Windows kliknij przycisk Wyświetl kwarantannę. Opcja Prześlij oraz menu Prześlij dostępne
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zostały usunięte.
Wyłączenie obsługi systemu Mac OS X 10.9
Opcje zasady integralności hosta dla systemu Mac: zasady integralności hosta dla systemu Mac wymagały
instalacji klienta On-Demand Symantec Network Access Control dla klienta systemu Mac. Program Symantec Network
Access Control osiągnął koniec okresu świadczenia pomocy technicznej, a jego używanie w programie 14.x nie jest
obsługiwane. Opcje dla komputerów Mac są nadal dostępne w interfejsie użytkownika, ale nie są obsługiwane.

Nowe funkcje w programie Symantec Endpoint Protection 14 (SEP)
Funkcje ochrony

• Intelligent Threat Cloud Service dla pakietów instalacyjnych klienta (Windows): wersja 14 zawiera trzy nowe

•

•

rozmiary pakietów instalacyjnych w zależności od tego, które zestawy definicji wirusa uwzględniają:
– Klient standardowy: Stworzony dla typowych instalacji, w których klienty mają dostęp do serwerów cloud oraz
klientów w wersji 12.1.6 lub wcześniejszej. Standardowy klient zajmuje o około 80–90 procent mniej miejsca niż
pakiet instalacyjny klienta ciemnej sieci, ponieważ uwzględnia tylko najnowsze definicje wirusów. Po instalacji, klient
pobiera pełen zestaw definicji wirusów z serwera cloud.
– Klient wbudowany lub klient VDI: Klient wbudowany zastępuje klienta o zmniejszonym rozmiarze w wersji 12.1.6.
Wbudowany klient zajmuje mniej miejsca niż klient standardowy i ponadto uwzględnia tylko najnowsze definicje
wirusów. Po instalacji, klient pobiera pełen zestaw definicji wirusów z serwera cloud.
– Klient ciemnej sieci: Instaluje pełen zestaw definicji wirusów i pobiera definicje lokalnie zamiast z serwera cloud.
Należy skorzystać z tego pakietu instalacyjnego klienta, jeżeli komputery klienckie są w sieciach bez dostępu do
serwera cloud.
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach (dotyczy systemu Windows): zapobiega popularnym atakom
wykorzystującym luki w zabezpieczeniach w typowych aplikacjach programowych. Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach instaluje się z zapobieganiem włamaniom i obejmuje następujące typy ochrony: Zapobieganie
lukom w zabezpieczeniach języka Java, zapobieganie atakom typu heap spray oraz ochronę SEHOP. Zabezpieczenia
stosowane są do konkretnych aplikacji, które są wymienione w zasadzie systemu zapobiegania włamaniom.
Program Symantec Endpoint Protection pobiera listę aplikacji jako element zawartości usługi LiveUpdate. Aby
wyświetlić listę aplikację, otwórz zasadę systemu zapobiegania włamaniom i kliknij pozycję Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach.
SONAR/Automatyczna ochrona:
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– Opcja Włącz wykrywanie podejrzanego sposobu działania (dotyczy systemu Windows): wykrycie podejrzanego

•
•

•

•

•

•

sposobu działania można włączyć lub wyłączyć wtedy, gdy funkcja SONAR jest wyłączona. Dlatego też można
korzystać z egzekwowania zasady dotyczącej sposobu działania aplikacji także wtedy, gdy funkcja SONAR jest
wyłączona.
– Opcja Skanuj pliki na komputerach zdalnych (dotyczy systemu Windows i Linux): można wyłączyć opcje
dla technologii SONAR lub automatycznej ochrony dla skanowania plików na komputerach w innych sieciach.
Wyłączenie tej opcji poprawia wydajność. Jednakże powinno się mieć tę opcją włączoną, ponieważ SONAR
wyszukuje robaki takie jak Sality, które infekują dyski sieciowe. W przypadku skanowania z funkcją automatycznej
ochrony, obniżana jest wydajność komputera klienckiego i wszystkich plików, dlatego można włączyć opcję Tylko
gdy pliki są wykonywane. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij Zasady > zasadę Ochrona przed wirusami i
spyware > SONAR lub Automatyczna ochrona.
Logika skanowania antywirusowego przeniesiona do trybu użytkownika funkcji Automatyczna ochrona:
tryb użytkownika funkcji Automatyczna ochrona zmniejsza użycie pamięci jądra i zapewnia lepszy stan systemu. W
rzadkich przypadkach awarii nie występuje niebieski ekran i istnieje możliwość przywrócenia komputera.
Emulator dla oprogramowania destrukcyjnego w pakietach: w przypadku Automatycznej ochrony i skanowania
antywirusowego nowy emulator poprawia wydajność i efektywność skanowania o co najmniej 10 procent. Ta metoda
przeciwdziałania unikom sprawdza się w przypadku maskowanego oprogramowania destrukcyjnego, ponieważ
wykrywa złośliwy kod, który został ukryty w niestandardowych pakietach.
Technologia Advanced Machine Learning (AML) na urządzeniu końcowym zapewniająca skuteczniejsze
wykrywanie statyczne: ten nowy mechanizm nauczania maszyny bazujący na urządzeniach końcowych potrafi
wykrywać oprogramowanie destrukcyjne, wykorzystując atrybuty statyczne. Technologia ta umożliwia programowi
Symantec Endpoint Protection wykrywanie złośliwego oprogramowania w fazie przed wykonaniem, tym samym
blokując działanie wielu typów złośliwego oprogramowania, zarówno znanego, jak i nieznanego. Mechanizm AML
współpracuję z opartą na chmurze technologią wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym firmy Symantec,
zapewniając najlepszą w swojej klasie ochronę, przy niskim współczynniku fałszywych wyników dodatnich.
Wyszukiwanie Insight (system Windows):
– W przypadku klientów w wersji 14 i starszych (12.1.x) nadal można włączyć lub wyłączyć Wyszukiwanie Insight,
ale nie można już konfigurować ustawień działań czy poziomów czułości. Wyszukiwanie Insight wykorzystuje
wewnętrzne ustawienia, aby zoptymalizować skanowanie, ponieważ wykrycia Insight są teraz w całości
obsługiwane przez ochronę w czasie rzeczywistym. Nowa opcja Włącz Wyszukiwanie Insight na karcie
Szczegóły skanowania zastąpiła kartę Wyszukiwanie Insight w wersji 12.1.x. Kliknij zasadę Ochrona przed
wirusami i programami typu spyware > Skanowania zdefiniowane przez administratora, wybierz skanowania
zaplanowane lub skanowania na żądanie, a następnie kliknij pozycję Szczegóły skanowania.
– W przypadku klientów standardowych i wbudowanych/VDI, opcja Wyszukiwanie Insight umożliwia również funkcji
Auto-Protect oraz planowanym i ręcznym skanowaniom wyszukiwać informacje dotyczące reputacji pliku, jak
i definicje na serwerach cloud. Klienty ciemnej sieci obejmują jednak pełny zestaw definicji i nie wykorzystują
funkcji Wyszukiwanie Insight. Wyszukiwanie Insight można włączyć, klikając kolejno Klienty > karta Zasady >
Komunikacja zewnętrzna > karta Wysyłki.
Zaplanowane i skany na żądanie obsługują zmienne %systemdrive% i %userprofile% (Windows): Te skany
pozwalają wybrać do skanowania określone foldery, zamiast skanować wszystkie pliki na komputerze klienckim z
systemem Windows. Zmienna %systemdrive% wskazuje lokalizację, w której zainstalowany jest system operacyjny
Windows. Zmienna %userprofile% odpowiada folderom profilu użytkowników dla użytkowników, którzy są zalogowani.
Można również wykluczyć te foldery ze skanowania poprzez zastosowanie zasady wyjątków.
Raporty wyświetlają wartość skrótu aplikacji, której można użyć do blokowania: wartości skrótu można używać
zamiast nazw aplikacji, aby dodawać je do zasad blokujących aplikacje. Wartość skrótu jest zawsze unikalna,
czego nie gwarantuje nazwa aplikacji. Aby odnaleźć wartość skrótu, patrz kolumna Typ skrótu / Skrót aplikacji w
następujących raportach:
– Raporty Zagrożenia: Komputery zainfekowane i zagrożone; Rozkład zagrożeń dla pobieranych plików; Wyniki
wykrywania funkcji SONAR; Funkcja SONAR – rozkład zagrożeń; Codzienny raport programu Symantec Endpoint
Protection; oraz Cotygodniowy raport programu Symantec Endpoint Protection, Aby wyświetlić raporty Zagrożenia,
kliknij Raporty > Szybkie raporty > Zagrożenia.
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– Strona główna> łącze Zestawienie działań
• Wysyłka klienta i zbieranie danych serwera: można umożliwić programowi Symantec Endpoint Protection wysyłanie

•

informacji o wykrytych zagrożeniach i konfiguracji sieciowej do firmy Symantec. Firma Symantec wykorzystuje te
informacje do dodatkowej analizy i ulepszania funkcji zabezpieczeń w swoich produktach.
– W wersji 14 dostępnych jest kilka nowych typów wysyłki klienta, które można włączyć. Dostęp do tych opcji można
uzyskać, klikając kolejno Klienty > karta Zasady > Komunikacja zewnętrzna > karta Wysyłki > Więcej opcji.
– Wcześniejsze typy wysyłek są automatycznie realizowane z użyciem opcji Przesyłaj anonimowe dane do
firmy Symantec, aby otrzymać udoskonalony mechanizm ochrony przed zagrożeniami W wersjach do
12.1.6.x włącznie, nazwa tej opcji brzmiała Zezwól komputerom na automatyczne, anonimowe przekazywanie
wybranych informacji o zabezpieczeniach do firmy Symantec.
– Z nowej opcji Prześlij dane umożliwiające identyfikację klienta do firmy Symantec w celu prowadzenia
niestandardowej analizy można skorzystać, aby wziąć udział w sponsorowanym przez firmę Symantec programie
i uzyskać zalecenia specyficzne dla określonej sieci bezpieczeństwa.
– W przypadku zbierania danych o serwerze, opcję Tak, chcę pomóc firmie Symantec w optymalizacji rozwiązań
zabezpieczania systemów końcowych, przesyłając anonimowe informacje o systemie i użytkowaniu
do firmy Symantec zastąpiono opcją Przesyłaj anonimowe dane do firmy Symantec, aby otrzymać
udoskonalony mechanizm ochrony przed zagrożeniami. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, kliknij pozycję
Administrator > Serwery > Edytuj właściwości lokacji > Zbieranie danych.
Usługa LiveUpdate pobiera zawartość nowego rodzaju: program Symantec Endpoint Protection Manager pobiera
nowego rodzaju zawartość z serwerów LiveUpdate:
– Poprawki zabezpieczeń klienta
– Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego: Definicje, które składnik oprogramowania Wykrywanie
zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego wykorzystuje do wykrywania i badania podejrzanych sposobów
działania i problemów na hostach i urządzeniach końcowych.
– Konfiguracja i biblioteka wspólnej sieci komunikacyjnej: Definicje, które cały produkt wykorzystuje do sieciowego
przesyłania danych i telemetrii.

Wymagania systemowe
System operacyjny

• Symantec Endpoint Protection Manager:
– Windows Server 2016
• Klient systemu Linux:
– Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 i 7.2 (obsługa prekompilowanych plików binarnych)
– Oracle Linux (OEL) 6U5
• Klient systemu Mac:
– MacOS 10.12 (Sierra)

Baza danych

SQL Server 2014 SP2

Przeglądarka
internetowa

W przypadku konsoli internetowej i Pomocy programu Symantec Endpoint Protection Manager:
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox 5.x do wersji 49.0.1
• Google Chrome do wersji 54.0.x

Inne

• net-tools lub iproute2 (komunikacja z klienta z systemem Linux)
• Usługa LiveUpdate na kliencie z systemem Linux nie wymaga już instalowania środowiska Java.

Instalacja programu Symantec Endpoint Protection Manager
Ekran instalacji z płyty DVD jest prostszy i ma mniej kolejnych ekranów:

• Program Symantec Endpoint Protection Manager jest instalowany z pierwszego programu.
• Można przejść bezpośrednio do Skróconej instrukcji programu, która opisuje, jak przygotować instalację domyślną dla
500 lub mniejszej liczby klientów.
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Kreator instalacji serwera zarządzania

• Kreator instalacji wyświetla teraz miejsce dostępne na dyskach lokalnych, ale nie miejsce na nośnikach USB czy

•

dyskach w stacjach dysków. Nie można przeprowadzić instalacji serwera zarządzania, jeśli komputer nie spełnia
minimalnych wymagań. Instalacja jest kontynuowana, jeśli komputer spełnia zalecane wymagania systemowe.
Zalecana minimalna ilość miejsca na dysku wymagana przez serwer zarządzania wynosi 40 GB (dysk systemowy). W
przypadku użycia dodatkowego dysku, wartość ta wynosi 15 GB (dysk systemowy) i 25 GB (dysk instalacyjny).
Program Symantec Endpoint Protection Manager jest instalowany przy użyciu protokołu HTTPS: podczas
pierwszej instalacji, program Symantec Endpoint Protection Manager domyślnie używa protokołu HTTPS do
komunikacji między serwerem zarządzania a klientami. W przypadku uaktualnienia z wcześniejszej wersji program
Symantec Endpoint Protection Manager zachowuje protokół z tej wersji. Dla aktualizacji korzystających z protokołu
HTTP można utworzyć nową listę serwerów zarządzania, która wykorzystuje protokół HTTPS, i wybrać tę listę w
zasadzie Ustawienia komunikacji.

Konfiguracja programu Symantec Endpoint Protection Manager
Kreator konfiguracji serwera zarządzania

• Zmieniono domyślną instalację ze 100 klientów lub mniej na 500 klientów lub mniej.
• Połączono ekrany adresu e-mail administratora oraz testowej wiadomości e-mail w jeden ekran oraz poprawiono
•

•
•

•

przepływ pracy przy testowanie adresu e-mail administratora.
Uwzględnia opcję obsługi komunikacji TLS z serwerem poczty, Przygotuj serwer do korzystania z połączenia
bezpiecznego. W oknie dialogowym Właściwości serwera można także skonfigurować komunikację z użyciem
protokołu TLS. We wcześniejszych wersjach dostępny był tylko protokół SSL. Co więcej, połączenie z serwerem
poczty można teraz przetestować w dowolnej chwili.
Ekran Uruchom usługę LiveUpdate oraz informacje o partnerze zostały połączone w jeden ekran.
Usunięto stronę potwierdzenia domyślnych ustawień konfiguracji. Informacje te są zawarte teraz w pliku
SEPMConfigurationSettings.txt, który znajduje się w folderze <folder instalacyjny SEPM>\tomcat
\etc. W przypadku uaktualniania z poprzednich wydań program Symantec Endpoint Protection Manager tworzy ten
plik tekstowy.
W trakcie oczekiwania na stworzenie wbudowanej bazy danych przez kreator instalacji pojawia się pasek postępu
pokazujący postęp instalacji.

Zresetuj hasło wbudowanej bazy danych: jeżeli zapomniałeś lub chcesz zmienić hasło wbudowanej bazy danych,
uruchom Kreator konfiguracji serwera zarządzania i dokonaj ponownej konfiguracji serwera zarządzania. W menu Start
systemu Windows kliknij polecenie Wszystkie programy > Symantec Endpoint Protection Manager > Narzędzia
programu Symantec Endpoint Protection Manager > Kreator konfiguracji serwera zarządzania.
Konsola programu Symantec Endpoint Protection Manager

• Nowy interfejs użytkownika: program Symantec Endpoint Protection Manager ma teraz zaktualizowany wygląd i styl

•
•

chmury dzięki nowym ikonom i czcionkom. Przykład:
– Ikony stanu klienta programu uległy zmianie.
– Odziedziczone reguły zapory są teraz oznaczone kursywą.
Nazwę strony Zapraszamy! zmieniono na stronę Wprowadzenie.
Strona Wprowadzenie wyświetla listę zadań wymaganych do wykonania przed zainstalowaniem lub zaktualizowaniem
programu po raz pierwszy:
– Uruchom usługę LiveUpdate teraz: usługa LiveUpdate została uruchomiona w programie Symantec Endpoint
Protection Manager oraz pobrała co najmniej jeden zestaw ważnych definicji wirusów. Lub: LiveUpdate uzyskał
połączenie z klientem Symantec Endpoint Protection oraz pobrał przynajmniej jeden zestaw poprawnych definicji
wirusa.
– Aktywuj produkt: licencja musi być ważna i nie może być w wersji próbnej, licencją dla uaktualnienia, nieważna
ani wygasła bądź wykorzystywana dla nadmiernej liczby instalacji.
– Zainstaluj klienta na swoich komputerach: przynajmniej jeden klient Symantec Endpoint Protection musi
być połączony z serwerem zarządzania. Okienko Strona główna > Stan zabezpieczeń wskazuje czy został
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zainstalowany co najmniej jeden klient, czy nie. Strona Wprowadzenie będzie pojawiać się ponownie, dopóki
wszystkie wymagane zadania nie zostaną wykonane. Następnie na dole ekranu pojawi się pole wyboru Nie
pokazuj więcej tej strony. Można ponownie wyświetlić stronę Wprowadzenie za pomocą menu Pomoc.
Instalacja klienta

• Kreator wdrażania klientów oferuje pewne aktualizacje, które ułatwiają instalację klientów:
– Polecenie otwierające Kreator wdrażania klientów zostało zmienione z Dodaj klienta na Zainstaluj klienta. Dostęp

•

•

do kreatora można uzyskać, klikając okienko Klienty > Zadania lub klikając menu Pomoc > Wprowadzenie >
Wymagane zadania > Zainstaluj klienta na swoich komputerach.
– Dla okna dialogowego Ustawienia instalacji klienta zostały wprowadzone następujące opcje:
• Usuń oprogramowanie klienta Symantec Endpoint Protection, którego nie można odinstalować
odinstalowuje istniejącego klienta Symantec Endpoint Protection, gdy nie działają inne metody instalacji.
Korzystaj z tej funkcji wyłącznie do usuwania uszkodzony lub nieprawidłowo działających instalacji klienta
Symantec Endpoint Protection.
• Wartością domyślną ustawienia jest Nie usuwaj istniejącego oprogramowania zabezpieczającego. Korzysta
się z niej, gdy nie trzeba odinstalowywać żadnego oprogramowania zabezpieczającego z komputera klienckiego.
• Kreator odinstaluje więcej programów zabezpieczających innych firm. Usuwanie oprogramowania
zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection Dostęp do tych opcji można uzyskać za
pomocą Kreatora wdrażania klientów lub klikając kolejno Administrator > Instaluj pakiety > okno dialogowe
Ustawienia instalacji klienta.
W okienku Wybierz grupę i zestawy funkcji instalacji kreatora, opcję Uwzględnij wszystkie składniki w pakiecie
instalacyjnym klienta zmieniono na Uwzględnij definicje wirusów w pakiecie instalacyjnym klienta. Znaczenie
pola wyboru jest bardziej zrozumiałe. Ta opcja znajduje się w oknie dialogowym Administrator > Instaluj pakiety >
Wyeksportuj pakiet instalacyjny klienta. Ta opcja zastąpiła opcję Wybierz.
Usunięto opcje preferowanego trybu: opcje preferowanego trybu zostały usunięte, ponieważ kreator domyślnie
instaluje klienty w trybie komputera. Można zmienić tryb na tryb użytkownika, ale Symantec zaleca dalsze korzystanie
z trybu komputera.

Funkcje serwera zarządzania

• Niestandardowy harmonogram replikacji: replikację można teraz uruchamiać wiele razy dziennie, co usprawnia

•

•

efektywne raportowanie, zapobiegając zakleszczeniem w Symantec Endpoint Protection Manager. We wcześniejszych
wersjach harmonogram replikacji pomiędzy witrynami umożliwiał jedynie jedną replikację na godzinę lub jedną na
dzień. Było to zbyt często lub zbyt rzadko. W przypadku niektórych firm wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania
tworzenie raportów klienta sprawiają, że replikacja raz dziennie jest niewystarczająca. Ze względu na duży rozmiar
środowisk sieciowych w niektórych firmach, cogodzinna replikacja pomiędzy dedykowania serwerami zarządzania
mogłaby występować zbyt często i nie zdążyłaby się zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego okresu replikacji.
Zobacz: Jak zainstalować drugą lokację i skonfigurować ją do replikacji
Maska podsieci dla jawnych dostawców aktualizacji grupy: zasada ustawień usługi LiveUpdate umożliwia teraz
zmniejszenie liczby wpisów jawnych dostawców aktualizacji grupy poprzez dodawanie maski podsieci klienta. Maska
podsieci umożliwia dodanie większej podsieci, która może obejmować większą liczbę podsieci, zmniejszając w ten
sposób liczbę jawnych wpisach z tysięcy do zaledwie kilku. Dlatego też konieczne jest dodanie ręcznie adresu IP dla
każdego klienta, aby zapewnić, że jawny wpis GUP został wybrany dla tego klienta. Na przykład: zamiast wprowadzać
zarówno podsieć 192.168.1.0, jak i 192.168.2.0, można dodać podsieć 192.168.0.0 oraz maskę podsieci 255.255.0.0.
Zobacz: Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości od dostawców aktualizacji grupy Zobacz: Typy dostawców
aktualizacji grupy — informacje
Powiadomienia wewnątrzprogramowe: najnowsze wiadomości dotyczące programu Symantec Endpoint Protection
można przeczytać, klikając łącze Najnowsze wiadomości na dowolnej stronie konsoli głównej, co spowoduje
otwarcie witryny Powiadomienia ochrony systemów końcowych. Jeśli w witrynie znajdują się nowe wiadomości
lub powiadomienia, pojawi się ikona dzwonka. Po otwarciu witryny, ikona dzwonka zniknie. W poprzednich wersjach
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•
•

•
•

konieczne było ręczne i wielokrotne sprawdzanie informacji na stronie pomocy technicznej programu Symantec
Endpoint Protection.
Komunikacja z użyciem protokołu TLS 1.2: komunikacja między serwerami zarządzania oraz między serwerem
zarządzania i klientem została przeniesienia z protokołu SSL oraz wcześniejszych wersji protokołu TLS do TLS 1.2
Konta administratora: strona z opisem ogólnym dla konta administratora zawiera następujące opcje: Limit
nieudanych prób weryfikacji hasła określa liczbę prób zalogowania się do konta administratora z użyciem
nieprawidłowego hasła, po których program Symantec Endpoint Protection Manager aktywuje blokadę. Nieudane
próby weryfikacji hasła określają liczbę nieudanych prób logowania się do konta administratora.
Opcja Konto testowe na karcie Uwierzytelnienie zastąpiono opcją Sprawdź konto. Opcja ta umożliwia sprawdzenie,
czy nazwa konta administratora istnieje na podłączonym serwerze Active Directory lub serwerze LDAP.
Łącze Ustawienia zaawansowane zastąpiono łączem Ustawienia dodatkowe w lokalizacji: strona Monitory > karta
Dzienniki oraz strona Raporty > karta Szybkie raporty.

Funkcje klienta

• Kontrola urządzeń (system Mac): teraz można konfigurować zasadę Kontroli urządzeń dla klientów z systemem

•
•

•

•

Mac. Kontrola urządzeń steruje korzystaniem z urządzeń wymiennych takich jak USB i FireWire. Zasada obsługuje
zezwolenia dla odczytywania, zapisywania i wykonywania oraz obsługuje wszystkie urządzenia w oparciu o typ,
markę, model i numer seryjny.
Automatyczne uaktualnienie (system Mac): można automatycznie aktualizować klienty z systemem Mac z programu
Symantec Endpoint Protection Manager.
Poprawki zabezpieczeń dla klienta (system Windows): użytkownicy mogą teraz pobierać i instalować poprawki
zabezpieczeń dla klientów z systemem Windows za pomocą usługi LiveUpdate, dostawcy aktualizacji grupy lub
serwera zarządzania. Opcja ta pozwala klientom pobierać poprawki zabezpieczeń w sposób tak łatwy, jak w przypadku
aktualizacji definicji wirusów. Aby pobrać poprawki zabezpieczeń do serwera zarządzania, należy się upewnić, że
opcja dla danej lokalizacji jest włączona. Aby pobrać poprawki zabezpieczeń na komputery klienckie, należy użyć
pozycji Pobierz poprawki zabezpieczeń, aby usunąć luki w zabezpieczeniach w najnowszej wersji klienta
Symantec Endpoint Protection w Zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Rozwiązywanie problemów z awarią klienta (system Windows): jeśli dojdzie do awarii klienta lub jego zachowanie
stanie się nietypowe, nowy komponent zbierze informacje o kliencie i prześle je na serwer firmy Symantec. Firma
Symantec może wykorzystać te informacje do dokładniejszego ustalenia przyczyn awarii i ulepszenia produktu.
Aby włączyć tę opcję, należy upewnić się, że na karcie Administrator > Serwery > Edytuj właściwości lokacji >
Zbieranie danych zaznaczono opcję Pozwól klientom wysyłać informacje o problemach do firmy Symantec, aby
szybciej rozwiązywać problemy dotyczące produktu.
Sterowniki klienta Symantec Endpoint Protection dla Ochrony urządzenia w systemie Windows 10 (system
Windows): system Windows 10 posiada nową funkcję o nazwie Ochrona urządzenia, która pozwala na blokowanie
urządzeń w ochronie przed nowymi i nieznanymi wariantami oprogramowania destrukcyjnego oraz zaawansowanymi
trwałymi zagrożeniami (APT). Funkcja Device Guard wykorzystuje technologię sprzętową oraz wirtualizację do
odizolowania funkcji warstwy hypervisor od reszty systemu operacyjnego Windows.

Preferencje dotyczące interfejsu API

• Program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera zestaw interfejsów REST AP , które łączą się i wykonują

•
•

operacje programu Symantec Endpoint Protection Manager z poziomu programu Symantec Advanced Threat
Protection (ATP). Interfejsy API są używane, jeśli nie ma dostępu do programu Symantec Endpoint Protection
Manager. Dokumentacja znajduje się w następujących lokalizacjach:
– Na serwerze programu Symantec Endpoint Protection Manager pod następującym adresem, gdzie SEPMIP jest adresem IP serwera programu Symantec Endpoint Protection Manager: https://SEPM-IP:8446/sepm/
restapidocs.html
Interfejs API do zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) obsługuje nowe polecenie: assignQuarantinePolicy.
Polecenie to pozwala przypisać zasadę do co najmniej jednej lokacji kwarantanny grupy. Ponadto zmieniono nazwę
foldera dokumentacji interfejsu RMM API z Tools\Integration na Tools\WebServicesDocumentation.
Usługa semapisrv nasłuchuje poleceń interfejsu API dla programu Symantec Endpoint Protection Manager.
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Narzędzia
Narzędzia wskazane na tej liście znajdują się w pliku instalacyjnym pobranym z serwisu FileConnect, zapisanym w
folderze \Tools, o ile nie zaznaczono inaczej.

• DeviceInfo (system Mac): urządzenie DeviceInfo umożliwia uzyskanie informacji o sprzedawcy urządzenia, jego
•

•

•

•

•

modelu i numerze seryjnym dla konkretnego urządzenia na kliencie z systemem Mac, które ma być używane w
zasadach Kontroli urządzeń. Narzędzie jest dostępne w folderze \Tools\DeviceInfo.
Protokół TLS do obsługi bazy danych programu Microsoft SQL Server: program Symantec Endpoint
Protection Manager komunikuje się domyślnie z Microsoft SQL Server szyfrowanym kanałem. Narzędzie
SetSQLServerTLSEncryption.bat umożliwia włączeni lub wyłączenie szyfrowania TLS pomiędzy serwerem
zarządzania a Microsoft SQL Server. W wersji 14 może być wykorzystywane z instalacjami serwera zarządzania, które
zostały skonfigurowane do korzystania z bazy danych programu Microsoft SQL Server. Dostęp do narzędzia można
uzyskać z <katalog instalacji>\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Tools.
SymDiag zastąpiło SymHelp: Narzędzie Pomoc Symantec (SymHelp) otrzymało nazwę narzędzie diagnostyczne
firmy Symantec (SymDiag). SymDiag jest narzędziem diagnostycznym obejmującym wiele produktów, które pozwala
na zidentyfikowanie powszechnie występujących problemów, zbieranie danych na potrzeby rozwiązywania problemów
ze wsparciem pomocy technicznej oraz zapewnia łącza do poradników i zasobów pomocy technicznej.
Content Distribution Monitor: narzędzie Content Distribution Monitor monitoruje serwery zarządzania, klienty
oraz dostawców aktualizacji grupy w Twoim środowisku. Umożliwia ono wyświetlanie w postaci graficznej
informacji o stanie i statusie dystrybucji treści, przepustowości witryny oraz rekordów tabeli baz danych. Nowa
karta Informacje o lokacji wyświetla dane dotyczące przepustowości, które są zbierane po ostatnim pulsie
pomiędzy serwerami zarządzania tej witryny a komputerami klienckimi. Narzędzie jest dostępne w folderze \Tools
\ContentDistributionMonitor We wcześniejszych wersjach narzędzie to nie było obsługiwane. Narzędzie to
miało także nazwę SEPMMonitor.
Usunięto narzędzie SEPPrep: nieobsługiwane narzędzie SEPPrep było stosowane we wcześniejszych wydania
do usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm konkurencyjnych oraz oprogramowania Symantec
zdalnie lub z wykorzystaniem skryptu. Kreator wdrażania klientów posiada opcje w oknie dialogowym Ustawienia
instalacji klienta pozwalające uruchamiać programy innych producentów oraz produkty firmy Symantec. Aby zdalnie
odinstalować program Symantec Endpoint Protection, można także pobrać narzędzie CleanWipe z folderu Tools
\Cleanwipe.
Usunięto folder serwer kwarantanny i konsola kwarantanny: Centralny serwer kwarantanny i konsola kwarantanny
zostały usunięte z ekranu instalacji programu Symantec Endpoint Protection oraz z folderu Tools\CentralQ.
Narzędzia Centralna kwarantanna nadal można używać, ale można je pobrać tylko z poprzedniej wersji programu
Symantec Endpoint Protection.

Funkcje usunięte lub nieobsługiwane

• W programie Symantec Endpoint Protection Manager nie są już obsługiwane:
– Instalacja programu w 32-bitowym systemie operacyjnym Windows Server 2003 lub systemie operacyjnym dla
komputerów stacjonarnych.

– SQL Server 2005, SQL Server 2008 SP3 i wcześniejsze oraz SQL Server 2008 R2 SP2 i wcześniejsze.
– Migracja z programu Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 11.x lub 12.0 do wersji 14. Należy najpierw

•
•

przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji wydania 12.1 lub odinstalować starsze wydanie programu
Symantec Endpoint Protection Manager. W programie Symantec Endpoint Protection Manager wyświetlane jest
ostrzeżenie dotyczące migracji z wersji 11.x lub 12.0 do 14.
– Możliwość importowania pakietu klienta dla wersji 11.x.
Konsola internetowa programu Symantec Endpoint Protection Manager nie obsługuje już przeglądarki Internet
Explorer w wersji 8, 9 ani 10.
Klient programu Symantec Endpoint Protection nie obsługuje już:
– Instalacji dowolnej wersji systemu Windows XP / Windows Server 2003
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– Instalacji dowolnej wersji systemu Windows Embedded opartych na systemie Windows XP, takich jak Windows
Embedded Standard 2009.

– Mac OS X 10.8.
– Aktualizacji dla klientów w wersji 11.x lub 12.0. Klienty programu Symantec Endpoint Protection 11.x nie mogą już

•

•

•
•

•
•

otrzymywać zaktualizowanych składników z programu Symantec Endpoint Protection Manager. W celu zapewnienia
ciągłości ochrony i uzyskania jak najlepszych zabezpieczeń dla komputerów klienckich z wersją 11.x należy
zaktualizować klienty z wersji 11.x do wersji 14. Można także uruchomić raport, który wskazuje komputery, na
których zainstalowany jest program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 11.x lub 12.0. Kliknij kartę
Monitory > Powiadomienia, aby dodać powiadomienie i wyświetlić listę komputerów z nieobsługiwanymi wersjami
11.x oraz 12.0.
Wsparcie dla programu Symantec Network Access Control osiągnie koniec cyklu życia w okresie od września do
listopada 2017 roku. Wersja 14 nie obsługuje programu Symantec Network Access Control. Aby korzystać z programu
Symantec Network Access Control, należy wybrać wersję 12.1.5 lub wcześniejszą. Ponadto pomoc programu
Symantec Endpoint Protection Manager nie zawiera już dokumentacji dotyczącej funkcji programu Symantec Network
Access Control.
Usługa Shared Insight Cache obsługująca interfejs vShield (VSIC) oraz maszyna Security Virtual Appliance (SVA) nie
są już obsługiwane. Zasada Ochrona przed wirusami i programami typu spyware, Ustawienia systemu Windows >
Różne > karta Shared Insight Cache nie zawiera opcji Włącz program Shared Insight Cache ani Program Shared
Insight Cache z obsługą produktu VMware vShield. Można natomiast zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru
Program Shared Insight Cache używający sieci. Program Symantec Endpoint Protection oferuje funkcje Shared
Insight Cache i Wyjątek obrazu wirtualnego, których włączenie zwiększa wydajność w infrastrukturach wirtualnych.
Programy Symantec Data Center Security: Server oraz Symantec Endpoint Protection można uruchamiać razem.
Usunięto Strona główna > menu Typowe zadania. Menu Typowe zadania w zasadzie stanowiło listę wymaganych
zadań. Aby wyświetlić listę wymaganych i typowych zadań, kliknij Pomoc > strona Wprowadzenie. Strona
wprowadzenia wyświetla się również, gdy przeprowadzana jest aktualizacja lub nie ukończono wymaganych zadań.
Opcja Wymagaj standardowych nagłówków HTTP dla połączenia LiveUpdate w zasadzie Zasada ustawień
usługi LiveUpdate > karta Ustawienia zaawansowane została usunięta. W wersji 12.1.6 można było włączyć
tę opcją, aby wymagane były standardowe nagłówki HTTP dla połączenia LiveUpdate w przypadku, gdy
połączenie wykorzystywało niestandardowe nagłówki, które mogłyby zostać zablokowane przez zaporę inną niż
Symantec Endpoint Protection. Domyślnie wymagane jest, aby klienty systemu Windows, Mac oraz Linux używały
standardowych nagłówków HTTP. Opcja ta nie jest więc już dłużej potrzebna.
Opcja dla administratorów z ograniczeniami, którzy mogą generować raport dla klientów i serwerów z programem
Symantec AntiVirus 10.x lub starszej wersji, została usunięta. Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje
ani nie aktualizuje zawartości dla klientów Symantec AntiVirus.
Kolumna Dotyczy dla Zasady wyjątków > Wyjątek aplikacji systemu Windows została usunięta. Kolumna
Dotyczy była używana na klientach w wersji 11.0.x i 12.1.x oraz nowszych. Ponieważ klienty w wersji 11.0.x nie są już
obsługiwane, informacja ta jest niepotrzebna.

Dokumentacja

• Można przejrzeć Skróconą instrukcję programu, która opisuje, jak szybko zainstalować i uruchomić program Symantec
•

Endpoint Protection. Z metody tej należy korzystać w przypadku domyślnej instalacji dla 500 lub mniejszej liczby
klientów.
Wersja 14 nie zawiera Podręcznika Wprowadzającego. Aby uzyskać informacje o instalacji niestandardowej, patrz
rozdział Wprowadzenie w Podręczniku instalacji i administratora programu Symantec Endpoint Protection. Rozdział
ten zawiera zagadnienia, które zostały omówione w Podręczniku wprowadzającym.
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Słowniczek
Zawiera definicje niektórych terminów.
Słowniczek definiuje technologie wykorzystywane w oprogramowaniu Symantec Endpoint Protection.

Bloodhound
Technologia Bloodhound izoluje i wydziela logiczne obszary pliku w celu wykrywania znacznego odsetka nieznanych
wirusów. Następnie technologia Bloodhound analizuje składnię logiczną programu w poszukiwaniu działań typowych dla
wirusów.

Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem
Funkcja Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) chroni komputery klienckie
przed zagrożeniami ładowanymi przy uruchamianiu. Program Symantec Endpoint Protection zawiera sterownik ochrony
przed destrukcyjnym oprogramowaniem współdziałający ze sterownikiem funkcji wczesnego włączania ochrony przed
destrukcyjnym oprogramowaniem firmy Microsoft w celu zapewniania ochrony. Ustawienia są obsługiwane w systemach
Windows 8 oraz Windows Server 2012.
Sterownik funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem jest specjalnym typem
sterownika, który najpierw inicjuje i sprawdza inne sterowniki startowe w poszukiwaniu destrukcyjnego kodu. Gdy
sterownik programu Symantec Endpoint Protection wykryje sterownik startowy, określa czy sterownik jest dobry, zły,
czy nieznany. Sterownik programu Symantec Endpoint Protection przekazuje te informacje systemowi Windows w celu
podjęcia decyzji o zezwoleniu na wykryty sterownik lub zablokowaniu go.
Ustawienia programu Symantec Endpoint Protection zawierają opcję traktowania złych sterowników i złych krytycznych
sterowników jako nieznanych sterowników. Złe krytyczne sterowniki to sterowniki zidentyfikowane jako destrukcyjne
oprogramowanie, ale wymagane do uruchomienia komputera. Domyślnie system Windows zezwala na załadowanie
nieznanych sterowników. Można wybrać tę opcję pomijania w przypadku, gdy fałszywe alarmy blokują ważny sterownik.
Zablokowanie ważnego sterownika potrafi uniemożliwić uruchomienie komputerów klienckich.
Aby ustawienia programu Symantec Endpoint Protection działały, należy włączyć sterownik wczesnego uruchamiania
ochrony systemu Windows przed destrukcyjnym oprogramowaniem. Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień funkcji ELAM
systemu Windows umożliwia edytor zasad grupy systemu Windows. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja
systemu Windows

Reputacja pliku
Reputacji pliku wskazuje potencjalną szkodliwość lub nieszkodliwość pliku. Firma Symantec określa reputację pliku,
zbierając informacje o cechach pliku.

Funkcja Insight
Funkcja Insight umożliwia pomijanie skanowania plików podpisanych cyfrowo i zaufanych prawidłowych plików.
Niektóre pliki zawierają typowe luki w zabezpieczeniach. Po pierwszym przeskanowaniu tych plików można pomijać ich
skanowanie, ponieważ definicje luk w zabezpieczeniach rzadko się zmieniają. Funkcja Insight używa danych reputacji
plików do pomijania zaufanych plików. Poziom zaufania można skonfigurować. W razie wybrania opcji Zaufane firmy
Symantec i wspólnoty skanowania pomijają więcej plików (mniej bezpieczne). W razie wybrania opcji Zaufane firmy
Symantec skanowania pomijają mniej plików (bezpieczniejsze).
Pomijanie plików może zwiększyć wydajność skanowania.
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Wyszukiwanie Insight
Wyszukiwanie Insight zapewnia pewną ochronę cloud dla klientów w wersji 12.1.x. Wyszukiwanie Insight jest
uruchamiane jako część skanowań zaplanowanych lub zdalnych i sprawdza reputację plików pobranych z obsługiwanych
portali. Wyszukiwanie Insight pobiera informacje o reputacji z bazy danych dotyczących reputacji (Symantec Insight) na
serwerze cloud. Dane dotyczące reputacji to informacje o potencjalnej złośliwości pliku w oparciu o informacje z sieci
Global Intelligence Network firmy Symantec.
Począwszy od wersji 14 nie można konfigurować poziom czułości dla Wyszukiwania Insight. Wyszukiwanie Insight używa
czułości funkcji Download Insight.
NOTE
Funkcja Wyszukiwanie Insight nie jest uruchamiana w przypadku skanowań folderów lub dysków
uruchamianych z menu kontekstowego. Jest uruchamiana w przypadku uruchamianych z menu kontekstowego
skanowań wybranych plików portali.

Co to jest plik .slf?
Plik licencji firmy Symantec ma rozszerzenie .slf (Symantec License File). Po zakupie licencji użytkownik otrzymuje plik
licencji firmy Symantec w wiadomości e-mail lub ma możliwość pobrania tego pliku. Należy pamiętać, że plik licencji
wysyłany jest pocztą elektroniczną jako załącznik w formacie pliku .zip. Plik .slf znajduje się w pliku .zip.
Plik licencji zawiera jeden lub wiele kluczy licencyjnych wymaganych do aktywacji funkcji produktu firmy Symantec. Pliki
licencji zawierają zabezpieczone dane XML specyficzne dla poszczególnych produktów. Pliku licencji nie można zmienić,
nie uszkadzając i unieważniając licencji.
Jedną z metod aktywacji produktu firmy Symantec jest zaimportowanie pliku .slf. Aby zaimportować plik do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager, należy użyć Kreatora aktywacji licencji.
Aby zakupić licencje, skontaktuj się z preferowanym partnerem handlowym.

Kategorie zagrożeń
Program Symantec Endpoint Protection klasyfikuje typy zagrożeń w kategoriach. Kategoria Destrukcyjne oprogramowanie
zawiera podkategorię o nazwie Wirusy. Kategorie Wirus makr i Wirus nie pochodzący z makr były stosowane w starszych
wersjach produktu. Wirusy makr i nie pochodzące z makr są teraz wykrywane w ramach podkategorii Wirus.
Zagrożenia bezpieczeństwa to programy typu spyware, adware i inne aplikacje, które mogą zagrażać komputerowi.
Podkategorie zagrożeń bezpieczeństwa zmieniają się dynamicznie w czasie, gdy firma Symantec uzyskuje nowe
informacje o zagrożeniach.

Co to jest program Shared Insight Cache?
Usługa Shared Insight Cache programu Symantec Endpoint Protection eliminuje konieczność skanowania plików, które
program Symantec Endpoint Protection określił jako niezainfekowane. Gdy program Symantec Endpoint Protection
skanuje plik w poszukiwaniu zagrożeń i określa go jako niezainfekowany, klient przesyła informacje o pliku do programu
Shared Insight Cache. Gdy następny klient próbuje przeskanować ten sam plik, klient może wysłać zapytanie do
programu Shared Insight Cache, aby sprawdzić, czy plik jest niezainfekowany. Jeśli plik nie jest zainfekowany, klient może
pominąć skanowanie antywirusowe tego pliku. W przeciwnym razie klient skanuje plik w poszukiwaniu wirusów i przesyła
wyniki do programu Shared Insight Cache.
Firma Symantec zapewnia obsługę funkcji Shared Insight Cache tylko w infrastrukturach wirtualnych.
Program Shared Insight Cache — informacje
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Technologia SONAR
SONAR to funkcja ochrony w czasie rzeczywistym, która wykrywa potencjalnie destrukcyjne aplikacje podczas ich
uruchamiania na komputerach. Funkcja SONAR stosuje również analizę heurystyczną oraz dane o reputacji w celu
wykrywania nowych i nieznanych zagrożeń. Funkcja SONAR zapewnia ochronę przed nowymi zagrożeniami, ponieważ
wykrywa je, zanim zostaną utworzone tradycyjne definicje wirusów i programów typu spyware umożliwiające eliminację
takich zagrożeń.

Co to jest wyjątek obrazu wirtualnego?
Administratorzy mogą używać obrazów bazowych do tworzenia maszyn wirtualnych dla środowiska infrastruktury VDI.
Narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego firmy Symantec umożliwia klientom pomijanie skanowania plików obrazów
bazowych w poszukiwaniu zagrożeń. Pominięcie niektórych plików zmniejsza obciążenie zasobów i wejść/wyjść dysków.
Zwiększa to również wydajność procesora CPU podczas procesu skanowania w środowisku VDI.
Przed włączeniem tej funkcji w programie Symantec Endpoint Protection Manager należy uruchomić narzędzie Wyjątek
obrazu wirtualnego w celu oznaczenia plików obrazu bazowego. Narzędzie Wyjątek obrazu bazowego oznacza pliki
obrazu bazowego, dodając odpowiedni atrybut. Gdy plik zostaje zmodyfikowany, atrybut ten jest usuwany. Narzędzie to
znajduje się w folderze /Virtualization/VirtualImageException w pliku instalacji produktu Symantec Endpoint Protection z
narzędziami.
Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Gdy funkcja jest włączona, klient szuka tego atrybutu przy rozpoczęciu skanowania
pliku. Jeśli plik obrazu bazowego jest oznaczony i nie został zmieniony, klient pomija skanowanie pliku.
NOTE
Program Symantec Endpoint Protection obsługuje narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego zarówno w przypadku
klientów niezarządzanych, jak i klientów zarządzanych, ale nie środowisku fizycznym. Nie można go używać na
dyskach innych niż stałe, takich jak mapowane dyski sieciowe, dyski CD/DVD, dyski USB i tak dalej.
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Okno dialogowe pomocy dla produktu
Informacje o ustawieniach w oknach dialogowych
Ta sekcja służy do przeglądania wszystkich tematów Pomocy dla okien dialogowych programu Symantec Endpoint
Protection Manager.

Dzienniki
Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Do przeglądania dziennika i raportu można wykorzystać filtr domyślny lub skonfigurować opcje filtru, aby ograniczyć widok
danych. Dostosowany filtr można zapisać i wykorzystać w przyszłości.
W polach opcji filtrowania nie jest rozróżniana wielkość znaków. W niektórych polach można stosować symbole
wieloznaczne. Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i
gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków.
Table 217: Opcje podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Opcja

Opis

Typ dziennika lub Typ
raportu

Wyświetla nazwę dziennika lub nazwę raportu.

Treść dziennika lub
Wybierz raport

Określa dziennik lub szybki raport, które zostaną wyświetlone. W przypadku niektórych dzienników lub
raportów dostępnych jest kilka typów.

Zastosuj zapisany filtr

Określa filtr, który zostanie zastosowany w celu utworzenia widoku.
Do przeglądania informacji inspekcji można użyć filtru domyślnego lub niestandardowego, który został
nazwany i zapisany.

Zakres czasowy

Określa zakres czasowy zdarzeń, które zostaną wyświetlone w dzienniku. Można na przykład wybrać opcję
Zeszły tydzień lub Zeszły rok.
Note: W przypadku wybrania opcji Ustaw określone daty należy skonfigurować opcje Data początkowa i
Data końcowa.

Podstawowe opcje wszystkich dzienników
Opcje dostępne w oknie dziennika po wyświetleniu jednego z dzienników opisano w tabeli Opcje we wszystkich
dziennikach.
Table 218: Opcje we wszystkich dziennikach
Opcja

Opis

Automatyczne
odświeżanie

Umożliwia określenie częstotliwości odświeżania tego dziennika.

Wstecz

Umożliwia powrót do filtru dziennika.

Eksportuj

Umożliwia wyeksportowanie danych dziennika danej listy filtrowanej do pliku wartości rozdzielanych
przecinkami.

Szczegóły

Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym wpisie.
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Opcja
Wyświetl zastosowane
filtry

Opis
Zapewnia widok filtrów zastosowanych do dziennika.

Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich
raportów
Tabela Najczęściej używane dodatkowe ustawienia dla wszystkich dzienników i szybkich raportów zawiera
najpopularniejsze ustawienia filtrów używane przez dzienniki i raporty.
Table 219: Najbardziej typowe ustawienia dodatkowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Opcja

Opis

Dziennik lub raport

Typ zdarzenia

Obejmuje składniki lub działania wywołujące zdarzenie, które ma zostać
wyświetlone.

Wszystkie

Dotkliwość

Wyświetla minimalny poziom istotności zdarzeń, które mają zostać
wyświetlone.
Ustawienie filtruje wyświetlanie w celu pokazania jedynie określonego
poziomu istotności i powyżej. W przypadku wybrania na przykład opcji
Poważne wyświetlane będą zdarzenia poważne i krytyczne.

Kontrola aplikacji i urządzeń,
Zgodność, Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach sieci i
hostów, System

System operacyjny

Obejmuje tylko komputery z określonym systemem operacyjnym.

Kontrola urządzeń, Zgodność,
Stan komputera, Zapobieganie
lukom w zabezpieczeniach sieci
i hostów, Technologia SONAR,
Zagrożenie, Skanowanie

Lokacja

Obejmuje lokację zdalną lub lokalną, o której mają zostać wyświetlone
informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje
dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych
lokacji.

Inspekcja, Kontrola aplikacji
i urządzeń, Zgodność, Stan
komputera, Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach sieci i
hostów, System

Domena

Obejmuje domenę, o której mają zostać wyświetlone informacje.
Wszystkie
W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami. Można użyć
symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny
pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków.
Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych domen.

Grupa

Określa grupę, o której mają zostać wyświetlone informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje
dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również kliknąć kropki, aby dokonać wyboru z listy
znanych grup.

Wszystkie poza inspekcją

Note: Ponieważ wszystkie grupy są podgrupami domyślnej grupy
nadrzędnej, filtr szukający grup przeprowadza wyszukiwanie
hierarchicznie, rozpoczynając od nazwy grupy domyślnej. O ile
nazwa szukanej grupy nie zaczyna się na tę samą literę, należy
poprzedzić wyszukiwany ciąg gwiazdką w przypadku używania symboli
wieloznacznych.
Note: Jeśli wyszukiwana jest na przykład grupa Zakupy, a w polu zostanie
wprowadzony ciąg z*, żadna grupa nie zostanie odnaleziona i użyta w
widoku. Aby znaleźć grupę o nazwie Zakupy, należy użyć ciągu *z*.
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Opcja

Opis

Dziennik lub raport

Serwer

Określa serwer zarządzania, o którym mają zostać wyświetlone
informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje
dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych
serwerów.

Wszystkie

Komputer

Obejmuje komputer, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje
dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Kontrola aplikacji i urządzeń,
Zgodność, Stan komputera,
Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i
hostów, Technologia SONAR,
Zagrożenie, Skanowanie

Użytkownik

Obejmuje nazwy użytkowników, o których mają zostać wyświetlone
informacje.

Wszystkie

Adres IP

Obejmuje adres IP komputera, o którym mają zostać wyświetlone
informacje. W celu filtrowania dzienników lub raportów przy użyciu
adresu IP należy użyć adresu IP wyświetlanego w widoku dziennika Stan
komputera.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje
dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Kontrola aplikacji i urządzeń,
Zgodność, Stan komputera,
Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów,
Skanowanie

Note: W przypadku wyeksportowania dziennika adres IP może być pusty
zamiast być wyświetlany w formacie x.x.x.x. Pusty adres IP wskazuje, ze
zagrożenie zostało wykryte na serwerze zarządzania, a nie na komputerze
zdalnym.
Adres IP komputera
zdalnego

Określa host zdalny, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
To pole obsługuje tylko nazwy hostów, a nie adresy IPv4 ani IPv6.
Sprawdza także poprawność nazwy hosta.

Zgodność, Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach sieci i
hostów

Host zdalny

Określa host zdalny, o którym mają zostać wyświetlone informacje.

Zgodność, Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach sieci i
hostów

Wyświetlanie dzienników

Dziennik inspekcji i szybkie raporty
Dziennik inspekcji i szybki raport zawierają informacje o zdarzeniach modyfikacji zasad.
Raport Inspekcja zawiera jeden typ raportu: Stosowane zasady.
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
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Table 220: Opcje filtru dla widoków dziennika inspekcji — ustawienia dodatkowe
Opcja

Opis

Nazwa zasady

Określa nazwę zasady, o której mają zostać wyświetlone informacje.
W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami. Można użyć symbolu wieloznacznego ?
(znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków.

•
•
•
•
•

Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Typ zdarzenia
Domena
Lokacja
Serwer
Użytkownik

Podstawowe opcje wszystkich dzienników
Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Dziennik zgodności i szybki raport
Dziennik funkcji Integralność hosta klienta oraz szybki raport śledzą szczegóły weryfikacji integralności hosta na
klientach.
W przypadku niektórych pól można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny
pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę
znanych lokacji.
Dziennik Integralności hosta klienta > Ustawienia dodatkowe
Szybkie raporty dot. zgodności
Table 221: Dziennik Integralności hosta klienta > Ustawienia dodatkowe
Opcja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opis

Typ zdarzenia
Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
System operacyjny Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Dotkliwość
Lokacja
Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Użytkownik
Adres IP
Host zdalny
Adres IP komputera
zdalnego

Protokół

Określa protokół, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję TCP lub
ICMP.

Kierunek

Określa kierunek ruchu, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
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Table 222: Szybkie raporty dot. zgodności
Opcja

Opis

Stan integralności Przedstawia klientów, którzy spełniają lub nie spełniają warunków sprawdzania integralności hosta
hosta
uruchomionego na ich komputerach.
• Prawidłowy
Klient jest zainstalowany, ma prawidłowy identyfikator UID i prawidłowy wynik sprawdzania integralności
hosta i zasad.
• Nieprawidłowy
Klient jest zainstalowany i ma prawidłowy identyfikator UID, ale ma nieprawidłowy wynik sprawdzania
integralności hosta i zasad.
Zestawienie
klientów według
braku zgodności

Zawiera informacje dotyczące ogólnych przyczyn zdarzeń niepowodzeń kontroli, takich jak program
antywirusowy, zapora lub sieć VPN.

Szczegóły braku
zgodności

Przedstawia współczynniki niepowodzenia poszczególnych testów składających się na wymaganie integralności
hosta. Zapewnia więcej szczegółów niż wykres Zestawienie klientów według braku zgodności. Na przykład
oddzielnie wyświetlani są klienci bez programu antywirusowego i klienci mający nieaktualne definicje wirusów.

Niezgodne
komputery
klienckie według
lokalizacji

Za pomocą tego raportu można sprawdzić, czy niektóre lokalizacje zawierają więcej problemów ze zgodnością
niż inne.

Dzienniki oraz szybkie raporty kontroli aplikacji i urządzeń
Dzienniki oraz szybkie raporty kontroli aplikacji i urządzeń zawierają informacje dotyczące zdarzeń, w przypadku których
zablokowany został określony typ sposobu działania. Informacje obejmują na przykład czas i typy zdarzeń, podjęte
działania, domeny, hosty, reguły i procesy wywołujące.
Zbierane są informacje dotyczące kontroli aplikacji i ochrony integralności oraz sposobów działania sprzętu i
oprogramowania wykrywanych przez technologię funkcji Kontrola urządzeń.
NOTE
W dzienniku kontroli mogą pojawiać się dwa wpisy pojedynczego zdarzenia. Dwa wpisy mogą na przykład
pojawić się w przypadku, gdy aplikacja odczytuje, a następnie próbuje zapisać plik. Dwa wpisy mogą też pojawić
się w przypadku, gdy aplikacja zapisuje, a następnie próbuje usunąć plik. Ponadto, zdarzenia wyświetlane
w dzienniku kontroli mogą wskazywać rozmiar pliku równy 0 bajtów, zamiast faktycznego rozmiaru pliku.
Zazwyczaj rozmiar pliku 0 bajtów jest wyświetlany, gdy reguła kontroli aplikacji jest uruchamiana, zanim proces
utworzy plik lub dokona w nim zapisu.
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
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Table 223: Dodatkowe opcje filtru dziennika i raportu Kontrola aplikacji oraz dziennika i raportu Kontrola
urządzeń
Opcja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotkliwość
Typ zdarzenia
System operacyjny
Lokacja
Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Użytkownik
Adres IP

Opis
Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Tryb testu

Umożliwia wyświetlenie zdarzeń w oparciu o tryb ustawiony dla zasady. Kliknij przycisk Tak, aby wybrać
tryb Test (tylko rejestruj), lub przycisk Nie, aby wybrać tryb Produkcja. Opcja Nie powoduje wyświetlenie
informacji dotyczących jedynie komputerów pracujących w trybie Produkcja, a nie w trybie Test (tylko
rejestruj).
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Kontrola aplikacji.

Działanie

Określa typ działania, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję
Blokuj lub Kontynuuj.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Kontrola aplikacji.

Rozmiar pliku

Określa rozmiar pliku wykrytego przez kontrolę aplikacji. Można wybrać wyświetlanie informacji o
wszystkich plikach lub tylko plikach mniejszych albo większych niż określony rozmiar.

Proces wywołujący

Wyświetla proces lub aplikację wyzwalającą zdarzenie. Przyjmijmy, że administrator tworzy regułę
uniemożliwiającą programom zapis w wybranym folderze. W przypadku próby zapisania dokumentu w tym
folderze rejestrowane jest zdarzenie, którego procesem wywołującym jest plik winword.exe.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak,
i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. Można również wprowadzić listę rozdzielaną
przecinkami.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Kontrola aplikacji.

Okno dziennika Opcje w kontroli aplikacji i urządzeń opisuje opcje, które są dostępne w oknie dziennika po wyświetleniu
jednego z dzienników.
Table 224: Opcje w oknie dziennika Kontrola aplikacji i urządzeń
Opcja
Działanie

Opis
Aby dodać wybrany proces do zasady wyjątków, by klient go nie skanował, kliknij pozycję Dodaj proces
do zasady wyjątku, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

Table 225: Typy szybkich raportów Kontrola aplikacji i urządzeń
Opcja

Opis

Grupy z dziennikami
kontroli aplikacji zaw.
najwięcej alertów

Określa minimalny poziom istotności zdarzeń, które mają zostać wyświetlone. Ustawienie filtruje
wyświetlanie w celu pokazania jedynie określonego poziomu istotności i powyżej. W przypadku wybrania
na przykład opcji Poważne wyświetlane będą zdarzenia poważne i krytyczne.

Najczęściej blokowane
lokalizacje docelowe

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportów Grupy z dziennikami kontroli aplikacji zaw.
najwięcej alertów oraz Najczęściej blokowane lokalizacje docelowe.
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Opcja

Opis

Najczęściej blokowane
urządzenia

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu Najczęściej blokowane urządzenia.

Podstawowe opcje wszystkich dzienników
Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Dzienniki i raporty stanu komputera
Dzienniki i raporty Stan komputera zawierają informacje o stanie operacyjnym komputerów w sieci, na przykład o tym,
które komputery są zainfekowane lub jakie są najnowsze aktualizacje definicji. W dziennikach Stan komputera można
również uruchomić niektóre polecenia.
NOTE
Dziennik Stan komputera może zawierać ikonę raportu, której kliknięcie pozwala wyświetlić dodatkowe
informacje o analizie narzędzia Power Eraser.
W przypadku opcji Zakres czasowy można skonfigurować ustawienia Ustaw określone daty > Zaewidencjonowany
od. Ta opcja określa, że wyświetlone mają zostać wszystkie wpisy dotyczące komputera, który nie zaewidencjonował się
na danym serwerze od określonej daty i godziny.
Table 226: Ustawienia dodatkowe > Opcje standardowe w dzienniku Stan komputera i szybkich raportach
Opcja

Opis

Data definicji

Uwzględnia tylko komputery, na których data lub wersja definicji wirusów lub jest starsza niż określona.
Określone wersje definicji wirusów znajdujące się w bazie danych są wyświetlane na tej liście wyboru. Zadanie
konserwacji bazy danych oczyszcza je co pewien czas, aby liczba wersji wyświetlanych na tej liście nie rosła w
nieskończoność.

Wersja produktu

Wyszukuje komputery, na których zainstalowano starszą wersję klienta niż wskazana wersja (wersje) klienta.

Wersja zasady

Uwzględnia tylko komputery z określoną wersją zasady.

Dodatek Service
Pack

Uwzględnia tylko komputery z określonym dodatkiem Service Pack.

Wersja IPS

Uwzględnia tylko komputery z określoną wersją (wersjami) sygnatur systemu zapobiegania włamaniom.

Czas ostatniego
skanowania
starszy niż

Określa, że uwzględnione mają być wszystkie komputery, na których ostatnie skanowanie zostało
przeprowadzone przed określonym czasem. Można na przykład wybrać opcję Ostatnie 24 godziny lub Zeszły
miesiąc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Lokacja
Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Użytkownik
Adres IP
System
operacyjny

Stan online

Opcja Online obejmuje tylko komputery połączone z serwerem zarządzania. Opcja Offline obejmuje tylko
komputery niepołączone z serwerem zarządzania.

Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?
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Table 227: Ustawienia dodatkowe > Opcje zgodności w dzienniku Stan komputera i szybkich raportach
Opcja

Opis

Stan integralności Umożliwia określenie, czy sprawdzanie integralności hosta na komputerze klienckim jest zakończone pomyślnie
hosta
czy jest zakończone niepowodzeniem.
Przyczyna
integralności
hosta

Określa, że wyświetlone mają zostać tylko informacje dotyczące komputerów o określonej przyczynie bieżącego
stanu integralności hosta. Można na przykład wyświetlić komputery, w przypadku których przyczyną jest zmiana
lokalizacji.

Pola wyboru
Ochrona

Zaznacz pola wyboru, aby wyświetlić komputery klienckie, na których określone opcje ochrony są wyłączone.
Opcja Tylko zainfekowane pozwala wyświetlać tylko komputery zainfekowane.
Zainstalowany moduł TPM Urządzenie Moduł TPM

Podstawowe opcje wszystkich dzienników
Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Sprawdzanie ochrony systemu

Dzienniki i raporty funkcji Oszustwo
Dzienniki i raporty funkcji Oszustwozawierają informacje dotyczące działań, które klienci przesyłają do programu program
Symantec Endpoint Protection Manager w związku z oszustwami. Celem takiego oszustwa-przynęty jest wzbudzenie
zainteresowania osoby atakującej. Wysyła ono jednak do klienta oraz do program Symantec Endpoint Protection Manager
wyłącznie zdarzenia informujące o ataku.
Funkcja Oszustwo to zestaw narzędzi służących do podstawienia potencjalnemu napastnikowi plików lub informacji, które
będą dla niego potencjalnie atrakcyjne i będą wyglądać na pożądany cel ataku. Narzędzia te służą do szybkiego wykrycia
i powstrzymania prób infiltracji.

• Działania, które można podjąć w stosunku do zdarzeń w dziennikach funkcji Oszustwo wyświetla działania, które
można wykonać na klientach po kliknięciu opcji Wyświetl dziennik.

• Raporty funkcji Oszustwo wyświetla szybkie raporty i zaplanowane raporty o aktywności oszustwa.
Table 228: Działania, które można podjąć w stosunku do zdarzeń w dziennikach funkcji Oszustwo
Opcja

Opis

Poddaj klienta
kwarantannie

Poddaje kwarantannie klienty, które mogły zostać zaatakowane.

Usuń klienta z
kwarantanny

Usuwa klienta z kwarantanny. Użyj tej opcji, gdy atak został zneutralizowany lub w przypadku
pomyłkowego poddania klienta kwarantannie.
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Table 229: Raporty funkcji Oszustwo
Zestawienie

Opis

Urządzenia z najwyższą liczbą Wyświetla komputery klienckie z największą liczbą ataków hakerskich, na podstawie zdarzeń
oszustw
generowanych przez oszustwa na danych komputerach.
Oszustwo składa się z artefaktów, takich jak pliki, dostarczanych do komputerów klienckich. Gdy
atakujący wywoła artefakt, generuje on zdarzenie. Z założenia artefakty są ukryte przed zwykłym
użytkownikiem, ale są interesujące dla intruza.
Procesy z najwyższą liczbą
oszustw

Wyświetla procesy wywołujące, które atakujący używają do wywołania zdarzeń oszustwa. Na
przykład, jeśli użyto polecenia ping.exe do wyzwolenia oszustwa „wyszukiwanie sieci” (DNS),
wówczas ping.exe staje się procesem wywołującym.

Użytkownicy z najwyższą
liczbą oszustw

Wyświetla użytkowników z największą liczbą ataków hakerskich na podstawie zdarzeń
generowanych przez oszustwa na danych komputerach wykorzystywanych przez użytkowników.

Główne wywołane oszustwa

Wyświetla informacje o oszustwach, które były najczęściej wywołane przez atakujących.

Podstawowe opcje wszystkich dzienników
Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Dzienniki i szybkie raporty zapobiegania lukom w zabezpieczeniach sieci i
hostów
Dzienniki i raporty funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów zawierają informacje o atakach na
zaporę oraz ruchu i pakietach przechodzących przez zaporę, a także informacje o zapobieganiu włamaniom. Dzienniki
zawierają również informacje o ograniczaniu ataków na pamięć.
Od wersji 14.2 adresy IPv4 i IPv6 są obsługiwane jako odniesienia do adresów. We wcześniejszych wersjach obsługiwane
są tylko adresy IPv4.
NOTE
W polach opcji filtru, które umożliwiają stosowanie symboli wieloznacznych i wyszukiwanie dopasowań, wielkość
znaków nie jest rozróżniana. Jedynym symbolem gwiazdki, który może zostać użyty jako symbol wieloznaczny,
jest znak gwiazdki z zestawu znaków ASCII.
Dodatkowe ustawienia filtrów dzienników i raportów zapobiegania lukom w zabezpieczeniach w sieci i hostach opisują
dodatkowe ustawienia filtrów dla dzienników i raportów.
Table 230: Typy dzienników funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
Opcja

Opis

Ataki

Dostępne informacje obejmują czas, typ ataku, domenę/grupę, komputer, i nazwę użytkownika klienta.
Dodatkowe dostępne informacje obejmują istotność, kierunek/protokół, adres IP hosta lokalnego/adres IP
hosta zdalnego, lokalizację i liczbę.

Ruch

Dostępne informacje obejmują czas, typ zdarzenia, działanie, istotność, kierunek, komputer, adres IP hosta
lokalnego/adres IP hosta zdalnego, protokół, nazwę użytkownika klienta i liczbę.

Pakiety

Dostępne informacje obejmują czas, typ zdarzenia, działanie, domenę, kierunek, komputer, adres IP hosta
lokalnego, port lokalny i adres IP hosta zdalnego.

Ograniczenie ataków na Dostępny informacje obejmują czas, identyfikator sygnatury, grupę, komputer, nazwę aplikacji, istotność,
pamięć
identyfikator lokalnego hosta, nazwę użytkownika klienta, numer seryjny profilu oraz lokalizację.
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Table 231: Dodatkowe ustawienia filtrów dzienników i raportów Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i
hostów
Opcja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opis

Dotkliwość
Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Typ zdarzenia
System operacyjny
Lokacja
Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Adres IP
Użytkownik
Host zdalny
Adres IP komputera
zdalnego
Lokalny adres IP

Kierunek

Określa kierunek, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję
Przychodzący lub Nieznany.

Port lokalny (lub typ
ICMP)

Określa port lokalny lub typ ICMP, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika ruchu.

Port lokalny

W przypadku dziennika Pakiety określa port lokalny, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika pakietów.

Stan blokowania

Określa Stan blokowania, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Pakiety i dziennika Ruchu.

Protokół

Określa protokół, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję TCP lub
ICMP.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Ataki i dziennika Ruch.

Nazwa aplikacji

Za pomocą tej opcji można wyszukiwać aplikacje zablokowane lub wyłączone przez mechanizm
Ograniczenie ataków na pamięć.
Tylko dzienniki Ograniczenie ataków na pamięć.

Numer seryjny profilu

Numer zasady ułatwia wyszukanie zasady blokującej lub wyłączającej aplikację.
Tylko dzienniki Ograniczenie ataków na pamięć.

Lokalizacja

Ta opcja umożliwia określenie lokalizacji na komputerach klienckich, które częściej lub rzadziej były celem
ataku na luki w zabezpieczeniach.
Tylko dzienniki Ograniczenie ataków na pamięć.

Podstawowe opcje wszystkich dzienników
Ustawienia podstawowe filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Dzienniki SONAR
Dzienniki SONAR zawierają informacje o zagrożeniach wykrytych przez technologię SONAR. Funkcja SONAR wykrywa
w celu wykrycia nieznanych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa wszelkie sposoby działania podobne do sposobów
działania znanych zagrożeń.
Szybkie raporty funkcji SONAR należą do kategorii szybkich raportów dotyczących zagrożeń. Opcje filtru, za pomocą
których można skonfigurować te raporty, przedstawia Pomoc na temat szybkich raportów dotyczących zagrożeń.
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Dzienniki i szybkie raporty dotyczące zagrożeń
Dodatkowe opcje filtru ustawień dzienników opisano w tabeli Dodatkowe ustawienia filtrów dzienników SONAR.
Opcje w dziennikach opisano w tabeli Opcje działań w dziennikach SONAR.
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Table 232: Dodatkowe ustawienia filtrów dzienników SONAR
Opcja

Opis

• Typ
•
•
•
•
•
•
•

Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
zdarzenia Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów
Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Adres IP
Użytkownik
System
operacyjny

Podjęte
działanie

Określa podjęte działanie, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Można wybrać jedno z następujących działań:
• Wszystkie
• Odmowa dostępu
Określa zdarzenia zablokowania utworzenia pliku przez funkcję Automatyczna ochrona klienta.
• Nieprawidłowe działanie
Określa zdarzenia nieprawidłowego działania. Zagrożenia mogą być nadal obecne na komputerze.
• Niepowodzenie wszystkich działań
Określa zdarzenia niepowodzenia wszystkich skonfigurowanych działań.
• Zły
Określa zdarzenia, w przypadku których wystąpił nieokreślony błąd aparatu skanowania. Zagrożenia mogą być
nadal obecne na komputerze.
• Wyczyszczono
Określa zdarzenia usunięcia wirusa z komputera przez oprogramowanie.
• Wyczyszczone poprzez usunięcie
Określa zdarzenia, w przypadku których skonfigurowano działanie Wyczyść, ale plik został usunięty, ponieważ nie
był możliwy inny sposób jego wyczyszczenia. Działanie to jest zazwyczaj niezbędne na przykład w przypadku koni
trojańskich.
• Wyczyszczono lub usunięto makra
Określa zdarzenia, w przypadku których plik został wyczyszczony z wirusa makr poprzez usunięcie lub innymi
środkami. Działanie to ma zastosowanie jedynie do zdarzeń otrzymanych od komputerów z oprogramowaniem
Symantec AntiVirus 8.x lub starszym.
• Usunięte
Określa zdarzenia, w przypadku których oprogramowanie usunęło obiekt, taki jak plik lub klucz rejestru, aby
usunąć zagrożenie.
• Wykluczono
Określa zdarzenia, w przypadku których użytkownicy wybrali wykluczenie wykrywania zagrożenia bezpieczeństwa.
Na przykład działanie to może wystąpić, gdy użytkownik nie zareagował na monit o zezwolenie na zakończenie
procesu.
• Pozostawiono bez zmian
Określa zdarzenia, w przypadku których zagrożenie pozostawiono bez zmian. Działanie to może zostać podjęte,
gdy pierwszym skonfigurowanym działaniem jest Pozostaw bez zmian. Działanie może również zostać podjęte, gdy
drugim skonfigurowanym działaniem jest Pozostaw bez zmian, a pierwsze skonfigurowane działanie nie powiodło
się. Działanie to może oznaczać, że zagrożenie nadal jest aktywne na komputerze.
• Nie jest dostępna żadna metoda naprawy
Określa zdarzenia,w przypadku których wykryto zagrożenie, ale nie była dostępna żadna metoda naprawy.
• Nie jest dostępna żadna metoda naprawy — w celu naprawienia zaleca się skanowanie narzędziem Power
Eraser

• Częściowo naprawiono
•

•

Określa zdarzenia, w przypadku których program Symantec Endpoint Protection nie może w pełni naprawić
skutków wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
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Oczekiwanie na naprawę lub Oczekiwanie na działanie administratora
Określa zdarzenia, w przypadku których użytkownik nadal musi podjąć działanie, aby ukończyć naprawę
zagrożenia na komputerze. Działanie to może wystąpić, gdy użytkownik nie zareagował na monit, aby zakończyć
proces.
Zakończono proces

Opcja

Opis

Dotkliwość
zagrożenia

Określa kategorię dotkliwości zagrożenia, o której mają zostać wyświetlone informacje.
Nieznane
Zagrożenia nieznane to zagrożenia, które nie zostały ocenione przez centrum Symantec Security Response.
Szczegółowe informacje na temat dotkliwości zagrożeń można znaleźć w witrynie internetowej centrum Symantec
Security Response.

Poziom
ryzyka

Określa poziom zagrożeń, o których mają zostać wyświetlone informacje. Funkcja SONAR klasyfikuje zagrożenia jako
zagrożenia niskiego, średniego lub wysokiego stopnia.

Nazwa
zagrożenia

Określa nazwy zagrożeń, o których mają zostać wyświetlone informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*),
która zastępuje dowolny ciąg znaków. W polu tym można również wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Aplikacja

Określa nazwy aplikacji, o których mają zostać wyświetlone informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*),
która zastępuje dowolny ciąg znaków. W polu tym można również wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Wyjątki, które można dodać z dziennika do zasady Wyjątki, opisano w tabeli Opcje działań w dziennikach SONAR.
Wybierz wyjątek i kliknij przycisk Zastosuj.
Table 233: Opcje działań w dziennikach SONAR
Opcja

Opis

Dodaj folder do zasady
wyjątków

Tworzy wyjątek funkcji SONAR dla folderu, w którym znajdują się pliki. Wyjątek nie jest automatycznie
stosowany do podfolderów. Wyjątek dotyczy jedynie funkcji SONAR.

Zezwalaj na aplikację

Tworzy wyjątek aplikacji z działaniem Ignoruj. Plik jest identyfikowany za pomocą jego ciągu mieszania.
Wyjątek dotyczy zarówno funkcji SONAR, jak i wszystkich skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów
typu spyware.

Blokuj aplikację

Tworzy wyjątek funkcji SONAR dla aplikacji z działaniem Poddaj kwarantannie. Plik jest identyfikowany za
pomocą jego ciągu mieszania.

Ufaj domenie
internetowej

Tworzy wyjątek zaufanej domeny internetowej stosowany do adresu URL, z którego został pobrany plik.
Wyjątek dotyczy jedynie plików wykrytych przez funkcję Download Insight.

Dzienniki i szybkie raporty dotyczące zagrożeń
Dziennik zagrożeń i raporty dotyczące zagrożeń zawierają informacje o zdarzeniach zagrożeń na serwerze i jego
klientach. Dostępne informacje obejmują czas zdarzenia, bieżące działanie zdarzenia, nazwę użytkownika, komputer,
nazwę i źródło zagrożenia, liczbę zagrożeń i ścieżkę pliku.
Pewne działania skanowania zapisane w dziennikach i raportach mogą zalecać uruchomienie narzędzia Power Eraser na
określonych katalogach. W celu znalezienia tych zaleceń niektóre dzienniki i raporty można filtrować na podstawie pola
Podjęte działanie.
NOTE
Wykrycia narzędzia Power nie są widoczne w raportach zagrożeń. Narzędzie Power Eraser wykonuje
agresywne skanowanie, które oznacza potencjalne zagrożenia. Ponieważ wyniki skanowania mogą wpływać
na rzeczywistą liczbę wykryć, nie są one uwzględniane w raportach. Wykrycia występują za to w dziennikach,
umożliwiając administratorowi podjęcie działań dotyczących potencjalnych zagrożeń.
Akcje opisują opcje w dziennikach zagrożeń.
Opcje filtra Ustawienia podstawowe dla szybkich raportów o ryzyku opisują opcje filtrowania dla kilku szybkich raportów.
Następująca tabela przedstawia opcje filtrowania Dodatkowych ustawień dla dzienników i szybkich raportów.
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Table 234: Opcje ustawień dodatkowych filtra widoków dzienników zagrożeń i szybkich raportów
Opcja
Podjęte działanie

Opis
Określa podjęte działanie, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Należy wybrać jedno z poniższych działań:
• Wszystkie
• Odmowa dostępu
Określa zdarzenia zablokowania utworzenia pliku przez funkcję Automatyczna ochrona programu Symantec
Endpoint Protection.
• Nieprawidłowe działanie
Określa zdarzenia podjęcia nieprawidłowego działania. Zagrożenia mogą być nadal obecne na komputerze.
• Niepowodzenie wszystkich działań
Określa zdarzenia, w przypadku których zarówno działanie podstawowe, jak i działanie pomocnicze
skonfigurowane dla danego zagrożenia nie mogły zostać wykonane.
• Zły
Określa zdarzenia, w przypadku których wystąpił nieokreślony błąd aparatu skanowania. Zagrożenia mogą
być nadal obecne na komputerze.
• Wyczyszczono
Określa zdarzenia usunięcia wirusa z komputera przez oprogramowanie.
• Wyczyszczone poprzez usunięcie
Określa zdarzenia, w przypadku których skonfigurowano działanie Wyczyść, ale plik został usunięty,
ponieważ nie był możliwy inny sposób jego wyczyszczenia. Działanie to jest zazwyczaj niezbędne na
przykład w przypadku koni trojańskich.
• Wyczyszczono lub usunięto makra
Określa zdarzenia, w przypadku których plik został wyczyszczony z wirusa makr poprzez usunięcie
lub innymi środkami. Działanie to ma zastosowanie jedynie do zdarzeń otrzymanych od komputerów z
oprogramowaniem Symantec AntiVirus 8.x lub starszym.
• Usunięte
Określa zdarzenia, w przypadku których oprogramowanie usunęło obiekt, taki jak plik lub klucz rejestru, aby
usunąć zagrożenie.
• Wykluczono
Określa zdarzenia, w przypadku których użytkownicy wybrali wykluczenie wykrywania zagrożenia
bezpieczeństwa. Na przykład działanie to może wystąpić, gdy użytkownik nie zareagował na monit o
zezwolenie na zakończenie procesu.
• Pozostawiono bez zmian
Określa zdarzenia, w przypadku których zagrożenie pozostawiono bez zmian. Działanie to może zostać
podjęte, gdy pierwszym skonfigurowanym działaniem jest Pozostaw bez zmian. To działanie może
również zostać podjęte, gdy drugim skonfigurowanym działaniem jest Pozostaw bez zmian, a pierwsze
skonfigurowane działanie nie powiodło się. Działanie to może oznaczać, że zagrożenie nadal jest aktywne
na komputerze.
• Nie jest dostępna żadna metoda naprawy
Wyświetla zdarzenia, w przypadku których zagrożenie zostało wykryte, ale nie jest dostępna żadna metoda
naprawy jego skutków ubocznych.
• Nie jest dostępna żadna metoda naprawy — w celu naprawienia zaleca się skanowanie narzędziem
Power Eraser
Wyświetl zdarzenia, w przypadku których funkcja skanowania nie może naprawić skutków ubocznych
określonych wykryć. Na komputerach, na których wystąpiły te zdarzenia, należy uruchomić narzędzie Power
Eraser. Po wykryciu zagrożenia przez narzędzie Power Eraser należy ręcznie zainicjować naprawę.
• Częściowo naprawiono
Określa zdarzenia, w przypadku których program Symantec Endpoint Protection nie może w pełni naprawić
skutków wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
• Oczekiwanie na naprawę lub Oczekiwanie na działanie administratora
Określa zdarzenia, w przypadku których użytkownik lub administrator musi podjąć działanie, aby ukończyć
naprawę zagrożenia na komputerze. Na przykład Oczekiwanie na naprawę może wystąpić, gdy użytkownik
nie zareagował na monit, aby zakończyć proces. Oczekiwanie na działanie administratora występuje w
przypadku, gdy narzędzie Power Eraser wymaga wykonania przez administratora określonego działania z 713
dzienników w konsoli.
• Zakończono proces
Określa zdarzenia, w przypadku których w celu wyeliminowania zagrożenia konieczne było zakończenie
procesu na komputerze.

Opcja

Opis

Typ zagrożenia

Określa typ zagrożenia, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję
Destrukcyjne oprogramowanie, Plik cookie lub Dostęp zdalny.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Typ zdarzenia
Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Adres IP
Użytkownik
System
operacyjny

Nazwa zagrożenia

Jeśli nazwa zagrożenia jest znana, należy użyć tej opcji.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki
(*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Aplikacja

Określa nazwę aplikacji, o której mają zostać wyświetlone informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki
(*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Następująca tabela opisuje wyjątki, które można dodać z dziennika zagrożeń do zasady Wyjątki. Wybierz wyjątek i kliknij
przycisk Zastosuj.
Table 235: Działania
Opcja

Opis

Dodaj zagrożenie do
zasady wyjątków

Tworzy wyjątek znanego zagrożenia. Dotyczy jedynie plików wykrytych jako znane zagrożenia
bezpieczeństwa (takie jak programy typu adware lub spyware).

Dodaj plik do zasady
wyjątków

Tworzy wyjątek dla wykrytego pliku, aby skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
nie wykrywały już tego pliku. Plik jest identyfikowany za pomocą ścieżki pliku.

Dodaj folder do zasady
wyjątków

Tworzy wyjątek dla folderu, w którym znajdują się wykryte pliki. Dotyczy tylko skanowań w poszukiwaniu
wirusów i programów typu spyware, nie dotyczy skanowań funkcji SONAR. Wyjątek nie powoduje
automatycznego uwzględnienia podfolderów.

Dodaj rozszerzenie do
zasady wyjątków

Tworzy wyjątek dla rozszerzenie wykrytego pliku. Jeśli na przykład wybrany plik ma rozszerzenie .doc,
rozszerzenie DOC jest dodawane do listy rozszerzeń nie skanowanych przez skanowania w poszukiwaniu
wirusów i programów typu spyware.

Ufaj domenie
internetowej

Tworzy wyjątek zaufanej witryny internetowej stosowany do adresu URL, z którego został pobrany plik.
Wyjątek dotyczy jedynie plików wykrytych przez funkcję Download Insight.

Zezwalaj na aplikację

Tworzy wyjątek aplikacji z działaniem Ignoruj. Plik jest identyfikowany za pomocą jego ciągu mieszania.
Wyjątek dotyczy zarówno funkcji SONAR, jak i wszystkich skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów
typu spyware.

Blokuj aplikację

Tworzy wyjątek funkcji SONAR dla aplikacji z działaniem Poddaj kwarantannie. Plik jest identyfikowany za
pomocą jego ciągu mieszania.

Usuń z obszaru
kwarantanny

Nie tworzy wyjątku. Usuwa wybrany element z obszaru kwarantanny komputera klienckiego.

Rozpocznij analizę
Umożliwia uruchomienie narzędzia Power Eraser na wybranych zagrożeniach. Program Symantec
narzędzia Power Eraser Endpoint Protection zaleca niekiedy uruchomienie narzędzia Power Eraser w odniesieniu do wykrytego
zagrożenia.
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Opcja

Opis

Usuń zagrożenie
Usuwa wybrane zagrożenia wykryte na komputerach klienckich przez narzędzie Power Eraser. To
wykryte przez narzędzie polecenie umożliwia ręczne usunięcie zagrożeń wykrytych przez narzędzie Power Eraser. Narzędzie
Power Eraser
Power Eraser nie usuwa zagrożeń w sposób automatyczny.
Przywróć zagrożenie
Przywraca pliki wykryte przez narzędzie Power Eraser i usunięte wcześniej przez użytkownika lub innego
usunięte przez
administratora.
narzędzie Power Eraser
Ignoruj zagrożenie
Potwierdza wybrane wykrycia. Tego polecenia należy użyć po przejrzeniu wybranych wykryć i podjęciu
wykryte przez narzędzie decyzji o ich pozostawieniu bez zmian.
Power Eraser

Table 236: Opcje podstawowe filtru szybkich raportów dotyczących zagrożeń
Opcja

Opis

Grupuj według

Określa element docelowy, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
W przypadku raportu Liczba wykryć zagrożeń można na przykład grupować według komputerów.
W przypadku raportu Nowe zagrożenia wykryte w sieci można na przykład wybrać opcję Grupa lub Nazwa
użytkownika.
W przypadku raportu Zestawienie rozkładu zagrożeń można na przykład wybrać opcję Nazwa zagrożenia lub
Źródło.

Konfiguruj
...

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku szczegółowego raportu dotyczącego zagrożeń.
Szczegółowy raport dotyczący zagrożeń zawiera domyślnie wszystkie raporty dotyczące rozkładu oraz
informacje o nowych zagrożeniach. Aby ograniczyć dane zawarte w raporcie, można kliknąć tę opcję.

Oś X

Określa zmienną osi X na wykresie słupkowym 3D. Można na przykład wybrać opcję Nazwa użytkownika lub
Serwer.
Note: Wykres przedstawia pierwszych pięć wystąpień zmiennej osi. Jeśli jedną ze zmiennych jest komputer,
a zainfekowanych komputerów jest mniej niż pięć, na wykresie mogą zostać wyświetlone niezainfekowane
komputery.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu Najważniejsze korelacje wykryć zagrożeń.

Oś Y

Określa zmienną osi Y na wykresie słupkowym 3D. Można na przykład wybrać opcję Domena lub Nazwa
zagrożenia.
Note: Wykres przedstawia pierwszych pięć wystąpień zmiennej osi. Jeśli jedną ze zmiennych jest komputer,
a zainfekowanych komputerów jest mniej niż pięć, na wykresie mogą zostać wyświetlone niezainfekowane
komputery.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu Najważniejsze korelacje wykryć zagrożeń.

Table 237: Ustawienia dodatkowe filtru szybkich raportów Liczba powiadomień i Liczba powiadomień w czasie
Opcja

Opis

Stan
potwierdzenia

Wyświetla przeczytane lub nieprzeczytane powiadomienia.

Typ
powiadomienia

Określa typ powiadomienia, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję
Zmiana listy klientów lub Nowy pakiet oprogramowania.

Utworzony przez

Określa, że mają zostać wyświetlone powiadomienia, których filtry zostały utworzone przez danego użytkownika.
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Opcja
Nazwa
powiadomienia

Opis
Określa nazwę określonego powiadomienia, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Można kliknąć opcję ..., aby wyświetlić listę wyboru znanych powiadomień. Można użyć symbolu
wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje
dowolny ciąg znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę powiadomień. Domyślnie uwzględniane
są wszystkie utworzone powiadomienia.

Wyświetlanie zagrożeń

Skanowanie dzienników i szybkich raportów
Dzienniki skanowania i raporty dotyczące skanowania zawierają informacje o skanowaniach w poszukiwaniu wirusów
i programów typu spyware. Dostępne informacje obejmują nazwę komputera, adres IP, stan, czas skanowania, czas
trwania skanowania i wyniki skanowania.
Dodatkowe opcje filtru Ustawienia dla widoków dzienników skanowania i szybkich raportów opisują dodatkowe opcje filtru
ustawień dla dzienników.
Opcje w dziennikach skanowania opisuje opcje w dziennikach.
W opcjach filtru Ustawienia podstawowe w szybkich raportach skanowania opisano podstawowe opcje filtrowania
ustawień dla szybkich raportów.
Dodatkowe opcje filtru Ustawienia dla szybkich raportów skanowania opisują dodatkowe opcje filtru ustawień dla szybkich
raportów.
Table 238: Opcje ustawień dodatkowych filtra widoków dzienników skanowania i szybkich raportów
Opcja

Opis

Czas trwania
równy lub dłuższy
niż

Określa, że wyświetlone mają zostać tylko informacje o skanowaniach, których długość była równa lub większa
niż podana wartość wyrażona w sekundach.

Liczba
przeskanowanych
plików równa lub
większa niż

Określa, że wyświetlone mają zostać tylko informacje o skanowaniach, w których liczba przeskanowanych
plików była równa lub większa niż podana wartość.

Liczba zagrożeń
Określa, że wyświetlone mają zostać tylko informacje o skanowaniu, w którym liczba znalezionych zagrożeń
równa lub większa była równa lub większa niż podana wartość.
niż
Liczba plików z
wykryciami równa
lub większa niż

Określa, że wyświetlone mają zostać tylko informacje o skanowaniach, w których liczba znalezionych infekcji
była równa lub większa niż podana wartość.

Stan

Określa stan zakończenia skanowania.

Typ skanowania

Określa, czy raport ma być filtrowany według zdarzeń skanowania ręcznego, systemowego lub przy
uruchamianiu, narzędzia Power Eraser, czy też wszystkich skanowań. Raport można również filtrować według
skanowań uruchamianych podczas odbierania nowych definicji.
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Opcja

•
•
•
•
•
•
•

Domena
Grupa
Serwer
Komputer
Adres IP
Użytkownik
System
operacyjny

Opis
Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Opcje w dziennikach skanowania przedstawia opcje dostępne w oknie dziennika po wyświetleniu dziennika.
Table 239: Opcje w dziennikach skanowania
Opcja
Wykrycia

Opis
Umożliwia wyświetlenie wyników z dziennika zagrożeń dla wybranych skanowań. Różnica między widokiem
Wykrycia a dziennikiem zagrożeń polega na tym, że w widoku Wykrycia mogą być wskazywane oczekujące
wyniki skanowania. Dziennik zagrożeń nie wskazuje, czy jakiekolwiek wyniki skanowań są oczekujące. Widoku
Wykrycia nie można filtrować.
Informacje na temat opcji można znaleźć w pomocy dziennika zagrożeń.

Table 240: Opcje podstawowe filtru szybkich raportów dotyczących skanowania
Opcja

Opis

Szerokość
przedziału

Określa szerokość przedziału histogramu.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu Histogram statystyki skanowania.
Szerokość domyślna to 60.

Liczba
przedziałów

Określa liczbę przedziałów słupków histogramu.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu Histogram statystyki skanowania.
Wartość domyślna to 100 przedziałów.

Table 241: Opcje dodatkowe filtru szybkich raportów dotyczących skanowania
Opcja

Opis

Czas trwania równy Określa, że tylko skanowania o czasie trwania przekraczającym podaną wartość zostaną uwzględnione w
lub dłuższy niż
raporcie.
Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportu Komputery nieprzeskanowane.
Liczba
przeskanowanych
plików równa lub
większa niż

Określa, że tylko skanowania, w których liczba przeskanowanych plików jest równa lub większa niż podana
wartość zostaną uwzględnione w raporcie.
Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportu Komputery nieprzeskanowane.

Liczba zagrożeń
równa lub większa
niż

Określa, że tylko skanowania, w których liczba znalezionych zagrożeń jest równa lub większa niż podana
wartość zostaną uwzględnione w raporcie.
Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportu Komputery nieprzeskanowane.

Liczba plików z
wykryciami równa
lub większa niż

Określa liczbę zainfekowanych plików, o której mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportu Komputery nieprzeskanowane.
Uwzględnia tylko dane skanowań, podczas których znaleziono liczbę infekcji większą niż określona za pomocą
tej opcji.
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Opcja

Opis

Stan

Określa stan skanowań, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można na przykład wybrać opcję
Ukończono lub Anulowano.
Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportu Komputery nieprzeskanowane.

Dzienniki systemu i szybkie raporty
Dzienniki systemu zawierają informacje o czasie zdarzeń, typach zdarzeń, lokacjach, domenach, serwerach i poziomach
istotności.
Dostępne są następujące typy dzienników systemu:

• Administracyjny

Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, domenę, lokację, serwer, istotność, administratora i opis.

• Operacje klient-serwer
•
•

Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, domenę, lokację, serwer, klienta i nazwę użytkownika.
Operacje serwera
Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, lokację i serwer, istotność, opis i komunikat.
Operacje klienta
Dostępne informacje obejmują czas i typ zdarzenia, źródło zdarzenia, domenę, opis, lokację, komputer i istotność.

Dodatkowe opcje filtru Ustawienia dla widoków dzienników systemowych opisują dodatkowe opcje filtru ustawień dla
dzienników.
Table 242: Opcje filtru widoków dzienników systemu — ustawienia dodatkowe
Opcja

Opis

Komunikat o
błędzie

Określa typ zdarzeń komunikatu o błędzie, które mają zostać wyświetlone.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Administracyjny i dziennika Operacje serwera.

Klient

Określa klienta, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Aktywność klient-serwer.

Źródło zdarzenia

Określa składnik oprogramowania generujący zdarzenie, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Źródłem może być na przykład składnik sylink, łącze komunikacyjne z serwerem.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dziennika Aktywność klienta.

•
•
•
•
•
•

Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach:
Typowe dodatkowe ustawienia filtrów dla wszystkich dzienników i szybkich raportów

Typ zdarzenia
Dotkliwość
Lokacja
Domena
Serwer
Użytkownik

Niektóre z tych pól przyjmują listę oddzieloną przecinkami jako wejście. Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak
zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. Można również
kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych lokacji.
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Table 243: Opcje dodatkowe filtru szybkich raportów dotyczących systemu
Opcja

Opis

Typ zdarzenia

Określa typ zdarzenia, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
W przypadku raportu Komputery klienckie najczęściej generujące błędy można na przykład wybrać
Zdarzenia instalacji lub Zdarzenia zasad.
W przypadku raportu Serwery najczęściej generujące błędy można na przykład wybrać Zdarzenia
konserwacji bazy danych lub Znajdź zdarzenia dotyczące niezarządzanych komputerów.

Komunikat o
błędzie

Określa typ komunikatu o błędzie, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportów Serwery najczęściej generujące błędy i Niepowodzenia
replikacji bazy danych w czasie.

Źródło zdarzenia

Określa składnik oprogramowania generujący zdarzenie, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Źródłem
może być na przykład składnik sylink, łącze komunikacyjne z serwerem.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku raportu Komputery klienckie najczęściej generujące błędy.

W przypadku raportu Stan lokacji nie są dostępne żadne dodatkowe opcje filtru.
Gdy administratorzy i administratorzy z ograniczeniami przeglądają raporty, widzą podzestaw informacji dostępnych dla
administratorów systemu. Informacje te obejmują zestawienie zabezpieczeń, łączną liczbę zainstalowanych klientów oraz
liczbę klientów pracujących w trybie online.

Monitory: karta Zestawienie
Na karcie Zestawienie strony Monitory wyświetlane są zwięzłe zestawienia najważniejszych danych dziennika,
zapewniające błyskawiczną orientację w stanie zabezpieczeń. Wszystkie zestawienia przedstawiają zdarzenia z
przedziału czasu skonfigurowanego dla strony głównej w oknie dialogowym Preferencje. Domyślnie w zestawieniu
uwzględniane są zdarzenia z ostatnich 12 godzin.
NOTE
Aby wyświetlić w nowym oknie dodatkowe szczegóły dotyczące zestawień, wystarczy kliknąć dowolny wykres.
Można przełączać wyświetlanie następujących widoków zestawień:

• Oszustwo

Zestawienia dotyczące oszustw

• Ochrona przed wirusami i programami typu spyware

Zestawienia dotyczące ochrony przed wirusami i programami typu spyware

• Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów
Zestawienie luk w zabezpieczeniach sieci i hostów

• Zgodność
•

Zestawienia dotyczące zgodności
Stan lokacji
Zestawienie stanu lokacji
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Table 244: Zestawienia dotyczące oszustw
Zestawienie

Opis

Urządzenia z najwyższą liczbą Wyświetla komputery klienckie z największą liczbą ataków hakerskich, na podstawie zdarzeń
oszustw
generowanych przez oszustwa na danych komputerach.
Oszustwo składa się z artefaktów, takich jak pliki, dostarczanych do komputerów klienckich. Gdy
atakujący wywoła artefakt, generuje on zdarzenie. Z założenia artefakty są ukryte przed zwykłym
użytkownikiem, ale są interesujące dla intruza.
Procesy z najwyższą liczbą
oszustw

Wyświetla procesy wywołujące, które atakujący używają do wywołania zdarzeń oszustwa. Na
przykład, jeśli użyto polecenia ping.exe do wyzwolenia oszustwa „wyszukiwanie sieci” (DNS),
wówczas ping.exe staje się procesem wywołującym.

Użytkownicy z najwyższą
liczbą oszustw

Wyświetla użytkowników z największą liczbą ataków hakerskich na podstawie zdarzeń
generowanych przez oszustwa na danych komputerach wykorzystywanych przez użytkowników.

Główne wywołane oszustwa

Wyświetla informacje o oszustwach, które były najczęściej wywołane.

Table 245: Zestawienia dotyczące ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Zestawienie

Opis

Rozkład zagrożeń

Przedstawia ogólny rozkład zagrożeń.

Nowe zagrożenia

Przedstawia tabelę nowo znalezionych zagrożeń, jednostkę, która je wykryła oraz komputer, na
którym zostały znalezione. Nowe zagrożenie to zagrożenie wykryte po raz pierwszy w przedziale
czasu wyświetlanym w widoku. Z biegiem czasu zagrożenie zostanie usunięte z listy wyświetlanej w
widoku zestawienia, ponieważ baza danych oczyszcza dziennik ze wpisów.
Przedział czasu przedstawiany na zestawieniach można skonfigurować na stronie głównej w oknie
dialogowym Preferencje.
Przyjmijmy na przykład, że ustawiony został przedział ostatnich 24 godzin, a baza danych
przechowuje wpisy przez dwa miesiące. Jeśli zagrożenie XYZ zostało ostatnio wykryte 6 miesięcy
temu, nie jest już zarejestrowane w bazie danych. Jeśli program Symantec Endpoint Protection
wykrył zagrożenie XYZ w ciągu ostatnich 24 godzin, w zestawieniu zostanie ono wyświetlone jako
nowe zagrożenie.

Technologia SONAR

Przedstawia rozkład zagrożeń znalezionych przez funkcję SONAR.

Rozkład zagrożeń według
źródeł

Przedstawia zbiorczy rozkład zagrożenia według jego źródeł.

Rozkład zagrożeń według
grup

Przedstawia zbiorczy rozkład zagrożenia według grup.

Table 246: Zestawienie luk w zabezpieczeniach sieci i hostów
Zestawienie

Opis

Najczęściej atakowane cele
według podsieci

Przedstawia zestawienie najczęściej atakowanych celów. Cele ataków można uporządkować w polu
listy według grup, podsieci, klientów lub portów.
Aby wyświetlić w nowym oknie dodatkowe szczegóły, wystarczy kliknąć wykres kołowy.

Typy zdarzeń ataków

Przedstawia zestawienie typów zarejestrowanych zdarzeń zabezpieczeń.

Najczęstsze źródła ataku

Przedstawia zestawienie najczęstszych źródeł ataków.

Ograniczenie ataków na
Wyświetla zestawienie zdarzeń funkcji ograniczania ataków na pamięć
pamięć — wykryte zagrożenia
Zdarzenia zabezpieczeń
według dotkliwości

Przedstawia rozkład zdarzeń według ich istotności: Krytyczne, Poważne, Drobne i Informacyjne.
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Table 247: Zestawienia dotyczące zgodności
Zestawienie

Opis

Rozkład stanu zgodności

Przedstawia klientów, którzy nie przeszli pomyślnie sprawdzania integralności hosta uruchomionego
na ich komputerach.

Zestawienie klientów według
braku zgodności

To zestawienie przedstawia współczynnik braku zgodności z ogólnym wymaganiem. Przedstawia na
przykład liczbę niepowtarzalnych stacji roboczych według typów zdarzeń niepowodzeń kontroli (na
przykład związanych z programem antywirusowym, zaporą lub siecią VPN) jako wykres słupkowy.

Szczegóły braku zgodności

Przedstawia współczynniki niepowodzenia poszczególnych testów składających się na wymaganie
integralności hosta. Zapewnia więcej szczegółów niż wykres Zestawienie klientów według braku
zgodności. Na przykład oddzielnie wyświetlani są klienci bez programu antywirusowego i klienci
mający nieaktualne definicje wirusów.

Table 248: Zestawienie stanu lokacji
Zestawienie

Opis

Stan lokacji

Przedstawia ogólny stan zabezpieczeń lokacji. Aby wyświetlić pełny raport o stanie lokacji,
wystarczy kliknąć wyświetlany stan.

Najważniejsze generatory
błędów według serwerów

Przedstawia zestawienie serwerów najczęściej generujących błędy i ostrzeżenia.

Najważniejsze generatory
błędów według klientów

Przedstawia zestawienie klientów najczęściej generujących błędy i ostrzeżenia.

Niepowodzenia replikacji w
czasie

Przedstawia zestawienie niepowodzeń replikacji bazy danych zarejestrowanych w skonfigurowanym
przedziale czasu.

Monitorowanie ochrony systemu końcowego

Ustawienia dziennika klienta dla nazwa grupy
To okno dialogowe umożliwia wykonywanie następujących zadań:

• Włączanie przekazywania informacji dziennika z klientów do serwera zarządzania.
• Określanie rozmiaru, czasu przechowywania i opcji tłumika dla pamięci podręcznej przekazywania używanej na
komputerach klienckich

Jeśli komputery sieciowe nie łączą się z siecią przez dłuższy czas, można ograniczyć wielkość pamięci podręcznej
przekazywania. Ustawienia te dotyczą wszystkich klientów w grupie.
NOTE
Ustawienia te dotyczą tylko wpisów dziennika przechowywanych w pamięci podręcznej przekazywania. Nie
mają wpływu na liczbę wpisów ani rozmiar dzienników przechowywanych przez klienta.
Table 249: Ustawienia grupy dla dzienników klienta
Opcja

Opis

Maksymalny rozmiar

Określa maksymalny rozmiar danych przekazywanych z tego dziennika.
Wartość domyślna dla dzienników systemu, zabezpieczeń, zagrożeń i ruchu wynosi 512
KB. Wartość domyślna dla dzienników pakietów i kontroli wynosi 1024 KB.

Zachowaj przez

Określa liczbę dni przechowywania danych.
Wartość domyślna to 14 dni.
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Opcja

Opis

Przekaż do serwera zarządzania

Określa, że klienci z tej grupy mają wysyłać dany dziennik do serwera zarządzania.
Przekazywanie dzienników jest domyślnie włączone.

Okres tłumienia

Określa czas, kiedy klient może kondensować podobne rekordy dziennika do postaci
pojedynczych rekordów.
Wartość domyślna to 7200 sekund (2 godziny).

Bezczynność tłumika

Określa maksymalny czas, przez który klient ma oczekiwać na skondensowanie
podobnych rekordów dziennika w pojedyncze rekordy.
Wartość domyślna to 10 sekund.

Maksymalny rozmiar przekazywania

Określa maksymalną liczbę rekordów jednocześnie przekazywanych przez klienta do
serwera zarządzania.
Wartość domyślna to 100 rekordów.

Informacje z dzienników klienta można przeglądać za pomocą konsoli lub przeglądarki internetowej.
Table 250: Wyświetlanie informacji z dzienników klienta w konsoli
Dziennik klienta
dziennik systemu

Lokalizacja wyświetlania informacji w konsoli
Te informacje można wyświetlać w systemowym dzienniku aktywności klienta.

Dzienniki zabezpieczeń Te informacje można wyświetlać w dzienniku zagrożeń.
i zagrożeń
Dzienniki zabezpieczeń Te informacje można wyświetlać w dzienniku Kontrola aplikacji, dzienniku Zgodność > Integralność
hosta klienta i dzienniku Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów > Ataki.
dziennik ruchu

Te informacje można wyświetlać w dzienniku Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów >
Dziennik ruchu

dziennik pakietów

Te informacje można wyświetlać w dzienniku Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów >
Pakiety.

Dziennik kontroli

Te informacje można wyświetlać w dzienniku kontroli aplikacji i dzienniku kontroli urządzeń.

Wybieranie typu narzędzia Power Eraser
Istnieje możliwość wybrania, czy analiza za pomocą narzędzia Power Eraser ma uwzględniać lub pomijać wykrywanie
narzędzi typu rootkit. Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać na jak najmniejszej liczbie komputerów. Jeśli analiza
jest wykonywana jednocześnie na wielu komputerach, może to negatywnie wpłynąć na wydajność sieci.
WARNING
Narzędzie Power Eraser należy uruchamiać tylko po wypróbowaniu innych metod usuwania wirusów. Narzędzie
Power Eraser wykonuje agresywną analizę, a jej wyniki mogą zawierać fałszywe alarmy.
Komputery klienckie muszą być połączone z siecią, tak aby narzędzie Power Eraser mogło używać informacji o reputacji z
usługi Symantec Insight.
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Table 251: Opcje narzędzia Power Eraser
Opcja

Opis

Analiza bez wykrywania
narzędzi typu rootkit

Uruchamia analizę za pomocą narzędzia Power Eraser bez wykrywania narzędzi typu rootkit.

Analiza z wykrywaniem
narzędzi typu rootkit (wymaga
ponownego uruchomienia)

Uruchamia analizę za pomocą narzędzia Power Eraser z wykrywaniem narzędzi typu rootkit.
Wykrywanie narzędzi typu rootkit polega na jeszcze bardziej szczegółowej analizie wykonywanej
po wymaganym ponownym uruchomieniu komputera.
Tę opcję najczęściej wybiera się w przypadku operacji wykrywania funkcji ELAM, które wymagają
analizy za pomocą narzędzia Power Eraser.
Opcja ta jest niedostępna dla administratorów z ograniczeniami, którzy nie mają uprawnień
dostępu do opcji ponownego uruchamiania.

Opcje ponownego uruchamiania Domyślnie komputer jest natychmiast ponownie uruchamiany, chyba że użytkownik opóźni
ponowne uruchomienie o 30 minut. Istnieje możliwość zmiany czasu ponownego uruchamiania,
ustawienia monitu wyświetlanego użytkownikom oraz wyboru typu operacji ponownego
uruchamiania.
Opcje ponownego uruchamiania konfigurowane w tym miejscu dotyczą tylko analizy za pomocą
narzędzia Power Eraser. W przypadku ręcznego usuwania elementów wykrytych przez narzędzie
Power Eraser stosowane są opcje ponownego uruchamiania na poziomie grupy.

Właściwości lokacji/serwera
Właściwości lokacji: Usługa LiveUpdate
W tym oknie dialogowym można kontrolować i konfigurować częstotliwość sprawdzania dostępności nowych aktualizacji
oraz pobierania ich do programu program Symantec Endpoint Protection Manager w celu rozesłania do klientów. Można
też określić typ aktualizowanych składników oprogramowania, stosowane języki i serwer, z którego mają zostać pobrane
aktualizacje. Różne serwery źródłowe są stosowane zazwyczaj tylko w dużych sieciach. Zapewnia to bezpieczeństwo i
optymalizację przepustowości.
Table 252: Ustawienia usługi LiveUpdate
Ustawienia
Serwery źródłowe usługi
LiveUpdate

Opcje i opis
Określa serwer dostarczający aktualizacje do serwerów lokacji. Serwery źródłowe można
dodawać i edytować.

Zarządzanie miejscem na dysku Określa ilość miejsca na dysku używaną do przechowywania plików pobranych przez usługę
dla pobieranych plików
LiveUpdate.
• Liczba przechowywanych wersji składników oprogramowania
Określa liczbę wersji składników oprogramowania usługi LiveUpdate przechowywaną w bazie
danych.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint
Protection Manager
Harmonogram pobierania

Określa harmonogram pobierania stosowany przez usługę LiveUpdate. Harmonogram pobierania
można edytować.

Platformy do pobrania

Określa platformy, dla których mają być pobrane składniki oprogramowania. Listę platform można
edytować.

Typy składników
oprogramowania do pobrania

Określa typy plików składników oprogramowania do pobrania do programu program Symantec
Endpoint Protection Manager w celu rozesłania do klientów. Listę pobieranych typów składników
oprogramowania można edytować.
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Ustawienia
Zawartość do pobrania dla
typów klienta

Opcje i opis
Określa rozmiar składników oprogramowania, które zostaną pobrane dla Twoich typów klienta.
Należy wybrać wszystkie typy klientów jakie są zainstalowane w Twojej sieci.
Można uruchomić włączone na serwerze cloud klienty standardowe oraz klienty wbudowane/VDI.
Ci klienci wykorzystują treści kompaktowe, które zawierają wyłącznie najnowsze definicje. Należy
pobrać również pełną treść dla wszelkich klientów ciemnej sieci. Klienci ciemnej sieci to wszyscy
klienci, którzy specjalnie są uruchomieni bez dostępu do sieci.
Jeżeli w Twojej sieci występują starsze wersje klienta (12.1.x) należy również pobrać starsze
treści o zmniejszonym lub standardowym rozmiarze dla tych klientów.
Warning! Konieczne jest uwzględnienie wszystkich typów klientów i typów treści, które zostały
zainstalowane w Twojej sieci. Każdy typ treści ma zastosowanie do konkretnego klienta i wersji.
Na przykład: standardowy klient 12.1.x nie może korzystać z treści dla standardów klientów 14.

Języki do pobrania

Pobiera aktualizacje produktu w językach wybranych przez użytkownika. Nie ma konieczności
wybierania języka dla definicji i innych składników, ponieważ aktualizacje są domyślnie pobierane
dla wszystkich języków.

Pobierz składniki oprogramowania pobierane za pomocą usługi LiveUpdate
Składniki oprogramowania można na żądanie pobrać z usługi LiveUpdate na serwer program Symantec Endpoint
Protection Manager. Pobrane składniki oprogramowania są przechowywane na serwerze. W celu odebrania składników
oprogramowania należy zaktualizować komputery klienckie.
Ta strona przedstawia pobrane składniki oprogramowania wybrane na karcie LiveUpdate strony Właściwości lokacji.
Jak aktualizować treści i definicje na klientach

Języki do pobrania
Wybierz język dla aktualizacji produktu, które chcesz pobrać. To ustawienie nie dotyczy innych rodzajów składników, które
są pobierane domyślnie dla wszystkich języków.
Aby usunąć dodany już język, należy ponownie dodać tylko żądane języki.

Serwery LiveUpdate
W tym oknie dialogowym można wybrać lokalizację serwera LiveUpdate, który będzie używany do aktualizowania lokacji
serwera Symantec Endpoint Protection.
Table 253: Opcje serwera LiveUpdate
Opcja
Użyj domyślnego serwera
LiveUpdate firmy Symantec

Opis
Wykorzystuje domyślny serwer LiveUpdate firmy Symantec do aktualizowania lokacji serwera
Symantec Endpoint Protection. Serwery Symantec Endpoint Protection pobierają aktualizacje
przez bramę internetową.

Użyj serwera LiveUpdate firmy
Wykorzystuje serwer Symantec Early Adopter. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować
Symantec, aby uzyskać dostęp do nadchodzące aktualizacje mechanizmu przed ich publicznym udostępnieniem. Firma Symantec
wstępnie opublikowanych treści
wydaje nowe aktualizacje na dwa tygodnie przed ich publicznym udostępnieniem.
Użyj określonego wewnętrznego
serwera LiveUpdate

Wykorzystuje wewnętrzny serwer LiveUpdate do aktualizowania lokacji serwera Symantec
Endpoint Protection. W przypadku wybrania tej opcji należy zainstalować i skonfigurować serwer
LiveUpdate. Serwer LiveUpdate pobiera aktualizacje przez bramę internetową.
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Dodawanie lub edytowanie serwera LiveUpdate
To okno dialogowe umożliwia skonfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do pobierania
aktualizacji z wewnętrznego serwera LiveUpdate do programu Symantec Endpoint Protection Manager. Wymagane jest
uprzednie zainstalowanie serwera LiveUpdate.
Table 254: Opcje serwera LiveUpdate
Ustawienie

Opis

Nazwa serwera

Nazwa serwera. Nazwa ta jest wyświetlana po uruchomieniu sesji LiveUpdate.

Opis

To pole jest opcjonalne. Można w nim wpisać informacje opisujące serwer, na przykład nazwę
witryny.

Adres URL

• Użytkownik korzysta wyłącznie z metody HTTP lub HTTPS. Należy wpisać adres URL
serwera, na przykład:
Nazwa domeny: http://myliveupdateserver.com
– Adres IPv4: http://192.168.133.11/Export/Home/LUDepot
– Adres IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:80/update

Note: Obsługa metody FTP lub metody UNC została usunięta w wersji 14.3 RU1.
Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika skojarzona z serwerem. W razie potrzeby należy wprowadzić nazwę
użytkownika. W przeciwnym razie to pole należy pozostawić puste.

Hasło

Hasło logowania skojarzone z serwerem. W razie potrzeby należy wprowadzić hasło. W
przeciwnym razie to pole należy pozostawić puste.

Platformy do pobrania
Umożliwia wybranie platform (Mac i Windows), dla których mają zostać pobrane składniki oprogramowania za pomocą
usługi LiveUpdate. Można pobrać zarówno 32-bitowe, jak i 64-bitowe składniki oprogramowania dla systemu Windows.

Harmonogram pobierania
Określa harmonogram pobierania przez serwer zarządzania składników z serwera LiveUpdate firmy Symantec.
Table 255: LiveUpdate
Ustawienia

Opis

Częstotliwość

Określa częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji przez usługę LiveUpdate. W przypadku
programu program Symantec Endpoint Protection Manager ustawienie Ciągłe powoduje sprawdzanie
dostępności aktualizacji co 15 minut, ale serwer pobiera aktualizacje tylko wtedy, gdy dostępne są nowe
pliki do pobrania.
Jeśli częstotliwość zostanie określona, usługa LiveUpdate zostanie po raz pierwszy uruchomiona w
losowym czasie między czasem bieżącym a czasem bieżącym plus określona częstotliwość.

Uruchom, Zakończ, Co

Ustawienia Początek i Koniec określają przedział czasu, w którym może zostać uruchomiona usługa
LiveUpdate w celu zaktualizowania serwerów lokacji. Można również określić dzień tygodnia. Ta opcja
jest dostępna tylko w przypadku ustawień Codziennie i Co tydzień.

Interwał ponawiania prób
(w minutach | godzinach) i
Okno ponawiania prób (w
godzinach | dniach)

Określa czas ponowienia próby uruchomienia usługi LiveUpdate, w przypadku gdy awaria sieci lub inny
problem uniemożliwiły działanie usługi LiveUpdate lub ukończenie jej zadania. Wartość okna i wartość
interwału są zależne od wybranej częstotliwości.
Opcje te są wyłączone, jeśli w obszarze Częstotliwość wybrana zostanie opcja Ciągle.
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Pobieranie pełnych definicji
Uniemożliwiaj klientom pobieranie pełnych pakietów definicji
To ustawienie pomaga zmniejszyć nadmierne przeciążenia sieci w przypadku zbyt wielu żądań klientów dotyczących
pobierania pełnych zestawów definicji wirusów i programów typu spyware z serwera zarządzania. Należy włączyć to
ustawienie po otrzymaniu powiadomienia, że zbyt wiele klientów wysłało żądanie pełnych zestawów definicji. Włączenie
tej opcji nie skutkuje zatrzymaniem bieżących pobierań, lecz uniemożliwia pobrania w przyszłości.
To ustawienie jest domyślnie wyłączone.
WARNING
Włączając tę opcję należy się upewnić, że klienci mają pozwolenie na pobieranie aktualizacji ochrony z serwera
LiveUpdate. W przeciwnym razie nie będą otrzymywać żadnych aktualizacji.
W celu poprawy zapobiegania przeciążeniom sieci należy wykonać następujące zadania dodatkowe:

• Wyświetlanie powiadomienia, jeśli zbyt wielu klientów wysyła żądania pełnych definicji do serwera zarządzania.

•

Można ustawić warunki wyświetlania powiadomień określające, co stanowi przeciążenie w danym środowisku. Aby
skonfigurować powiadomienie należy dodać warunek powiadomienia Obciążenie sieci: żądania pełnych definicji
dla wirusów i programów typu spyware.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów
Zezwolenie klientom na pobieranie mniejszych pakietów z serwera LiveUpdate.
W obszarze zasady ustawień usługi LiveUpdate kliknij Ustawienia zaawansowane > Pobierz mniejsze pakiety
instalacyjne klienta z serwera usługi LiveUpdate.

Zmniejszanie przeciążeń sieci spowodowanych żądaniami aktualizacji klientów

Zawartość do pobrania dla typów klienta
Treści dla klientów standardowych oraz wbudowanych/VDI są obsługiwane na serwerze cloud i obejmują tylko najnowsze
definicje wirusów i programów typu spyware. Te wersje klientów korzystają z serwera cloud przy skanowaniu plików z
pełnym zestawem definicji. Program Symantec Endpoint Protection zawiera również instalację klienta ciemnej sieci dla
klientów, którzy nie mają połączenia z serwerem cloud, a wymagają pełnego zestawu definicji.
Jak wybrać typ instalacji klienta
Jeżeli w danej sieci występują wersje klientów starsze niż wersja 14 konieczne jest ściągnięcie treści o zmniejszonym
rozmiarze i standardowym rozmiarze dla tych starszych wersji klientów.
WARNING
Konieczne jest pobranie prawidłowych treści dla klientów w danej sieci. Jeżeli nie pobrano treści wymaganych
przez zainstalowanych klientów, klienci nie mogą uzyskać aktualizacji z serwera zarządzania.
Table 256: Zawartość do pobrania dla typów klienta
Opcja

Opis

Standardowe i wbudowane klienty
(zawartość o ograniczonym
rozmiarze)

Pobiera kompaktowy zestaw definicji obsługiwanych w chmurze na serwer zarządzania lub
klientów standardowych i wbudowanych/VDI. Skanowania antywirusowe oraz przeciwko
programom typu spyware na tych klientach wykorzystują rozszerzony zestaw definicji z
serwera cloud.
Klienci standardowi 12.1.x i klienci wbudowani 12.1.6.x nie mogą korzystać z tych treści.

Klienci ciemnej sieci (treści w
rozmiarze standardowym)

Pobiera pełen zestaw definicji na serwer zarządzania tylko dla klientów ciemnej sieci.
Te treści nie są obsługiwane na serwerze cloud.
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Opcja

Opis

Starsze wersje wbudowanych
klientów (starsze treści w rozmiarze
zmniejszonym)

Pobiera na serwer zarządzania tylko treści w rozmiarze zmniejszonym tylko dla klientów
wbudowanych/VDI 12.1.6.x.
Włączony domyślnie przy migracji program Symantec Endpoint Protection Manager z wersji
12.1.x do wersji 14.

Starsze wersje standardowych
klientów (starsze treści w rozmiarze
standardowym)

Pobiera pełen zestaw definicji na serwer zarządzania tylko dla klientów standardowych.
Włączony domyślnie przy migracji program Symantec Endpoint Protection Manager z wersji
12.1.x do wersji 14.

Zasady
Opis ogólny
Ta strona zawiera opis ogólny poszczególnych zasad. W razie potrzeby można przypisać tę zasadę do określonych
lokalizacji w grupie.
Table 257: Opcje opisu ogólnego zasad
Karta
Nazwa zasady

Opis
Przedstawia nazwę i opis każdej zasady.
Dostępne są następujące opcje:
• Nazwa zasady
Nazwa zasady. Podczas tworzenia nowej zasady to pole tekstowe jest obowiązkowe.
W nazwach zasad nie są dozwolone następujące znaki:
/ \ * ? < > | : "
• Opis
Opis zasady.
• Włącz tę zasadę
Włącza zasadę i przypisuje ją do lokalizacji lub grupy.
Zasadę należy wyłączyć, aby móc ją skonfigurować i pobrać później ustawienia do klienta. Zasady
są domyślnie włączone.
Note: Nie można wyłączyć zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware ani zasady
usługi LiveUpdate.
• Utworzona
Twórca zasady.
• Ostatnia modyfikacja
Data ostatniej modyfikacji zasady.
Po kliknięciu przycisku OK nazwa i opis nowej zasady są wyświetlane na liście zasad w oknie
głównym każdej zasady.

Używane przez

Określa grupy i lokalizacje, do których stosowana jest dana zasada.
Ta karta wyświetlana jest podczas edycji zasady, ale nie podczas jej tworzenia. Po przypisaniu
zasady karta jest wyświetlana z grupami i lokalizacjami. Widok drzewa można zmienić na widok listy.
Note: Ta karta nie jest wyświetlana w przypadku zasad niewspólnych.

Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad

Składniki zasad
Można dodawać i modyfikować składniki zasad używane przez określone zasady lub inne funkcje.
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Table 258: Składniki zasad
Składnik

Opis

Szablony skanowania zaplanowanego Lista zdefiniowanych przez administratora skanowań zaplanowanych.
Tego składnika używają zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Listy serwerów zarządzania

Lista serwerów zarządzania, z którymi mogą łączyć się klienci.
Ten składnik jest używany do komunikacji klienta.

Listy niepowtarzalnych identyfikatorów Lista plików niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Oprogramowanie klienckie sprawdza
plików
niepowtarzalny identyfikator pliku aplikacji za pomocą narzędzia sprawdzania sumy kontrolnej.
Tego składnika używają zasady kontroli aplikacji i urządzeń.
Grupy hostów

Lista hostów mogących wyzwolić regułę zapory. Hosta można zdefiniować przy użyciu
domeny DNS, nazwy DNS, adresu IP, zakresu adresów IP, adresu MAC lub podsieci.
Tego składnika używają zasady zapory.

Usługi sieciowe

Lista portów i protokołów mogących wyzwolić regułę zapory.
Tego składnika używają zasady zapory.

Karty sieciowe

Lista kart sieciowych mogących wyzwolić regułę zapory.
Tego składnika używają zasady zapory.

Urządzenia sprzętowe

Lista urządzeń sprzętowych. Urządzenia można dodać do listy.
Tego składnika używają zasady kontroli aplikacji i urządzeń. Zasada umożliwia zezwalanie na
urządzenia wybrane z listy lub ich blokowanie.

Zasady
Na stronie Zasady można skonfigurować zasadę zabezpieczeń, która zostanie pobrana do wszystkich klientów w
wybranych grupach lub lokalizacjach. Zasada zabezpieczeń może obejmować jeden lub więcej typów zasad, które można
utworzyć i którymi można zarządzać w okienku Zasady.
Table 259: Typy zasad
Typ zasady

Opis

Ochrona przed wirusami i
programami typu spyware

Zapewnia dodatkową ochronę przed wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa oraz naprawę ich
skutków ubocznych.
Ochrona obejmuje skanowanie plików i poczty e-mail w czasie rzeczywistym oraz skanowania
zaplanowane i skanowania na żądanie. Komputery klienckie są też chronione przed nowymi
atakami na luki w zabezpieczeniach sieci.

Zapora

Dostosowywana do potrzeb zapora, która chroni klienty przed włamaniami i niepożądanym
użyciem, wykorzystując skonfigurowane reguły zapory, ustawienia ruchu i ustawienia ukrywania.

Zapobieganie włamaniom

Chroni komputer kliencki przed próbami włamania.
Można utworzyć wyjątki sygnatur systemu zapobiegania włamaniom, włączyć ten system i włączyć
jego ustawienia. Ponadto można importować i tworzyć niestandardowe sygnatury systemu
zapobiegania włamaniom.

Kontrola aplikacji i urządzeń

Umożliwia kontrolowanie dostępu do plików i folderów, kluczy rejestru, procesów oraz bibliotek
DLL.
Ponadto ten składnik ochrony blokuje lub zezwala na dostęp do urządzeń podłączanych przez
użytkowników do komputerów klienckich.

Integralność hosta

Umożliwia definiowanie, egzekwowanie i przywracanie zabezpieczeń na zgodnych i niezgodnych
komputerach klienckich.

LiveUpdate

Sprawdza aktualizacje składników oprogramowania oraz produktów i rozsyła je do komputerów
klienckich.
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Typ zasady

Opis

Wyjątki

Pozwala użytkownikowi tworzyć wyjątki dla systemów Windows, Mac i Linux. Dostępne typy
wyjątków zależą od wersji systemu operacyjnego i obejmują skanowanie w poszukiwaniu wirusów i
oprogramowania typu spyware, technologię SONAR i ochronę integralności.

Ograniczenie ataków na
pamięć

Powstrzymuje ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach oprogramowania przy użyciu technik
ograniczania ryzyka, takich jak przejmowanie plików DLL, zapobieganie atakom typu heap spray i
zapobieganie lukom w zabezpieczeniach dla języka Java.

Przekierowanie ruchu
sieciowego

Integruje funkcje Symantec Web Security Service (WSS) do programu Symantec Endpoint
Protection. Przekierowanie ruchu sieciowego automatycznie przekierowuje cały ruch internetowy
lub ruch sieciowy na kliencie do usługi Symantec WSS, gdzie ruch jest dozwolony lub blokowany
na podstawie zasad WSS.

Utworzone zasady są wymienione na każdej stronie Zasady i zawierają następujące informacje:

• Nazwa zasady.
• Opis zasady.
• Liczba lokalizacji lub grup, do których jest przypisana zasada.
Można sprawdzić najnowsze zmiany zasady, takie jak:

• Opis zmiany.
• Data i godzina zmiany.
• Nazwa administratora, który zmodyfikował zasadę.
Po wybraniu zasady można wykonać wiele różnych zadań. Dostęp do nich można uzyskać, klikając prawym przyciskiem
myszy stronę każdej z zasad lub klikając listę w obszarze Zadania. Polecenia te umożliwiają dodawanie, edycję,
usuwanie, przypisywanie, wycofywanie, zastępowanie, importowanie, eksportowanie i kopiowanie zasad.
W obszarze Zadania można też wyszukiwać aplikacje uruchamiane na poszczególnych klientach. Narzędzie kwerendy
służy do wyszukiwania informacji o aplikacjach do wykorzystania podczas tworzenia zasad dla zapory, kontroli aplikacji i
urządzeń lub integralności hosta.
Zasady na stronie Zasady są wspólne i można je przypisać do dowolnej lokalizacji.
Na stronie Zasady można skonfigurować zasadę zabezpieczeń, która zostanie pobrana do wszystkich klientów w
wybranych grupach lub lokalizacjach. Zasada zabezpieczeń może obejmować jeden lub więcej typów zasad, które można
utworzyć i którymi można zarządzać na stronie Zasady.

Wycofywanie typ zasad
Wycofywana jest zasada z grupy lub lokalizacji, gdy konieczne jest usunięcie lub zapisanie zasady do późniejszego
użytku. Zasadę należy wycofać ze wszystkich grup i lokalizacji przed jej usunięciem. To działanie nie powoduje usunięcia
wybranej zasady.
Aby wycofać zasadę, należy usunąć jej zaznaczenie w grupach i lokalizacjach, w których nie będzie już stosowana.
Przypisywanie zasady do grupy lub lokalizacji

Zastępowanie zasady
Zasadę może zastąpić inną zasadą, jeśli istnieje więcej niż jedna zasada tego typu.
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Table 260: Zastępowanie zasady
Opcja

Opis

Stary typ Zasady

Wyświetla zasadę, która ma zostać zastąpiona.

Nowy typ Zasady

Umożliwia wybranie nowej zasady, która ma zostać przypisana do
grupy i lokalizacji.

Widok drzewa grup

Przedstawia grupy, w których można zastąpić żądaną zasadę.

Zastąp

Umożliwia zastąpienie starej zasady nową zasadą w wybranych
grupach i lokalizacjach.

Wyszukiwanie aplikacji
O aplikacjach uruchamianych na klientach można uzyskać określone informacje. Można wyszukać je na liście
zapamiętanych aplikacji, którą klient wysyła na serwer zarządzania. Można wyszukać aplikacje uruchamiane przez
określonego użytkownika lub na określonym kliencie. Można także wyszukać aplikację na podstawie jej cech, takich jak
nazwa pliku.
Używając tych informacji, można dowiedzieć się, jakie aplikacje uruchamiają użytkownicy. Zapamiętane aplikacje
ułatwiają skonfigurowanie funkcji zasady kontrolującej lub wykrywającej aplikacje, na przykład zapory lub reguł aplikacji i
kontroli.
Table 261: Opcje wyszukiwania aplikacji
Opcja

Opis

Wyszukaj aplikacje w

Określa grupę i lokalizację zawierającą klientów, których lista aplikacji ma zostać wyszukana.

Przeglądaj

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybór grupy lub lokalizacji, w którym można wybrać grupę
nadrzędną, podgrupę lub lokalizację w grupie.

Przeszukaj podgrupy

Umożliwia wyszukiwanie lokalizacji i podgrup grupy wybranej w oknie dialogowym Wybór grupy lub
lokalizacji.

Kryteria wyszukiwania

Umożliwia wyszukiwanie aplikacji na podstawie następujących kryteriów:
• Oparte na informacjach o kliencie/komputerze
Umożliwia wyszukiwanie aplikacji uruchamianej na określonym komputerze klienckim.
• Oparte na aplikacjach
Umożliwia wyszukiwanie na podstawie cech określonej aplikacji.
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Opcja
Pole wyszukiwania

Opis
Po wybraniu opcji Informacje o kliencie/komputerze wyświetlane są następujące kryteria:
• Wersja systemu BIOS
Ciąg
• Nazwa domeny komputera
• Nazwa komputera
• Adres IP
• Pamięć
• System operacyjny
• Język systemu operacyjnego
• Taktowanie procesora
Liczba o długości maksymalnie 20 znaków
• Liczba procesorów
Liczba o długości maksymalnie 10 znaków
• Typ procesora
• Dodatek Service Pack
Ciąg znaków
• Urządzenie TPM
• Łączna ilość miejsca na dysku
• Nazwa domeny użytkownika
• Nazwa użytkownika
Format pola Wartość może się zmieniać w zależności od kryteriów wybieranych na liście rozwijanej.
Po wybraniu opcji Aplikacje wyświetlane są następujące kryteria:
• Opis aplikacji
• Niepowtarzalny identyfikator aplikacji
• Nazwa aplikacji
• Ścieżka aplikacji
• Rozmiar aplikacji
Liczba o długości maksymalnie 20 znaków, w bajtach
• Wersja aplikacji
Ciąg znaków
• Ostatnia modyfikacja
Wartość w formacie mm/dd/rrrr godzina:minuty:sekundy
Format pola Wartość może się zmieniać w zależności od kryteriów wybieranych na liście rozwijanej.
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Opcja

Opis

Operator porównania

Lista następujących operatorów używanych do określenia wartości:
• =
Równa się
• !=
Nie równa się
• >
Większy niż
• <
Mniejszy niż
• >=
Większy lub równy
• <=
Mniejszy lub równy
• LIKE
Operator LIKE umożliwia dopasowanie części ciągu. W wyniku użycia operatora LIKE na początku i
końcu wprowadzanego ciągu umieszczany jest symbol wieloznaczny (% lub ?). W wyniku kwerendy
znajdowane są wtedy wszelkie ciągi, które zaczynają się lub kończą wprowadzoną wartością albo
ją zawierają.

Value

Określa wartość kryterium pola wyszukiwania.
Pole Wartość filtruje wyniki. Jeżeli wartość nie zostanie określona, można uzyskać duży zestaw
wyników, których przeszukiwanie może być czasochłonne.
Do określenia wartości można użyć następujących kryteriów:
• Większość wartości to ciągi
• W ciągach nie jest rozróżniana wielkość liter
Kryteria wprowadzane w polu wyszukiwania mogą być wyświetlane w ustalonym wcześniej formacie.
Jeśli na przykład wybrany zostanie adres IP, wyświetlony zostanie format adresu IP.

Wyszukaj oraz Zatrzymaj

Powoduje rozpoczęcie i zatrzymanie wyszukiwania.

Eksportuj

Powoduje zapisanie wyników w pliku tekstowym lub wartości rozdzielanych przecinkami (*.csv).

Wyczyść wszystkie

Powoduje wyczyszczenie wyników wyszukiwania z tabeli Wyniki kwerendy.

Wstecz i Dalej

Powoduje przeglądanie kolejnych wierszy wyników stronami.

Wyświetl szczegóły

Powoduje wyświetlenie informacji o aplikacji lub komputerze klienckim w oknie dialogowym zamiast w
wierszu.
Informacje z okna dialogowego Wyświetl szczegóły można kopiować i wklejać, ale nie można ich
modyfikować.

Wyświetl szczegóły
W oknie dialogowym Wyświetlanie szczegółów można wyświetlić każde zarejestrowane przez klienta pole danych
dotyczących wybranej zapamiętanej aplikacji. Można sprawdzić szczegóły klienta i szczegóły aplikacji. Szczegóły klienta
to nazwa komputera, opis, domena i nazwa lokalizacji.

Zasada wyjątków
Informacje o zasadzie wyjątków można wyświetlić i dostosować.
Karta Nazwa zasady umożliwia dostosowanie nazwy i opisu zasady. Na karcie Używane przez można wyświetlić grupy
aktualnie używające zasady. Grupy można wyświetlić w widoku drzewa lub widoku listy.
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Table 262: Opcje na karcie Opis ogólny
Opcja

Opis

Nazwa zasady

Należy wprowadzić nazwę zasady zawierającej wyjątki, które mają być stosowane.

Opis

Należy wpisać żądany opis zasady.

Włącz tę zasadę

Opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie zasady. Można tymczasowo wyłączyć
wyjątki na komputerach klienckich, bez usuwania poszczególnych skonfigurowanych
wyjątków.

Utworzona

Nazwa administratora, który utworzył zasadę.

Ostatnia modyfikacja

Data i godzina ostatniej modyfikacji zasady.

Wyjątki
Strona ta umożliwia dodawanie, edycję lub wyświetlanie wyjątków skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware, funkcji SONAR i funkcji Ochrona integralności. Możliwe jest również wykluczenie aplikacji z kontroli aplikacji i
urządzeń.
Możliwe jest skonfigurowanie wyjątków dla klientów z systemami Windows, Mac i Linux. Niektóre wyjątki nie są
obsługiwane w przypadku klientów z określonym systemem operacyjnym.
Wszelkie wyjątki uwzględnione w zasadzie mają zastosowanie do wszystkich skanowań tego samego typu. Można na
przykład utworzyć wyjątek w celu wykluczenia pewnego zagrożenia bezpieczeństwa. Oprogramowanie klienckie będzie
wtedy wykluczać to zagrożenie bezpieczeństwa ze wszystkich skanowań ochrony przed wirusami i programami typu
spyware na komputerach stosujących daną zasadę.
Table 263: Wyjątki
Pole

Opis

Element wyjątku

Nazwa pliku, nazwa folderu, nazwa aplikacji lub domena internetowa wykluczana ze skanowania.
W przypadku wyjątków aplikacji wyświetlany jest niepowtarzalny identyfikator pliku z informacją,
czy ciąg mieszania pliku używa algorytmu SHA-1, czy SHA-2.

Platforma

Platforma, której dotyczy wyjątek. Wyjątki są specyficzne dla platformy.

Typ wyjątku

Określa typ wyjątku.

Działanie

Działanie, które program Symantec Endpoint Protection podejmuje wobec pliku, folderu lub
domeny internetowej.

Szczegóły wyjątku

Zapewnia dodatkowe informacje o wybranym wyjątku.

Wyjątki: Ograniczenia klienta
Na tej stronie można określić ograniczenia typów wyjątków, którą mogą dodawać użytkownicy komputerów klienckich.
Domyślnie użytkownicy mogą tworzyć wyjątki dowolnego typu. Po usunięciu zaznaczenia danego typu wyjątku
użytkownicy nie będą mogli tworzyć żadnych wyjątków tego typu.
NOTE
Użytkownicy nie mogą konfigurować wyjątków funkcji Ochrona integralności.
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Monitorowana aplikacja
To okno dialogowe umożliwia określenie nazwy pliku aplikacji, którą ma rozpoznawać program Symantec Endpoint
Protection. Ten typ wyjątku wymusza rozpoznanie aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection. Nie ma wpływu
na wykrywanie pliku przez skanowania.
Gdy program Symantec Endpoint Protection rozpozna aplikację, wykrycie zostanie wyświetlone w oknie dialogowym
Wyjątek aplikacji. Można wówczas utworzyć wyjątek, aby skonfigurować działanie dla określonego procesu.
Wskazana aplikacja jest rozpoznawana nawet w przypadku, gdy wyłączona jest funkcja zapamiętywania aplikacji.
NOTE
Ponieważ nazwy plików nie są niepowtarzalne, wiele aplikacji może używać tej samej nazwy pliku. Okno
Wyjątek aplikacji pokazuje niepowtarzalny identyfikator pliku, poprzedzony cyfrą 1 lub 2, która wskazuje
algorytm SHA-1 lub SHA-2.
W polu tekstowym Monitorowana aplikacja należy wpisać nazwę aplikacji, której rozpoznawanie przez program
Symantec Endpoint Protection ma być wymuszone.
Można również edytować istniejący wyjątek, edytując lub ponownie wpisując nazwę procesu.

Wyjątek aplikacji
To okno dialogowe umożliwia określenie działań podejmowanych wobec monitorowanej lub pobieranej przez
użytkowników aplikacji. W zależności od określonego tu działania, program Symantec Endpoint Protection stosuje
działanie, gdy wykryje aplikację lub jej uruchomienie.
Użyj opcji Dodaj aplikację opartą na niepowtarzalnym identyfikatorze, aby dodać wartość skrótu aplikacji. Ta metoda
umożliwia szybkie dodanie wyjątku (począwszy od wersji 14.3 RU1)
Użyj opcji Monitorowanie aplikacji, aby wybrać aplikację, która ma być monitorowana przez klienta. Gdy program
Symantec Endpoint Protection rozpozna aplikację, nazwa aplikacji pojawia się w oknie dialogowym Wyjątek aplikacji i
można skonfigurować działanie dla aplikacji. Proces ten może potrwać do kilku godzin. Ponieważ nazwy plików nie są
niepowtarzalne, wiele aplikacji może używać tej samej nazwy pliku. Lista pokazuje niepowtarzalny identyfikator pliku
aplikacji, poprzedzony cyfrą 1 lub 2, która wskazuje algorytm SHA-1 lub SHA-2
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Table 264: Wyjątek aplikacji monitorowanej
Opcja
Wyświetl

Opis
Aplikacje można filtrować według następujących typów:
• Wszystkie
Wyświetlane są wszystkie wykryte aplikacje.
• Obserwowane aplikacje
Aplikacje określone jako wyjątki Monitorowana aplikacja.
• Aplikacje dozwolone przez użytkownika
Aplikacje dozwolone przez użytkownika to aplikacje, na które zezwolił użytkownik podczas
próby pobrania plików.
Note: W razie zmiany nazwy pliku aplikacji i skonfigurowania wyjątku w celu monitorowania tej
aplikacji przy użyciu jej nowej nazwy pliku aplikacja nie jest wyświetlana na liście obserwowanych
aplikacji z jej nową nazwą. Aplikacja jest natomiast wyświetlana na liście niefiltrowanych z jej
oryginalną nazwą.

Działanie

Można określić dowolne z następujących działań:
• Ignoruj
Wyklucza aplikację z wykrywania przez przyszłe skanowania.
• Tylko rejestruj
Po wykryciu procesu dodaje wpis w dziennikach skanowania. Jest to działanie domyślne.
• Poddaj kwarantannie
Poddaje kwarantannie aplikację przy próbie jej uruchomienia.
• Zakończ
Zatrzymuje uruchomienie aplikacji, ale nie usuwa jej z komputera.
• Usuń
Zatrzymuje aplikację i usuwa ją z komputera.
Note: Działania Poddaj kwarantannie, Zakończ i Usuń są stosowane po uruchomieniu
określonej aplikacji. Działania Ignoruj i Tylko rejestruj są stosowane wtedy, gdy program
Symantec Endpoint Protection wykryje aplikację.

Wyjątek aplikacji oparty na niepowtarzalnym identyfikatorze
To okno dialogowe służy do dodawania wyjątku aplikacji na podstawie wartości skrótu aplikacji. Ta metoda jest szybsza
niż używanie aplikacji do monitorowania, która najpierw dodaje aplikację do listy monitorowanych. Klient wysyła wartość
skrótu i inne informacje o aplikacji do serwera zarządzania. Następnie można dodać tę aplikację jako wyjątek. Proces ten
może potrwać do kilku godzin.
Ten typ wyjątku wymusza rozpoznanie aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection. Nie ma wpływu na
wykrywanie pliku przez skanowania.
Ta funkcja jest dostępna od wersji 14.3 RU1.
Table 265: Wyjątek aplikacji oparty na niepowtarzalnym identyfikatorze pliku.
Dodaj wartość skrótu aplikacji przy użyciu algorytmu SHA-256.
Niepowtarzalny
identyfikator aplikacji
(wymagane)
Nazwa aplikacji
(opcjonalnie)

To pole służy do rozróżniania wielu aplikacji o podobnych nazwach.
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Określ działanie,
które ma być
podejmowane w tej
aplikacji

•
•
•
•
•

Ignoruj: Wyklucza aplikację z wykrywania przez przyszłe skanowania. Jest to działanie domyślne.
Tylko rejestruj: Po wykryciu procesu dodaje wpis w dziennikach skanowania.
Poddaj kwarantannie: Poddaje kwarantannie aplikację przy próbie jej uruchomienia.
Zakończ: Zatrzymuje uruchomienie aplikacji, ale nie usuwa jej z komputera.
Usuń: Zatrzymuje aplikację i usuwa ją z komputera.

Działania Poddaj kwarantannie, Zakończ i Usuń są stosowane po uruchomieniu określonej aplikacji.
Działania Ignoruj i Tylko rejestruj są stosowane wtedy, gdy program Symantec Endpoint Protection wykryje
aplikację.

Znane wyjątki zagrożeń bezpieczeństwa
To okno dialogowe umożliwia wybranie znanych zagrożeń bezpieczeństwa, które mają zostać wykluczone ze skanowań w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
Informacje podawane w przypadku każdego zagrożenia bezpieczeństwa, aby ułatwić decyzję, czy należy utworzyć
wyjątek, opisano w tabeli Oceny zagrożeń bezpieczeństwa.
Aby rejestrować przyszłe zdarzenia wykrycia, należy zaznaczyć pole wyboru Rejestruj wykrycie zagrożenia
bezpieczeństwa.
Table 266: Oceny zagrożeń bezpieczeństwa
Pole

Opis

Zagrożenie bezpieczeństwa

Nazwa zagrożenia bezpieczeństwa. Kliknięcie nazwy wyświetla stronę internetową firmy
Symantec, zapewniającą dodatkowe informacje o zagrożeniu.

Kategoria zagrożeń

Typ zagrożenia bezpieczeństwa, taki jak Adware, Aplikacje wprowadzające w błąd lub Spyware.
Typy kategorii zmieniają się w czasie, gdy firma Symantec uzyskuje nowe informacje o
zagrożeniach.

Ocena ogólna

Ogólna ocena dotkliwości danego zagrożenia bezpieczeństwa. Ocena ta jest oparta na łącznej
ocenie oddziaływania na prywatność i na wydajność oraz ukrywania i trudności usuwania
danego zagrożenia bezpieczeństwa.

Ocena oddziaływania na
prywatność

Stopień, w jakim dane zagrożenie bezpieczeństwa zagraża prywatności informacji.

Wydajność

Stopień, w jakim zagrożenie bezpieczeństwa wpływa na wydajność komputera.

Ocena ukrywania

Stopień, w jakim zagrożenie bezpieczeństwa próbuje się ukryć, aby uniknąć wykrycia i
usunięcia.

Ocena usuwania

Stopień, w jakim dane zagrożenie bezpieczeństwa utrudnia swoje usunięcie.

Program zależny

Określenie, czy poprawne działanie programu jest uzależnione od zagrożenia bezpieczeństwa.

Wyjątek folderu
W tym oknie dialogowym można wykluczyć folder z wykrywania na komputerach z systemem Windows. Można wybrać,
czy wyjątek dotyczy skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, skanowań funkcji SONAR, czy funkcji kontroli
aplikacji.
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Table 267: Opcje folderów
Opcja

Opis

Zmienna prefiksu

Zmienna prefiksu wskazuje znany folder systemu Windows. Zmienną prefiksu należy
wybrać, aby zastosować wyjątek na komputerach klienckich z różnymi wersjami systemu
operacyjnego Windows. W przypadku wybrania zmiennej prefiksu nazwa ścieżki będzie
względna wobec wybranej zmiennej prefiksu.
Note: Zmienna prefiksu dotyczy folderów 32-bitowych i 64-bitowych. W razie wybrania
na przykład prefiksu [PROGRAM_FILES], wykluczone zostaną zarówno folder Program
Files (x86), jak i folder Program Files.
Zmienne prefiksu plików i folderów

Folder

Jeśli wybrano zmienną prefiksu [BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki. W
przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec wybranego
prefiksu.

Uwzględnij podfoldery

Wskutek zaznaczenia tej opcji zostaną uwzględnione wszystkie podkatalogi wskazanego
folderu.

Określ typ skanowania, który wyklucza
ten folder

Można wybrać, czy wykluczenie wykrywania folderu dotyczy skanowań w poszukiwaniu
zagrożeń bezpieczeństwa, skanowań funkcji SONAR, funkcji kontroli aplikacji, czy
dowolnego połączenia tych trzech funkcji. Należy wybrać co najmniej jeden typ.
Po wybraniu typu Zagrożenie bezpieczeństwa pojawia się opcja Określ typ
skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Można skonfigurować
stosowanie wyjątku folderu zagrożeń bezpieczeństwa tylko do skanowań funkcji
Automatyczna ochrona, skanowań zaplanowanych i na żądanie albo wszystkich
skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
W przypadku korzystania z aplikacji zapisującej w folderze wiele plików tymczasowych
można wykluczyć ten folder z zakresu działania funkcji Automatyczna ochrona. Funkcja
automatycznej ochrony skanuje pliki w czasie ich zapisywania, zatem ograniczenie
wyjątku do skanowań na żądanie pozwoli zwiększyć wydajność komputera.
Ze skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie warto wykluczyć foldery, które
nie są często używane lub zawierają zarchiwizowane lub spakowane pliki. Wydajność
komputera może się na przykład zmniejszyć w wyniku skanowania zaplanowanego lub
na żądanie bardzo zarchiwizowanych plików. Funkcja automatycznej ochrony nadal
będzie chronić folder, skanując pliki tylko podczas uzyskiwania do nich dostępu oraz
zapisywania ich w folderze.

Wyjątek dostępu do pliku
To okno dialogowe służy do blokowania destrukcyjnych plików na kliencie. Wyjątek dostępu do plików służy do
blokowania plików, które nie są plikami wykonywalnymi, takimi jak pliki PDF, dokumenty programu Word i skrypty
(PowerShell, JavaScript i VBScript). Klient używa wartości skrótu pliku do wykrywania, a następnie blokowania aplikacji
dostępu do pliku.
Opcja
Określ działanie,
które ma być
podejmowane w
tym pliku

Opis

• Poddaj kwarantannie: blokuje otwieranie pliku i poddaje go kwarantannie na komputerze klienckim.
• Blokuj: blokuje otwieranie pliku na komputerze klienckim.
• Tylko rejestruj: umożliwia otwarcie pliku na komputerze klienckim i dodanie zdarzenia w dzienniku kontroli
•

Niepowtarzalny
identyfikator pliku

aplikacji.
Ignoruj: umożliwia otwarcie pliku na komputerze klienckim.

Wartość skrótu dla pliku. To pole jest wymagane. Użyj skrótu SHA-256 lub MD5.
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Opcja

Opis

Określ
Należy określić co najmniej jeden inny atrybut dla klienta, aby wykryć plik. Te pola są opcjonalne.
przynajmniej jeden • Rozmiar pliku: firma Symantec zaleca dodanie rozmiaru pliku w celu zwiększenia wydajności klienta.
z następujących
Dołącz rozmiar pliku w bajtach, na przykład 372 KB.
atrybutów dla
• Ścieżka pliku: ścieżka, nazwa i rozszerzenie pliku, na przykład c:\Users\richard_smith
pliku lub aplikacji
\Documents\TaxDocuments.doc. Możesz użyć symboli wieloznacznych * lub ? jeśli nie znasz
uzyskującej dostęp
pełnej ścieżki lub chcesz dołączyć wiele plików. Na przykład: c:\Users|richard_smith\*.doc.
do pliku
Jeśli nie wiesz, czy typ pliku jest wykonywalny, użyj kwarantanny. Akcja kwarantanny gwarantuje, że jeśli
plik jest wykonywalny, nie można go uruchamiać.
• Aplikacja uzyskująca dostęp do pliku: dodaj informacje o typie aplikacji. Na przykład destrukcyjny plik
może używać wprowadzającego w błąd rozszerzenia pliku, takiego jak plik PDF, gdy plik jest naprawdę
plikiem DOC. Jeśli nie wprowadzisz żadnych wartości w polu tekstowym, klient zablokuje dowolną aplikację,
która może uzyskać dostęp do pliku.
– Ścieżka aplikacji: na przykład: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\Winword.exe. Możesz
użyć symboli wieloznacznych * lub ?.
– Niepowtarzalny identyfikator aplikacji: wartość skrótu aplikacji. Użyj skrótu SHA-256 lub MD5.

Wyjątek pliku
W tym oknie dialogowym można wykluczyć plik z wykrywania na komputerach z systemem Windows. Można wybrać,
czy wyjątek dotyczy skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, skanowań funkcji SONAR, czy funkcji kontroli
aplikacji.
Table 268: Opcje plików
Opcja
Zmienna prefiksu

Opis
Zmienna prefiksu wskazuje znany folder systemu Windows. Zmienną prefiksu należy
wybrać, aby zastosować wyjątek na komputerach klienckich z różnymi wersjami systemu
operacyjnego Windows. W przypadku wybrania zmiennej prefiksu nazwa pliku będzie
względna wobec wybranej zmiennej prefiksu.
Opcję [BRAK] należy wybrać, aby użyć wyjątku w określonym systemie operacyjnym.
Note: Zmienna prefiksu dotyczy folderów 32-bitowych i 64-bitowych. W razie wybrania
na przykład prefiksu [PROGRAM_FILES], wykluczone zostaną zarówno folder Program
Files (x86), jak i folder Program Files.
Zmienne prefiksu plików i folderów

Plik (podaj pełną ścieżkę)

Jeśli wybrano zmienną prefiksu [BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki. W
przypadku wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec wybranego
prefiksu.

Określ typy skanowania, które będą
wykluczać ten plik

Można wybrać, czy wykluczenie wykrywania pliku dotyczy skanowań w poszukiwaniu
zagrożeń bezpieczeństwa, skanowań funkcji SONAR, funkcji kontroli aplikacji, czy
dowolnego połączenia tych trzech funkcji. Należy wybrać co najmniej jeden typ.
Dla skanowania kontroli aplikacji można wykluczyć procesy podrzędne przy wykluczaniu
pliku.

Określ typ skanowania w poszukiwaniu
zagrożeń bezpieczeństwa

Można skonfigurować stosowanie wyjątku pliku zagrożenia bezpieczeństwa tylko do
skanowań funkcji Automatyczna ochrona, skanowań zaplanowanych i na żądanie albo
wszystkich skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
Ta opcja jest wyświetlana jedynie w przypadku wybrania opcji Zagrożenie
bezpieczeństwa w obszarze Określ typy skanowania, które będą wykluczać ten plik.
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Zmienne prefiksu plików i folderów
W przypadku używania wszystkich zmiennych prefiksu (z wyjątkiem SYSTEM_DRIVE), należy dodać pierwszy „\” do
ścieżki.
NOTE
Nie możesz używać symboli wieloznacznych.
Table 269: Opcje plików i folderów
Zmienna
COMMON_APPDATA

Opis
Folder, który zawiera dane aplikacji dla wszystkich użytkowników:

• C:\Documents and Settings\All Users
\Application Data (Windows XP)

COMMON_DESKTOPDIRECTORY

• C:\ProgramData (Windows Vista+)

Folder, który zawiera pliki i foldery wyświetlane na pulpicie
wszystkich użytkowników.

• C:\Documents and Settings\All Users
•
COMMON_DOCUMENTS

\Desktop (Windows XP)
C:\Users\Public\Desktop (Windows Vista+)

Folder, który zawiera dokumenty dostępne dla wszystkich
użytkowników.

• C:\Documents and Settings\All Users
\Documents (Windows XP)

COMMON_PROGRAMS

• C:\Users\Public\Documents (Windows Vista+)
Folder, który zawiera foldery wspólnych grup programów
wyświetlane w menu Start wszystkich użytkowników.

• C:\Documents and Settings\All Users\Start
•
COMMON_STARTUP

Menu\Programs (Windows XP)
C:\Users\Default\AppData\Roaming
\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Folder plików systemowych zawierający wszystkie programy z
folderu Startup (Autostart) wszystkich użytkowników.

• C:\Documents and Settings\All Users\Start
Menu\Programs\Startup (Windows XP)

• C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup (Windows Vista+)

PROGRAM_FILES

Folder Program Files, który zawiera:

PROGRAM_FILES_COMMON

Foldery składników wspólne dla wielu aplikacji:

SYSTEM
SYSTEM_DRIVE

• C:\Program Files
• C:\Program Files (x86)

• C:\Program Files\Common Files
• C:\Program Files (x86)\Common Files
Folder systemowy Windows:

• C:\Windows\System32

to lokalizacja, w której zainstalowany jest system operacyjny
Windows (nowe w wersji 14.0)
• C:\
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Zmienna
USER_PROFILE

WINDOWS

Opis
Folder, który jest wykorzystywany przez wszystkich użytkowników
(nowe w wersji 14.0)
• C:\Users\%user% (Windows Vista+)
Folder Windows lub SYSROOT, który odpowiada zmiennym
środowiskowym %windir% lub %SYSTEMROOT:

• C:\Windows
Rozpoznane zmienne środowiskowe

Wyjątki rozszerzeń zagrożeń bezpieczeństwa
Pole tekstowe umożliwia wprowadzenie nazwy rozszerzenia, które ma zostać wykluczone z przyszłych skanowań w
poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware. Rozszerzenia należy dodawać po jednym naraz. Nazwa rozszerzenia
może zawierać spację. Można określić, czy wyjątek stosuje się do wszystkich, czy tylko do określonych typów skanowań
w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
Aby dodać wiele rozszerzeń, należy wpisać i dodać jedną nazwę rozszerzenia. Krok ten należy powtórzyć dla każdego
dodawanego rozszerzenia.
NOTE
W przypadku wprowadzenia wielu nazw rozszerzeń w polu tekstowym Dodaj zasada traktuje ten wpis jako
jedną nazwę rozszerzenia.

Wyjątek zagrożenia bezpieczeństwa dla pliku lub folderu na klientach z
systemem Mac
Można określić wyjątek dotyczący plików lub folderów na klientach z systemem Mac.
WARNING
Należy także określić ustawienie włączające wyjątki w zasadzie funkcji Automatyczna ochrona dla klientów Mac.
Automatyczna ochrona Mac: Szczegóły skanowania
NOTE
W ścieżkach folderów dla klientów z systemem Mac należy używać znaku kreski ułamkowej. Odwrócona kreska
ułamkowa jest używana w ścieżkach systemu Windows.
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Table 270: Wyjątki plików lub folderów na klientach z systemem Mac
Opcja

Opis

Zmienna prefiksu

Umożliwia określenie wspólnej lokalizacji najwyższego poziomu na kliencie.
Do wyboru dostępne są następujące zmienne prefiksu:
• HOME
Folder główny dla użytkownika, który jest w danym momencie zalogowany. Ścieżka folderu macierzystego
jest zazwyczaj /Użytkownicy/nazwa użytkownikagdzie nazwa użytkownika odpowiada nazwie
zalogowanego użytkownika.
• APPLICATION
Systemowy folder aplikacji czyli /Applications.
• LIBRARY
Folder dla wspólnych bibliotek systemu czyli /Library.
Wartością domyślną jest NONE.

Plik lub folder

Umożliwia określenie plików lub folderów względem zmiennej prefiksu. Jeżeli nie wybrano zmiennej prefiksu,
należy wprowadzić pełną ścieżkę pliku.
Korzystanie z dowiązań symbolicznych (symlink) nie jest obsługiwane w tym polu. Na przykład /var jest
dowiązaniem symbolicznym odpowiadającym /private/var. W przypadku określenia ścieżki za pomocą /var
skanowanie nie działa prawidłowo. Należy określić ścieżkę pliku używając /private/var/.

Wyjątek zaufanej domeny internetowej
Domenę internetową można wykluczyć z wykrywania przez funkcje Download Insight oraz SONAR. W razie wykluczenia
domeny internetowej pliki pobierane przez użytkowników z dowolnej lokalizacji w tej domenie internetowej będą zawsze
dozwolone. Wszystkie dozwolone pliki są jednak skanowane przez funkcję automatycznej ochrony oraz wszelkie
skanowania zdefiniowane przez administratora i skanowania zdefiniowane przez użytkownika.
Wyjątki zaufanej domeny internetowej wymagają funkcji Download Insight.
NOTE
Domyślnie funkcja Download Insight nie sprawdza żadnych plików, które użytkownicy pobierają z zaufanej
witryny internetowej lub intranetowej. Zaufane witryny internetowe i intranetowe można skonfigurować na karcie
Panel sterowania systemu Windows > Opcje internetowe > Zabezpieczenia. Ustawienie można wyłączyć w
ustawieniach funkcji Download Insight dotyczących witryn intranetowych w zasadzie ochrony przed wirusami i
programami typu spyware.
Aby określić wyjątek zaufanej domeny internetowej, należy wprowadzić adres pojedynczej domeny lub adres IP.
Jednocześnie można określić tylko jedną domenę. Numery portów nie są obsługiwane. W przypadku lokalizacji FTP
należy podać adres IP.
Można określić adres URL, jednak wyjątek będzie używać tylko części adresu zawierającej nazwę domeny. W przypadku
określenia adresu URL można poprzedzić go określeniem HTTP lub HTTPS (wielkość liter nie ma znaczenia), jednak
wyjątek ma zastosowanie do obu protokołów.
Na przykład każdy z poniższych wpisów generuje taki sam wyjątek:

•
•
•
•

domena.testowa.com
domena.testowa.com/mojedokumenty
HTTP://domena.testowa.com/mojedokumenty
https://domena.testowa.com

Bez względu na to, czy dostęp do domeny domena.testowa użytkownik uzyskuje przy użyciu protokołu HTTP czy
HTTPS, funkcje Download Insight i SONAR wykluczają tę domenę. Jeśli użytkownik przechodzi do innej lokalizacji w
domenie (na przykład mojedokumenty), może pobierać pliki z tej lokalizacji.
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W razie określenia adresu IP wyjątek dotyczy zarówno podanego adresu IP, jak i odpowiadającej mu nazwy hosta.
Na przykład w przypadku lokalizacji FTP należy podać adres IP. Jeśli użytkownik przechodzi do lokalizacji FTP za
pomocą jej adresu URL, program Symantec Endpoint Protection przekształca nazwę hosta na adres IP i stosuje wyjątek.
Aby znaleźć adresy URL i adresy IP domen internetowych, które mają być wykluczane, należy wyświetlić raport Rozkład
zagrożeń pobierania.

Wyjątek ochrony integralności
W tym oknie dialogowym można wykluczyć plik z wykrywania przez funkcję Ochrona integralności.
NOTE
Funkcja Ochrona przed naruszeniem integralności nie obsługuje wyjątków folderów.
Table 271: Opcje wyjątku funkcji Ochrona integralności
Opcja
Zmienna prefiksu

Opis
Zmienna prefiksu wskazuje znany folder systemu Windows. Zmienną prefiksu należy wybrać, aby
zastosować wyjątek na komputerach klienckich z różnymi wersjami systemu operacyjnego Windows. W
przypadku wybrania zmiennej prefiksu nazwa pliku będzie względna wobec wybranej zmiennej prefiksu.
Opcję [BRAK] należy wybrać, aby użyć wyjątku w określonym systemie operacyjnym.
Wartość domyślna to [BRAK].
Note: Zmienna prefiksu dotyczy folderów 32-bitowych i 64-bitowych. W razie wybrania na przykład prefiksu
[PROGRAM_FILES], wykluczone zostaną zarówno folder Program Files (x86), jak i folder Program Files.

Plik (podaj pełną
ścieżkę)

Jeśli wybrano zmienną prefiksu [BRAK], należy wpisać pełną nazwę ścieżki. W przypadku wybrania
zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec wybranego prefiksu.
Należy podać nazwę pliku. Funkcja Ochrona przed naruszeniem integralności nie obsługuje wyjątków
folderów. W razie wprowadzenia nazwy folderu funkcja Ochrona integralności nie wykluczy wszystkich plików
w folderze o tej nazwie. Wykluczy jedynie plik o podanej nazwie.

Zmienne prefiksu plików i folderów

Wyjątek zmiany DNS lub pliku hosta
W tym oknie dialogowym możliwe jest utworzenie opartego na wartości mieszania wyjątku umożliwiającego wybranej
aplikacji dokonanie zmiany DNS lub pliku hosta. Funkcja SONAR może blokować zmiany systemowe takie jak zmiana
DNS lub pliku hosta. Konieczne może być utworzenie wyjątku na przykład dla aplikacji VPN.
Można monitorować aplikację VPN, aby wyświetlana była w tym oknie dialogowym jako monitorowana aplikacja. To okno
dialogowe umożliwia określenie sposobu obsługi aplikacji przez program Symantec Endpoint Protection, gdy aplikacja
próbuje zmodyfikować ustawienia DNS lub zmienić plik hosta.
NOTE
Wyjątek dotyczący zmian DNS lub pliku hosta nie wyklucza aplikacji z wykrywania przez funkcję SONAR.
Funkcja SONAR zawsze wykrywa aplikację działającą w podejrzany sposób.
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Table 272: Wyjątek zmiany DNS lub pliku hosta
Opcja
Wyświetl

Opis
Aplikacje można filtrować według następujących typów:
• Wszystkie
Wyświetlane są wszystkie wykryte aplikacje.
• Obserwowane aplikacje
Aplikacje określone jako wyjątki Monitorowana aplikacja.
• Aplikacje dozwolone przez użytkownika
Aplikacje dozwolone przez użytkownika to aplikacje, na które zezwolił użytkownik podczas próby
pobrania plików.
Note: W razie zmiany nazwy pliku aplikacji i skonfigurowania wyjątku w celu monitorowania tej aplikacji
przy użyciu jej nowej nazwy pliku aplikacja nie jest wyświetlana na liście obserwowanych aplikacji z jej
nową nazwą. Aplikacja jest natomiast wyświetlana na liście niefiltrowanych z jej oryginalną nazwą.

Działanie

Można określić dowolne z następujących działań:
• Ignoruj
Wyklucza z wykrywania aplikację dokonującą zmiany DNS lub pliku hosta.
• Tylko rejestruj
Dodaje wpis w dzienniku funkcji SONAR, gdy funkcja SONAR wykrywa zmianę DNS lub pliku hosta
dokonaną przez określoną aplikację.
• Monituj
Wyświetla użytkownikowi monit o zezwolenie lub zablokowanie wybranej aplikacji dokonania zmiany
DNS lub pliku hosta.
• Blokuj
Uniemożliwia wybranej aplikacji dokonanie zmiany DNS lub pliku hosta.
Note: Funkcja SONAR stosuje określone działanie, gdy aplikacja próbuje dokonać zmiany pliku hosta lub
zmodyfikować ustawienia DNS. Funkcja SONAR nie stosuje działania, gdy aplikacja jedynie otwiera plik
hosta lub plik zawierający ustawienia DNS.

Okno dialogowe Dodaj wyjątek folderu na klientach z systemem Linux
W tym oknie dialogowym można wykluczyć folder z wykrywania na komputerach klienckich z systemem Linux. Można
skonfigurować stosowanie wyjątku do wszystkich skanowań, tylko do skanowań funkcji Automatyczna ochrona lub tylko
do skanowań zaplanowanych i na żądanie.
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Table 273: Opcje wyjątku folderu w klientach dla systemu Linux
Opcja

Opis

Zmienna prefiksu

Zmienna prefiksu wskazuje znany folder systemu Linux. Zmienną prefiksu należy
wybrać, aby zastosować wyjątek na komputerach klienckich z różnymi dystrybucjami
systemu Linux.
• ROOT
Ścieżka do katalogu głównego użytkownika root, zwanego również administratorem.
Zazwyczaj katalogiem tym jest /root.
• HOME
Ścieżka do katalogów głównych użytkownika. Zazwyczaj katalogiem tym jest /home.
• BIN
Ścieżka do katalogu zawierającego polecenia użytkownika. Zazwyczaj katalogiem
tym jest /bin.
• ETC
Ścieżka do katalogu zawierającego pliki i katalogi konfiguracyjne. Zazwyczaj
katalogiem tym jest /etc.
• USR
Ścieżka do katalogu zawierającego pliki i katalogi związane z użytkownikiem takie jak
program i ich pliki biblioteki. Zazwyczaj katalogiem tym jest /usr.
• OPT
Ścieżka do katalogu zawierającego opcjonalne pliki i programy. Zazwyczaj
katalogiem tym jest /opt.
Wartością domyślną jest NONE.

Folder

Jeśli wybrano zmienną prefiksu NONE, należy wpisać pełną nazwę ścieżki. W przypadku
wybrania zmiennej prefiksu ścieżka będzie względna wobec wybranego prefiksu.

Wyklucz również podfoldery

Wskutek zaznaczenia tej opcji zostaną uwzględnione wszystkie podkatalogi wskazanego
folderu.
Od wersji 14.3 RU1, ta opcja nie jest obsługiwana w Symantec Agent dla systemu Linux,
a wszystkie podkatalogi są zawsze zawarte w skanach.

Określ typ skanowania w poszukiwaniu
zagrożeń bezpieczeństwa

Można określić stosowanie wyjątku folderu zagrożeń bezpieczeństwa tylko do skanowań
funkcji Automatyczna ochrona, skanowań zaplanowanych i na żądanie albo wszystkich
skanowań w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
W przypadku korzystania z aplikacji zapisującej w folderze wiele plików tymczasowych
można wykluczyć ten folder z zakresu działania funkcji Automatyczna ochrona. Funkcja
automatycznej ochrony skanuje pliki w czasie ich zapisywania, zatem ograniczenie
wyjątku do skanowań na żądanie pozwoli zwiększyć wydajność komputera.
Ze skanowań zaplanowanych i skanowań na żądanie warto wykluczyć foldery, które
nie są często używane lub zawierają zarchiwizowane lub spakowane pliki. Wydajność
komputera może się na przykład zmniejszyć w wyniku skanowania zaplanowanego lub
na żądanie bardzo zarchiwizowanych plików. Funkcja automatycznej ochrony nadal
będzie chronić folder, skanując pliki tylko podczas uzyskiwania do nich dostępu oraz
zapisywania ich w folderze.

Dodawanie wyjątku certyfikatu
W tym oknie dialogowym można wykluczyć certyfikat, dzięki czemu pliki przez niego podpisane nie będą oznaczane
jako podejrzane. Należy przejść do certyfikatu, żeby dodać jego wyjątek. Po dodaniu certyfikatu informacje o wydawcy
i podmiocie podpisującym certyfikat są wyświetlane razem z odciskiem palca certyfikatu SHA-1. Certyfikat nie musi być
zainstalowany na komputerze klienckim, żeby wykluczenie funkcjonowało.
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Wyjątek certyfikatu można dodać w programie program Symantec Endpoint Protection Manager wyłącznie, jeżeli
program jest wyrejestrowany z konsoli w chmurze. Jeżeli program program Symantec Endpoint Protection Manager jest
zarejestrowany, użyj konsoli w chmurze, aby dodać wyjątek certyfikatu lub nim zarządzać.
Domyślna akcja dla tego wyjątku to Ignoruj.
Table 274: Opcje wyjątków certyfikatów
Opcja

Opis

Plik certyfikatu

Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Lokalizacja pliku, aby przejść do certyfikatu.
Obsługiwane typy certyfikatów:
• DER
• BASE 64
Nie można dodać pliku, który nie jest certyfikatem. Nie można także dodać duplikatu
certyfikatu, dla którego został już dodany wyjątek.

Informacje o certyfikacie

Po dodaniu certyfikatu wyświetlane są następujące informacje na jego temat:
• Wystawca
Urząd certyfikacji, który wystawił certyfikat.
• Podpisujący
Podmiot, który podpisał certyfikat.
• Odcisk palca SHA-1
Wartość skrótu SHA-1 certyfikatu. Ta wartość definiuje wyjątek i określa, czy
dodawany certyfikat jest duplikatem certyfikatu dodanego wcześniej.
Te wartości są odczytywane bezpośrednio z certyfikatu i są tylko do odczytu. Nie można
ręcznie wpisać wartości w te pola ani ich edytować.

Wykluczanie certyfikatu ze skanowania na klientach z systemem Windows

Zasada ustawień usługi LiveUpdate
Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Windows
Tej strony można użyć do określenia sposobu, w jaki klienci z systemem Windows pobierają aktualizacje wirusów i
programów typu spyware, sygnatury zapobiegania włamaniom oraz inne technologie ochrony.
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Table 275: Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Windows
Ustawienie

Opis

Wewnętrzny lub zewnętrzny
serwer LiveUpdate

Domyślnie obie te opcje są włączone.
• Użyj domyślnego serwera zarządzania
Powoduje pobieranie aktualizacji składników oprogramowania z serwera program Symantec
Endpoint Protection Manager. Jest to opcja zalecana w przypadku większości organizacji. Jest
to najprostsza opcja, która nie wymaga żadnej konfiguracji poza zastosowaniem zasady do
grupy. Opcję tę należy wybrać, jeśli stosowany jest dostawca aktualizacji grupy.
• Użyj serwera LiveUpdate
Pobiera aktualizacje składników oprogramowania z jednego z poniższych źródeł:
– Domyślny serwer Symantec LiveUpdate przez Internet
– Wewnętrzny serwer LiveUpdate.
Aby zabezpieczyć się przed awariami, można określić kilka wewnętrznych serwerów
LiveUpdate.
– Serwer Symantec Early Adopter
Serwer Symantec Early Adopter pozwala przetestować nadchodzące aktualizacje
mechanizmu przed ich publicznym udostępnieniem. Wybierając ten serwer, upewnij się, że
opcja Użyj domyślnego serwera zarządzania jest odznaczona i nieaktywna.
Gdy obie opcje są włączone oraz wszystkie inne ustawienia zasady usługi LiveUpdate mają
wartości domyślne, klienci zawsze preferują program program Symantec Endpoint Protection
Manager. Domyślnie klienci mogą pobierać aktualizacje z serwera LiveUpdate wyłącznie w
następujących przypadkach:
• Gdy klient może inicjować sesję LiveUpdate
• (Domyślnie) Gdy klient żąda pełnych definicji z serwera zarządzania, ale może pobrać
mniejszy pakiet z serwera LiveUpdate
• Jeśli komputer kliencki jest bardzo nieaktualny i nie może połączyć się z serwerem
zarządzania
Zasada ustawień usługi LiveUpdate: Harmonogram systemu Windows

Dostawca aktualizacji grupy

Użyj dostawcy aktualizacji grupy
Określa co najmniej jeden komputer, który będzie działać jako serwer usługi LiveUpdate grupy.
Powodem utworzenia dostawcy aktualizacji grupy może być na przykład potrzeba zmniejszenia
obciążenia sieci w przypadku klientów pracujących w zdalnych lokalizacjach podłączonych do
łącza o małej szybkości. W takim przypadku dostawca aktualizacji grupy pobiera najnowsze
aktualizacje z serwera. Następnie dostawca aktualizacji grupy aktualizuje klientów w grupie.
Jeśli dostawca aktualizacji grupy jest niedostępny, w celu pobrania aktualizacji klienci łączą się z
serwerem.
Dostawca aktualizacji grupy może znajdować się w dowolnej grupie.
Note: Dostawcy aktualizacji grupy są dostępni tylko w przypadku klientów dla systemu Windows.
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Ustawienie

Opis

Zarządzanie z użyciem narzędzi
innych firm

Włączanie zarządzania składnikami oprogramowania innych firm
Włącza narzędzia innych firm, takie jak program Microsoft SMS, umożliwiające bezpieczne
dostarczanie aktualizacji do komputerów klienckich.
Aby stosować tę funkcję, program program Symantec Endpoint Protection Manager należy
skonfigurować jako serwer przygotowujący składniki oprogramowania. Serwer przygotowujący
składniki oprogramowania nie wymaga podłączonych do niego klientów. Serwer należy
skonfigurować tak, aby aktualizacje były pobierane zgodnie z harmonogramem okresowym. W
przypadku włączenia opcji harmonogramu Ciągle serwer pobiera najnowsze aktualizacje od razu
po ich opublikowaniu.
Harmonogram pobierania
Domyślnie aktualizacje pojawiają się w folderach skrzynki nadawczej składników oprogramowania
grupy klientów Domyślna. Foldery te są zorganizowane według typów składników
oprogramowania. Następnie z folderu skrzynki nadawczej można wybrać dowolną liczbę pakietów
składników oprogramowania i dostarczyć je do folderu skrzynki odbiorczej komputera klienckiego.
Na tej stronie należy wyłączyć inne opcje serwera LiveUpdate, aby upewnić się, że do
zarządzania aktualizacjami komputerów klienckich używane są tylko narzędzia innych firm.
Note: Ustawienia zarządzania składnikami przy użyciu narzędzi innych firm są stosowane tylko do
klientów z systemem Windows.
Używanie narzędzi dystrybucji innych firm w celu aktualizowania komputerów klienckich

Konfiguracja serwera proxy
usługi LiveUpdate

Umożliwia skonfigurowanie dla usługi LiveUpdate serwera proxy z domyślnego serwera
LiveUpdate firmy Symantec lub określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Ten serwer proxy jest używany tylko przez usługę LiveUpdate i nie jest używany do żadnej innej
komunikacji zewnętrznej.

Zasada ustawień usługi LiveUpdate: Harmonogram systemu Windows
Tutaj można określić częstotliwość przekazywania aktualizacji z serwerów LiveUpdate do klientów Windows w grupie, do
której odnosi się ta zasada. Te ustawienia są stosowane tylko wtedy, gdy serwer LiveUpdate został włączony w obszarze
Zasada usługi LiveUpdate > Ustawienia systemu Windows > Ustawienia serwera.
Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Windows
Table 276: Ustawienia harmonogramu usługi LiveUpdate dla klientów z systemem Windows
Opcja

Opis

Włącz harmonogram usługi
LiveUpdate

Pozwala klientom Windows uruchamiać zaplanowane sesje usługi LiveUpdate. Wtedy można
ustawić opcje harmonogramu, których używają klienci podczas komunikacji z dowolnym
serwerem LiveUpdate.
Domyślnie ta opcja jest włączona.

Częstotliwość

Określa częstotliwość uruchamiania usługi LiveUpdate na klientach w celu pobierania
najnowszych aktualizacji. Ustawienie domyślne to Co 4 godziny. Określoną godzinę można
wybrać dla ustawień Codziennie i Co tydzień. Określony dzień można wybrać tylko dla
ustawienia Co tydzień.
Opcja Ciągle umożliwia pobieranie najnowszych aktualizacji komputerom klienckim, które rzadko
komunikują się z programem program Symantec Endpoint Protection Manager. Te komputery
pobierają najnowsze aktualizacje po podłączeniu do sieci i przeprowadzeniu uwierzytelnienia na
serwerze.

Okno ponawiania prób

Określa liczbę godzin lub dni, przez którą ponawiane będą próby uruchomienia usługi LiveUpdate,
jeśli jej zaplanowane uruchomienie nie powiodło się. Opcja ta jest włączona, gdy wybrana jest
opcja Co, Codziennie lub Co tydzień.

747

Opcja

Opis

Opcje losowe pobierania

Określa opcje losowe pobierania. Aby zapewnić niejednoczesne pobieranie aktualizacji, można
określić dodawaną lub odejmowaną wartość czasu w celu zmniejszenia wpływu przesyłania
aktualizacji na ruch sieciowy. Domyślnie program Symantec Endpoint Protection Manager
uruchamia losowo sesje usługi LiveUpdate, aby zminimalizować szczytowe obciążenia sieci.

Wykrycie bezczynności

Określa, że zaplanowane sesje usługi LiveUpdate nie powinny być uruchamiane do chwili
bezczynności komputera klienckiego. Jeśli komputer nigdy nie jest bezczynny, po osiągnięciu
końcowego progu usługa LiveUpdate jest uruchamiana, nawet jeśli komputer nie jest bezczynny.
Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zaplanowana sesja usługi LiveUpdate zawsze uruchamiana jest
w zaplanowanym czasie, bez względu na stopień obciążenia komputera.

Opcje pomijania aktualizacji
LiveUpdate

Określają, że usługa LiveUpdate powinna być uruchamiana w następnym zaplanowanym terminie
tylko wtedy, gdy są spełnione zaznaczone kryteria. Jeśli klient nie spełnia jednego z warunków,
zaplanowana usługa LiveUpdate jest pomijana, a w dzienniku systemu klienta generowany jest
odpowiedni wpis.

Konfigurowanie harmonogramu pobierania składników za pomocą usługi LiveUpdate dla komputerów klienckich
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Zasada ustawień usługi LiveUpdate — ustawienia zaawansowane
Table 277: Zasada ustawień usługi LiveUpdate
Ustawienie

Opis

Ustawienia użytkownika

Ustawienia te są dostępne dla użytkowników komputerów z systemem Windows. Usługę LiveUpdate
można zawsze włączyć ręcznie na komputerze klienckim z systemem Mac.
• Zezwalaj użytkownikowi na ręczne uruchamianie usługi LiveUpdate
Umożliwia użytkownikom ręczne uruchamianie usługi LiveUpdate na komputerach klienckich.
Zalecane jest wyłączenie tej opcji dla klientów zarządzanych. Ręczne uruchomienie sesji usługi
LiveUpdate podczas zaplanowanej sesji usługi LiveUpdate może być przyczyną wystąpienia
konfliktów.
• Zezwalaj użytkownikowi na modyfikowanie harmonogramu usługi LiveUpdate
Umożliwia użytkownikom zmienianie ustawień harmonogramu usługi LiveUpdate na komputerach
klienckich.
Jeśli klient niezarządzany ma zasadę ustawień usługi LiveUpdate będącą składnikiem pakietu
instalacji, ustawienia zasady zawsze mają pierwszeństwo przed zmianami użytkownika. Aby
zainstalować klienta niezarządzanego, który zachowuje wprowadzone przez użytkownika zmiany
ustawień usługi LiveUpdate, należy zainstalować klienta z pliku instalacyjnego. Nie należy używać
pakietu instalacyjnego klienta wyeksportowanego z programu Symantec Endpoint Protection
Manager.
• Zezwól użytkownikowi na modyfikowanie ustawień serwerów proxy protokołów HTTP,
HTTPS i FTP dla usługi LiveUpdate
Umożliwia użytkownikom zmienianie ustawień serwera proxy usługi LiveUpdate na komputerach
klienckich.

Ustawienia poprawek
zabezpieczeń klienta

Pobiera i instaluje poprawki zabezpieczeń, aby usunąć luki w zabezpieczeniach w kliencie z systemem
Windows. Składniki można pobierać do klientów za pomocą serwera LiveUpdate, serwera zarządzania
lub dostawcy aktualizacji grupy. Wybrany sposób zależy od tego, jak skonfigurowano ustawienia
serwera w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Wybór metody dystrybucji aktualizacji składników oprogramowania na klientach
Jeśli wersja klienta nie odpowiada numerowi wersji serwera zarządzania, należy zaktualizować klienta
do najnowszej wersji, aby otrzymać poprawki.
Należy sprawdzić, czy serwer LiveUpdate pobiera poprawki zabezpieczeń klienta do program
Symantec Endpoint Protection Manager dla danej lokalizacji.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection
Manager
Pobieranie poprawek zabezpieczeń programu Endpoint Protection na klienty systemu Windows
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Ustawienie

Opis

Ustawienia aktualizacji
produktu

Powoduje automatyczne pobieranie i instalację aktualizacji oprogramowania klienckiego po kliknięciu
pozycji LiveUpdate przez użytkowników lub uruchomieniu zaplanowanej sesji usługi LiveUpdate.
Wyłączenie tej opcji zapobiega pobieraniu i instalowaniu aktualizacji produktów przez klienta, nawet
jeśli inne produkty firmy Symantec uruchamiają usługę LiveUpdate na komputerze klienckim.
Jeśli zasada ustawień usługi LiveUpdate określa, że klienci pobierają aktualizacje z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager lub od dostawcy aktualizacji grupy, aktualizacje są
udostępniane w postaci mikrodefinicji. Jeśli zasada ustawień usługi LiveUpdate określa, że klienci
pobierają aktualizacje z serwera LiveUpdate, aktualizacje są udostępniane w postaci plików MSP
(poprawki).
To ustawienie umożliwia kontrolowanie wersji oprogramowania klienckiego. Po wyłączeniu tego
ustawienia oprogramowanie klienckie można aktualizować tylko ręcznie. Po pobraniu i przetworzeniu
poprawek przez serwer zarządzania zostaje utworzona mikrodefinicja. Makrodefinicje automatycznie
pojawiają się jako nowe pakiety. Nowy pakiet jest wyświetlany w okienku Pakiety instalacyjne klienta.
Następnie można wybrać pakiet i w przypadku klientów z systemem Windows użyć funkcji Uaktualnij.
Klientom z systemem Mac aktualizacje należy dostarczyć ręcznie za pomocą narzędzia innej firmy lub
udostępniając pakiet aktualizacji do pobrania w sieci.
Aby ściśle kontrolować wersje oprogramowania klienckiego używane przez klientów, należy
zablokować pobieranie aktualizacji produktu na klientach.

Zarządzanie pobieraniem
treści

Jeśli serwer zarządzania może dostarczać jedynie pełne zestawy definicji wirusów i programów typu
spyware, można pozwolić klientom na pobieranie mniejszych pakietów (różnic) z serwera usługi
LiveUpdate. Taka sytuacja może wystąpić, gdy serwer zarządzania nie może dostarczyć klientowi
odpowiednich pakietów różnicowych. Zbyt wiele jednoczesnych żądań pełnych definicji od klienta
może skutkować przeciążeniem sieci. To ustawienie pomaga zmniejszyć ryzyko powstania takiego
obciążenia.
Zachowanie różnic na serwerze zarządzania może się nie udać z różnych powodów: awaria zasilania
sieci, skonfigurowanie na serwerze wykonania kopii zapasowej starszych definicji.
Warto także sprawdzić liczbę wersji treści przechowywanych na serwerze zarządzania. Jeśli ta liczba
jest niska, bardzo nieaktualni klienci mogą nie być w stanie pobrać różnic z serwera zarządzania.
Zmniejszanie przeciążeń sieci spowodowanych żądaniami aktualizacji klientów

Dostawca aktualizacji grupy
Dostawca aktualizacji grupy (GUP) pobiera aktualizacje składników oprogramowania z serwera program Symantec
Endpoint Protection Manager i lokalnie przekazuje aktualizacje do grup klientów. W każdej zasadzie ustawień usługi
LiveUpdate można skonfigurować jeden z następujących typów dostawców aktualizacji grupy.
Table 278: Opcje wyboru dostawcy aktualizacji grupy dla klientów
Ustawienie
Wielu dostawców aktualizacji
grupy

Opis
Skorzystaj z tej opcji, gdy pożądane jest używanie innego dostawcy aktualizacji grupy dla każdej z
wielu grup.
Wielu dostawców aktualizacji grupy stosuje zestaw reguł, czyli kryteriów, w celu wybrania
dostawców obsługujących grupy klientów w ich własnych podsieciach. Wszystkie komputery
klienckie znajdują się w tej samej podsieci.

Jawni dostawcy aktualizacji
Skorzystaj z tej opcji, aby klienci mogli łączyć się z dostawcami aktualizacji grupy znajdującymi
grupy dla klientów wędrujących się w podsieciach innych niż podsieć klienta. Klienci zmieniający lokalizację mogą wędrować do
najbliższego dostawcy aktualizacji grupy z listy.
W przypadku dodania listy jawnych dostawców aktualizacji grupy nie są tworzeni rzeczywiści
dostawcy aktualizacji grupy. Należy wtedy określić dostawców aktualizacji grupy w osobnej
zasadzie Ustawień usługi LiveUpdate.
Konfigurowanie jawnych dostawców aktualizacji grupy
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Ustawienie

Opis

Adres IP lub nazwa hosta
jednego dostawcy aktualizacji
grupy

Skorzystaj z pojedynczego dostawcy aktualizacji grupy tak aby komputer kliencki zachowywał się
jak sam dostawca aktualizacji grupy dla wszystkich klientów w grupie.
Należy wpisać adres IP lub nazwę hosta komputera klienckiego.
• Przykład adresu IP: 192.168.0.10
• Przykład adresu IPv6: 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:C72A::10
• Przykład nazwy hosta: gupServer1
W zależności od konfiguracji sieci konieczne może być podanie pełnej nazwy DNS w polu
Nazwa hosta.
W nazwie hosta można użyć symboli wieloznacznych gwiazdki (*) i znaku zapytania (?).

Maksymalny czas, przez
który klienci próbują pobrać
aktualizacje z dostawcy
aktualizacji grupy, zanim
podejmą próbę pobrania
z domyślnego serwera
zarządzania

Ta opcja umożliwia klientom pomijanie dostawcy aktualizacji grupy, jeżeli klienty nie mogą się
z nim połączyć. Można określić czas, po którym klienci mogą pominąć dostawcę aktualizacji
grupy. Jeżeli klienty pomijają dostawcę aktualizacji grupy, odbierają aktualizacje składników
oprogramowania z serwera domyślnego.
• Nigdy, jeśli klienty mają pobierać aktualizacje tylko od dostawcy aktualizacji grupy, a nigdy z
serwera. Można użyć tej opcji, aby na przykład uniemożliwić klientom generowanie ruchu do
serwera przez łącze WAN.
• Po, aby określić czas, po którym klienty muszą pomijać dostawcę aktualizacji grupy.
Ustawienie czasu 15 minut znaczy, że komputer kliencki musi przez ciągły czas 15 minut
ponawiać próby pobrania w razie niepowodzenia.

Dostawca aktualizacji grupy nie działa jako serwer proxy pomiędzy serwerem a klientami w przypadku stanów operacji,
zdarzeń, poleceń, stanów poleceń ani profili.
Table 279: Ustawienia dostawcy aktualizacji grupy
Ustawienie
Port domyślny

Opis
Port TCP używany do komunikacji z klientami.
Domyślny numer portu TCP to 2967. Jeżeli komputer dostawcy aktualizacji grupy pobiera
adres IP z serwera DHCP, należy mu przypisać statyczny adres IP lub użyć nazwy hosta. Jeżeli
dostawca aktualizacji grupy znajduje się w lokalizacji zdalnej, w której używana jest usługa
translacji adresów sieciowych (NAT), należy użyć nazwy hosta.
Note: Jeżeli na komputerze dostawcy aktualizacji grupy używana jest zapora innej firmy niż
Symantec, konieczne może być zmodyfikowanie zasady zapory firmy Symantec, aby zezwolić
na komunikację z serwerem przy użyciu portu TCP. Przez zaporę inną niż firmy Symantec
rozumiemy zaporę systemu Windows oraz zapory od firm trzecich. Zasada programu Symantec
Firewall jest domyślnie skonfigurowana automatycznie.

Maksymalny dozwolony
rozmiar pamięci podręcznej na
pobieranie aktualizacji (MB)

Jest to maksymalna przestrzeń na dysku, jaka może być używana przez dostawcę aktualizacji
grupy do przechowywania aktualizacji treści. Po osiągnięciu tego limitu GUP przestaje pobierać
treść z serwera zarządzania. Jednak nadal dostarcza swoim klientom treść z pamięci podręcznej.

Usuń aktualizacje składników
oprogramowania, jeśli nie są
używane przez (dni)

Aktualizacje składników oprogramowania zajmują miejsce na dysku komputera dostawcy
aktualizacji grupy. Skonfigurować tę opcję, aby usuwać nieużywane aktualizacje składników
oprogramowania. Aktualizacje składników oprogramowania są uznawane za nieużywane, gdy nie
żądają ich klienty.

Maksymalna liczba
równoczesnych operacji
pobierania do klientów

Oszczędza to wykorzystanie pamięci i procesora na komputerze GUP. Opcja steruje liczbą
wątków przydzielanych do obsługi przychodzących żądań. Większa liczba wątków wymaga
większej ilości pamięci. Ponadto przetwarzanie przychodzących żądań obciąża procesor, więc
większa liczba wątków bardziej obciąża procesor.
Wartość należy dopasować do możliwości komputera dostawcy aktualizacji grupy. Celem jest
jak najszybsze pobranie aktualizacji składników oprogramowania na klientów bez przeciążania
komputera dostawcy aktualizacji grupy. Należy ustawić wartość dostatecznie dużą, by uzyskać
żądaną równoczesność, zarazem nie przeciążając komputera dostawcy aktualizacji grupy.
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Ustawienie

Opis

Maksymalna przepustowość
dozwolona na operacje
pobierania dostawcy
aktualizacji grupy z serwera
zarządzania

Steruje przepustowością wykorzystywaną przez dostawcę aktualizacji grupy do pobierania
aktualizacji składników oprogramowania z serwera zarządzania. Firma Symantec zaleca, aby
jednoznacznie ograniczyć przepustowość, dopasowując ją do możliwości komputerów dostawcy
aktualizacji grupy.
Należy wybrać jedną z następujących opcji:
• Aby zezwolić na nieograniczoną przepustowość, zaznacz opcję Bez ograniczeń. Ta opcja
wprowadza faktyczny limit równy 1 MB. Jednak w normalnych okolicznościach limit ten nigdy
nie jest osiągany.
• Zaznacz pole Maksymalnie, aby ograniczyć przepustowość do żądanej wielkości. Ta opcja
pozwala ustawić przepustowość poniżej i powyżej limitu 1 MB nałożonego przez opcję Bez
ograniczeń

Maksymalna przepustowość
dozwolona dla operacji
pobierania przez klienta od
dostawcy aktualizacji grupy

Steruje przepustowością pomiędzy komputerem dostawcy aktualizacji grupy, a klientami, które
GUP obsługuje.
Skorzystać z tej opcji, jeżeli możesz skonfigurować tylko jednego dostawcę aktualizacji grupy dla
wielu witryn, a każda witryna ma tylko kilka klientów lub ma słabą łączność. Należy ograniczyć
przepustowość w przypadku witryn o niskich parametrach łącza oraz po to, aby uniknąć nadmiaru
danych podczas dostarczania pełnego zbioru definicji składników.
Skorzystaj z opcji Bez ograniczeń, jeżeli klienty o niskiej przepustowości otrzymują pełen
plik definicji. Dostawca aktualizacji danych ma ograniczoną liczbę wątków do obsługi żądań
pobierania. Klienci, którzy otrzymują pełny plik definicji, zajmują więcej czasu i zmniejszają liczbę
dostępnych wątków dostawcy aktualizacji danych o jeden do czasu, gdy wszystkie definicje
zostaną pobrane.

Konfigurowanie klientów do pobrania zawartości od dostawcy aktualizacji grupy

Lista dostawców aktualizacji grupy
To okno dialogowe można użyć do dodawania reguł, które klient musi spełnić, aby działać jako dostawca aktualizacji
grupy.
Reguły mają następującą strukturę:

• Zestawy reguł

•
•

Każdy zestaw reguł stanowi kontener przechowujący regułuy. Zestaw reguł wyświetla się jako węzeł drzewa.
Zestawy reguł są dopasowywane przy użyciu operatorów logicznych OR i AND. Jeżeli wiele zestawów reguł jest
połączonych operatorem logicznym OR, klient musi spełnić reguły co najmniej jednego zestawu reguł, aby działać jako
dostawca aktualizacji grupy. Jeżeli wiele zestawów reguł jest połączonych operatorem logicznym AND, klient musi
spełniać każdą regułę wymienioną w zestawie reguł, aby działać jako dostawca aktualizacji grupy.
Typy reguł
Reguły określają adresy IP, nazwy hostów, klucze rejestru systemu Windows klienta lub systemy operacyjne klienta. W
zestawie reguł można zawrzeć jedną regułę danego typu.
Warunki reguły
Reguła określa warunek, który klient musi spełnić, aby działać jako dostawca aktualizacji grupy. Wiele wartości dla
warunku reguły poddano instrukcji OR. Jeśli reguła określa warunek z wieloma wartościami, klient musi pasować do
jednej z wartości.
Można na przykład utworzyć ZestawReguł 1 zawierający regułę z wieloma wartościami adresu IP. Następnie
utworzony zostaje ZestawReguł 2 zawierający regułę dotyczącą nazwy hosta oraz regułę dotyczącą systemu
operacyjnego, a obie reguły określają wiele wartości. Komputer kliencki musi być zgodny z ZestawemReguł 1 lub
ZestawemReguł 2. Klient jest zgodny z ZestawemReguł 1, jeśli ma jeden z określonych w nim adresów IP. Klient jest
zgodny z ZestawemReguł 2, jeśli ma zarówno jedną z określonych w nim nazw hostów, jak i jeden z określonych w
nim systemów operacyjnych.
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Określanie kryteriów reguły dostawcy aktualizacji grupy
To okno dialogowe można użyć do dodawania reguły, którą klient musi spełnić, aby działać jako dostawca aktualizacji
grupy. Typy reguł obejmują adres IP i nazwę hosta, klucze rejestru oraz system operacyjny.
Można określić jedną regułę każdego typu, stosując wiele kryteriów w każdej regule. Reguły są dopasowywane przy
użyciu operatorów logicznych OR i AND. Do wielu reguł stosuje się operator AND. Klient musi być zgodny z wszystkimi
regułami w jednym zestawie reguł. Do wielu kryteriów reguły stosuje się operator OR. Klient musi być zgodny z jednym
kryterium w każdej regule.
W przypadku nazwy hosta konieczne może być podanie pełnej nazwy DNS w polu Nazwa hosta.

Konfigurowanie jawnych dostawców aktualizacji grupy
Za pomocą tego okna dialogowego można dodać listę dostawców aktualizacji grupy, z którymi klienci mogą się łączyć a
którzy znajdują się w podsieciach innych niż podsieć klienta. Klienci często zmieniający lokalizację mogą wędrować do
najbliższego dostawcy aktualizacji grupy z listy.
Skonfigurowanie jednego lub wielu dostawców aktualizacji grupy zmienia klienty w dostawców aktualizacji grupy.
Skonfigurowanie listy jawnych dostawców aktualizacji grupy nie zmienia klientów w dostawców aktualizacji grupy.
Dlatego można użyć tylko listy jawnej, o ile w co najmniej jednej innej zasadzie w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager skonfigurowano jednego lub wielu dostawców aktualizacji grupy.
Klienci próbują łączyć się z dostawcami aktualizacji grupy w kolejności wskazanej na liście. Jeśli wpis jest typu podsieci,
jest rozwijany w celu uwzględnienia wszystkich dostępnych dostawców aktualizacji grupy w podsieci. Klienci próbują
łączyć się z dostawcami aktualizacji grupy w podsieci według adresów IP w kolejności rosnącej.
Jawni dostawcy aktualizacji grupy mogą być statyczni lub dynamiczni, w zależności od tego jak zostaną skonfigurowani.
Jawny dostawca aktualizacji grupy skonfigurowany przy użyciu adresu IP lub nazwy hosta jest statycznym dostawcą
aktualizacji grupy. Ta różnica ma wpływ na sposób działania dostawców aktualizacji grupy w sieciach zawierających
klientów i serwery zarządzania zarówno w bieżących, jak i starszych wersjach.
Dostawca aktualizacji grupy wyznaczony za pomocą podsieci jest dynamiczny, ponieważ klienci wyszukują dostawcę
aktualizacji grupy w tej podsieci.

Dodawanie jawnego dostawcy aktualizacji grupy
Dodanie jawnego dostawcy aktualizacji grupy nie zmienia klienta w dostawcę aktualizacji grupy. Dodanie jawnych
dostawców aktualizacji grupy mapuje podsieci klientów na jedną lub wiele podsieci, w których znajdują się dostawcy
aktualizacji grupy.
Lista jawnych dostawców aktualizacji grupy służy do mapowania adresów sieciowych podsieci klientów na dostawców
aktualizacji grupy. Dostawców aktualizacji grupy można zidentyfikować na podstawie ich adresu IP, nazwy hosta lub
podsieci.
Można określić, że klienci o adresach IP z określonej podsieci mają używać wskazanego dostawcy aktualizacji grupy.
Klient może mieć wiele adresów IP. Program Symantec Endpoint Protection uwzględnia wszystkie adresy IP,
dopasowując dostawcę aktualizacji grupy. Adres IP, do którego dopasowywana jest zasada, nie musi być zatem
powiązany z interfejsem używanym przez klienta do komunikacji z dostawcą aktualizacji grupy.
Klient Symantec Endpoint Protection może mieć na przykład następujące adresy IPv4:

• 172.21.80.180: używany do komunikacji z programem program Symantec Endpoint Protection Manager
• 172.21.66.209: adres sieciowy podsieci mapowany na liście Jawni dostawcy aktualizacji grupy
lub:
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• 001:DB8:3C0:FC01:49C8:C72A::10: używany do komunikacji z programem program Symantec Endpoint
Protection Manager

• 2001:DB8:3C0:FC01::: adres sieciowy podsieci mapowany na liście Jawni dostawcy aktualizacji grupy
Pasujący adres niekoniecznie jest adresem interfejsu używanego przez klienta do komunikacji z dostawcą aktualizacji
grupy lub serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 280: Adres sieciowy podsieci klienta i ustawienia jawnego dostawcy aktualizacji grupy
Opcja
Adres sieciowy
podsieci klienta

Opis
Adres sieciowy podsieci klienta
To nie jest adres IP klienta. Jeżeli nie znasz wartości adresu sieciowego podsieci klienta można ją obliczyć
za pomocą jednego z kalkulatorów podsieci dostępnych w Internecie.
Adres ten zwany jest również prefiksem sieci lub identyfikatorem sieci.

Określ maskę podsieci Za pomocą tego ustawienia można dodawać grupę podsieci zamiast dodawać je pojedynczo. Przykład:
klienta
• W przypadku IPv4 zamiast dodawać zarówno podsieć 192.168.1.0, jak i 192.168.2.0, można
dodać podsieć 192.168.0.0 oraz maskę 255.255.0.0.
• W przypadku IPv6 zamiast dodawać podsieci 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:1111:: i
2001:DB8:3C0:FC01:49C8:2222:: można dodać podsieć 2001:DB8:3C0:FC01:49C8:: i
maskę FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF::.
Jeżeli nie dodasz maski podsieci klienta, program program Symantec Endpoint Protection Manager
automatycznie znajdzie maskę podsieci w oparciu o ustawienia karty sieciowej (NIC) klienta. Program
program Symantec Endpoint Protection Manager następnie określi zakres adresów IP w podsieci klienta.
W przypadku uaktualniania z wersji 12.1.6 lub starszej można dodać maskę podsieci klienta do istniejących
zaimportowanych podsieci. W przeciwnym wypadku klienci w wersji 12.1.6 i starsi ignorują to ustawienie.
Typ > Adres IP

Identyfikuje dostawcę aktualizacji grupy za pomocą adresu IP. Po wybraniu tej opcji dostępne stają się
następujące inne opcje:
• Adres IP
Adres IP danego dostawcy aktualizacji grupy, w formacie IPv4.
• Port
Port danego dostawcy aktualizacji grupy.

Typ > Nazwa hosta

Identyfikuje dostawcę aktualizacji grupy za pomocą nazwy hosta. Po wybraniu tej opcji dostępne stają się
następujące inne opcje:
• Nazwa hosta
Nazwa hosta danego dostawcy aktualizacji grupy. Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane.

•
Typ > Podsieć

Note: W zależności od konfiguracji sieci konieczne może być podanie pełnej nazwy DNS w polu Nazwa
hosta podczas konfigurowania dostawcy aktualizacji grupy.
Port
Port danego dostawcy aktualizacji grupy.

Adres sieciowy podsieci, w której znajduje się dostawca aktualizacji grupy. Po wybraniu tej opcji
wyświetlone zostają następujące inne opcje:
• Adres sieciowy podsieci dostawcy aktualizacji grupy
Adres sieciowy podsieci, w której znajduje się dostawca aktualizacji grupy. Tego typu należy użyć,
aby udostępnić wielu dostawców aktualizacji grupy w celu dopasowywania do mapowania adresu
sieciowego klienta.
W razie wprowadzenia adresu IP program program Symantec Endpoint Protection Manager
automatycznie znajdzie maskę podsieci i określi zakres adresów IP w podsieci dostawcy aktualizacji
grupy.
Wartość pola Adres sieciowy dostawcy aktualizacji grupy można obliczyć za pomocą jednego
z kalkulatorów podsieci dostępnych w Internecie. Adres ten zwany jest również prefiksem sieci lub
identyfikatorem sieci.
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Adres IP lub nazwa hosta
Okno dialogowe Adres IP lub nazwa hosta umożliwia określenie adresów IP lub nazw hostów.
Table 281: Wartości reguły Adres IP lub nazwa hosta
Ustawienie

Opis

Typ

Dostawcę aktualizacji grupy można zidentyfikować za pomocą adresu IP lub nazwy hosta.

Adres IP

Należy wpisać adres IP dostawcy aktualizacji grupy.

Nazwa hosta

Należy wpisać nazwę hosta dostawcy aktualizacji grupy.
Note: W zależności od konfiguracji sieci konieczne może być podanie pełnej nazwy DNS w polu Nazwa hosta
podczas konfigurowania dostawcy aktualizacji grupy.
W nazwie hosta można użyć symboli wieloznacznych gwiazdki (*) i znaku zapytania (?).

Klucze rejestru
Okno dialogowe Klucze rejestru umożliwia określenie kluczy rejestru.
Rejestr systemu Windows jest to baza danych przechowująca ustawienia i opcje systemów operacyjnych
Windows. Rejestr zawiera klucze i wartości. Klucz jest podobny do folderu lub ścieżki. Przykład klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\LiveUpdate\Schedule\AllowRetry.
Table 282: Wartości reguły Klucze rejestru
Ustawienie

Opis

Zaznacz

Należy wybrać jedną z następujących opcji:
• Klucz rejestru
• Nazwa klucza rejestru
• Wartość rejestru

Klucz
Nazwa

Należy wpisać klucz rejestru lub nazwę klucza rejestru.
Nazwa klucza to nazwa elementu w kluczu rejestru. Przykład nazwy klucza: ServiceStatus.

Istnieje
Nie istnieje

Należy wybrać jedną z następujących opcji:
• Wybierz Istnieje, jeśli klucz istnieje u dostawcy aktualizacji grupy.
• Wybierz Nie istnieje, jeśli klucz nie istnieje u dostawcy aktualizacji grupy.

Równa się
Nie równa się

Należy wybrać jedną z następujących opcji:
• Wybierz Równa się, jeśli wartość klucza jest równa określonej wartości.
• Wybierz Nie równa się, jeśli wartość klucza nie jest równa określonej wartości.

Typ wartości

Należy wybrać typ danych klucza.
W rejestrze systemu Windows stosowane są następujące podstawowe typy danych:
• Ciąg znaków
Ciąg składa się ze zwykłego tekstu, który można odczytać. Wartości ciągu to najczęściej używane wartości w
rejestrze.
• DWORD
DWORD znaczy „double word” (podwójne słowo). Dane typu DWORD składają się z danych binarnych o
długości ograniczonej do 32 bitów lub wprowadzonych w formacie dziesiętnym albo szesnastkowym.
Note: W razie wybrania typu wartości DWORD w polu Wartość dozwolony jest tylko format dziesiętny.

• Plik binarny

Wartość binarna to dane binarne wyświetlane w formacie szesnastkowym.
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Ustawienie
Value

Opis
Należy wpisać wartość klucza.
Wartość składa się z wartości nazwy klucza rejestru, która jest przechowywana w kluczu. Wartość klucza zależy
od typu wartości. Wartością może być również para nazwa-dane.

Systemy operacyjne
Należy wybrać system operacyjny.

Ustawienia serwera proxy dla komunikacji zewnętrznej
• Opcje serwera proxy w systemie Windows

•

Można skonfigurować system Windows w taki sposób, aby korzystał z oddzielnego serwera proxy na potrzeby
komunikacji zewnętrznej innej niż z usługą LiveUpdate. Dla konfiguracji serwerów proxy protokołu HTTP i HTTPS
istnieją oddzielne ustawienia.
Ustawienia te nie mają wpływu na dostawców aktualizacji grupy ani pozostałe serwery, które można skonfigurować na
karcie Ustawienia serwera w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate.
Opcje serwera proxy w systemie Mac
W przypadku klientów z systemem Mac można skonfigurować serwer proxy do komunikacji z usługą LiveUpdate.

Table 283: Opcje serwera proxy w systemie Windows
Opcja
Nie używaj serwera proxy

Opis
Nie jest używany żaden serwer proxy.

Użyj serwera proxy określonego Stosowane są dane serwera proxy wprowadzone w przeglądarce na komputerach klienckich. W
przez przeglądarkę klienta
programie Internet Explorer dane te są dostępne w oknie Opcje internetowe > Połączenia >
(domyślne)
Ustawienia sieci LAN.
Użyj niestandardowych
ustawień serwera proxy

Stosowane są wprowadzone tutaj informacje o adresie serwera proxy oraz porcie nasłuchu.
Wprowadź port HTTP lub HTTPS, który ma być wykorzystywany.

Wymagane uwierzytelnienie

Opcjonalne poświadczenia serwera proxy do logowania się na serwer proxy. Możesz wprowadzić
poświadczenia dla serwera proxy systemu lub niestandardowego serwera proxy. Zazwyczaj nie
wymaga się od użytkowników zalogowania w celu pobrania aktualizacji.
Note: Jeśli komputery klienckie używają serwera proxy z uwierzytelnianiem, należy określić
wyjątki zaufanych domen internetowych dla adresów URL firmy Symantec. Wyjątki umożliwiają
komputerom klienckim komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi stronami firmy
Symantec.
Szczegółowe informacje na temat zalecanych wyjątków zawiera artykuł:
Jak przetestować łączność z serwerami licencjonowania Insight i Symantec.
Uwierzytelnianie protokołu NT LAN Manager
Dodatkowe opcjonalne uwierzytelniania za pośrednictwem protokołu NT LAN Manager (NTLM). W
polu nazwy użytkownika należy podać nazwę domeny w poniższym formacie:
nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
Nazwa domeny nie może przekraczać 14 znaków, a nazwa użytkownika nie może przekraczać 64
znaków.
Nazwy nie mogą składać się wyłącznie z kropek lub spacji ani nie mogą zawierać następujących
znaków:\ / " [ ] : | < > + = ; , ? * @
Note: W przypadku wyboru uwierzytelniania dla systemowego serwera proxy lub uwierzytelniania
protokołu NT LAN Manager, wersje klienta starsze niż 14.2 RU1 mogą utracić połączenie.
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Table 284: Opcje serwera proxy w systemie Mac
Opcja

Opis

Nie używaj serwera proxy

Nie jest używany żaden serwer proxy.

Serwer proxy systemu

Stosowane są dane serwera proxy wprowadzone w przeglądarce na komputerach klienckich. W
przeglądarce Safari informacje te są wyświetlane w obszarze Safari > Preferences > Advanced
> Proxies.

Użyj niestandardowych
ustawień serwera proxy

Stosowane są wprowadzone tutaj informacje o adresie serwera proxy oraz porcie nasłuchu. W
zależności od tego, czy używany jest protokół HTTP, czy protokół HTTPS, należy wprowadzić
odpowiedni port.
• Wymagane uwierzytelnienie
Opcjonalne poświadczenia niestandardowego serwera proxy do logowania się na serwer
proxy. Zazwyczaj nie wymaga się od użytkowników zalogowania w celu pobrania aktualizacji.

Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Mac
Okienko Ustawienia serwera Mac w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate służy do określania sposobu, w jaki klienci z
systemem Mac mają uzyskiwać aktualizacje składników oprogramowania.
Table 285: Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Mac
Ustawienie
Użyj domyślnego serwera
LiveUpdate firmy Symantec

Opis
Powoduje pobieranie aktualizacji składników oprogramowania z domyślnego serwera Symantec
LiveUpdate przez Internet.

Użyj określonego wewnętrznego Powoduje pobieranie aktualizacji składników oprogramowania z wewnętrznego serwera
serwera LiveUpdate
LiveUpdate. Aby zabezpieczyć się przed awariami, można określić kilka wewnętrznych serwerów
LiveUpdate.
Dostępne opcje dotyczące serwerów LiveUpdate to: Dodaj, Edytuj i Usuń. Za pomocą
przycisków Przesuń w górę i Przesuń w dół można natomiast zmieniać ich pozycję na liście.

Ustawienia zaawansowane serwera LiveUpdate
Jeśli wewnętrzny serwer LiveUpdate używa protokołu FTP, można ustawić niezbędny typ połączenia FTP. W przypadku
trybu pasywnego administrator określa port, na którym serwer FTP łączy się z serwerem program Symantec Endpoint
Protection Manager. W przypadku trybu aktywnego serwer FTP wybiera port, a następnie łączy się z serwerem program
Symantec Endpoint Protection Manager na tym porcie. Użycie trybu aktywnego może być konieczne, jeśli używany
serwer FTP znajduje się za zaporą, routerem lub urządzeniem dokonującym translacji adresów sieciowych.

Zasady usługi LiveUpdate: Harmonogram systemu Mac
Za pomocą tej strony można określić częstotliwość przekazywania aktualizacji z serwerów LiveUpdate do klientów dla
systemu w grupie, do której odnosi się ta zasada.
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Table 286: Ustawienia harmonogramu usługi LiveUpdate dla klientów z systemem Mac

Częstotliwość

Określa częstotliwość uruchamiania usługi LiveUpdate na komputerach klienckich w celu
pobierania najnowszych aktualizacji. Ustawienie domyślne to Co 4 godziny. Określoną godzinę
można wybrać dla ustawień Codziennie i Co tydzień. Określony dzień można wybrać tylko dla
ustawienia Co tydzień.
Opcja Ciągle obsługuje tylko tych klientów, którzy uaktualniają z wersji wcześniejszych niż 12.1.4.
Ustawienie nadaje tym klientom godzinny harmonogram. Jeśli wybrana zostanie opcja Ciągle dla
klienta 12.1.4 lub nowszego, będzie nadal obowiązywać harmonogram LiveUpdate poprzedniego
klienta. Jeśli dla klienta nie określono wcześniej harmonogramu, usługa LiveUpdate będzie
działać zgodnie z domyślnym harmonogramem.

Opcje losowe pobierania

Określa opcje losowe pobierania. Aby zapewnić niejednoczesne pobieranie aktualizacji, można
określić dodawaną lub odejmowaną wartość czasu w celu zmniejszenia wpływu przesyłania
aktualizacji na ruch sieciowy. Domyślnie program Symantec Endpoint Protection Manager
uruchamia losowo sesje usługi LiveUpdate, aby zminimalizować szczytowe obciążenia sieci.

Ustawienia zasady usługi LiveUpdate — ustawienia zaawansowane systemu Mac
Klientom można zezwolić na pobieranie aktualizacji produktu z serwera LiveUpdate.
Table 287: Ustawienia zasady usługi LiveUpdate — ustawienia zaawansowane systemu Mac
Ustawienie

Opis

Ustawienia aktualizacji produktu Pobieraj aktualizacje produktu Symantec Endpoint Protection za pomocą serwera
LiveUpdate
Powoduje automatyczne pobieranie i instalację aktualizacji oprogramowania klienckiego po
kliknięciu pozycji LiveUpdate przez użytkowników lub uruchomieniu zaplanowanej sesji usługi
LiveUpdate. Wyłączenie tej opcji zapobiega pobieraniu i instalowaniu aktualizacji oprogramowania
klienckiego, nawet jeśli inne produkty firmy Symantec uruchamiają usługę LiveUpdate na
komputerze klienckim.
Jeśli zasada ustawień usługi LiveUpdate określa, że klienty pobierają aktualizacje z programu
program Symantec Endpoint Protection Manager lub od dostawcy aktualizacji grupy, aktualizacje
są udostępniane w postaci mikrodefinicji. Jeśli zasada ustawień usługi LiveUpdate określa, że
klienty pobierają aktualizacje z serwera LiveUpdate, aktualizacje są udostępniane w postaci
plików MSP (poprawki).
To ustawienie umożliwia kontrolowanie wersji oprogramowania klienckiego. Po wyłączeniu
tego ustawienia oprogramowanie klienckie można aktualizować tylko ręcznie. Po pobraniu
i przetworzeniu poprawek przez serwer zarządzania utworzona zostaje mikrodefinicja
automatycznie wyświetlana jako nowy pakiet. Nowy pakiet jest wyświetlany w okienku Pakiety
instalacji klienta. Klientom z systemem Mac aktualizacje należy dostarczyć ręcznie za pomocą
narzędzia innej firmy lub udostępniając pakiet aktualizacji do pobrania w sieci.

Ustawienia serwera proxy protokołu HTTP lub HTTPS
To okno dialogowe umożliwia konfigurację klientów do używania serwera proxy w celu komunikacji z usługą
LiveUpdate. Klient stosuje ustawienia skonfigurowane w tym oknie dialogowym tylko do usługi LiveUpdate. Możliwe jest
skonfigurowanie oddzielnego serwera proxy używanego do komunikacji zewnętrznej.
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Table 288: Opcje serwera proxy protokołu HTTP lub HTTPS
Ustawienia
Konfiguracja serwera proxy
protokołu HTTP lub HTTPS

Opcje i opis

• Nie używam serwera proxy dla połączeń HTTP ani HTTPS
Nie jest używany żaden serwer proxy.

• Chcę użyć ustawień serwera proxy zdefiniowanych w Opcjach internetowych systemu

•
•

Windows (ustawienie domyślne)
Stosowane są dane serwera proxy wprowadzone w przeglądarce na komputerach klienckich.
Dane te są dostępne w oknie Opcje internetowe > Połączenia > Ustawienia sieci LAN.
Chcę dostosować ustawienia protokołu HTTP lub HTTPS
Stosowane są wprowadzone tutaj informacje o adresie serwera proxy oraz porcie nasłuchu
protokołów HTTP i HTTPS.
Wymagane uwierzytelnienie
Opcjonalnie można użyć wprowadzonych tutaj danych uwierzytelniania niestandardowego
serwera proxy w celu zalogowania do serwera.
– Można stosować uwierzytelnianie podstawowe, które wymaga nazwy użytkownika i
hasła konta serwera proxy, które ma być używane.
– Można stosować uwierzytelnianie protokołu NT LAN Manager, które wymaga nazwy
użytkownika i hasła konta serwera proxy, które ma być używane.

Note: Jeśli określony zostanie serwer proxy z uwierzytelnianiem, należy utworzyć wyjątki
zaufanych domen internetowych dla adresów URL firmy Symantec. Wyjątki umożliwiają
komputerom klienckim komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi stronami firmy
Symantec.
Szczegółowe informacje na temat zalecanych wyjątków zawiera artykuł:
Jak przetestować łączność z serwerami licencjonowania Insight i Symantec.

Ustawienia serwera proxy protokołu FTP
To okno dialogowe umożliwia konfigurację klientów do używania serwera proxy w celu komunikacji z usługą
LiveUpdate. Klient stosuje ustawienia skonfigurowane w tym oknie dialogowym tylko do usługi LiveUpdate. Możliwe jest
skonfigurowanie oddzielnego serwera proxy używanego do komunikacji zewnętrznej.
Table 289: Opcje serwera proxy protokołu FTP
Ustawienia
Konfiguracja serwera proxy
protokołu FTP

Opcje i opis

• Nie używam serwera proxy dla połączeń FTP
Nie jest używany żaden serwer proxy.

• Użyj serwera proxy określonego przez przeglądarkę klienta (domyślne)

•

Stosowane są dane serwera proxy wprowadzone w przeglądarce na komputerach klienckich.
W programie Internet Explorer dane te są dostępne w oknie Opcje internetowe > Połączenia >
Ustawienia sieci LAN.
Chcę dostosować ustawienia FTP
Stosowane są wprowadzone tutaj informacje o adresie serwera proxy oraz porcie nasłuchu.

Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Linux
Okienko Ustawienia serwera Linux w zasadzie ustawień usługi LiveUpdate służy do określania sposobu, w jaki klienty z
systemem Linux mają uzyskiwać aktualizacje składników oprogramowania.
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Table 290: Ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Linux
Ustawienie
Użyj domyślnego serwera
LiveUpdate firmy Symantec

Opis
Powoduje pobieranie aktualizacji składników oprogramowania z domyślnego serwera Symantec
LiveUpdate przez Internet.

Użyj określonego wewnętrznego Powoduje pobieranie aktualizacji składników oprogramowania z wewnętrznego serwera
serwera LiveUpdate
LiveUpdate. Aby zabezpieczyć się przed awariami, można określić kilka wewnętrznych serwerów
LiveUpdate.
Dostępne opcje dotyczące serwerów LiveUpdate to: Dodaj, Edytuj i Usuń. Za pomocą
przycisków Przesuń w górę i Przesuń w dół można natomiast zmieniać ich pozycję na liście.
Note: W zasadzie wysyłanej do klienta uwzględnianych jest tylko 10 pierwszych serwerów
LiveUpdate. Dotyczy to również wszystkich serwerów skonfigurowanych w lokacji partnerskiej
replikacji.
Konfiguracja serwera proxy
usługi LiveUpdate

Umożliwia skonfigurowanie dla usługi LiveUpdate serwera proxy z domyślnego serwera
LiveUpdate firmy Symantec lub określonego wewnętrznego serwera LiveUpdate.
Ten serwer proxy jest używany tylko przez usługę LiveUpdate i nie jest używany do żadnej innej
komunikacji zewnętrznej.

Zaawansowane ustawienia serwera LiveUpdate dla klientów z systemem Linux
Jeśli wewnętrzny serwer LiveUpdate używa protokołu FTP, można ustawić niezbędny typ połączenia FTP. W przypadku
trybu pasywnego administrator określa port, na którym serwer FTP łączy się z serwerem program Symantec Endpoint
Protection Manager. W przypadku trybu aktywnego serwer FTP wybiera port, a następnie łączy się z serwerem program
Symantec Endpoint Protection Manager na tym porcie. Użycie trybu aktywnego może być konieczne, jeśli używany
serwer FTP znajduje się za zaporą, routerem lub urządzeniem dokonującym translacji adresów sieciowych.

Ustawienia serwera proxy dla klientów z systemem Linux
To okno dialogowe umożliwia skonfigurowanie klientów do używania serwera proxy przez protokół HTTP w celu
komunikacji klientów dla systemu Linux z usługą LiveUpdate. Klient stosuje ustawienia skonfigurowane w tym oknie
dialogowym tylko do usługi LiveUpdate. Możliwe jest skonfigurowanie oddzielnego serwera proxy używanego do
komunikacji zewnętrznej.
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Table 291: Opcje serwera proxy protokołu HTTP
Ustawienia
Konfiguracja serwera proxy
protokołu HTTP

Opcje i opis

• Nie używam serwera proxy do połączeń HTTP
Nie jest używany żaden serwer proxy.

• Chcę dostosować ustawienia protokołu HTTP
•

Umożliwia stosowanie wprowadzonego w tym miejscu adresu serwera proxy oraz portu
nasłuchu HTTP.
Wymagane uwierzytelnienie
Opcjonalnie można użyć wprowadzonych tutaj danych uwierzytelniania niestandardowego
serwera proxy w celu zalogowania do serwera.

Note: Jeśli określony zostanie serwer proxy z uwierzytelnianiem, należy utworzyć wyjątki
zaufanych domen internetowych dla adresów URL firmy Symantec. Wyjątki umożliwiają
komputerom klienckim komunikację z usługą Symantec Insight i innymi ważnymi stronami firmy
Symantec.
Szczegółowe informacje na temat zalecanych wyjątków zawiera artykuł:
Jak przetestować łączność z serwerami licencjonowania Insight i Symantec.

Zasady usługi LiveUpdate: Harmonogram systemu Linux
Za pomocą tej strony można określić częstotliwość wypychania aktualizacji z serwerów LiveUpdate do klientów dla
systemu Linux w grupie, do której odnosi się ta zasada.
NOTE
Nie należy usuwać zaznaczenia opcji Włącz harmonogram usługi LiveUpdate. Wyłączenie opcji
Harmonogram usługi LiveUpdate uniemożliwi klientom z systemem Linux uruchamianie usługi LiveUpdate w
celu otrzymywania najnowszych aktualizacji.
Table 292: Opcje harmonogramu zasady usługi LiveUpdate
Opcja

Opis

Częstotliwość

Określa częstotliwość uruchamiania usługi LiveUpdate na komputerach klienckich w celu
pobierania najnowszych aktualizacji. Ustawienie domyślne to Co 4 godziny. Określoną godzinę
można wybrać dla ustawień Codziennie i Co tydzień. Określony dzień można wybrać tylko dla
ustawienia Co tydzień.
Opcja Ciągle umożliwia pobieranie najnowszych aktualizacji komputerom klienckim, które rzadko
komunikują się z serwerem program Symantec Endpoint Protection Manager. Te komputery
pobierają najnowsze aktualizacje po podłączeniu do sieci i przeprowadzeniu uwierzytelnienia na
serwerze.

Okno ponawiania prób

Określa liczbę godzin lub dni, przez którą ponawiane będą próby uruchomienia usługi LiveUpdate,
jeśli z jakiegoś powodu jej zaplanowane uruchomienie nie powiodło się. Opcja ta jest włączona,
gdy wybrana jest opcja Co, Codziennie lub Co tydzień. Ustawienie domyślne to dwugodzinne
okno ponawiania prób.

Opcje losowe pobierania

Określa opcje losowe pobierania. Aby zapewnić niejednoczesne pobieranie aktualizacji, można
określić dodawaną lub odejmowaną wartość czasu w celu zmniejszenia wpływu przesyłania
aktualizacji na ruch sieciowy. Domyślnie program Symantec Endpoint Protection Manager
uruchamia losowo sesje usługi LiveUpdate, aby zminimalizować szczytowe obciążenia sieci.
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Zasada składników oprogramowania pobieranych za pomocą usługi
LiveUpdate
Definicje zabezpieczeń
To okno umożliwia wybór typu aktualizacji, które mogą zostać zainstalowane na klientach Symantec Endpoint Protection.
W przypadku komputerów z systemem Windows opcja Użyj najnowszych dostępnych powoduje instalowanie
najnowszych aktualizacji dostępnych z firmy Symantec. Opcja Wybierz wersję umożliwia przetestowanie aktualizacji
zanim użytkownik zainstaluje ją na klientach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie też możliwy powrót do poprzedniej
wersji.
Wybrane typy składników oprogramowania i definicje muszą zostać również pobrane na serwer program Symantec
Endpoint Protection Manager, jeżeli jest on jedynym dostawcą aktualizacji. Składniki pobierane na serwer zarządzania
można określić za pomocą ustawień właściwości serwera lokacji lokalnej dotyczących usługi LiveUpdate.
Składniki oprogramowania funkcji Integralność hosta można pobrać jedynie z serwera LiveUpdate na serwer program
Symantec Endpoint Protection Manager, a następnie na klientów. Klienci nie mogą pobrać składników oprogramowania
funkcji Integralność hosta bezpośrednio z serwera LiveUpdate.
Zawartość zaawansowanego uczenia maszyn jest dostępna tylko dla grup klientów zarządzanych w chmurze z zasadą
niskiej przepustowości, która włącza zawartość o niskiej przepustowości. Standardowi i wbudowani klienci korzystają z
zaawansowanej technologii uczenia maszyn zamiast standardowych definicji. Klienty ciemnej sieci nie wykorzystują trybu
niskiej przepustowości.
Typy treści pobieranych przez usługę LiveUpdate — informacje
NOTE
Komputery klienckie z systemem Mac instalują tylko aktualizacje definicji ochrony przed wirusami i programami
typu spyware oraz systemu zapobiegania włamaniom.

Aktualizacje produktu pobierane za pomocą usługi LiveUpdate
To okno dialogowe umożliwia wybranie aktualizacji składników oprogramowania klienckiego pobieranych za pomocą
usługi LiveUpdate. Ustawienia te są stosowane do całej grupy. Po włączeniu tego ustawienia można ograniczyć
pobieranie i instalowanie aktualizacji produktów za pomocą usługi LiveUpdate przez komputery klienckie. Ograniczenia
wprowadza się przy użyciu zasady ustawień usługi LiveUpdate dla poszczególnych lokalizacji w grupie. Po wyłączeniu
tego ustawienia zasada ustawień usługi LiveUpdate dla aktualizacji produktów i usługi LiveUpdate nie będzie
obowiązywać.

Ustawienia zasady składników usługi LiveUpdate nazwa grupy
W tym oknie dialogowym wyświetlana jest aktualnie stosowana zasada składników oprogramowania pobieranych
za pomocą usługi LiveUpdate. Umożliwia ono także zastosowanie innej zasady do grupy. Zasady składników
oprogramowania pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate mają zastosowanie do wszystkich lokalizacji w grupie.

Wybór wersji
Można określić starszą wersję każdego typu składników oprogramowania na podstawie daty. W przypadku wybrania
wersji składników z określonej daty klienty z tej grupy pobiorą wyłącznie składniki odpowiadające tej dacie.
Opcja ta jest przydatna podczas rozwiązywania ewentualnych problemów. Powrót do wcześniejszej, bezpiecznej wersji
składników jest potrzebny w następujących przypadkach:

• Bieżąca wersja składników powoduje konflikty na komputerze klienckim.
• Pojawiła się potrzeba przetestowania najnowszej wersji składników przed ich udostępnieniem dla wszystkich klientów.
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Jeśli w kolumnie Wersja pojawi się wpis (brak), wystąpił jeden z następujących problemów:

• Program program Symantec Endpoint Protection Manager nie jest skonfigurowany do pobierania tego typu składników.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

• Wersja określona w zasadzie nie pasuje do wersji przechowywanych w programie program Symantec Endpoint
•

Protection Manager. Można na przykład zaimportować zasadę, która zawiera odniesienia do wersji, której nie ma na
serwerze. Można też replikować zasady z innej lokacji bez replikowania składników usługi LiveUpdate.
Zasada została zreplikowana z lokacji zdalnej, ale nie zostały zreplikowane składniki usługi LiveUpdate. Dana wersja
jest przechowywana w lokacji zdalnej, ale nie w lokacji lokalnej.

Nawet jeśli wersja nie jest dostępna na serwerze, klienci korzystający z zasady są nadal chronieni. Klienci używają
najnowszej wersji składników oprogramowania.

Zastępowanie zasady składników oprogramowania pobieranych za pomocą
usługi LiveUpdate
To okno dialogowe umożliwia zastąpienie zasady składników oprogramowania pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate
inną zasadą tego typu. Zasady składników oprogramowania pobieranych za pomocą usługi LiveUpdate dotyczą
wszystkich lokalizacji w grupie.
Wybrana zasada jest wyświetlana jako Stara zasada usługi LiveUpdate. Zasadę, która ma ją zastąpić, należy wybrać z
listy rozwijanej Nowa zasada usługi LiveUpdate.
W obszarze Zastąp zasadę drzewo przedstawia grupy, w których można zastąpić zasadę. Zaznacz pole wyboru obok
grupy, aby ją wybrać. Aby wybrać wszystkie podgrupy, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę nadrzędną i wybierz
polecenie Zaznacz wszystkie podgrupy.

Wybierz wersję mechanizmu
Symantec Endpoint Protection zawiera wiele mechanizmów, które odpowiedzialne są za realizację poszczególnych części
funkcji programu. Mechanizmy te są plikami binarnymi (.dll lub .exe) i są dostarczane wraz z definicjami zabezpieczeń.
Ta opcja przypisuje klienty do jednego, konkretnego mechanizmu, ale nadal rozpowszechnia najnowsze definicje
zabezpieczeń powiązane z tym mechanizmem. Użyj tej opcji, jeśli obecny mechanizm działa dobrze w bieżącym
środowisku, a najnowszy mechanizm, przed jego wdrożeniem, musi zostać wcześniej przetestowany.
Aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę, kliknij Użyj najnowszej wersji, aby klienty otrzymały najnowszą wersję
zarówno mechanizmu, jak i definicji zabezpieczeń. Przykład:
Klienty w wersji wcześniejszej niż 14.0.1 MP1 ignorują to ustawienie. Zamiast tego pobierają najnowszą wersję
składników. W przypadku połączenia klientów w wersji 14.0.1 MP1 i wersjach starszych oraz określenia wersji
mechanizmu, starsze wersje klienta zawsze otrzymują najnowsze składniki mechanizmu.
NOTE
Jeśli dwie aktualizacje mechanizmu zostaną wydane tego samego dnia, mają ten sam format daty.
program Symantec Endpoint Protection Manager zachowuje tylko ostatnie trzy wersje składników na każdą wersję
mechanizmu.
Niektóre typy składników nie zawierają składnika mechanizmu, a jedynie definicje zabezpieczeń. W takim wypadku opcja
Wybierz wersję mechanizmu jest nieaktywna. Brak składników mechanizmu dla elementów takich jak: lista dozwolonych
aplikacji firmy Symantec, dane odwołania, ustawienia reputacji, dane kontrolne wysyłki, rozszerzone atrybuty plików i
sygnatury oraz lista portali AP.

Strona Administrator
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Na stronie Administrator uwzględnione zostały tematy dotyczące licencji, administratorów i domen. Szukaj informacji o
licencjach tylko w tym rozdziale.

Odnowienie licencji
W przypadku odnawiania licencji należy wybrać starą licencję przed aktywacją nowej licencji. Ten krok w procesie
odnawiania zapewnia usunięcie starej licencji z systemu i zastąpienie jej nową licencją.
Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Strona główna licencji
Na tej stronie można wyświetlać licencje programu Symantec Endpoint Protection i zarządzać nimi.
Table 293: Opcje opisu ogólnego licencji
Opcja

Opis

Licencje

Wyświetla numer seryjny licencji, liczbę stanowisk i datę ważności każdej licencji produktu na serwerze.
Aby wyświetlić w oknie głównym dodatkowe informacje o licencji, należy kliknąć żądaną licencję w widoku drzewa.
Wyświetlane są następujące informacje o licencji:
• Numer seryjny
• Typ
• Liczba stanowisk
• Data rozpoczęcia
• Data wygaśnięcia
• Działanie

Zadania

Są to zadania skojarzone z obsługą licencji:
• Aktywuj licencję
Aktywacja licencji wymaga wprowadzenia numeru seryjnego licencji lub zaimportowania pliku licencji firmy
Symantec (.slf). Kliknięcie tego zadania uruchamia Kreatora aktywacji licencji, w którym należy wprowadzić
numer seryjny licencji lub wybrać plik .slf. Za pomocą tego zadania można również dodać dodatkowe licencje i
licencje odnawiające.
• Edytuj informacje o partnerze
To zadanie umożliwia wprowadzenie informacji o partnerze. Partner to ktoś, kto zarządza licencjami na produkty
w imieniu ich nabywcy, na przykład integrator systemów, konsultant lub preferowany partner handlowy.
• Kup dodatkowe licencje
To zadanie otwiera stronę internetową firmy Symantec, na której można kupić dodatkowe licencje.

Licencjonowanie programu Symantec Endpoint Protection

Pomoc dotycząca licencji na uaktualnienie
Przy aktualizacji z wersji 12.1.x, program Symantec Endpoint Protection 14.x nie potrzebuje nowej licencji. Można
skorzystać z licencji 12.1.x, która pokazuje wersję 12.1. Po odnowieniu umowy i licencji otrzymasz licencję wersji 14.x.
Bezpośrednie uaktualnienie z program Symantec Endpoint Protection Manager 11.x do wersji 14.x nie jest obsługiwane.
Jeżeli zaktualizujesz najpierw z wersji 11.x do 12.1.x a następnie do 14.x, licencja na wersję 14.x zostanie zaimportowana
w tym momencie.
Odpowiedzi na pytania dotyczące licencji oraz instrukcje rozwiązywania większości problemów związanych z licencjami
na uaktualnienia są dostępne w artykule: Opis ogólny uprawnień do konserwacji dla programu Symantec Endpoint
Protection.
Obsługiwane ścieżki uaktualnienia najnowszej wersji Symantec Endpoint Protection 14.x
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Aktywowanie lub importowanie licencji produktu Symantec Endpoint Protection

Strona Klienci
Klienty: klienty
Karta ta umożliwia wyświetlenie listy klientów znajdujących się w wybranej grupie. Można również wyświetlić informacje o
poszczególnych klientach, takie jak ogólne informacje o komputerze i stanie systemu ochrony.
Wyświetlanie stanu ochrony komputerów klienckich
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Table 294: Opcje wyświetlania stanu na karcie Klienty
Kolumna

Opis

Widok
domyślny

Przedstawia następujące informacje:
• Nazwa
Nazwa hosta komputera i ikona odpowiednia do typu komputera.
• Stan
Informacja, czy komputer kliencki jest czy nie jest połączony z serwerem zarządzania, czy klient jest
zainfekowany, lub czy są jakiekolwiek oczekujące wykrycia usługi Power Eraser, które wymagają działania
administratora.
• Nazwa logowania użytkownika lub komputera
Konto skojarzone z zainstalowanym klientem.
• Czas ostatniej zmiany stanu
Data i godzina ostatniej zmiany stanu klienta po zaewidencjonowaniu się na serwerze.
• Definicje wirusów
Data i numer wersji najnowszego pliku definicji ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
• Numer seryjny zasady
Numer seryjny jednoznacznie identyfikuje bieżącą wersję zasady stosowanej w wybranej grupie. Należy
sprawdzić, czy numer seryjny zasady na kliencie odpowiada numerowi seryjnemu wyświetlanemu w konsoli.
Jeżeli klient komunikuje się z serwerem zarządzania i otrzymuje regularnie aktualizacje zasad, numery seryjne
powinny być jednakowe.
• Uruchomienie ostatniego skanowania
Data i godzina ostatniego pełnego skanowania dysku. Podczas takiego skanowania w poszukiwaniu wirusów
i zagrożeń bezpieczeństwa skanowany jest cały komputer, włącznie z sektorem rozruchowym i pamięcią
systemową. Pełne skanowanie klienta należy przeprowadzać raz w tygodniu.
• Stan ochrony antywirusowej
Stan funkcji Auto-Protect. Automatyczna ochrona może być włączona albo wyłączona. Funkcja Automatyczna
ochrona chroni zarówno system plików, jak i załączniki wiadomości e-mail odbieranych przez klienta.
• Stan zapory
Zapora może mieć stan Włączona albo Wyłączona.
• Niska przepustowość
Ta opcja wskazuje, czy jest włączona funkcja Niskiej przepustowości. Ta kolumna pojawia się tylko po rejestracji
programu program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w chmurze.
• Wymagane ponowne uruchomienie komputera
Wskazanie konieczności ponownego uruchomienia klienta — tak albo nie. Jeśli niedawno zainstalowany został
nowy komputer z oprogramowaniem klienckim, komputer kliencki musi zostać ponownie uruchomiony.
• Opis

Stan klienta

Przedstawia następujące informacje:
• Nazwa
Nazwa hosta komputera i ikona odpowiednia do typu komputera.
• Stan
Informacja, czy komputer kliencki jest czy nie jest połączony z serwerem zarządzania, czy klient jest
zainfekowany, lub czy są jakiekolwiek oczekujące wykrycia usługi Power Eraser, które wymagają działania
administratora.
Komunikat o stanie Online wskazuje na to, że nawiązano połączenie z klientem, natomiast stan Offline oznacza
odłączenie klienta. Komunikat o treści Alert wskazuje na oczekujące wykrycia infekcji lub oczekujące wykrycia
narzędzia Power Eraser.
Istnieje prawdopodobieństwo, że status online klientów połączonych przez program program Symantec
Endpoint Protection Manager nie będzie od razu wyświetlać się prawidłowo w konsoli w chmurze. Aby zobaczyć
prawidłowe informacje o bieżącym statusie, należy odczekać 5–10 minut po zmianie statusu online.
• Nazwa logowania użytkownika lub komputera
Konto skojarzone z zainstalowanym klientem.
• Adres IP
Adres IP komputera hosta.
• Wersja klienta
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Numer wersji oprogramowania klienckiego.
• Czas ostatniej zmiany stanu
Data i godzina ostatniej zmiany stanu klienta po zaewidencjonowaniu się na serwerze.
• Wymagane ponowne uruchomienie komputera

Kolumna
Technologia
ochrony

Opis
Przedstawia następujące informacje:
• Nazwa
Nazwa hosta komputera.
• Stan
Informacja, czy komputer kliencki jest czy nie jest połączony z serwerem zarządzania, czy klient jest
zainfekowany, lub czy są jakiekolwiek oczekujące wykrycia usługi Power Eraser, które wymagają działania
administratora.
• Nazwa logowania użytkownika lub komputera
Konto skojarzone z zainstalowanym klientem.
• Adres IP
Adres IP komputera hosta.
• Uruchomienie ostatniego skanowania
Data i godzina ostatniego pełnego skanowania dysku. Podczas takiego skanowania w poszukiwaniu wirusów
i zagrożeń bezpieczeństwa skanowany jest cały komputer, włącznie z sektorem rozruchowym i pamięcią
systemową. Pełne skanowanie klienta należy przeprowadzać raz w tygodniu.
• <nazwa ochrony> Stan
Stan funkcji ochrony, Włączona lub Wyłączona.
– Komunikat Nie zgłasza stanu oznacza, że klient nie komunikuje się z programem program Symantec
Endpoint Protection Manager.

• <nazwa ochrony> Definicje
•
Informacje o
sieci

Data i numer wersji najnowszego pliku definicji funkcji zainstalowanego na komputerze klienckim Komunikat
Niedostępne oznacza, że nie pobrano definicji do program Symantec Endpoint Protection Manager.
Stan

Przedstawia następujące informacje:
• Nazwa
Nazwa hosta komputera.
• Stan
Informacja, czy komputer kliencki jest czy nie jest połączony z serwerem zarządzania, czy klient jest
zainfekowany, lub czy są jakiekolwiek oczekujące wykrycia usługi Power Eraser, które wymagają działania
administratora.
• Domena/grupa robocza
Domena lub grupa robocza, do której należy dany komputer kliencki.
• Nazwa logowania użytkownika lub komputera
Konto skojarzone z zainstalowanym klientem.
• Adres IP
Adres IP komputera hosta.
• Serwer DNS
Adres IP lub nazwa hosta serwera DNS.
• Serwer WINS
Adres IP lub nazwa hosta serwera WINS.
• Adres MAC
Adres MAC używanej przez komputer karty sieciowej.
• Brama
Nazwa hosta lub adres IP używanej przez komputer bramy.
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Kolumna

Opis

System klienta

Przedstawia następujące informacje:
• Nazwa
Nazwa hosta komputera.
• Stan
Informacja, czy komputer kliencki jest czy nie jest połączony z serwerem zarządzania, czy klient jest
zainfekowany, lub czy są jakiekolwiek oczekujące wykrycia usługi Power Eraser, które wymagają działania
administratora.
• Nazwa logowania użytkownika lub komputera
Konto skojarzone z zainstalowanym klientem.
• Adres IP
Adres IP komputera hosta.
• System operacyjny
System operacyjny komputera, na przykład Windows 10.
• Numer dodatku Service Pack/Kompilacji
Numer dodatku Service Pack dla systemu operacyjnego, na przykład Service Pack 2.
• Wolna pamięć
Przybliżona ilość dostępnej pamięci na komputerze, podana w MB.
• Wolne miejsce na dysku
Przybliżona ilość dostępnego miejsca na dyskach komputera, podana w MB.
• Łączna ilość miejsca na dysku
Przybliżona łączna ilość miejsca na dyskach (całkowita pojemność dysków), podana w MB.

Klienci: Zasady.
Główne zadania, które można wykonać na tej karcie, są związane z niewspólnymi i wspólnymi zasadami dotyczącymi
określonych lokalizacji grupy. Można również skonfigurować wiele zaawansowanych ustawień zabezpieczeń.
Table 295: Dziedziczenie zasad oraz zasady i ustawienia niezależne od lokalizacji
Opcja

Opis

Dziedzicz zasady i ustawienia z
grupy nadrzędnej

W strukturze hierarchicznej podgrupy automatycznie dziedziczą informacje o lokalizacjach i
zasadach z grupy znajdującej się ponad nimi w hierarchii. Dziedziczenie jest domyślnie włączone
dla wszystkich grup. Opcja ta jest wyświetlana tylko po wybraniu dowolnej grupy innej niż grupa
Moja firma.
Ustawienie dziedziczenia zasad nie dotyczy zasad z chmury. Zasady pochodzące z chmury są
oznaczone ikoną, znajdującą się obok opisu zasady. Ikona chmury wskazuje, że zasada dotyczy
bezpośrednio grupy. Ikona chmury ze strzałką wskazuje, że grupa dziedziczy zasadę z grupy
nadrzędnej w konsoli w chmurze.

Niestandardowy system
zapobiegania włamaniom

Umożliwia przypisanie niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom do
grupy, zamiast do indywidualnej lokalizacji. Do grupy można później przypisać dodatkowe
niestandardowe biblioteki systemu zapobiegania włamaniom.

Blokada systemu

Blokada systemu umożliwia kontrolę nad aplikacjami uruchamianymi przez użytkowników na
klientach. Oprogramowanie klienckie zawiera narzędzie o nazwie checksum.exe. Narzędzia tego
należy użyć do utworzenia listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Lista niepowtarzalnych
identyfikatorów plików zawiera informacje o sumie kontrolnej i lokalizacji. Informacje te dotyczą
aplikacji, których użytkowanie w firmie można zatwierdzić lub go zabronić.
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Opcja

Opis

Monitorowanie aplikacji
sieciowych

Po włączeniu monitorowania aplikacji sieciowych klient monitoruje działające na nim aplikacje w
celu wykrycia ewentualnych zmian. Użytkownik może na przykład zdecydować się na zamianę
określonej wersji aplikacji. To działanie zostanie wykryte. Można również poprosić użytkownika o
zgodę na blokowanie instalacji tej aplikacji. Działanie to można też zarejestrować.
Można utworzyć listę wyjątków dla aplikacji, które nie mają być monitorowane. Aplikacje dodane
do listy Niemonitorowane aplikacje nie są monitorowane.

Ustawienia zasady składników
oprogramowania pobieranych za
pomocą usługi LiveUpdate

Wyświetla stosowaną aktualnie zasadę składników oprogramowania pobieranych za pomocą
usługi LiveUpdate. Do określonych grup można stosować różne zasady.

Ustawienia dziennika klienta

Ustawienia dziennika klienta umożliwiają przekazywanie informacji dziennika z klientów do
serwera zarządzania. Ponadto można ustawić rozmiar, czas przechowywania oraz opcje tłumika
dla pamięci podręcznej przekazywania używanej na komputerach klienckich. Ustawienia te
dotyczą wszystkich klientów w grupie.

Ustawienia komunikacji

Wyświetla ustawienia komunikacji wybranego serwera zarządzania. Ustawienia te obejmują
nazwę listy serwerów zarządzania. Można określić, czy w celu pobierania zasad z serwera
zarządzania do klienta ma być stosowany tryb wypychania, czy ściągania. Można określić, czy
informacje o używanych aplikacjach mają być wysyłane do serwera zarządzania. Można ustawić
częstotliwość przekazywania informacji z klienta na serwer zarządzania oraz pobierania przez
klienta informacji z serwera zarządzania.

Ustawienia komunikacji
zewnętrznej

Wyświetla ustawienia komunikacji dotyczące wysyłek, ochrony integralności oraz serwerów proxy.
Na klientach można włączyć wysyłanie do centrum Symantec Security Response informacji o
reputacji plików, wykryciach programu antywirusowego i wykryciach funkcji SONAR dotyczących
wykrytych zagrożeń. Centrum Symantec Security Response używa tych informacji w celu
udoskonalenia reakcji firmy Symantec na zagrożenia i dostosowywania systemu ochrony. Firma
Symantec zaleca włączenie wysyłania tych informacji na komputerach klienckich.
Klientów z systemem Windows i Mac można skonfigurować do nieużywania serwera
proxy, używania domyślnego serwera proxy określonego na komputerze klienckim lub
niestandardowego serwera protokołu HTTPS.

Ustawienia ogólne

Na karcie Ustawienia ponownego uruchomienia można określić sposób ponownego
uruchamiania programuSymantec Endpoint Protection na komputerach klienckich po
zainstalowaniu lub uaktualnieniu.
Na karcie Ustawienia ogólne można skonfigurować ustawienia lokalizacji oraz opcje ponownego
uruchamiania komputerów klienckich.
Na karcie Ustawienia zabezpieczeń można określić, czy w pewnych okolicznościach od
użytkowników mają być wymagane hasła. Określić można również, czy do uwierzytelniania mają
być wymagane certyfikaty cyfrowe. Ponadto można blokować cały ruch, jeżeli zapora nie jest
aktywna.
Na karcie Ochrona integralności można zwiększyć poziom zabezpieczeń oprogramowania
zabezpieczającego firmy Symantec. Można blokować próbę naruszenia integralności klienta lub
ją rejestrować. Można również określić komunikat ostrzegający użytkownika o wszelkich próbach
naruszania integralności.
Ustawienia te są dziedziczone. Ustawień tych nie można edytować na poziomie grupy.

Klienci: Szczegóły
To okienko służy do przeglądania szczegółowych informacji o wybranej grupie lub podgrupie.
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Table 296: Informacje w okienku Szczegóły
Nazwa wiersza

Opis

Nazwa grupy

Nazwa wybranej grupy.

Opis

Opis wybranej grupy.

Nazwa pełnej ścieżki

Pełna ścieżka wybranej grupy, włącznie z nazwą tej grupy.

Liczba komputerów fizycznych

Liczba komputerów fizycznych dodanych do wybranej grupy.

Liczba zarejestrowanych
użytkowników

Liczba zarejestrowanych użytkowników w wybranej grupie.

Utworzony przez

Nazwa użytkownika administratora, który utworzył wybraną grupę.

Utworzona

Data i godzina utworzenia wybranej grupy.

Ostatnia modyfikacja

Data i godzina ostatniej modyfikacji wybranej grupy.

Blokuj nowych klientów

Wskazuje, czy wybrana grupa akceptuje nowych klientów. Wyświetlane wartości to Tak lub Nie.

Numer seryjny zasady

Unikatowy numer seryjny zasady wybranej grupy.

Data zasady

Data i godzina ostatniej aktualizacji zasady.

Numer seryjny niestandardowego Nazwa używanej niestandardowej biblioteki niepowtarzalnych identyfikatorów.
systemu zapobiegania włamaniom

Instaluj pakiety
W tym okienku wyświetlana jest lista pakietów instalacji klienta przypisanych do wybranej grupy.
Table 297: Instaluj pakiety
Kolumna

Opis

Nazwa pakietu

Nazwa pakietu instalacyjnego klienta.

Typ

Typ pakietu instalacyjnego klienta.

Wersja

Wersja pakietu instalacyjnego klienta.

Godzina rozpoczęcia

Data i godzina przypisania pakietu instalacyjnego klienta do grupy.

Dostępna

Zaznaczenie w tej kolumnie wskazuje, że pakiet jest dostępny.

Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania

Wybór typu skanowania
Możliwe jest wybranie żądanego typu skanowania na żądanie dla grupy wybranej w widoku drzewa.
NOTE
W przypadku klientów z systemem Mac dostępne jest tylko skanowanie niestandardowe. W razie uruchomienia
skanowania aktywnego lub pełnego w grupie zawierającej klientów z systemem Mac, klienci z systemem Mac
uruchamiają skanowanie niestandardowe.
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Table 298: Typy skanowań na żądanie
Typ skanowania

Opis

Skanowanie aktywne

Przeprowadzane jest szybkie skanowanie pamięci systemowej i lokalizacji zazwyczaj atakowanych przez
wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa.

Skanowanie pełne

Skanowanie całego komputera, włącznie z sektorem rozruchowym i pamięcią systemową.

Skanowanie
niestandardowe

Skanowanie zgodnie z ustawieniami skanowań na żądanie skonfigurowanymi dla wybranego komputera
lub grupy w zasadzie ochrony przed wirusami i programami typu spyware.
Domyślnie ustawienia powodują skanowanie wszystkich folderów i typów plików.
Można skonfigurować skanowanie niestandardowe, aby skanować jedynie określone pliki i foldery.
Żądane ustawienia można skonfigurować w zasadzie klienta lub grupy. Następnie można przeprowadzić
skanowanie niestandardowe z tymi ustawieniami.

Dodaj grupę dla nazwa grupy
To okno dialogowe umożliwia dodanie nowej grupy do wybranej grupy lub podgrupy. Nazwa grupy może zawierać
maksymalnie 990 znaków. Pełna ścieżka nazwy grupy może zawierać maksymalnie 1000 znaków. Nie można używać
następujących znaków: " / \ * ? < > | : &
Do grupy Domyślna nie można dodawać podgrup.
Zarządzanie grupami klientów

Dodawanie komputera dla nazwa grupy
Nowego klienta można dodać w trybie komputera, aby chronić komputer bez względu na to, kto się do niego zaloguje. W
trybie komputera klient uzyskuje zasady z grupy, do której należy dany komputer. Komputer kliencki jest chroniony przez
klienta przy użyciu tych samych zasad, niezależnie od zalogowanego na nim użytkownika.
Table 299: Opcje okna dialogowego Dodawanie komputera
Opcja

Opis

Nazwa
komputera

Nazwa komputera lub pełna nazwa komputera.

Domena

Nazwa domeny albo grupy roboczej systemu Windows. Aby dodać komputer, należy znać jego nazwę komputera
i domenę systemu Windows. Jeśli komputer nie należy do domeny systemu Windows, należy do grupy roboczej
systemu Windows.
Nazwa domeny może składać się z maksymalnie 32 znaków.

Opis

Opcjonalny opis zawierający dodatkowe szczegóły dotyczące komputera.
Wszystkie znaki są dozwolone. Pole opisu może zawierać maksymalnie 256 znaków.

Dodawanie użytkownika dla nazwa grupy
Klienta można dodać w trybie użytkownika, aby klient uzyskiwał zasady z grupy, do której należy użytkownik. Zasady
stosowane do komputera klienckiego zmieniają się w zależności od użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze.
Tryb użytkownika można stosować również dla użytkowników, którzy logują się do wielu komputerów klienckich.
Aby dodać klienta, należy znać nazwę użytkownika i nazwę domeny systemu Windows lub grupy roboczej, do której
należy użytkownik.
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Table 300: Opcje okna dialogowego Dodawanie użytkownika
Opcja

Opis

Nazwa
użytkownika

Niepowtarzalna nazwa użytkownika, który loguje się na komputer kliencki.

Nazwa domeny Użytkownik należy do domeny systemu Windows lub grupy roboczej systemu Windows.
Należy określić jedną z następujących opcji:
• Zaloguj w domenie
Nazwa domeny systemu Windows
• Zaloguj na komputer lokalny
Grupa robocza systemu Windows
Opis

Opcjonalny opis zawierający dodatkowe szczegóły dotyczące użytkownika.
Opis może mieć długość co najwyżej 256 znaków. Wszystkie znaki są dozwolone.

Zintegruj z drzewem jednostki organizacyjnej
To okno dialogowe umożliwia zaimportowanie jednostek organizacyjnych lub kontenerów z serwera Active Directory lub
serwera LDAP.
Jednostki organizacyjnej nie można umieścić w więcej niż jednym drzewie grup.
Proces ten może zająć nieco czasu, w zależności od liczby użytkowników w jednostce lub kontenerze.
Table 301: Opcje dostępne podczas importowania jednostki organizacyjnej lub kontenera
Opcja

Opis

Domena

Domena serwera będącego hostem usługi Active Directory lub LDAP.

Odśwież

Umożliwia odświeżenie zawartości struktury jednostki organizacyjnej lub zawartości kontenera.

Szukaj klientów
Za pomocą tego okna dialogowego można wyszukać informacje o jednym lub wielu klientach w grupie. Można na
przykład sprawdzić, na których komputerach klienckich znajduje się najnowszy plik zasad.
Narzędzie kwerendy danych zapewnia predefiniowane kryteria wyszukiwania, operatory porównania i wartości. Kwerenda
danych łączy warunki wyszukiwania przy użyciu operatora logicznego AND. Wyświetlone wyniki można wyeksportować
do pliku tekstowego.
Aby zebrać informacje o użytkownikach, należy kliknąć pozycję Administrator > Instaluj pakiety > Ustaw zbieranie
informacji o użytkownikach.
Table 302: Opcje wyszukiwania komputerów
Opcja

Opis

Znajdź

Umożliwia wyszukiwanie komputerów klienckich na podstawie trybu działania klienta (w trybie komputera lub trybie
użytkownika).
Opcja W grupie umożliwia wyświetlenie grupy wybranej w widoku drzewa Klienci.

Kryteria
wyszukiwania

Wyświetla listę atrybutów dotyczących klienta, komputera klienckiego lub użytkownika. Aby wyświetlić dostępną
listę, można kliknąć w pustej komórce w obszarze Pole wyszukiwania. Menu rozwijane umożliwia wybór kryterium
wyszukiwania.
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Opcja

Opis

Operator
porównania

Wyświetla listę operatorów. Można kliknąć pustą komórkę w obszarze Operator wyszukiwania, a następnie z
menu rozwijanego wybrać jeden z następujących operatorów:
• = (równa się)
• = (nie równa się)
• (większy niż)
• < (mniejszy niż)
• = (większy lub równy)
• <= (mniejszy lub równy)
• LIKE
Na początku i końcu wpisanego ciągu umieszczany jest symbol wieloznaczny „%”. Następnie kwerenda ta
znajduje wszystkie ciągi zaczynające się lub kończące wpisaną wartością albo ją zawierające.

Value

Umożliwia wprowadzenie nowej wartości lub wybranie wartości predefiniowanej. Można kliknąć pustą komórkę
w obszarze Wartość, aby wprowadzić wyszukiwany ciąg. Kryterium wyszukiwania wybrane w kolumnie Pole
wyszukiwania określa wartość, którą należy wpisać. W ciągach nie są rozróżniane wielkie i małe litery. Za pomocą
operatora LIKE można dopasowywać częściowe wpisy, zgodnie z opisem opcji Operator porównania.

Eksportuj

Zapisuje wyniki kwerendy w pliku tekstowym.

Eksportowanie ustawień komunikacji dla nazwa grupy
Utworzenie nowego pliku komunikacji klient-serwer i zastąpienie tego pliku na kliencie może być konieczne w
następujących sytuacjach:

•
•
•
•

W celu ponownego ustanowienia połączenia między klientem a serwerem.
W celu zmiany grupy, w której znajduje się klient.
W celu przekonwertowania klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego.
W celu przekonwertowania klienta zarządzanego na klienta niezarządzanego.

Plik komunikacji umożliwia zarejestrowanie komputera klienckiego w określonej grupie i nawiązanie połączenia z
serwerem zarządzania.
Plik ten zawiera następujące ustawienia:

•
•
•
•

Serwer zarządzania, z którym powinien łączyć się komputer kliencki.
Informację, czy serwer zarządzania wypycha, czy ściąga plik zasad do lub z klienta.
Częstotliwość przesyłania danych przez klientów w przypadku, gdy klienci ściągają plik zasad.
Grupa, w której ma być umieszczony przekonwertowany klient.

Po wyeksportowaniu pliku komunikacji do komputerów klienckich należy go zaimportować na kliencie. Domyślna nazwa
pliku to nazwa grupy_sylink.xml.
Table 303: Opcje eksportowania ustawień komunikacji grupy
Opcja

Opis

Wyeksportuj Określa lokalizację, w której zostanie zapisany plik — na komputerze lub w lokalizacji sieciowej. Domyślna nazwa pliku
do
to nazwa grupy_sylink.xml.
Preferowany Określa, czy zasady tej grupy mają być stosowane do komputerów w grupie, czy do użytkowników w grupie:
tryb zasady • Tryb komputera
Określa, że zasady są stosowane do komputerów, które uwierzytelniają się na serwerze zarządzania.

• Tryb użytkownika

Określa, że zasady są stosowane do użytkowników, którzy logują się do komputerów i uwierzytelniają się na
serwerze zarządzania.
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Właściwości grupy
W oknie dialogowym Właściwości grupy wyświetlane jest zestawienie informacji o wybranej grupie. Można edytować opis
grupy i blokować nowych klientów z grupy.
Table 304: Opcje okna dialogowego Właściwości grupy.
Opcja

Opis

Identyfikator grupy

Numer identyfikacyjny grupy.

Nazwa

Nazwa grupy, taka jak wyświetlana w drzewie Widok.

Opis

Umożliwia podanie opisu grupy. To pole jest opcjonalne i służy wyłącznie do celów
informacyjnych.

Nazwa pełnej ścieżki

Pełna ścieżka do wybranej grupy.

Liczba komputerów fizycznych

Liczba komputerów w wybranej grupie.

Liczba zarejestrowanych
użytkowników

Liczba użytkowników w wybranej grupie.

Utworzona przez

Nazwa administratora, który utworzył wybraną grupę.

Utworzona

Data i godzina utworzenia grupy.

Ostatnia modyfikacja

Data i godzina ostatniej modyfikacji grupy.

Numer seryjny zasady

Automatycznie generowany numer seryjny stosowanej zasady.

Data zasady

Data i sygnatura czasowa utworzenia zasady.

Numer seryjny
niestandardowego systemu
zapobiegania włamaniom

Automatycznie generowany numer seryjny stosowanej zasady Sygnatury niestandardowego
systemu zapobiegania włamaniom.

Blokuj nowych klientów

Gdy opcja ta jest włączona, uniemożliwia automatyczne dodawanie użytkowników i komputerów
do grupy. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Zarządzanie grupami klientów

Ustaw filtr wyświetlania
W tym oknie dialogowym można przefiltrować klientów wyświetlanych dla wybranej grupy.
NOTE
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zachowuje ustawienie filtrowania i przechowuje je
wraz z nazwą logowania administratora lub administratora z ograniczeniami. Jeśli administrator ustawi warunek
filtrowania, warunek ten jest zachowywany dla tego administratora. Administratorzy widzą tylko swoje filtry.
Table 305: Opcje filtru wyświetlania
Opcja

Opis

Typ platformy

Umożliwia wyświetlenie komputerów z klientem systemu Windows, klientem systemu Mac lub klientem systemu
Linux. Można również wyświetlić wszystkich klientów jednocześnie.

Typ klienta

Umożliwia wyświetlenie komputerów klienckich według typów kont klientów. Klientów należy skonfigurować przy
użyciu konta użytkownika lub konta komputera, w zależności od żądanego sposobu stosowania zasad do klientów
w grupie.
Przełączanie klienta systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera
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Opcja

Opis

Utworzeni nowi Umożliwia wyświetlenie komputerów już dodanych przy użyciu konta użytkownika lub konta komputera, ale
użytkownicy
na których nie jest jeszcze zainstalowany klient. Za pomocą tej listy można sprawdzić, które komputery nadal
lub komputery, wymagają zainstalowania klienta.
na których nie
zainstalowano
jeszcze
oprogramowania
klienckiego
Wyklucz
nietrwałych
klientów VDI w
trybie offline

Umożliwia wykluczenie z wyświetlania nietrwałych klientów będących w trybie offline w infrastrukturach VDI.

Liczba wyników Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby klientów wyświetlanych na jednej stronie. Można wyświetlać
na stronie
maksymalnie 999 komputerów.

Dodawanie wyjątku Detektora niezarządzanych
W tym oknie dialogowym można skonfigurować wyjątek. Można użyć zakresu adresów IP lub konkretnego adresu MAC.
Table 306: Opcje wyjątków Detektora niezarządzanych
Opcja

Opis

Wyklucz wykrywanie zakresu
adresów IP

Początkowy i końcowy adres IP zakresu adresów, które mają zostać wykluczone z wykrywania.

Wyklucz wykrywanie adresu
MAC

Adres MAC urządzenia, które ma być wykluczone z wykrywania.

Wyjątki Detektora niezarządzanych
Detektor niezarządzanych wykrywa wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci. W tym oknie dialogowym można określić
urządzenia wykluczone z wykrywania jako urządzenia niezarządzane. Można na przykład wykluczyć urządzenia, na
których nigdy nie jest uruchamiane oprogramowanie klienckie, takie jak drukarki.

Importowanie użytkowników LDAP
Przedstawia liczbę zaimportowanych użytkowników usługi Active Directory lub LDAP.

Klienci: Właściwości
We właściwościach klienta można sprawdzić szczegółowe informacje o jego sprzęcie, oprogramowaniu, sieci i
użytkowniku.
Wszystkie informacje wyświetlane na tych kartach są zgodne ze stanem podczas ostatniego udanego
zaewidencjonowania na serwerze zarządzania.
Karta Ogólne przedstawia informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera klienckiego.
Karta Sieć przedstawia związane z siecią informacje dotyczące komputera klienckiego.
Karta Klienci przedstawia informacje o instalacji klienta Symantec Endpoint Protection.

775

Na karcie Informacje o użytkowniku wyświetlane są informacje wprowadzone przez użytkownika po wyświetleniu
monitu funkcji zbierania informacji o użytkownikach. Zbieranie informacji o użytkownikach można w każdej chwili
włączyć w obszarze Administrator > Pakiety instalacyjne > Ustawianie zbierania informacji o użytkownikach.
Ustawianie zbierania informacji o użytkownikach
Table 307: Karta Ogólne
Value

Opis

Opis

Opis komputera klienckiego, który można dostosować w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager.

Nazwa komputera

Nazwa komputera klienckiego.

Nazwa użytkownika
logowania

Konto komputera użyte do zalogowania.

Grupa

Grupa klientów na serwerze zarządzania, do której należy komputer kliencki.

Domena lub grupa
robocza

Domena lub grupa robocza systemu Windows, do której należy dany komputer kliencki.

Opis komputera

Opis komputera określony we właściwościach systemu komputera klienckiego.

Procesor

Liczba, rodzina, i szybkość procesorów.

Pamięć

Łączna ilość pamięci fizycznej. Łączną wolną pamięć można sprawdzić na karcie Klienci.

Wersja systemu BIOS

Typ i wersja systemu BIOS.

System operacyjny

System operacyjny (platforma i wersja).

Jądro

Wersja jądra systemu operacyjnego zainstalowanego na danym komputerze. Dotyczy wyłącznie klientów w
wersji Linux. Pole puste dla klientów z systemem Windows lub Mac.

Dodatek Service Pack

Dodatek Service Pack.

Urządzenie TPM

Typ urządzenia sprzętowego Trusted Platform Module (TPM), o ile obecne.

Unikatowy identyfikator Unikalny identyfikator instalacji klienta Symantec Endpoint Protection tworzony podczas instalacji. Unikalny
identyfikator identyfikuje jednoznacznie komputer w bazie danych.
Klucz sprzętowy

Unikatowy identyfikator konfiguracji sprzętowej danego komputera klienckiego.

UUID

Unikalny identyfikator systemu BIOS danego komputera. Można wykorzystać numer UUID systemu BIOS
do inwentaryzacji zasobów lub innych podobnych zadań.

Język systemu
operacyjnego

Język zainstalowanego systemu operacyjnego.

Łączna ilość miejsca na Łączna liczba miejsca na dyskach komputera. Łączne wolne miejsce na dysku można sprawdzić na karcie
dysku
Klienci.
Dostawca aktualizacji
grupy

Wskazuje, czy komputer kliencki jest dostawcą aktualizacji grupy.

Stan wdrażania

Wskazuje, czy wdrażanie i instalacja powiodły się, czy nie.

Komunikat o wdrażaniu Wyświetla komunikaty zwracane po instalacji przez klienta Symantec Endpoint Protection.
Docelowa wersja
wdrażania

Wersja klienta Symantec Endpoint Protection przeznaczona do wdrożenia.

Bieżąca wersja
wdrożenia

Bieżąca wersja klienta Symantec Endpoint Protection.

Czas ostatniego
wdrażania

Data ostatniej instalacji klienta Symantec Endpoint Protection.

Platforma wirtualizacji

Platforma hostowania wirtualnych komputerów klienckich, na przykład VMWare. Komputery klienckie inne
niż wirtualne zgłaszają platformę „n/d”.
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Value

Opis

Numer seryjny

Dla maszyn wirtualnych, pokazuje numer seryjny VMware.

Typ instalacji

Pokazuje czy klient Symantec Endpoint Protection jest klientem standardowym, wbudowanym, VDI
czy klientem ciemnej sieci. W przypadku starszych wersji klientów pokazuje czy klient jest w rozmiarze
standardowym lub zmniejszonym.

Stan Filtrów Zapisu

Informacja czy filtry zapisu systemu Windows są zainstalowane na tym kliencie.

Table 308: Karta Sieć
Value

Opis

Ostatni połączony
adres IP

Adres IP zgłoszony podczas ostatniego połączenia komputera klienckiego z serwerem zarządzania. Jeśli w
środowisku stosowana jest translacja adresów sieciowych (NAT), wartość ta może różnić się od adresu IP.

Serwer DHCP

Serwer DHCP, z którym łączy się komputer kliencki.

Serwery DNS

Serwery DNS, z którymi łączy się komputer kliencki.

Serwery WINS

Serwery WINS, z którymi łączy się komputer kliencki.

Adresy

Różne typy adresów zgłaszane przez komputer kliencki. Adresów każdego rodzaju może być więcej niż po
jednym.
• Adres IP
Adres IP.
• Adres MAC
Niepowtarzalny adres interfejsu sieciowego skojarzony z danym adresem IP.
• Brama domyślna
Używana brama domyślna.

Table 309: Karta Klienci
Value

Opis

Klient

Zgłoszony typ instalacji klienta.

Wersja
oprogramowania
klienckiego

Wersja kompilacji programu Symantec Endpoint Protection.

Wersja poprawek
zabezpieczeń klienta

Wersja poprawek zabezpieczeń klienta Symantec Endpoint Protection.
Pobieranie poprawek zabezpieczeń programu Endpoint Protection na klienty systemu Windows

Bieżący numer seryjny
zasady

Numer seryjny aktualnie używanej zasady serwera zarządzania.

Definicje wirusów

Data i numer wersji używanych definicji wirusów.

Definicje funkcji
SONAR

Data i numer wersji używanych definicji funkcji SONAR.

Definicje systemu
zapobiegania
włamaniom

Data i numer wersji używanych definicji sygnatur systemu zapobiegania włamaniom.

Definicje funkcji
Ochrona pobierania

Data i numer wersji używanych definicji funkcji Download Insight.

Definicje EDR

Data i numer wersji najnowszych składników produktu EDR (Endpoint Detection and Response). EDR
zapewnia serwerom EDR informacje analityczne. Te definicje są aktualizowane przez usługę LiveUpdate.

Konfiguracja i
biblioteka CNT

Dane oraz numer wersji usługi Konfiguracja i biblioteka wspólnej sieci komunikacyjnej wykorzystywanej
przez funkcję Wykrywanie zagrożeń i odpowiedzi dla systemu końcowego.

777

Value

Opis

Treści statyczne AML

Stan treści statycznych AML.

Definicje WTR

Data i numer wersji Przekierowania ruchu sieciowego. Przekierowanie ruchu sieciowego chroni komputery
klienckie z systemami Windows i Mac przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu.

Stan integralności
hosta

Stan weryfikacji integralności hosta, albo Sukces, albo Wyłączono.

Opis kodu przyczyny
integralności hosta

Opis stanu weryfikacji integralności hosta.

Czas ostatniej zmiany
stanu

Czas ostatniego zgłoszenia zmiany stanu przez klienta.

Przesunięcie strefy
czasowej

Przesunięcie (w godzinach) strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT).

Wolna pamięć

Pamięć dostępna na komputerze klienckim.

Wolne miejsce na
dysku

Miejsce na dysku twardym dostępne na komputerze klienckim.

Status ograniczania
ataków na pamięć

Informacja czy Ograniczanie ataków na pamięć jest włączone. Można włączyć funkcję Ograniczania
ataków na pamięć w zabezpieczeniach w zasadzie Zapobieganie włamaniom.

Niska przepustowość

Stan funkcji Niska przepustowość.
Do korzystania z funkcji Niska przepustowość jest wymagana rejestracja program Symantec Endpoint
Protection Manager w konsoli w chmurze.

Stan Intensywnej
ochrony

Stan funkcji Intensywna ochrona.
Do korzystania z funkcji Intensywna ochrona jest wymagana rejestracja program Symantec Endpoint
Protection Manager w konsoli w chmurze.

Status Przekierowania
ruchu sieciowego

Wyświetla status Przekierowania ruchu sieciowego.
• Włączone: Przekierowanie ruchu sieciowego jest zainstalowane i włączone na komputerze.
• Nie zainstalowane: Przekierowanie ruchu sieciowego nie zostało zainstalowane jako część Zestawu
funkcji instalacji klienta w pakiecie instalacyjnym.
• Wyłączone przez zasadę. Zasady przekierowania ruchu sieciowego nie są włączone dla klientów w tej
grupie.
• Nieprawidłowe działanie: Przekierowanie ruchu sieciowego nie działa poprawnie. Adres URL PAC jest
niepoprawny lub token jest nieprawidłowy.
Przekierowanie ruchu sieciowego wymaga licencji na usługi Symantec Web Security. W wersji 14.3 RU1
nazwa Zasada integracji została zmieniona na Zasadę przekierowania ruchu sieciowego

Komunikat
Przekierowania ruchu
sieciowego

Wyświetla stan Przekierowania ruchu sieciowego w dzienniku Przekierowania ruchu sieciowego na
kliencie.

Stan skanowania
poza pasmem dla
systemu zapobiegania
włamaniom

Skanowanie poza pasmem zmienia model przetwarzania dla ruchu sieciowego i może powodować
problemy ze zgodnością z innymi sterownikami platformy filtrowania systemu Windows (WFP). Dlatego po
włączeniu tej opcji firma Symantec zaleca przetestowanie skanowania poza pasmem transmisyjnym przed
wdrożeniem go w środowisku produkcyjnym. Charakterystyka wydajności zależy od obciążenia.

Stan funkcji Endpoint
Threat Defense dla
usługi AD

Program Symantec Endpoint Threat Defense for Threat Defense for Active Directory (AD) skutecznie
kontroluje to, jak osoba atakująca widzi wewnętrzne zasoby organizacji — wszystkie urządzenia końcowe,
serwery, użytkowników, aplikacje i poświadczenia przechowywane lokalnie. To rozwiązanie samodzielnie
uczy się struktury usługi Active Directory w całej organizacji i używa tych danych do autentycznej i
nieograniczonej obsfukacji. Dodano w 14.2 RU1.

Stan włączenia adresów Reputacja adresów URL w zasadach systemu zapobiegania włamaniom identyfikuje zagrożenia
URL
pochodzące z domen i adresów URL, które mogą dostarczać złośliwe treści, takie jak złośliwe
oprogramowanie, próby dokonania oszustwa, wyłudzenia informacji i spam. Reputacja adresu URL
umożliwia zablokowanie dostępu do adresów internetowych, które są identyfikowane jako znane źródła ze
złośliwą zawartością.
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Listy serwerów zarządzania
Dodawanie serwera zarządzania
Można określić adres IP lub nazwę hosta programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Można także
dostosować numery portów używanych w celu szyfrowanej i nieszyfrowanej komunikacji między serwerem zarządzania a
jego klientami.
Table 310: Okno dialogowe Dodawanie serwera zarządzania
Opcja

Opis

Adres serwera

Umożliwia dodawanie lub edycję adresu IP lub nazwy hosta serwera zarządzania. Jeśli określony zostanie adres IP
lub nazwa hosta serwera zarządzania, zostaną one dodane do listy serwerów zarządzania.
Adres IP uwzględnia protokoły IPv4 i IPv6. W przypadku protokołu IPv6 nie trzeba ujmować adresu w nawiasach
kwadratowych. Konsola zarządzania automatycznie dodaje nawiasy kwadratowe, jeśli są potrzebne.

Dostosuj port
HTTP

Umożliwia dostosowanie numeru portu używanego przez klientów do łączenia się z serwerem zarządzania.
Domyślny numer portu TCP w przypadku protokołu HTTP to 8014.

Dostosuj port
HTTPS

Umożliwia dostosowanie numeru portu używanego przez klientów do szyfrowanego łączenia się z serwerem
zarządzania. Domyślny numer portu TCP w przypadku protokołu HTTPS to 443.
Począwszy od wersji 14, program program Symantec Endpoint Protection Manager domyślnie instaluje nowe
instalacje z protokołem HTTPS.

Nazwa listy serwerów zarządzania: Przypisane grupy i lokalizacje
To okno dialogowe umożliwia sprawdzenie, do których grup została przypisana wybrana lista serwerów zarządzania.
Ikony grup z ikoną wybranego serwera zarządzania są oznaczone białym znacznikiem wyboru. Grupy niedostępne
(nieaktywne) dziedziczą z grupy nadrzędnej.

Listy serwerów zarządzania
Aby określić kolejność łączenia się z serwerem klientów w określonej grupie, można utworzyć niestandardową listę
serwerów zarządzania.
Table 311: Opcje listy serwerów zarządzania
Opcja

Opis

Nazwa i opis

Nazwa i opis domyślnej listy serwerów zarządzania dla lokacji domyślnej po instalacji początkowej. W
przypadku dodania listy serwerów zarządzania wyświetlana jest jej nazwa i opis wybrane w okienku Listy
serwerów zarządzania.

Użyj protokołu HTTP

Umożliwia określenie, czy do komunikacji ma być używany protokół HTTP. Domyślny numer portu TCP w
przypadku protokołu HTTP to 8014.

Użyj protokołu HTTPS

Umożliwia określenie, czy do komunikacji z serwerem używającym protokołu SSL (Secure Sockets Layer)
ma być używany protokół HTTPS. Domyślny numer portu TCP w przypadku protokołu HTTPS to 443.
W celu komunikacji zamiast domyślnego protokołu HTTP można używać protokołu HTTPS. Ponadto można
wybrać niestandardowe numery portów protokołu HTTP i HTTPS, tworząc niestandardową listę serwerów
zarządzania. Porty należy jednak wybrać przed zainstalowaniem klientów. W przeciwnym razie komunikacja
klient–serwer nie będzie możliwa. W przypadku zmiany protokołu lub numerów portów serwera zarządzania
należy je poddać edycji na liście serwerów zarządzania. Klienci mogą wówczas wznowić komunikację.
Począwszy od wersji 14, program program Symantec Endpoint Protection Manager domyślnie instaluje nowe
instalacje z protokołem HTTPS.
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Opcja

Opis

Podczas używania
protokołu HTTPS
weryfikuj certyfikat

Od klienta wymagana jest weryfikacja certyfikatu w zaufanym zewnętrznym urzędzie certyfikacji.

Serwery zarządzania

Wyświetlany jest tu priorytet i adres IP lub nazwa hosta serwera zarządzania. Priorytet i adres IP są
wyświetlane na domyślnej liście serwerów zarządzania dla lokacji domyślnej po instalacji początkowej. W
przypadku dodania listy serwerów zarządzania wyświetlane są tu również priorytety i adresy IP lub nazwy
hosta serwerów zarządzania na dodanej liście. Priorytet i adres IP wybierany jest w okienku Listy serwerów
zarządzania.
Można ustawić priorytety i dodać dowolną liczbę serwerów zarządzania o poszczególnych priorytetach.
Klienci próbują najpierw łączyć się z serwerami zarządzania o wyższym priorytecie na liście serwerów
zarządzania. Zadanie to można wykonać przed zainstalowaniem jakichkolwiek klientów. W przypadku
dodania wielu serwerów zarządzania o tym samym priorytecie klienci mogą łączyć się z dowolnym z
serwerów zarządzania o tym priorytecie. Klienci automatycznie równoważą obciążenie dostępnych serwerów
zarządzania o tym samym priorytecie.

Zastępowanie listy serwerów zarządzania
Inną listę serwerów zarządzania można zastosować do grup, przypisując wybraną listę albo zastępując wybraną listę
inną wybraną listą. Przykład: dostępne są trzy listy, Domyślna lista serwerów zarządzania, Lista2 i Lista3. Domyślną
listę serwerów zarządzania można zamienić na Listę3, ale nie można jednocześnie zastąpić Listy2 Listą3. Zarówno
Domyślną listę serwerów zarządzania, jak i Listę2 można zastąpić jednocześnie za pomocą polecenia Przypisz listę.
Table 312: Zastępowanie listy serwerów zarządzania
Opcja

Opis

Nazwa starej listy
serwerów zarządzania

Bieżąca lista serwerów zarządzania lokacji.

Nazwa starej listy
serwerów zarządzania

Nazwy wszystkich list serwerów zarządzania, które można wybrać w celu zastąpienia starej listy
serwerów zarządzania.

Pola wyboru grup i
lokalizacji

Umożliwiają zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia grup, dla których ma zostać zastąpiona lista
serwerów zarządzania. Pogrubienie nazw grup wskazuje bieżącą listę serwerów zarządzania. Nie można
zastąpić listy grupy, która dziedziczy z grupy nadrzędnej. Grupy dziedziczące wyświetlają następujący
tekst: [dziedzicz z grupy nadrzędnej].

Zastąp

Umożliwia zastąpienie starej listy serwerów zarządzania zaznaczonych grup i lokalizacji nową listą
serwerów zarządzania.

Zastosuj listę serwerów zarządzania
Po utworzeniu listy serwerów zarządzania należy zastosować ją do jednej albo wielu grup lub lokalizacji, aby lista
serwerów zarządzania zaczęła działać.
Table 313: Stosowanie listy serwerów zarządzania do grupy lub lokalizacji
Opcja
Lista serwerów zarządzania

Opis
Przedstawia nazwę listy serwerów zarządzania, która ma być stosowana do grup i lokalizacji.

Pola wyboru grup i lokalizacji Określa grupy i lokalizacje, do których ma być zastosowana lista serwerów zarządzania. Do grup lub
lokalizacji wyróżnionych pogrubieniem już jest stosowana wyświetlana lista serwerów zarządzania.
Przypisz

Umożliwia zastosowanie listy serwerów zarządzania do wybranych grup lub lokalizacji.
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Karta Strona Klienci > Zasady
Ustawienia komunikacji dla <nazwa_grupy>
W oknie dialogowym Ustawienia komunikacji można skonfigurować komunikację między serwerem zarządzania a
klientem.
Table 314: Ustawienia komunikacji między serwerem zarządzania a klientem
Opcja

Opis

Włącz komunikację
Zapewnia utrzymanie połączenia serwera zarządzania i komputerów klienckich w tej lokalizacji, nawet w
między klientami a
razie wyłączenia połączenia dla grupy.
serwerem zarządzania
Note: Opcja ta jest wyświetlana, jeśli dla lokalizacji nie zaznaczono opcji Użyj ustawień komunikacji
grupy.
Lista serwerów
zarządzania

Umożliwia określenie serwerów zarządzania, z którymi mogą się łączyć klienci należący do grupy.
Na tej liście rozwijanej znajdują się serwery dodane wcześniej przez użytkownika z listy serwerów
zarządzania w okienku Składniki zasady. Można stosować tylko jedną listę serwerów zarządzania naraz.

Pobieranie

Umożliwia pobranie zasad z dowolnego serwera z listy serwerów zarządzania przy użyciu jednej z
następujących metod:
• Pobierz zasady i składniki oprogramowania z serwera zarządzania
Ustawienie specyficzne tylko dla grupy.
• Tryb wypychania
Klient ustanawia stałe połączenie z serwerem. Serwer natychmiast informuje klienta o zmianach swojego
stanu.
• Tryb ściągania
Klient łączy się z serwerem w równych odstępach czasu, w zależności od ustawionej częstotliwości
pulsu. Po połączeniu klient sprawdza stan serwera.
Ze względu na stałe połączenie, tryb wypychania wymaga dużej przepustowości sieci. W większości
przypadków klienci mogą pracować w trybie ściągania.

Przekaż

Zapamiętaj aplikacje uruchamiane na komputerach klienckich
Klient zbiera informacje dotyczące aplikacji uruchamianych na kliencie i wysyła te dane do serwera
zarządzania.
W celu wyszukiwania i wyświetlania informacji o tych aplikacjach można użyć narzędzia kwerendy
dostępnego w każdym okienku zasady.
Note: Aby włączyć to ustawienie, należy również włączyć zapamiętywanie aplikacji w całej lokacji.
Note: Właściwości lokacji: Ogólne
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Opcja
Interwał pulsu

Opis
Interwał pulsu
Częstotliwość, z jaką klient komunikuje się z serwerem i odbiera od niego ustawienia.
W każdym interwale pulsu serwer podejmuje następujące działania:
• Aktualizuje dzienniki.
• Aktualizuje zasadę zabezpieczeń.
• Sprawdza stan komunikacji między klientem a serwerem.
Domyślna wartość interwału pulsu to 5 minut.
Pozwól klientom natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne
(Tylko system Windows) Po włączeniu tej opcji klient przekazuje zdarzenia krytyczne do serwera
zarządzania natychmiastowo — bez oczekiwania na interwał pulsu. Zdarzenia krytyczne obejmują wszystkie
znalezione zagrożenia (z wyjątkiem plików cookie) oraz wszystkie zdarzenia włamań. Zdarzenia zmian w
systemie nie są traktowane jako krytyczne. Domyślnie ta opcja jest włączona.
Powiadomienia administratora mogą być przesyłane natychmiastowo, jeśli okres tłumienia odpowiednich
powiadomień ma ustawioną wartość Brak.
Note: Natychmiastowe wysyłanie zdarzeń krytycznych jest możliwe tylko w przypadku klientów
korzystających z wersji 12.1.4 lub nowszej. W przypadku wcześniejszych klientów zdarzenia są wysyłane
tylko w interwałach pulsu.
Tryb pobierania (wypychania lub ściągania) nie wchodzi w interakcje z tym ustawieniem.

Losowość pobierania Włącz losowość
Umożliwia skonfigurowanie w programie program Symantec Endpoint Protection Manager losowego
pobierania składników oprogramowania z domyślnego serwera zarządzania albo dostawcy aktualizacji
grupy. Zazwyczaj nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.
Preferencje
ponownego
połączenia

Podczas instalowania pakietu instalacyjnego klienta należy określić grupę, w której zostanie umieszczony
klient. Klienta można przenieść do innej grupy. Jeśli klient zostanie później usunięty lub rozłączony, a
następnie ponownie dodany i połączony, klient wróci do oryginalnej grupy. Za pomocą tych ustawień można
zachować klienta w grupie, do której został ostatnio przeniesiony.
• Użyj ostatnio używanego ustawienia grupy klienta
(Windows i Mac) Ustawienia należy zastosować do grupy, w której znajdował się klient przed
rozłączeniem.
• Użyj ostatnio używanego ustawienia trybu użytkownika/trybu komputera klienta
(Tylko system Windows) Jeśli nowy użytkownik zaloguje się na komputer kliencki skonfigurowany w
trybie użytkownika, klient pozostanie w grupie poprzedniego użytkownika.
Przełączanie klienta systemu Windows między trybem użytkownika i trybem komputera
Funkcja ta jest obsługiwana w grupach, ale nie w lokalizacjach.
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Ustawienia ogólne dla nazwa grupy: Ustawienia ogólne
To okno dialogowe służy do konfigurowania ogólnego wykrywania lokalizacji. Ustawienia te są stosowane dla każdego
klienta w wybranej grupie.
Opcja
Ustawienia lokalizacji

Opis

• Pamiętaj ostatnią lokalizację

•

Przy początkowym logowaniu klientowi zostaje przypisana ostatnio użyta przez niego
lokalizacja. Jeżeli włączona jest funkcja wykrywania lokalizacji, klient przełącza się do
odpowiedniej lokalizacji po kilku sekundach. W przeciwnym razie użytkownik może ręcznie
przełączać dowolne lokalizacje, nawet jeśli klient podlega kontroli serwera.
Jeżeli włączona jest lokalizacja kwarantanny, klient może do niej przejść po krótkiej chwili.
Włącz wykrywanie lokalizacji
Funkcja ta automatycznie wybiera prawidłową lokalizację, w której umieszczane są klienty.
Lokalizacja określa stosowane zasady. Klient jest uruchamiany ponownie w tej samej
lokalizacji, w której był umieszczony, zanim użytkownik wyłączył komputer kliencki.

Note: Funkcji wykrywania lokalizacji można używać tylko dla klientów w podgrupach, które nie
dziedziczą zasad z grupy nadrzędnej.
Domyślnie te opcje są włączone.
Wyłącz ikonę obszaru
powiadomień

Użyj tej opcji dla klientów, którzy działają na serwerze terminalowym (takich jak Microsoft Terminal
Server lub Citrix Presentation Server) i powodują wysokie zużycie procesora i pamięci. Wyłączenie
ikony obszaru powiadomień (ikony zasobnika systemu) aby zapobiec uruchamianiu wielu
wystąpień procesów sesji użytkownika (takich jak SmcGui.exe i ccSvcHost.exe).
Jeśli funkcja jest włączona, powoduje zmianę parametru HKEY_LOCAL_MACHINE

\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\SMC\LaunchSmcGui w rejestrze na 0. W poprzednich wersjach klucz ten musiał być

ręcznie zmieniany na 0. Domyślnym ustawieniem dla tej funkcji jest Wyłączona, co spowoduje
przełączenie tej wartości klucza rejestru na 1. Ponieważ ustawienie to jest teraz zarządzane przez
zasadę, wszelkie ręczne zmiany tego klucza zostaną nadpisane. W ramach najlepszych praktyk
należy przed włączeniem tego ustawienia przenieść klienty, które są na serwerze terminalowym
w tej samej grupie. Dla klientów, które nie są uruchamiane na serwerze terminalowym, ta opcja
powinna być odznaczona.
Ta opcja nie zadziała, dopóki usługa smc nie zostanie ponownie uruchomiona na komputerze
klienckim.
To ustawienie jest dostępne od wersji 14.3 RU1.
Trwałe procesy ccSvcHst.exe dla każdego użytkownika zapobiegają wylogowaniu sesji
Najważniejsze metody dotyczące rozwiązania Citrix i serwera terminalowego w programie
Endpoint Protection

Ustawienia ogólne dla nazwa grupy: Ustawienia zabezpieczeń
Ustawienia ruchu na kliencie można skonfigurować.
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Table 315: Opcje zabezpieczeń klientów w grupie
Opcja
Blokuj cały ruch do chwili
uruchomienia zapory i po jej
zatrzymaniu

Opis
Przy wyłączonej z dowolnego powodu zaporze blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący z
komputera klienckiego.
Komputer nie jest chroniony:
• Po jego włączeniu i przed uruchomieniem zapory
• Po zatrzymaniu zapory i przed wyłączeniem komputera
Ten czas to niewielka luka w zabezpieczeniach, umożliwiająca nieautoryzowaną komunikację.
Ustawienie to zapobiega komunikacji nieautoryzowanych aplikacji z innymi komputerami.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Note: Jeżeli ochrona przed zagrożeniami sieciowymi jest wyłączona, klient ignoruje to ustawienie.

Zezwalaj na początkowy ruch
DHCP i NetBIOS

Zezwala na początkowy ruch umożliwiający nawiązanie komunikacji sieciowej. Ruch ten obejmuje
początkowy ruch DHCP i NetBIOS, który umożliwia klientowi uzyskanie adresu IP. Cały pozostały
ruch jest blokowany.

Włącz między serwerem
zarządzania a klientami
bezpieczną komunikację z
uwierzytelnianiem za pomocą
certyfikatów cyfrowych

Umożliwia klientom uwierzytelnianie komunikacji z serwerem za pomocą certyfikatów. Jeśli
certyfikat jest uszkodzony lub nieprawidłowy, klienci nie mogą komunikować się z serwerem.
Jeśli opcja ta jest wyłączona i certyfikat jest uszkodzony lub nieprawidłowy, klienci nadal mogą
komunikować się z serwerem.

Ustawienia hasła
Aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenia na kliencie, można dodać funkcję ochrony hasłem dla klientów w systemie
Windows w ich grupie. Można żądać hasła do odinstalowania klienta w systemie Mac.
Table 316: Opcje haseł klientów w grupie
Opcja

Opis

Żądaj hasła do otwarcia
interfejsu użytkownika klienta

Użytkownicy muszą wpisać hasło, aby otworzyć klienta za pomocą menu Start systemu Windows
lub przy użyciu ikony w obszarze powiadomień.

Żądaj hasła do zatrzymania
usługi klienta

Należy wpisać hasło, aby zatrzymać usługę klienta. To wymaganie ma zastosowanie, gdy
użytkownik wpisze polecenie smc -stop w wierszu polecenia. Po wpisaniu poprawnego hasła
usługa klienta i wszystkie jej technologie zostaną wyłączone ciągu jednej minuty (od wersji 14.3).
Jeśli hasło zostanie wpisane nieprawidłowo, klient nie zostanie wyłączony.

Żądaj hasła do odinstalowania
klienta

Użytkownik musi wpisać hasło, aby odinstalować klienta systemu Windows.

Żądaj hasła w celu
zaimportowania lub
wyeksportowania zasady oraz
zaimportowania ustawień
komunikacji

Użytkownicy muszą wpisać hasło, aby zaimportować, wyeksportować lub pobrać nową zasadę
oraz zaimportować ustawienia komunikacji klienta.

Zastosuj ustawienia hasła do
niedziedziczonych podgrup

Propaguje ustawienia hasła w polu grupy Ochrona hasłem klienta do podgrup nawet, jeśli
podgrupy nie dziedziczą z grupy nadrzędnej.
Ta opcja jest dostępna tylko w grupie nadrzędnej.
Wyłączanie dziedziczenia grup

Polecenia systemu Windows dotyczące usługi klienta Endpoint Protection
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Ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta dla <nazwa grupy>
Można wybrać funkcje ochrony i ustawienia interfejsu użytkownika klienta, które użytkownicy mogą konfigurować na
kliencie. W celu określenia dostępnych ustawień należy określić poziom kontroli użytkownika. Od poziomu kontroli
użytkownika zależy, czy klient jest całkowicie niewidoczny, widoczne są niektóre funkcje, czy też wyświetlany jest cały
interfejs użytkownika.
NOTE
Można skonfigurować wszystkie opcje dla klienta systemu Windows. W przypadku klienta dla systemu Mac
jedynie ikona obszaru powiadomień i niektóre opcje systemu zapobiegania włamaniom są dostępne do kontroli
serwera i kontroli klienta.
Użytkownik musi być w grupie administratorów systemu Windows, aby zmienić którekolwiek z ustawień w trybie klienta
lub w trybie mieszanym.
Table 317: Ustawienia kontroli określające poziomy kontroli użytkownika
Opcja

Opis

Kontrola serwera

Użytkownicy mają najmniejszą kontrolę nad klientem. Wybór opcji kontroli serwera powoduje zablokowanie
zarządzanych ustawień, wskutek czego użytkownicy nie mogą ich konfigurować. Ustawienia te są
nieaktywne lub niedostępne.
Kontrola serwera ma następujące cechy:
• Użytkownicy nie mogą konfigurować ani włączać reguł zapory oraz ustawień aplikacji, zapory i
systemu zapobiegania włamaniom. Wszystkie reguły zapory i ustawienia zabezpieczeń wyświetlane w
programie klienckim są konfigurowane w konsoli.
• Użytkownicy mogą wyświetlać dzienniki funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i
hostówdzienniki, dzienniki funkcji Zarządzanie klientami, operacje klientów związane z ruchem i listę
aplikacji uruchamianych na komputerze klienckim.
• Określone ustawienia interfejsu użytkownika i powiadomienia systemu zapobiegania włamaniom
można skonfigurować tak, aby były wyświetlane lub ukrywane na kliencie. Można na przykład ukryć
interfejs użytkownika klienta.
Po utworzeniu nowej lokalizacji automatycznie podlega ona kontroli serwera.

Kontrola klienta

Użytkownicy mają największą kontrolę nad klientem. Wybór opcji kontroli klienta powoduje odblokowanie
zarządzanych ustawień, wskutek czego użytkownicy mogą je konfigurować.
Kontrola klienta ma następujące cechy:
• Użytkownicy mogą konfigurować lub włączać reguły i ustawienia zapory, ustawienia aplikacji, systemu
zapobiegania włamaniom i interfejsu użytkownika klienta.
• Klient ignoruje reguły zapory skonfigurowane przez administratora dla klienta.
Opcja kontroli klienta jest przydatna w przypadku pracowników pracujących w lokalizacji zdalnej lub w
domu.
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Opcja
Kontrola mieszana

Opis
Opcja ta zapewnia użytkownikom średni poziom kontroli nad klientem.
Kontrola mieszana ma następujące cechy:
• Użytkownicy mogą konfigurować reguły zapory i ustawienia aplikacji.
• Na poziomie serwera można skonfigurować reguły zapory, które mogą mieć wyższy lub niższy priorytet
niż reguły skonfigurowane przez użytkowników. Pozycja reguł serwera na liście Reguły zasad zapory
określa ich priorytet w stosunku do reguł klienta.
• Z poziomu serwera można skonfigurować dzienniki funkcji Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach
sieci i hostów, dzienniki funkcji Zarządzanie klientami, ustawienia zapory, ustawienia systemu
zapobiegania włamaniom oraz skonfigurować niektóre ustawienia interfejsu użytkownika, aby były
widoczne w programie klienckim i mogły być włączane i wyłączane przez użytkowników. Ustawienia
należące do obszaru Klient mogą być konfigurowane przez użytkowników. Ustawienia podlegające
kontroli serwera można skonfigurować tylko na poziomie serwera i są one wyświetlane jako nieaktywne
lub nie są widoczne w interfejsie użytkownika klienta.
• Ustawienia ochrony przed wirusami i programami typu spyware można skonfigurować tak, aby miały
priorytet wyższy niż ustawienia na kliencie, nawet jeśli są odblokowane.
Jeśli na przykład odblokowane zostanie ustawienie funkcji Automatyczna ochrona i użytkownik ją
wyłączy, wyższy priorytet spowoduje jej włączenie.
Note: Na kliencie systemu Mac można skonfigurować ustawienia pomijania tylko dla opcji funkcji
automatycznej ochrony.

Mieszane ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta: Ustawienia kontroli
klient/serwer
To okno dialogowe służy do określania funkcji, które są dostępne do skonfigurowania przez użytkownika na kliencie.
Ustawienia te stosowane są do lokalizacji, a nie do grupy.
Użytkownik może przestawić ustawienia interfejsu użytkownika klienta zarządzanego oraz ustawienia funkcji
Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów na kontrolę serwera (zablokowane) lub kontrolę klienta
(odblokowane), korzystając z następujących kryteriów:

• W przypadku wybrania opcji Serwer ustawienie jest niewidoczne lub nieaktywne na kliencie. Użytkownik nie może
•

konfigurować ani włączać funkcji. Ustawienie można natomiast skonfigurować w innym miejscu w konsoli. Działanie to
zwane jest również zablokowaniem funkcji.
W przypadku wybrania opcji Klient ustawienie jest widoczne na kliencie. Użytkownik może konfigurować lub włączać
ustawienie. Działanie to zwane jest również odblokowaniem funkcji.

Na tej karcie nie można zablokować ustawień funkcji Ochrona przed wirusami i programami typu spyware ani
Ograniczenie ataków na pamięć. Ustawienia te można zablokować lub odblokować na przeznaczonych do tego panelach
w odpowiednich zasadach.
Zamiast tego ustawienia serwera zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware zastępują ustawienia klienta
za pomocą następujących kryteriów:

• W przypadku kliknięcia opcji Serwer serwer pomija ustawienia klienta, nawet jeśli ustawienie jest odblokowane na
kliencie.

• W przypadku kliknięcia opcji Klient ustawienie serwera nie zastępuje ustawienia klienta.
NOTE
Można skonfigurować wszystkie opcje trybu mieszanego klienta systemu Windows. Opcje oznaczone gwiazdką
(*) można zastąpić w trybie kontroli serwera i kontroli klienta dla klienta systemu Mac.
** Karta Ustawienia interfejsu użytkownika klienta jest w tym samym oknie dialogowym co ta karta.
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Opcje ustawień interfejsu użytkownika klienta i rejestrowania klienta przedstawiają ustawienia interfejsu użytkownika
klienta, które można zablokować lub odblokować, oraz lokalizacje tych opcji w konsoli i na kliencie.
Table 318: Opcje ustawień interfejsu użytkownika klienta i rejestrowania klienta
Opcja

Miejsce konfiguracji tego ustawienia

Opcje funkcji Auto-Protect*

Klient systemu Windows: Zmień ustawienia > Ochrona
przed wirusami i programami typu spyware > Skonfiguruj
ustawienia > karta Auto-Protect
Klient systemu Mac: Ustawienia > Ochrona przed wirusami
i programami typu spyware > Ustawienia Auto-Protect >
Konfiguruj

Opcje funkcji Ochrona SONAR

Klient systemu Windows:
Zmień ustawienia > Zapobieganie zagrożeniom > Skonfiguruj
ustawienia > karta SONAR

Opcje kwarantanny

Wyświetl kwarantannę

Różne opcje
Różne opcje zawierają ustawienia ochrony przeglądarki
internetowej

Klient systemu Windows:
Zmień ustawienia > Ochrona przed wirusami i programami
typu spyware > Skonfiguruj ustawienia > karta Ust. globalne

Pokaż/ukryj ikonę w obszarze powiadomień
Pokazuje lub ukrywa ikonę w obszarze powiadomień i jej menu
otwierane prawym przyciskiem myszy. Użytkownik może nadal
otworzyć okno główne klienta za pomocą menu Start systemu
Windows.

• Konsola:

Skonfiguruj dzienniki kontroli, pakietów, ruchu, systemu i
zabezpieczeń
Wyświetla kartę Dzienniki, na której użytkownik może
skonfigurować rozmiar dziennika i liczbę dni przechowywania
wpisów dziennika oraz włączyć dziennik pakietów.

• Konsola

•

•

Karta** Ustawienia interfejsu użytkownika klienta >
Wyświetlaj ikonę na pasku zadań
Klient:
Zmień ustawienia > Zarządzanie klientami > Skonfiguruj
ustawienia > karta Ogólne > Pokazuj ikonę zabezpieczeń
firmy Symantec w obszarze powiadomień
Strona Klienty > karta Zasady > okno dialogowe Ustawienia
dziennika klienta
Określanie rozmiaru dziennika klienta i dzienników
przekazywanych do serwera zarządzania
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj ustawienia
> karta Dzienniki

Ustawienia ochrony przed zagrożeniami sieciowymi przedstawia ogólne ustawienia, które można zablokować lub
odblokować oraz lokalizacje tych opcji w konsoli i na kliencie. Funkcja Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi obejmuje
zaporę i system zapobiegania włamaniom.
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Table 319: Ustawienia ochrony przed zagrożeniami sieciowymi
Opcja
Polecenie menu
Blokuj cały ruch

Opis
Blokuje cały ruch sieciowy. Jeśli użytkownicy nie
używają tego polecenia, klient podejmuje wobec ruchu
działanie określone w regułach zapory.

Miejsce konfiguracji tego ustawienia

• Konsola
Brak

• Klient

Stan > Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach
sieci i hostów > Opcje > Wyświetl operacje
sieciowe > menu Narzędzia > Blokuj cały ruch
Note: Ta opcja jest wyświetlana tylko użytkownikom
w trybie kontroli mieszanej na kliencie zarządzanym,
ale nie na niezarządzanym. Użytkownicy mogą
używać tego ustawienia, ale nie mogą go
skonfigurować.

Blokuj cały
ruch do chwili
uruchomienia
zapory i po jej
zatrzymaniu

Blokuje odbieranie ruchu przez komputer w
czasie między uruchomieniem usługi klienta a
uruchomieniem zapory. Klient blokuje również ruch w
czasie między zamknięciem zapory a zamknięciem
usługi klienta.

• Konsola

Włącz/wyłącz
funkcję
Ochrona przed
zagrożeniami
sieciowymi

Włącza/wyłącza zaporę i system zapobiegania
włamaniom. Jeśli funkcja Ochrona przed zagrożeniami
sieciowymi zostanie wyłączona, klienty będą zezwalać
na cały ruch przychodzący i wychodzący.
Funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi
można wyłączyć w dowolnej chwili przy użyciu
polecenia na stronie Klienty. Uruchomienie polecenia
wyłączenia z konsoli nadpisze to ustawienie
Uruchamianie poleceń na komputerach klienckich za
pomocą konsoli

• Konsola

Polecenie menu
Testuj ochronę
sieci

Umożliwia użytkownikom przetestowanie poziomu
ochrony komputera przed zewnętrznymi zagrożeniami
i wirusami poprzez jego przeskanowanie. Polecenie
menu Testuj ochronę sieci otwiera internetową witrynę
Symantec Security Check.

• Konsola

Kontrolują przychodzący i wychodzący ruch protokołu
IP nie pasujący do żadnej reguły zapory. Ruch
protokołu IP obejmuje pakiety danych przesyłane w
sieciach IP przy użyciu protokołów TCP, UDP i ICMP.
Do typów ruchu IP należy ruch aplikacji, wymiany
wiadomości e-mail, transfery plików, pakiety ping i
transmisje internetowe.

• Konsola

Konfiguruj
ustawienia
niedopasowanego
ruchu protokołu
IP

•

•

•

•

Strona Klienty > karta Zasady > Ustawienia ogólne
> karta Ustawienia zabezpieczeń
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapora
Karta** Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
> Zezwalaj następującym użytkownikom na
włączanie i wyłączanie zapory
Klient
Stan > Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach
sieci i hostów > Opcje > Włącz ochronę przed
zagrożeniami sieciowymi lub Wyłącz ochronę
przed zagrożeniami sieciowymi

Karta** Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
> Zezwalaj użytkownikom na przeprowadzanie
testu zabezpieczeń
Klient
Stan > Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach
sieci i hostów > Opcje > Wyświetl operacje
sieciowe > Narzędzia > polecenie menu Testuj
ochronę sieci
Karta** Ustawienia interfejsu użytkownika klienta
> pole grupy Ustawienia niedopasowanego ruchu
protokołu IP (tylko kontrola mieszana)
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapora

Ustawienia zasady zapory przedstawia ustawienia, które można zablokować lub odblokować. W przypadku wybrania opcji
Serwer należy również włączyć ją lub wyłączyć w oknie Zasada zapory.
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Table 320: Ustawienia zasady zapory
Opcja
Reguły
wbudowane

Opis
Reguły zapory zezwalające na wychodzące żądania
i przychodzące odpowiedzi określonego ruchu
sieciowego.
Reguły wbudowane

Miejsce konfiguracji tego ustawienia

• Konsola

Zasada zapory > Reguły wbudowane

• Klient

Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapora

Ustawienia
Reguły zapory przepuszczające lub blokujące określone
ochrony i trybu typy ruchu przychodzącego i wychodzącego.
ukrywania
Ustawienia ochrony i trybu ukrywania

• Konsola

Włącz
Umożliwia monitorowanie używanych aplikacji.
monitorowanie
aplikacji
sieciowych

• Konsola

•

•

Zasada zapory > Ochrona i tryb ukrywania
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapora
Strona** Klienty > karta Zasady > Zasady
i ustawienia niezależne od lokalizacji >
Monitorowanie aplikacji sieciowych
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapora

Włączanie komunikacji dla usług sieciowych zamiast dodawania reguły
Zasada systemu zapobiegania włamaniom przedstawia ustawienia systemu zapobiegania włamaniom, które można
zablokować lub odblokować oraz lokalizacje tych opcji w konsoli i na kliencie.
Table 321: Zasada systemu zapobiegania włamaniom
Opcja

Opis

Miejsce konfiguracji tego ustawienia

Włącz funkcję
Zapobieganie
włamaniom

Stosuje sygnatury systemu zapobiegania włamaniom
sieciowym, wyjątki systemu zapobiegania włamaniom
oraz sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania
włamaniom do ruchu przychodzącego oraz ruchu
wychodzącego na kliencie.

• Konsola

Włącz funkcję
Zapobieganie
włamaniom do
przeglądarki

Stosuje sygnatury systemu zapobiegania włamaniom
do przeglądarki do ruchu przychodzącego oraz
wychodzącego przeglądarki na kliencie.

• Konsola

•

•

Zasada systemu zapobiegania włamaniom >
Zapobieganie włamaniom
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapobieganie włamaniom
Zasada systemu zapobiegania włamaniom >
Zapobieganie włamaniom
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci i hostów > Skonfiguruj
ustawienia > karta Zapobieganie włamaniom
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Opcja

Opis

Pokaż/ukryj
powiadomienia
systemu
zapobiegania
włamaniom

Wyświetla powiadomienia o uruchomieniu ataku na
komputer kliencki. Można skonfigurować sygnalizowanie
wyświetlenia powiadomienia dźwiękiem lub zamykanie
powiadomienia po upływie określonego czasu.
Można również skonfigurować powiadomienia zapory.

Miejsce konfiguracji tego ustawienia

• Konsola

•

Karta** Ustawienia interfejsu użytkownika
klienta > pole grupy Powiadomienie o zdarzeniu
zabezpieczeń ochrony sieci
Klient
Zmień ustawienia > Zapobieganie lukom
w zabezpieczeniach sieci i hostów > karta
Skonfiguruj ustawienia > karta Powiadomienia

Table 322: Zasada integracji
Opcja

Opis

Włącz
Przekierowuje ruch sieciowy za pomocą technologii
przekierowanie usług zabezpieczenia sieci (WSS).
ruchu
sieciowego
WSS

Miejsce konfiguracji tego ustawienia

• Konsola
•

Zasada integracji > Przekierowanie ruchu
sieciowego WSS
Klient
Zmień ustawienia > Ustawienia funkcji
Zarządzanie klientami > Skonfiguruj ustawienia >
karta Przekierowanie ruchu sieciowego WSS
Jeśli ta funkcja jest ustawiona na kontrolę przez
klienta, użytkownik może ją jedynie włączyć lub
wyłączyć. Użytkownik nie może zmienić lokalizacji
pliku autokonfiguracji serwera proxy (PAC).
Note: Ta funkcja nie jest obsługiwana przez klientów
z systemem Mac.

Włączanie funkcji zapobiegania włamaniom sieciowym lub włamaniom do przeglądarki

Określanie kryteriów lokalizacji
Można wskazać wiele warunków w celu określania, kiedy komputer kliencki może przełączyć się do innej lokalizacji,
zanim połączy się z siecią. Przełączanie lokalizacji umożliwia stosowanie innego zestawu zasad zabezpieczeń,
gdy komputer kliencki łączy się z bardziej podatnego na zagrożenia miejsca. Po dopasowaniu warunku komputer
automatycznie przełącza się na lokalizację wyznaczonej grupy i jej zasadę oraz uzyskuje zezwolenie na połączenie z
siecią firmową.
Można ustawić warunek pozytywny. Komputer kliencki może na przykład spełniać warunek, gdy używa adresu IP z
określonego zakresu adresów IP lub ma określony klucz rejestru. Warunki mogą też być negatywne. Komputer może
spełniać warunek na przykład wtedy, gdy nie używa określonego identyfikatora SSID sieci bezprzewodowej.
W przypadku większości warunków można dodawać, edytować lub usuwać ustawienia warunku.
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Table 323: Dostępne kryteria lokalizacji
Opcja

Opis

Adres IP komputera

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki ma jeden z poniższych adresów IP
• Jeśli poniżej podane są wszystkie adresy IP komputera klienckiego
• Jeśli komputer kliencki nie ma żadnego z poniższych adresów
Można określić następujące typy kryterium: adres IP, zakres adresów IP, adres podsieci lub grupa
hostów oraz ich wartości.
Można również określić adresy IPv4 lub IPv6 dla adresu IP, zakresu IP lub adresu podsieci.

Adres bramy

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli adres bramy komputera klienckiego jest jednym z poniższych adresów
Warunek ten obejmuje wszystkie komputery pasujące do wymienionych adresów IP.
• Jeśli adres bramy komputera klienckiego nie jest zgodny z żadnym z poniższych adresów
Można określić następujące typy kryteriów: adres IP, zakres adresów IP, adres podsieci, grupa
hostów lub adres MAC oraz ich wartości.
Można również określić adresy IPv4 lub IPv6 dla adresu IP, zakresu IP lub adresu podsieci.

Adres serwera WINS

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa jednego z poniższych adresów serwera WINS
• Jeśli poniżej podane są wszystkie serwery WINS komputera klienckiego
• Jeśli komputer kliencki nie ma żadnego z poniższych adresów serwera WINS
Można określić następujące typy kryterium: adres IP, zakres adresów IP, adres podsieci lub grupa
hostów oraz ich wartości.
Można również określić adresy IPv4 lub IPv6 dla adresu IP, zakresu IP lub adresu podsieci.

Adres serwera DNS

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa jednego z poniższych adresów serwera DNS
• Jeśli poniżej podane są wszystkie serwery DNS komputera klienckiego
• Jeśli komputer kliencki nie używa żadnego z poniższych adresów serwera DNS
Można określić następujące typy kryterium: adres IP, zakres adresów IP, adres podsieci lub grupa
hostów oraz ich wartości.
Można również określić adresy IPv4 lub IPv6 dla adresu IP, zakresu IP lub adresu podsieci.

Adres serwera DHCP

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli adres serwera DHCP komputera klienckiego jest jednym z poniższych adresów
• Jeśli adres serwera DHCP komputera klienckiego nie jest zgodny z żadnym z poniższych
adresów
Można określić następujące typy kryteriów: adres IP, zakres adresów IP, adres podsieci, grupa
hostów lub adres MAC oraz ich wartości.
Można również określić adresy IPv4 lub IPv6 dla adresu IP, zakresu IP lub adresu podsieci.
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Opcja

Opis

Typ połączenia sieciowego

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
• Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej typu połączenia sieciowego
Można określić następujące typy połączenia sieciowego:
• Dowolna sieć
• Połączenie telefoniczne
• Ethernet
• Bezprzewodowa
• Check Point VPN-1
• Cisco VPN
• Microsoft PPTP VPN (z L2TP/IPsec)
• Juniper NetScreen VPN
• Nortel Contivity VPN
• SafeNet SoftRemote VPN
• Aventail SSL VPN
• Juniper SSL VPN

Połączenie z serwerem
zarządzania

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki może łączyć się z serwerem zarządzania
• Jeśli komputer kliencki nie może łączyć się z serwerem zarządzania

Moduł TPM

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa podanego poniżej modułu TPM
• Jeśli komputer kliencki nie używa podanego poniżej modułu TPM
Można określić następujące typy modułu TPM:
• Dowolna TPM Token
• IBM TPM Token
• HP TPM Token

Wyszukiwanie DNS

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki może rozpoznać nazwę hosta podaną poniżej
• Jeśli komputer kliencki nie może rozpoznać nazwy hosta podanej poniżej
Można określić nazwę hosta i adres rozpoznawany przez DNS.

Klucz rejestru

Kryterium umożliwia sprawdzanie następujących warunków:
• Czy podany klucz rejestru istnieje lub nie istnieje na komputerze klienckim.
• Czy podana nazwa klucza rejestru istnieje lub nie istnieje na komputerze klienckim.
• Czy podana wartość rejestru istnieje jest zgodna lub niezgodna z określoną nazwą, typem
wartości bądź wartością. Opcje typu wartości obejmują wartość ciągu, binarną i DWORD.

Identyfikator SSID sieci
bezprzewodowej

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa jednego z poniższych identyfikatorów SSID sieci
bezprzewodowej
• Jeśli komputer kliencki nie używa jednego z poniższych identyfikatorów SSID sieci
bezprzewodowej

Opis karty NIC

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa jednego z poniższych opisów kart NIC
• Jeśli komputer kliencki nie używa jednego z poniższych opisów kart NIC

Sufiks DNS połączenia DHCP

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki używa jednego z poniższych sufiksów DNS
• Jeśli komputer kliencki nie używa jednego z poniższych sufiksów DNS
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Opcja

Opis

Żądanie protokołu ICMP (Ping)

To kryterium ma następujące opcje:
• Jeśli komputer kliencki może wysyłać pakiety ping do dowolnego z następujących hostów
• Jeśli komputer kliencki może wysyłać pakiety ping do wszystkich następujących hostów
• Jeśli komputer kliencki nie może wysyłać pakietów ping do dowolnego z następujących
hostów
• Jeśli komputer kliencki nie może wysyłać pakietów ping do żadnego z następujących hostów

Dodawanie lokalizacji do grupy

Adres
W oknie dialogowym Adres można określić warunki przełączania lokalizacji oparte na następujących kryteriach:

•
•
•
•
•

Adres IP
Zakres adresów IP
Adres podsieci
Grupa hostów
Adres MAC

Table 324: Opcje przełączania oparte na adresach IP, nazwach hostów i grupach hostów
Opcja

Opis

Adres IP

Określa adres IP, który ma pasować do tego kryterium lokalizacji.
Obsługiwane są adresy IPv4 i IPv6.

Zakres adresów IP

Określa początkowy i końcowy adres IP zakresu adresów, który ma pasować do tego kryterium lokalizacji.
Obsługiwane są adresy IPv4 i IPv6.

Adres podsieci

Określa podsieć i maskę podsieci, które mają pasować do tego kryterium lokalizacji.
Obsługiwane są adresy IPv4 i IPv6.

Grupa hostów

Określa kryteria wyznaczające lokalizacje, do których mogą się przełączać grupy hostów i umożliwia
określenie nazwy grupy połączonej z kryteriami.

Adres MAC

Określa adres MAC, który zostanie dopasowany do tego kryterium lokalizacji.

Określanie kryteriów lokalizacji
Dodawanie lokalizacji do grupy

Zarządzanie lokalizacjami
Możliwe jest zarządzanie lokalizacjami i typami połączeń sieciowych, których komputery klienckie mogą używać w celu
łączenia się z siecią wewnętrzną. W celu zarządzania nimi można skonfigurować następujące ustawienia specyficzne dla
lokalizacji w oknie dialogowym Zarządzanie lokalizacjami.
Table 325: Zarządzanie lokalizacjami
Pole

Opis

Lokalizacje

Zawiera listę lokalizacji dodanych dla grupy.

Włącz tę lokalizację

Gdy ta opcja jest zaznaczona, powoduje natychmiastowe włączenie lokalizacji.
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Pole

Opis

Ustaw tę lokalizację jako
domyślną w przypadku
konfliktu

Gdy ta opcja jest zaznaczona, powoduje ustawienie lokalizacji jako domyślnej.

Przełącz na tę
lokalizację, gdy

Zawiera listę warunków, które muszą zostać spełnione, aby klient mógł się przełączyć do innej lokalizacji.

Pętla żądania DNS w

Gdy ta opcja jest zaznaczona i określono liczbę sekund, wysyła zapytania do serwera DNS w określonych
interwałach.

Pętla żądania protokołu
ICMP w

Gdy ta opcja jest zaznaczona i określono liczbę sekund, sprawdza żądania ping protokołu ICMP w
określonych interwałach.

Lokalizacja będzie
sprawdzana co

Umożliwia określenie odstępu czasu, co jaki lokalizacja będzie sprawdzana.

Włącz powiadamianie o
zmianie lokalizacji

Gdy ta opcja jest zaznaczona, włącza wysyłanie pocztą e-mail powiadomień o zmianie lokalizacji.

NOTE
Włączanie funkcji wykrywania lokalizacji klienta
Dodawanie lokalizacji do grupy

Wybierz opcje ponownego uruchamiania
Opcje ponownego uruchamiania przedstawia przykłady zastosowania opcji w różnych sytuacjach.
NOTE
Te ustawienia dotyczą tylko komputerów klienckich z systemem Windows. Komputery klienckie z systemem Mac
zawsze przeprowadzają wymuszone ponowne uruchomienie. Klienty dla systemu Linux nie uruchamiają się
automatycznie za pomocą polecenia ponownego uruchomienia z serwera zarządzania.
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Table 326: Ustawienia ponownego uruchomienia
Ustawienie
Metoda ponownego
uruchomienia

Opis

• Wymuszone ponowne uruchomienie

•

•

•
Ponownie uruchom
komputer kliencki

• Natychmiast

•

•

Monituj

Opcji tej należy użyć, jeśli komputer kliencki należy ponownie uruchomić bez opóźnienia. Sytuacje,
w których może być konieczne natychmiastowe ponowne uruchomienie, to na przykład naprawa
destrukcyjnego oprogramowania, pilność działania i prewencyjne działanie przeciw zagrożeniom.
Użycie z opcją Wymuszone ponowne uruchomienie zapewnia najszybsze ponowne uruchomienie
komputerów.
Do tego czasu: lub W tym czasie:
Tej opcji należy użyć, gdy natychmiastowe ponowne uruchomienie może zakłócić pracę lub można je
bezpiecznie opóźnić. Należy jednak rozważyć skutki opóźnienia ponownego uruchomienia, gdy jest
aktywne zagrożenie.
Wybierz losowo czas uruchomienia wcześniejszy lub późniejszy o 2 godziny
Tej opcji należy użyć, aby uniknąć konfliktów z innymi zaplanowanymi zadaniami oraz określić
zachowanie klienta podczas ponownego uruchamiania. Opcja losowego ponownego uruchamiana
umożliwia ponowne uruchamianie klientów o różnych godzinach w zakresie od jednej do ośmiu
godzin. Ta opcja przydaje się w środowiskach zwirtualizowanych do zmniejszania obciążenia sprzętu.
Takie nadmierne obciążenie może występować, gdy wszystkie maszyny wirtualne obsługiwane na
serwerze są uruchamiane ponownie w tym samym czasie.

• Nie wyświetlaj monitu
•

•

Komunikat dotyczący
ponownego
uruchomienia

Tej opcji należy użyć, gdy konieczność ponownego uruchomienia komputera jest ważniejsza
niż wpływ tej operacji na użytkownika. Użytkownik nie może opóźnić ponownego uruchomienia
komputera. Opcja ta jest cenna w przypadku eliminowania zagrożenia lub poważnego ataku.
Opóźnione ponowne uruchomienie
Umożliwia opóźnienie ponownego uruchomienia o wybrany interwał. Ponowne uruchomienie
jest często opóźniane ze względu na potrzeby użytkowników. Użytkownikowi można zezwolić na
odłożenie ponownego uruchomienia komputera. Użytkownik ma wówczas pięć minut na zapisanie
wszystkich danych.
Bez ponownego uruchomienia
Tej opcji należy użyć, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia lub konieczności ponownego
uruchomienia komputera klienckiego w określonym terminie. Ta opcja jest odpowiednia, gdy można
bezpiecznie zaczekać na ponowne uruchomienie komputera w ramach zwykłego użytkowania. W
niektórych przypadkach może być wymagane ponowne uruchomienie komputera klienckiego w
celu uruchomienia programu jako usługi. W przypadku takiej konieczności administrator otrzymuje
powiadomienie.
Niestandardowe ponowne uruchomienie
Tej opcji należy użyć, gdy jest niezbędne połączenie ustawień inne niż w pozostałych metodach
ponownego uruchamiania.

Ta opcja jest zazwyczaj używana z opcją W tym czasie w celu pominięcia wyświetlania monitu o
ponowne uruchomienie w czasie, gdy użytkownik jest z dala od komputera.
Wyświetlaj monit z odliczaniem od
Opcja ta umożliwia wyświetlanie monitu informującego użytkownika o konieczności ponownego
uruchomienia. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania ustawień Natychmiast i
W tym czasie.
Wyświetl monit i zezwól użytkownikowi na odłożenie ponownego uruchomienia do
Opcji tej należy użyć, jeśli komputer kliencki należy ponownie uruchomić w zadanym przedziale
czasu. Opcja ta umożliwia użytkownikowi zapisanie danych i zamknięcie programów, gwarantując
ponowne uruchomienie komputera.

Komunikat wyświetlany w monicie informującym użytkownika o mającym nastąpić ponownym
uruchomieniu komputera.
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Ustawienie

Opis

Inne opcje

Opcje te sterują sposobem działania komputera klienckiego w odniesieniu do innych programów, które
mogą być uruchomione w chwili ponownego uruchamiania.
Te opcje dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Klienty dla systemu Mac zawsze przeprowadzają
wymuszone ponowne uruchomienie.
• Wymuszone ponowne uruchomienie
Ta opcja wymusza ponowne uruchomienie komputera klienckiego bez względu na jakiekolwiek
inne operacje na komputerze klienckim. W większości przypadków opcja ta nie jest używana poza
skrajnymi sytuacjami.
• Natychmiast uruchamiaj ponownie, jeśli użytkownik nie jest zalogowany
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, gdy wysyłane jest żądanie ponownego uruchomienia, opcja ta
wymusza natychmiastowe ponowne uruchomienie i pomija inne działania oczekiwania na ponowne
uruchomienie.

Ustawienia chmury
Ta karta pojawia się po zarejestrowaniu program Symantec Endpoint Protection Manager w chmurze i zastosowaniu
zastosować zasady pozwalającej na włączenie trybu niskiej przepustowości.
Table 327: Karta Ustawienia chmury
Value
Uruchom tryb niskiej
przepustowości

Opis
Wskazuje, czy zasada Niska przepustowość w konsoli w chmurze umożliwia włączenie trybu niskiej
przepustowości. Ta zasada jest tworzona w ramach konsoli w chmurze, która również nią steruje, więc nie
można włączać i wyłączać tej opcji z poziomu programuprogram Symantec Endpoint Protection Manager.
Jeżeli grupa działa w trybie niskiej przepustowości, sprawdź, czy włączone są treści mechanizmu
Advanced Machine Learning.
Przywracanie starszej wersji aktualizacji zabezpieczeń programu Symantec Endpoint Protection

Wysyłki klienta
Klienci automatycznie przesyłają zamaskowane informacje o wykrytych zagrożeniach oraz informacje o sieci i konfiguracji
do firmy Symantec. Symantec używa tych informacji do eliminowania nowych i zmieniających się zagrożeń oraz do
poprawienia funkcji bezpieczeństwa programu Symantec Endpoint Protection.
Jeżeli Twoja organizacja objęta sponsorowanym przez firmę Symantec programem analizy niestandardowej, można
wybrać również przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację klienta. Firma Symantec może użyć informacji
umożliwiających identyfikację klienta, aby zapewnić zindywidualizowane rozwiązania dla konkretnego środowiska.
Dziennik aktywności klienta umożliwia sprawdzenie typy wysyłek komputerów klienckich oraz monitorowanie
wykorzystania przepustowości. Wyświetlanie dzienników
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich znaczeniu dla
bezpieczeństwa sieci
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Table 328: Ustawienia wysyłki klienta
Opcja
Wysyłki klienta

Opis

• Przesyłaj zamaskowane dane do firmy Symantec, aby otrzymać udoskonalony mechanizm

•
•

ochrony przed zagrożeniami
Włączona domyślnie.
Włącza na komputerach klienckich przesyłanie zamaskowanych informacji do firmy Symantec.
Firma Symantec zaleca przesyłanie informacji dotyczących zagrożeń w celu ułatwienia zapewniania
ulepszonej ochrony. Wyłączenie tej funkcji może być jednak konieczne w odpowiedzi na problemy z
przepustowością sieci lub w celu ograniczenia danych, które mogą wysyłać komputery klienckie.
Więcej opcji
Można włączać lub wyłączać konkretne typy wysyłek. Ten typ uwzględnia pliki z danymi dotyczące
reputacji, danymi procesowymi, sieciowymi i konfiguracyjnymi.
Prześlij dane umożliwiające identyfikację klienta do firmy Symantec w celu prowadzenia
niestandardowej analizyklient
Wyłączona domyślnie.
Zaznacz tę opcję tylko jeżeli chcesz uczestniczyć w sponsorowanym przez firmę Symantec programie,
aby uzyskać zalecenia specyficzne dla Twojej sieci bezpieczeństwa.

Note: Po zarejestrowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager w chmurze
te ustawienia zostaną automatycznie włączone. Dane te są wymagane przez konsolę w chmurze w
celu lepszego analizowania zagrożeń. Ustawienia te można wyłączyć, jednak firma Symantec zaleca
pozostawienie ich włączonych.
Pytania klienta

Zezwalaj na wyszukiwania Insight w celu wykrywania zagrożeń
Włączona domyślnie.
Umożliwia programowi Symantec Endpoint Protection używanie bazy danych dotyczących reputacji oraz
rozszerzonych definicji wirusów i programów typu spyware w celu podejmowania decyzji dotyczących
zagrożeń. Baza danych dotyczących reputacji ma nazwę Symantec Insight. Kwerendy w bazie danych
mają nazwę wyszukiwań Insight lub wyszukiwań cloud.
• Począwszy od wersji 14, funkcje Auto-Protect, skanowanie administratora i skanowanie na żądanie,
Download Insight, Wyszukiwanie Insight, SONAR i Power Eraser używają wyszukiwań Insight w celu
wykrywania zagrożeń.
• W starszych klientach wersji 12.1.x, funkcje Download Insight, Wyszukiwanie Insight, SONAR i Power
Eraser używają wyszukiwań Insight w celu wykrywania zagrożeń.
Firma Symantec zaleca zezwolenie na wyszukiwania Insight. Wyłączenie wyszukiwania Insight wyłącza
ochronę ze strony serwera cloud. Klient standardowy i wbudowany korzystają z tylko z najnowszych
definicji lokalnie i wymagają wyszukiwań Insight, aby uzyskać rozszerzony zestaw definicji. Bez danych z
usługi Insight narzędzie Power Eraser wykrywa mniej zagrożeń oraz istnieje większe prawdopodobieństwo,
że wykryte zagrożenia to wyniki fałszywie dodatnie. Wyszukiwania Insight na serwerze cloud pełnią
krytyczną rolę w uzupełnianiu ochrony Twoich urządzeń końcowych.
Można jednak wyłączyć tę opcję, jeżeli zdecydujesz się aby nie zezwalać na wysyłanie kwerend do bazy
danych Symantec Insight. Firma może na przykład wymagać wyłączenia komunikacji zewnętrznej z siecią,
aby dane nigdy nie wychodziły z klienta. W takim przypadku należy korzystać z instalacji klienta ciemnej
sieci, który uwzględnia pełny zestaw definicji.

Ochrona integralności
Funkcja Ochrona integralności chroni procesy produktów firmy Symantec przed innymi procesami, takimi jak robaki, konie
trojańskie i wirusy. Funkcja Ochrona integralności może blokować lub rejestrować próby modyfikowania procesów lub
wewnętrznych obiektów oprogramowania firmy Symantec, które synchronizują wątki i procesy aplikacji firmy Symantec.
Programy innych firm skanujące w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa, chroniące przed programami typu adware
i spyware, zazwyczaj skanują zasoby firmy Symantec. Jeżeli funkcja Ochrona integralności ustawiona na rejestrowanie
zdarzeń naruszenia integralności podczas wykonywania takiego skanowania, generuje ona dużą liczbę wpisów dziennika.
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Jeśli zdarzenia funkcji Ochrona integralności mają być rejestrowane, należy użyć filtrowania dziennika w celu zarządzania
liczbą zdarzeń.
Funkcja Ochrona integralności działa tylko na klientach systemu Windows. Nie działa na klientach dla systemów Mac i
Linux.
Table 329: Opcje konfiguracji funkcji Ochrona integralności
Opcja

Opis

Chroń oprogramowanie zabezpieczające Funkcja Ochrona integralności jest domyślnie włączona.
firmy Symantec przed naruszeniem
integralności lub zamknięciem
Działania podejmowane w przypadku,
gdy aplikacja próbuje naruszyć
integralność oprogramowania
zabezpieczającego firmy Symantec lub
zamknąć je

• Tylko rejestruj

Działanie to rejestruje wystąpienie nieautoryzowanych operacji skierowanych
przeciwko procesom firmy Symantec.
• Blokuj i nie rejestruj
Działanie to blokuje wszelkie nieautoryzowane operacje skierowane przeciwko
procesom firmy Symantec, ale nie rejestruje ich wystąpienia.
• Blokuj i rejestruj
Działanie to blokuje wszelkie nieautoryzowane operacje skierowane przeciwko
procesom firmy Symantec, a także rejestruje ich wystąpienie.
Można je zmienić na ustawienie Tylko rejestruj lub Blokuj i rejestruj, aby monitorować
wykrycia pod względem fałszywych alarmów. Funkcja Ochrona integralności może
generować wiele komunikatów dziennika, więc rejestrowanie zdarzeń może nie być
pożądane.

Administratorzy i uwierzytelnianie
Strona Administrator: Administratorzy
Na stronie Administrator można wyświetlić ogólne informacje o wybranym administratorze.
Table 330: Ustawienia na stronie Administrator
Ustawienie

Opcje i opis

Nazwa administratora

Nazwa użytkownika administratora, który jest aktualnie zalogowany.

Pełna nazwa

Imię i nazwisko administratora.

Adres e-mail

Adres e-mail administratora, na który wysyłane są powiadomienia.

Dozwolona liczba
niepoprawnych prób
zalogowania

Dozwolona dla danego administratora liczba nieudanych prób zalogowania się za pomocą
nieprawidłowego hasła, po której konto jest blokowane przez program Symantec Endpoint
Protection Manager.

Stan online

Określenie, czy administrator jest online, czy offline.

Czas utworzenia

Data i sygnatura czasowa utworzenia konta administratora.

Stan blokady

Stan konta administratora. Konto może mieć stan Zablokowane lub Niezablokowane.

Czas blokady

Data i sygnatura czasowa zablokowania konta administratora. Jeżeli konto nie jest zablokowane,
pole jest puste.

Adres IP ostatniego logowania

Ostatni adres IP, pod którym zalogował się wybrany administrator.

Czas ostatniego zalogowania

Data i sygnatura czasowa ostatniego logowania administratora.

Czas ostatniego wylogowania

Data i sygnatura czasowa ostatniego wylogowania administratora.
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Ustawienie

Opcje i opis

Próby logowania zakończone
niepowodzeniem

Liczba nieudanych prób zalogowania się administratora.

Stan włączenia

Stan tworzonego konta administratora to: Włączony.

Metoda uwierzytelniania

Metoda używana przez administratora do uwierzytelniania się na serwerze.

Dozwolona liczba prób zmiany
bieżącego hasła

Dozwolona liczba prób zmiany hasła innego konta administratora, kiedy wpisano nieprawidłowe
hasło bieżące. Dostępne są 3 próby. Po 3 próbach program program Symantec Endpoint
Protection Manager wylogowuje użytkownika z konsoli.

Niepowodzenie prób zmiany
bieżącego hasła

Liczba nieudanych prób wpisania prawidłowego bieżącego hasła administratora konta. Wartość 0
jest przywracana po poprawnym wpisaniu prawidłowego hasła bieżącego.

Czas ostatniej zmiany hasła

Data i sygnatura czasowa ostatniej zmiany hasła administratora.

Hasło wygaśnie w ciągu

Czas, po którym administrator musi zmienić hasło.

Nazwa firmy

Dotyczy tylko administratorów systemu. Nazwę firmy należy podać podczas konfigurowania
serwera i podczas edycji konta administratora.

Zarządzanie kontami administratorów

Zmiana hasła
Za pomocą tego okna dialogowego można zmienić hasło administratora.
Należy ustawić silne hasła dla konta administratora. Hasło musi się składać z 8–16 znaków. Musi także zawierać co
najmniej jedną małą literę [a–z], jedną wielką literę [A–Z], jedną cyfrę [0–9] i jeden znak specjalny ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].
Dla konta administratora używana jest ta sama nazwa użytkownika i hasło jak dla domyślnej bazy danych Microsoft SQL
Server Express. Konto administratora bazy danych programu Microsoft SQL Server ma osobne wymagania.
Podczas pierwszej konfiguracji serwera zarządzania w Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania można było wybrać
opcję instalacji domyślnej lub niestandardowej. W razie wybrania instalacji domyślnej wprowadzone hasło jest takie samo,
jak hasło szyfrowania. Jeśli hasło administratora zostanie zmienione, hasło szyfrowania nie zmieni się.

Zmiana nazwy administratora
W tym oknie dialogowym można zmienić nazwę wybranego administratora.
Table 331: Okno dialogowe Zmiana nazwy administratora
Opcja
Nowa nazwa
administratora

Opis
Umożliwia zmianę nazwy wybranego administratora. Nazwa użytkownika musi mieć długość od sześciu do
20 znaków. Nie są dozwolone następujące znaki: "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < >
Nowa nazwa administratora jest aktualizowana na liście Administratorzy.

Właściwości administratora: Ogólne
To okno dialogowe umożliwia dodanie konta administratora lub edycję istniejącego konta administratora.
NOTE
Ustawienie umożliwiające wyłączenie wygasania hasła administratora zostało usunięte.
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Table 332: Właściwości administratora, karta Ogólne
Opcja
Nazwa użytkownika

Imię i nazwisko

Opis
Nazwa, której używa administrator, aby zalogować się do programu Symantec Endpoint Protection Manager.
Nazwa użytkownika musi mieć długość od sześciu do 20 znaków. Nie są dozwolone następujące znaki: "/
\ [ ] : ; | = , + * ? < >
Imię i nazwisko lub opis administratora.

Adres e-mail

Adres e-mail administratora. Jeśli administrator zostanie zablokowany na serwerze zarządzania, otrzyma
alert w wiadomości e-mail wysłanej na ten adres e-mail.
Serwer zarządzania wyśle wiadomość na ten adres e-mail, gdy zablokuje konto administratora. Aby
wysyłać wiadomość e-mail, należy zaznaczyć pole wyboru Gdy konto zostanie zablokowane, wyślij do
administratora alert pocztą e-mail.

Zablokuj konto po
określonej liczbie
nieudanych prób
zalogowania

Dozwolona dla danego administratora liczba nieudanych prób zalogowania się na serwerze zarządzania,
po której administrator jest blokowany. Tej funkcji można użyć do blokowania złośliwych ataków
wykorzystujących losowe nazwy użytkowników i hasła w celu zalogowania się na serwerze zarządzania.
Jeśli serwer zarządzania zablokuje administratora systemu, administrator systemu jest zablokowany
we wszystkich domenach. Jeśli serwer zarządzania zablokuje administratora bez ograniczeń lub z
ograniczeniami, administrator jest zablokowany tylko w odpowiedniej domenie lub grupie. Można
utworzyć dodatkowe konta z ograniczeniami lub bez ograniczeń w różnych domenach dla tego samego
administratora.
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania

Zablokuj konto na
określoną liczbę
minut

Czas, przez który administrator nie może zalogować się na serwerze zarządzania.
Domyślnie opcja ta jest zaznaczona. Należy wybrać okres od 1 do 60 minut. Wartość domyślna to 15 minut.
Czas blokady jest podwajany z każdą kolejną blokadą. Program program Symantec Endpoint Protection
Manager przywraca oryginalny czas blokady po pomyślnym logowaniu lub 24 godziny po pierwszej próbie
logowania zakończonej niepowodzeniem.
Note: Jeśli konto administratora jest zablokowane, musi on czekać przez określony czas przed kolejnym
zalogowaniem. W czasie blokady nie można odblokować konta. Zmiana hasła nie odblokuje zablokowanego
konta.
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania

Gdy konto zostanie
zablokowane, wyślij
do administratora
alert pocztą e-mail

Ustawienie to powoduje wysłanie wiadomości e-mail do administratora, gdy administrator zostanie
zablokowany na serwerze zarządzania. Należy wprowadzić prawidłowy adres e-mail w polu tekstowym
Adres e-mail.

Zarządzanie kontami administratorów

Właściwości administratora: Prawa dostępu
Ta karta umożliwia określenie typu kontra administratora i odpowiednich praw dostępu. W małej firmie może wystarczyć
jeden administrator. W dużej firmie, z wieloma lokacjami i domenami systemu , potrzeba zazwyczaj wielu administratorów,
a niektórzy z nich powinni mieć większe prawa dostępu niż inni.
NOTE
Jako że administratorzy systemu mają pełne prawa dostępu do wszystkich domen, należy skonfigurować prawa
dostępu tylko dla administratorów i administratorów z ograniczeniami.
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Table 333: Prawa dostępu
Opcja
Administrator systemu

Opis
Ma pełny dostęp do wszystkich obszarów programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.
Note: Licencjami mogą zarządzać tylko administratorzy systemu.

Administrator

Ma prawa dostępu dla większości zadań w ramach jednej domeny, w tym:
• Może tworzyć inne konta administratora domeny i administratora z ograniczeniami oraz
zarządzać nimi.
• Może zarządzać uprawnieniami do haseł administratorów z ograniczeniami i innych
administratorów domeny mających równe lub mniej ograniczone prawa dostępu.
• Może zarządzać bazą danych i wszystkimi serwerami dla lokacji, klikając opcję Prawa lokacji.

Administrator z ograniczeniami

Ma prawa dostępu dla podzestawu zadań w ramach jednej domeny, takich jak:
• Wyświetlanie raportów: może uruchamiać i wyświetlać raporty dotyczące określonych
komputerów.
• Zarządzanie grupami: może zarządzać określonymi grupami. Można umożliwić
administratorowi wyświetlanie grupy i zarządzanie nią bądź tylko wyświetlanie grupy lub
ukrycie jej.
• Zdalne uruchamianie poleceń: może uruchamiać określone polecenia z konsoli na
komputerach klienckich. Aby skonfigurować tę opcję, należy zaznaczyć pole wyboru
Zarządzaj grupami. Uruchamianie polecenia w grupach tylko do odczytu pozwala
administratorowi z ograniczeniami na uruchamianie poleceń dotyczących grup, który
administrator z ograniczeniami nie może modyfikować.
• Uprawnienia lokacji
Zarządzanie bazą danych i wszystkimi serwerami zarządzania dla lokacji.
• Zarządzaj pakietami instalacyjnymi
Wyświetlanie pakietów instalacyjnych klienta i zarządzanie nimi.
• Zarządzaj zasadami
Dodawanie i modyfikowanie zasad wspólnych i niewspólnych.
• Nie zezwalaj na edycję zasad wspólnych
Dodawanie i modyfikowanie niewspólnych zasad.
Domyślnie administratorzy z ograniczeniami mają pełne prawa we wszystkich grupach.

Administrator: Uwierzytelnianie
Te opcje umożliwiają określenie typu uwierzytelniania wymaganego dla konta administratora. Można określić jeden z
trzech typów serwerów uwierzytelniania:
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Table 334: Opcje uwierzytelniania
Opcja

Opis

Uwierzytelnianie programu Umożliwia uwierzytelnianie konta administratora przy użyciu mechanizmu uwierzytelniania firmy
Symantec Endpoint
Symantec. Tworzone nazwy użytkowników i hasła są przechowywane w bazie danych programu
Protection Manager
program Symantec Endpoint Protection Manager. Gdy administrator wprowadzi nazwę użytkownika i
hasło w celu zalogowania się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager, dane te
są sprawdzane przy użyciu bazy danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
Note: Należy ustawić silne hasła dla konta administratora. Hasło musi się składać z 8–16 znaków. Musi
ono także zawierać co najmniej 1 małą literę [a–z], 1 wielką literę [A–Z], 1 cyfrę [0–9] i 1 znak specjalny
["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @ (w wersji 14.2 lub nowszej).

• Hasło nigdy nie wygasa

•
•

Umożliwia administratorom domeny korzystanie z hasła, które nie wygasa. Aby wyświetlić lub ukryć
tę opcją można ją skonfigurować na karcie Hasła okna dialogowego Właściwości domeny.
Zezwalanie na używanie niewygasających haseł logowania w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager
Hasło wygaśnie w ciągu x dni
Zmusza do rotacji hasła administratora. Firma Symantec zaleca używanie tej opcji, aby zwiększyć
zabezpieczenia przed atakami.
Ustaw hasło lub Zmień hasło
Umożliwia ustawienie nowego hasła konta administratora, gdy administrator loguje się do programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Aby zmienić hasło administratora, należy
najpierw wpisać własne hasło.
Note: Zmiana hasła nie odblokuje zablokowanego konta.
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania

• Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pośrednictwem aplikacji Symantec VIP

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń podczas logowania.
Jeśli jest to wymagane, podczas logowania administratorzy oprócz hasła muszą jeszcze podać
niepowtarzalne, jednorazowe kody weryfikacyjne. Włącz tę opcję, aby wymagać wprowadzania
dodatkowych kodów weryfikacyjnych przez administratora. Podczas kolejnego logowania zostanie
wyświetlony monit o logowanie w trybie dwuskładnikowego uwierzytelniania.
Ta opcja jest dostępna w przypadku wszystkich typów administratorów program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Note: Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z użyciem aplikacji Symantec VIP nie jest obsługiwane w
środowiskach z obsługą standardu FIPS i w przypadku adresów IPv6.
Konfigurowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą aplikacji Symantec VIP

Uwierzytelnianie RSA
SecurID

Umożliwia uwierzytelnianie konta administratora przy użyciu serwera RSA SecurID znajdującego się na
osobnym komputerze i komunikującego się z agentem SecurID.
Uwierzytelnianie za pomocą RSA SecurID w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager
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Opcja
Uwierzytelnianie usług
katalogowych

Opis
Umożliwia uwierzytelnianie konta administratora przy użyciu serwera katalogowego (LDAP lub Active
Directory) oraz nazwy konta.
Z serwerem katalogowym można się łączyć na następujące sposoby:
• Opcja Serwery katalogowe.
• Okno dialogowe Edycja właściwości serwera na stronie Administrator > Serwery.
Podłączanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do serwera katalogowego
Po dodaniu serwera katalogowego należy wybrać nazwę serwera katalogowego i konfigurację z listy
rozwijanej Serwer katalogowy.
Nazwa konta
Nazwa konta administratora na serwerze katalogowym. W większości przypadków wprowadzenie tylko
nazwy konta umożliwia uwierzytelnianie. Jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się, należy wprowadzić
główną nazwę użytkownika, gdzie nazwa użytkownika jest nazwą konta serwera katalogowego, a
nazwa_domeny to nazwa domeny LDAP lub domeny Active Directory
nazwa użytkownika@nazwa_domeny
Sprawdź konto
Umożliwia sprawdzenie, czy nazwa konta administratora istnieje na podłączonym serwerze Active
Directory lub serwerze LDAP. Program program Symantec Endpoint Protection Manager wyszukuje
konto na serwerze katalogowym.
Note: Aby administratorzy nie byli nigdy blokowani z powodu zmiany hasła na serwerze katalogowym,
należy utworzyć na serwerze katalogowym wpis umożliwiający anonimowy dostęp.
Testowanie uwierzytelnianie połączenia z serwerem katalogowym

Uwierzytelnianie za
Uwierzytelnia administratorów, którzy pracują jako osoby cywilne lub personel wojskowy w agencjach
pomocą karty inteligentnej federalnych Stanów Zjednoczonych i którzy muszą korzystać z kart PIV lub CAC podczas logowania.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do uwierzytelniania
administratorów logujących się za pomocą kart inteligentnych.

Prawa grupy
W tym oknie dialogowym można określić prawa administratora z ograniczeniami w poszczególnych grupach. Aby
wyświetlić dodatkowe grupy, należy rozwinąć grupę Moja firma.
Najpierw należy wybrać prawa dostępu do grupy nadrzędnej, a następnie prawa dostępu do każdej z grup podrzędnych.
Dla administratora z ograniczeniami można określić następujące poziomy dostępu:

• Pełny dostęp
•
•

Umożliwia administratorowi wyświetlanie komputerów klienckich znajdujących się w grupie i zarządzanie nimi.
Brak dostępu
Uniemożliwia administratorowi wyświetlanie komputerów klienckich znajdujących się w grupie.
Tylko do odczytu
Umożliwia administratorowi wyświetlanie komputerów klienckich znajdujących się w grupie, ale nie zarządzanie nimi.

Prawa związane z raportami
To okno dialogowe umożliwia skonfigurowanie komputerów, dla których administrator z ograniczeniami może generować
raporty. Można na przykład umożliwić administratorowi generowanie raportów dotyczących wszystkich pracowników z
grupy Sprzedaż.
Można dodawać komputery według nazwy hosta lub adresu IP. Między kojonymi wpisami należy użyć przecinka.

803

Prawa do poleceń
Polecenia można uruchamiać zdalnie na kliencie za pomocą konsoli. Polecenia te mają wyższy priorytet niż te same
polecenia uruchamiane na komputerach klienckich przez użytkowników.
Jeśli na przykład użytkownik włączy funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi na komputerze klienckim, można
unieważnić to polecenie, wybierając polecenie Wyłącz funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi.
Poszczególnych administratorów z ograniczeniami można skonfigurować do zarządzania różnymi poleceniami. Gdy
administratorzy z ograniczeniami zalogują się na serwer, będą widzieć tylko polecenia, do których wyświetlania mają
prawa. Można na przykład skonfigurować Administratora_z_ograniczeniami_1 do uruchamiania poleceń Skanuj oraz
Włącz funkcję Automatyczna ochrona. Administratora_z_ograniczeniami_2 można skonfigurować do uruchamiania
poleceń Włącz funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi oraz Wyłącz funkcję Ochrona przed zagrożeniami
sieciowymi.
Więcej informacji na temat tych poleceń można znaleźć w:
Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?

Prawa do zasad
Oddzielne konta administratorów z ograniczeniami można utworzyć w celu zarządzania poszczególnymi typami zasad na
kliencie. Po zalogowaniu się na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager administratorzy z ograniczeniami mają
dostęp tylko do zasad i związanych z zasadami ustawień, do których przydzielono im prawa.
Na przykład administratorowi Administrator_z_ograniczeniami1 można umożliwić zarządzanie jedynie zasadami zapory, a
administratorowi Administrator_z_ograniczeniami2 zarządzanie jedynie zasadami usługi LiveUpdate. Na stronie Zasady
Administrator_z_ograniczeniami2 nie widzi zasady Zapora ani Monitorowanie aplikacji sieciowych w obszarze Zasady
i ustawienia niezależne od lokalizacji. Na stronie Zasady Administrator_z_ograniczeniami1 nie widzi zasady usługi
LiveUpdate.
Administratorzy z ograniczeniami domyślnie mogą zarządzać wszystkimi typami zasad.

Uprawnienia lokacji
Lokacja zawiera co najmniej jeden serwer zarządzania i jedną bazę danych. Administratorom można nie udzielić żadnego
dostępu do lokacji.
Administratorzy mający pełne uprawnienia do zarządzania lokacją mogą modyfikować uprawnienia lokacji innych
administratorów i administratorów z ograniczeniami. Administratorzy nieupoważnieni do zarządzania lokacją za pomocą
ustawień Uprawnienia lokacji nie mogą modyfikować uprawnień lokacji dla innych administratorów ani administratorów z
ograniczeniami.
Administratorzy nie mogą modyfikować własnych uprawnień lokacji. Tę funkcję muszą wykonywać administratorzy
systemu.
Table 335: Opcje dotyczące administratorów na karcie Uprawnienia lokacji
Opcja

Opis

Wybierz lokację

Umożliwia wybranie z listy lokacji, do której ma zostać udzielony lub ograniczony dostęp.

Brak autoryzacji
do zarządzania tą
lokacją

Administratorowi nie jest udzielany żaden dostęp do zarządzania daną lokacją.
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Opcja

Opis

Autoryzowano
do pełnego
zarządzania tą
lokacją

Administratorowi są udzielane pełne uprawnienia do zarządzania daną lokacją.

Autoryzacja
niestandardowa
do zarządzania tą
witryną (dotyczy
administratorów z
ograniczeniami)

Umożliwia skonfigurowanie odrębnych uprawnień dostępu do bazy danych i serwerów w danej lokacji.

Domeny
Strona Administrator: Domeny
W tym okienku można sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące wybranej domeny.
Okienko Domeny zawiera listę pól właściwości wybranej domeny i ich definicji.
Table 336: Okienko Domeny
Nazwa wiersza

Opis

Nazwa domeny

Nazwa wybranej domeny.

Firma

Nazwa firmy.

Lista kontaktów

Opcjonalne pole zawierające nazwy administratorów domeny.

Czas utworzenia Data i sygnatura czasowa utworzenia wybranej domeny.
Stan włączenia

Stan domeny, Włączona lub Wyłączona.

Liczba
Łączna liczba administratorów w domenie.
administratorów
Identyfikator
domeny

Niepowtarzalny identyfikator wybranej domeny.

Dodawanie domeny
Za pomocą tego okna dialogowego można dodać nową domenę. Domenę należy utworzyć, aby zorganizować podzestaw
komputerów klienckich w organizacji. Na przykład można zorganizować użytkowników według wydziałów. Dane
poszczególnych domen są całkowicie oddzielne, dzięki czemu administratorzy jednej domeny nie mogą przeglądać
danych z innych domen. W przypadku małych firm należy używać jedynie domeny domyślnej.
Table 337: Opcje dotyczące domeny
Opcja

Opis

Nazwa domeny Nazwa domeny. Długość nazwy domeny jest ograniczona do 256 znaków i nie może być pusta. Wszystkie znaki są
dozwolone.
Nazwa firmy

Nazwa firmy.

Lista
kontaktów

Pole opisu. Można podać listę kontaktów domeny, na przykład nazwisko osoby odpowiedzialnej za daną lokację.
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Opcja

Opis

Usuń klientów,
którzy nie
nawiązali
połączenia
przez
określony czas

Należy zaznaczyć, aby usuwać klientów, którzy nie połączyli się z tą domeną przez określoną liczbę dni. Domyślne
ustawienie to 30 dni.
Z czasem w bazie danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager mogą się znaleźć wpisy
przestarzałych klientów. Przestarzali klienci to klienci, którzy już nie działają w środowisku. Klienci mogą stać się
przestarzali wskutek uaktualnienia systemów operacyjnych lub zmiany identyfikatora komputera. Przestarzali klienci
liczą się jako licencjonowane stanowiska, więc ważne jest, aby szybko przeczyszczać przestarzałych klientów. Jeśli
raporty dotyczące licencji pokazują większą liczbę stanowisk niż zainstalowana, należy przeczyścić bazę danych
z przestarzałych klientów. Można skrócić interwał przeczyszczania, aby szybciej przeczyszczać, a po ukończeniu
cyklu przeczyszczenia można ponownie ustawić żądany interwał.
Usuń nietrwałych klientów VDI, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas
W nietrwałych środowiskach infrastruktury VDI można ustawić oddzielny okres czasu dla nietrwałych klientów,
którzy nie nawiązywali połączenia. To ustawienie może być równe, okresowi czasu wszystkich klientów, ale nie
większe od niego. Domyślne ustawienie to siedem dni. Należy użyć okresu wystarczająco krótkiego w danej
infrastrukturze wirtualnej. Firma Symantec nie zaleca stosowania długiego okresu czasu.
Jeśli to ustawienie nie jest włączone, nietrwałe klienty VDI są usuwane po tym samym czasie, co wszystkie inne
klienty.

Zaawansowane Umożliwia ustawienie identyfikatora domeny, niepowtarzalnego numeru, którego serwer zarządzania używa do
identyfikowania domeny.
Zazwyczaj to pole należy pozostawić puste. Serwer zarządzania przypisuje losowy identyfikator podczas tworzenia
nowej domeny.
Na potrzeby odzyskiwania systemu po awarii można zastosować identyfikator domeny. Jeśli wszystkie serwery
zarządzania w organizacji ulegną awarii, konieczne będzie odtworzenie serwera zarządzania przy użyciu
identyfikatora starego serwera. Stary identyfikator domeny jest dostępny w pliku sylink.xml na każdym kliencie.

Edycja właściwości domeny: karta Ogólne
Ta karta umożliwia zmianę opcjonalnych informacji dotyczących domeny.
Table 338: Okno dialogowe Edycja właściwości domeny
Opcja

Opis

Nazwa domeny Bieżąca nazwa domeny. Tego pola nie można edytować.
Nazwa firmy

Nazwa firmy. Można zaktualizować istniejącą nazwę firmy lub wprowadzić nową nazwę, jeśli pole jest puste. To pole
jest opcjonalne i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Lista
kontaktów

Pole opisu. Można podać listę kontaktów domeny, na przykład nazwisko osoby odpowiedzialnej za daną lokację.

Usuń klientów,
którzy nie
nawiązali
połączenia
przez
określony czas

Należy zaznaczyć, aby usuwać klientów, którzy nie połączyli się z tą domeną przez określoną liczbę dni.
Z czasem w bazie danych programu program Symantec Endpoint Protection Manager mogą się znaleźć wpisy
przestarzałych klientów. Przestarzali klienci to klienci, którzy już nie działają w środowisku. Klienci mogą stać się
przestarzali wskutek uaktualnienia systemów operacyjnych lub zmiany identyfikatora komputera. Przestarzali klienci
liczą się jako licencjonowane stanowiska, więc ważne jest, aby szybko przeczyszczać przestarzałych klientów. Jeśli
raporty dotyczące licencji pokazują większą liczbę stanowisk niż zainstalowana, należy przeczyścić bazę danych
z przestarzałych klientów. Można skrócić interwał przeczyszczania, aby szybciej przeczyszczać, a po ukończeniu
cyklu przeczyszczenia można ponownie ustawić żądany interwał.
Usuń nietrwałych klientów VDI, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas
W nietrwałych środowiskach infrastruktury VDI można ustawić oddzielny okres czasu dla nietrwałych klientów,
którzy nie nawiązywali połączenia. To ustawienie może być równe, okresowi czasu wszystkich klientów, ale
nie większe od niego. Domyślne ustawienie to 7 dni. Należy użyć okresu wystarczająco krótkiego w danej
infrastrukturze wirtualnej. Firma Symantec nie zaleca stosowania długiego okresu czasu.
Jeśli to ustawienie nie jest włączone, nietrwali klienci VDI starzeją się tak samo jak wszyscy inni klienci.
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Edycja właściwości domeny: Transparent logowania
Za pomocą tej karty można utworzyć i wyświetlać własny komunikat, który wszyscy administratorzy powinni przeczytać
przed zalogowaniem się do konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager. Można wyświetlać dowolny
komunikat. Najczęstszym zastosowaniem jest wyświetlenie informacji prawnych informujących administratorów o
logowaniu się do komputera zastrzeżonego.
Komunikat jest wyświetlany w konsoli po wpisaniu przez administratora nazwy użytkownika i hasła i po kliknięciu pozycji
Zaloguj. Po odczytaniu komunikatu administratorzy mogą potwierdzić zapoznanie się z nim, klikając przycisk OK,
co spowoduje ich zalogowanie. Jeśli administratorzy klikną pozycję Anuluj, proces logowania zostanie anulowany i
nastąpi powrót do okna logowania. Komunikat jest również wyświetlany, gdy administrator uruchomi funkcje generowania
raportów z autonomicznej przeglądarki internetowej połączonej z serwerem zarządzania.
Table 339: Opcje transparentu logowania
Opcja

Opis

Podawaj informacje prawne
administratorom logującym się
do serwera Symantec Endpoint
Protection Manager

Włącza komunikat.

Tytuł transparentu

Opcjonalny tytuł i cel komunikatu. Umożliwia wpisanie krótkiego tytułu, na przykład UWAGA
— SYSTEM ZASTRZEŻONY. Tytuł można wpisać wielkimi literami. Tytuł może zawierać
maksymalnie 256 znaków.

Tekst transparentu

Treść komunikatu. Do pola tekstowego można wkleić skopiowane informacje prawne. Komunikat
może zawierać maksymalnie 2048 znaków.

Właściwości domeny: Hasła
Table 340: Hasła
Opcja

Opis

Zezwalaj użytkownikom na
zapisywanie poświadczeń
podczas logowania

Na ekranie logowania do programu program Symantec Endpoint Protection Manager można
wyświetlić pola wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika i Zapamiętaj hasło. Gdy ta funkcja
jest włączona, nazwa użytkownika i hasło administratora są wstępnie wprowadzane na ekranie
logowania.

Zezwól na niewygasające hasła
administratorów

W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru administratorom w domenie można skonfigurować
hasła, które nigdy nie wygasną. Po zaznaczeniu tego pola opcja zezwalania na niewygasające
hasła pojawi się w okienku Administrator > Administratorzy > nazwa użytkownika > Edytuj
administratora > Uwierzytelnianie, gdzie nazwa użytkownika to nazwa administratora. Aby
włączyć dla tego administratora niewygasające hasło, należy w tym okienku kliknąć opcję Hasło
nigdy nie wygasa.
Zezwalanie na używanie niewygasających haseł logowania w programie program Symantec
Endpoint Protection Manager

Serwery i bazy danych
Serwery
W tym okienku można wyświetlać lokacje, serwery i bazy danych oraz zarządzać nimi.
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Serwer zarządzania
Okienko Serwer zarządzania przedstawia ogólne informacje o serwerze zarządzania.
Table 341: Okienko Serwer zarządzania
Opcja

Opis

Nazwa serwera

Nazwa serwera Symantec Endpoint Protection Manager.

Wersja

Numer wersji oprogramowania Symantec Endpoint Protection.

System operacyjny

System operacyjny, w którym zainstalowane jest oprogramowanie Symantec Endpoint Protection Manager.

Adres

Adres IP serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Symantec Endpoint Protection Manager.

Godzina rozpoczęcia

Data i godzina uruchomienia serwera.

Czas utworzenia

Data i godzina utworzenia serwera.

Stan

Bieżący stan serwera.

Odmów dostępu/zezwalaj na dostęp do konsoli
Sposób działania okna dialogowego Odmów dostępu/zezwalaj na dostęp do konsoli ulega zmianom. Zmiany zależą od
opcji zaznaczonych wcześniej w oknie dialogowym Właściwości serwera.
Jeżeli kliknięto opcję:

• Udzielenie dostępu w oknie dialogowym Właściwości serwera, a następnie kliknięto przycisk Dodaj lub Edytuj,
wyświetlone zostanie okno dialogowe Odmów dostępu do konsoli.

• Odmowa dostępu w oknie dialogowym Właściwości serwera, a następnie kliknięto przycisk Dodaj lub Edytuj,
wyświetlone zostanie okno dialogowe Zezwalaj na dostęp do konsoli.
NOTE
Adresy lokalne serwera, na którym pracuje program program Symantec Endpoint Protection Manager, są
zawsze dopuszczone. Zostaną one zignorowane po ich dopisaniu do listy blokady dostępu. Adresy lokalne
obejmują adres 127.0.0.1 lub adres IP serwera, na którym działa program program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Table 342: Odmowa dostępu lub zezwalanie na dostęp do konsoli
Opcja

Opis

Pojedynczy komputer

Jeżeli kliknięto opcję:
• Udzielony dostęp, dostęp do określonego serwera zarządzania ze zdalnej konsoli serwera zarządzania
zostaje automatycznie zabroniony.
• Odmowa dostępu, dostęp do określonego serwera zarządzania ze zdalnej konsoli serwera zarządzania
zostaje automatycznie dozwolony.

Grupa komputerów

Jeżeli kliknięto opcję:
• Udzielony dostęp, dostęp do określonego serwera zarządzania ze zdalnej konsoli serwera zarządzania
zostaje automatycznie zabroniony.
• Odmowa dostępu, dostęp do określonego serwera zarządzania ze zdalnej konsoli serwera zarządzania
zostaje automatycznie dozwolony.
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Opcja

Opis

Adres IP

Umożliwia wprowadzenie adresu IP pojedynczego komputera lub adresu IP sieci skojarzonej z określoną
podsiecią.
W przypadku utworzenia wyjątków dla komputerów z przypisanymi zarówno adresami IPv4, jak i IPv6 dla
każdego z nich należy dodać oddzielne wyjątki.

Maska podsieci

Umożliwia wprowadzenie maski podsieci skojarzonej z adresem sieciowym określonej grupy komputerów.

Testowanie konfiguracji
Wpisz nazwę użytkownika i hasło, by przetestować klienta Agenta uwierzytelniania RSA.

Edycja adresów IP
Można edytować dowolne adresy IP wyświetlane w tym oknie dialogowym. Adresy IP wyświetlane w tym polu znajdują się
na liście wyjątków zdefiniowanej w oknie dialogowym Właściwości serwera na karcie Ogólne.

Właściwości serwera: Ogólne
To okienko umożliwia ustawienie dostępu konsoli i serwerów zdalnych do serwera zarządzania.
Wyjątkami można zarządzać na podstawie adresów IP pojedynczych komputerów lub masek podsieci grup komputerów.
W przypadku utworzenia wyjątków dla komputerów z przypisanymi zarówno adresami IPv4, jak i IPv6 dla każdego z nich
należy dodać oddzielne wyjątki.
NOTE
Adresy lokalne serwera, na którym pracuje program program Symantec Endpoint Protection Manager, są
zawsze dopuszczone. Zostaną one zignorowane po ich dopisaniu do listy blokady dostępu. Adresy lokalne
obejmują adres 127.0.0.1 lub adres IP serwera, na którym działa program program Symantec Endpoint
Protection Manager.
Table 343: Właściwości serwera
Opcja

Opis

Opis

Umożliwia podanie dodatkowych informacji na temat serwera zarządzania.

Zezwolenie na
komunikację serwera

Umożliwia określenie konsoli i serwerów zdalnych mających dostęp do serwera zarządzania.
Można skonfigurować następujące opcje:
• Udzielony dostęp
Zezwala wszystkim komputerom na komunikację z serwerem zarządzania.
• Odmowa dostępu
Blokuje komunikację wszystkich komputerów z serwerem zarządzania.
• Z wyjątkiem tych z poniższej listy
Umożliwia określenie wyjątków dla komputerów, którym przyznano lub zablokowano dostęp globalnie.
Wyjątek należy określić za pomocą adresu IP pojedynczego komputera lub maski podsieci grupy
komputerów. W przypadku utworzenia wyjątków dla komputerów z przypisanymi zarówno adresami
IPv4, jak i IPv6 dla każdego z nich należy dodać oddzielne wyjątki.
Jeżeli wszystkim konsolom i serwerom udzielono dostępu, lista wyjątków automatycznie blokuje
dostęp. Jeżeli wszystkim konsolom i serwerom odmówiono dostępu, lista wyjątków automatycznie
udziela dostępu.
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Właściwości serwera: Serwer poczty e-mail
Za pomocą opcji dostępnych na tej karcie można skonfigurować serwer poczty e-mail tak, aby powiadomienia o
wystąpieniu zdarzeń dotyczących zabezpieczeń wysyłane były do administratorów za pomocą poczty e-mail.
Table 344: Opcje serwera poczty e-mail
Opcja

Opis

Adres serwera

Adres IP, nazwa hosta lub nazwa domeny serwera poczty e-mail.

Port

Numer portu poczty elektronicznej na serwerze pocztowym wysyłającym powiadomienia.

Adres e-mail nadawcy

Adres e-mail, z którego wysyłane są powiadomienia.
Jeśli to pole pozostanie puste, adres zostanie SEPM_Server@domenagdzie domena jest
domeną, do której należy adres e-mail domyślnego administratora.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika stosowana do uwierzytelniania na serwerze pocztowym, jeśli serwer wymaga
uwierzytelniania.

Hasło

Hasło stosowane wraz z nazwą użytkownika do uwierzytelniania na serwerze pocztowym, jeśli
serwer wymaga uwierzytelniania.

Wymagaj, aby wskazany
serwer poczty e-mail używał
bezpiecznego połączenia

To pole należy zaznaczyć, jeśli serwer poczty e-mail wymaga bezpiecznego połączenia.
Szyfrowanie TLS i SSL to dwie metody szyfrowania połączenia z serwerami poczty realizowanych
z użyciem protokołu HTTPS. Należy również skonfigurować serwer poczty e-mail do komunikacji
TSL lub SSL.

Wyślij testową wiadomość email

Natychmiast testuje serwer poczty e-mail i adres e-mail.

Właściwości serwera: Serwery katalogowe
Działające w sieci serwery katalogowe umożliwiają synchronizowanie rekordów danych dotyczących klientów między
serwerami katalogowymi a programem Symantec Endpoint Protection Manager. W konfiguracji można uwzględnić
serwery katalogowe replikacji. Można również skonfigurować niestandardowy harmonogram synchronizacji.
NOTE
Synchronizacja jest możliwa tylko w przypadku serwerów Active Directory. Program Symantec Endpoint
Protection nie obsługuje synchronizacji z serwerami LDAP.
Table 345: Ustawienia serwerów katalogowych
Opcja
Nazwa

Opis
Wyświetla nazwy serwerów katalogowych i serwerów katalogowych replikacji, dla których
skonfigurowano synchronizację.
Note: Jeśli nazwa serwera katalogowego zawiera określone znaki specjalne, znaki te należy
poprzedzić znakami ucieczki.
Note: Importowanie jednostek organizacyjnych z serwera katalogowego

Typ

Wyświetla typ protokołu skonfigurowanego do stosowania między serwerami katalogowymi a serwerem
zarządzania.

Właściwości

Wyświetla właściwości serwera katalogowego.

Synchronizuj z serwerami
katalogowymi

Umożliwia synchronizowanie danych między serwerami katalogowymi a serwerem zarządzania.
Ta opcja jest domyślnie włączana po każdym dodaniu serwera katalogowego.
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Opcja

Opis

Automatyczny harmonogram Co 24 godziny automatycznie synchronizuje rekordy między serwerami katalogowymi a serwerem
(co 24 godziny)
zarządzania.
Ustawienie domyślne to synchronizacja co dwadzieścia cztery (24) godziny.
Synchronizuj co: liczba
godzin

Umożliwia skonfigurowanie niestandardowego harmonogramu częstotliwości synchronizacji rekordów
danych między serwerem katalogowym a serwerem zarządzania. Interwał można zmienić, edytując plik
tomcat\etc\conf.properties.

Właściwości serwera: Serwer proxy
Jeżeli w sieci znajdują się serwery proxy protokołów HTTP lub HTTPS, należy nawiązać połączenie między serwerem
proxy a programem program Symantec Endpoint Protection Manager. Serwer proxy protokołu HTTP/HTTPS
automatycznie łączy się z usługami subskrypcji firmy Symantec.
Do połączenia się z usługami subskrypcji firmy Symantec można też użyć serwera proxy protokołu FTP.
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Table 346: Ustawienia serwera proxy i komunikacji program Symantec Endpoint Protection Manager
Opcja
Ustawienia serwera
proxy protokołów
HTTP i HTTPS lub
FTP

Opis
Używanie serwera proxy
Umożliwia określenie, czy używany jest serwer proxy, za pomocą wyboru jednej z następujących
opcji:
• Używanie ustawień HTTP opcji internetowych (tylko w przypadku usługi LiveUpdate)
Używanie tej opcji domyślnej, aby serwer usługi LiveUpdate używał serwera proxy systemu Windows do
łączenia się z Internetem. Nie ma konieczności konfigurowania ustawień serwera proxy. W przypadku
korzystania z tej opcji, program Symantec Endpoint Protection Manager nie może korzystać z serwera
proxy. Zamiast tego program Symantec Endpoint Protection Manager musi uzyskać następujące
informacje w sposób bezpośredni, nie przez serwer proxy:

• Informację o najnowszej wersji definicji dostępnych w usłudze LiveUpdate.
• Informacje o najnowszej kategoryzacji ryzyka zagrożenia od firmy Symantec.
Uwaga: Wewnętrzny serwer usługi LiveUpdate nie może używać protokołu HTTP z serwerem proxy. W
przypadku korzystania z serwera proxy, należy skonfigurować protokół HTTP dla wewnętrznego serwera
usługi LiveUpdate.
• Nie używaj serwera proxy
Jest to ustawienie domyślne. Wszystkie inne ustawienia są wyłączone i nie są stosowane.
• Użyj niestandardowych ustawień serwera proxy
W przypadku używania niestandardowych ustawień serwera proxy można wymagać uwierzytelniania
Gdy wybrana jest opcja Użyj niestandardowych ustawień serwera proxy, należy wprowadzić
następujące informacje:
• Adres serwera
Prawidłowy adres IP lub nazwa hosta serwera proxy protokołu HTTP/HTTPS o długości nie większej niż
256 znaków.
• Port
Numer portu (0 – 65535) serwera proxy protokołu HTTP/HTTPS lub FTP.
• Wymagane uwierzytelnienie w celu połączenia poprzez serwer proxy
Umożliwia wymaganie uwierzytelnienia, gdy serwer zarządzania próbuje nawiązać połączenie.
• Nazwa użytkownika
Nazwa użytkownika niezbędna do połączenia z serwerem proxy protokołu HTTP/HTTPS lub FTP.
• Hasło
Hasło niezbędne do połączenia z serwerem proxy protokołu HTTP/HTTPS.
• Uwierzytelnianie protokołu NT LAN Manager
Włącza lub wyłącza uwierzytelnianie protokołu NT LAN Manager (NTLM). W przypadku
stosowania uwierzytelniania NT LAN Manager należy podać nazwę użytkownika w formacie:
użytkownik@domena lub domena\użytkownik.
Jeśli opcja ta nie jest używana, usługa LiveUpdate może nie działać prawidłowo.

Właściwości serwera: Aktualizacja niepowtarzalnego identyfikatora pliku
Można automatycznie aktualizować istniejące listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików i listy aplikacji używane na
listach dozwolonych lub niedozwolonych funkcji blokady systemu. W wyniku aktualizacji automatycznej aktualizowane są
istniejące listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub aplikacji. Ta funkcja nie może przekazać nowej listy do konsoli
programu program Symantec Endpoint Protection Manager. Karta Aktualizacja niepowtarzalnego identyfikatora pliku
umożliwia określenie ustawień automatycznych aktualizacji.
NOTE
Te ustawienia nie aktualizują żadnych list niepowtarzalnych identyfikatorów plików utworzonych za pomocą
polecenia Utwórz listę niepowtarzalnych identyfikatorów plików. Listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików
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utworzone za pomocą polecenia są automatycznie aktualizowane podczas ponownego uruchomienia polecenia
na tym samym komputerze.
Table 347: Ustawienia aktualizacji niepowtarzalnego identyfikatora pliku
Opcja

Opis

Automatyczne aktualizowanie
list dozwolonych lub
niedozwolonych

Umożliwia automatyczne aktualizowanie istniejących list niepowtarzalnych identyfikatorów plików i
list aplikacji dla grup z włączoną blokadą systemu.
To polecenie zostało zmienione z Automatycznie aktualizuj listę dozwolonych (whitelist) lub
niedozwolonych (blacklist) w wersji 14.3 RU1.

Adres URL indeksu

Określa lokalizację pliku index.ini.
Tworzenie pliku index.ini w celu automatycznych aktualizacji list dozwolonych i list niedozwolonych
używanych przez funkcję blokady systemu

Hasło indeksu

Jeśli używana jest ścieżka UNC lub FTP, należy określić hasło do pliku indeksu.

Adres URL treści

Lokalizacja pliku zip zawierającego treść listy dozwolonych lub listy niedozwolonych.

Nazwa użytkownika treści

Jeśli używana jest ścieżka UNC lub FTP, należy określić nazwę użytkownika pliku zip.

Hasło treści

Jeśli używana jest ścieżka UNC lub FTP, należy określić hasło do pliku zip.

Automatyczny harmonogram

Określa, że aktualizacja ma używać harmonogramu domyślnego.

Aktualizuj co

Umożliwia określenie niestandardowego harmonogramu aktualizacji.

Dodawanie serwera katalogowego: Ogólne
Aby można było zaimportować użytkowników z dowolnego serwera katalogowego, należy ustalić protokoły komunikacji
między serwerem katalogowym a programem Symantec Endpoint Protection Manager.
W przypadku serwerów usługi Active Directory nie można filtrować informacji o użytkownikach. W przypadku serwerów
LDAP można filtrować informacje o użytkownikach przed zaimportowaniem danych. W związku z tym, aby umożliwić
filtrowanie danych, należy dodać serwer usługi Active Directory zgodny z protokołem LDAP i używać go jako serwera
LDAP.
Aby połączenie między serwerem katalogowym i serwerem zarządzania zaczęło działać, należy określić nazwy katalogu i
inne odpowiednie informacje.
Można również określić, czy komunikacja między serwerem katalogowym lub serwerem replikacji a serwerem
zarządzania ma być szyfrowana.
Table 348: Karta Ogólne
Opcja

Opis

Nazwa

Umożliwia wpisanie nazwy serwera katalogowego, który ma zostać dodany.

Typ serwera

Umożliwia wybór typu serwera katalogowego, który ma zostać dodany. Można wybrać opcję Active Directory lub
LDAP.

Adres IP lub
nazwa serwera

Umożliwia wpisanie adresu IP, nazwy hosta lub nazwy domeny serwera katalogowego, który ma zostać dodany.

Port LDAP

Umożliwia wpisanie numeru portu serwera katalogowego, który ma zostać dodany.
Domyślny numer portu to 389.

BaseDN LDAP

Umożliwia wpisanie wartości BaseDN LDAP serwera LDAP, który ma zostać dodany. Wartości tych nie można
zmienić, jeśli dodawany jest serwer usługi Active Directory.

813

Opcja

Opis

Nazwa
użytkownika

Umożliwia wpisanie nazwy użytkownika autoryzowanego konta serwera katalogowego.

Hasło

Umożliwia wpisanie hasła konta serwera katalogowego.

Użyj
bezpiecznego
połączenia

Umożliwia włączenie komunikacji serwera zarządzania z serwerem katalogowym przy użyciu protokołu Secure
Sockets Layer (SSL). Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, używane jest połączenie nieszyfrowane.

Dodawanie serwera katalogowego: Serwery replikacji
Ta karta umożliwia dodanie serwerów katalogowych używanych do replikacji. Należy dodać serwer zarządzania, który
będzie używany, jeśli połączenie z pierwszym serwerem Active Directory lub LDAP nie powiedzie się. Serwer zarządzania
przechodzi wówczas do adresów dodanych na karcie Serwery replikacji. Podczas dodawania serwera replikacji należy
wpisać jego adres IP lub nazwę hosta.

Serwer bazy danych
Serwer zarządzania używa domyślnej bazy danych programu Microsoft SQL Server Express lub Microsoft SQL Server.
Table 349: Okienko Serwer bazy danych
Element
Nazwa

Opis
Wyświetla nazwę komputera, na którym zainstalowana jest baza danych. Nazwa bazy danych programu
SQL Server Express jest taka sama jak nazwa komputera lub domyślna SQLEXPRESSSYMC i jest
automatycznie przypisywana, jeśli wybrano domyślną bazę danych podczas instalacji.
Uwaga: W wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych domyślna osadzona baza danych została nazwana

localhost

Opis

Wyświetla opis bazy danych.

Adres bazy danych

Wyświetla adres IP lub nazwę hosta bazy danych.

Typ

Wyświetla typ karty sieciowej komputera, na którym zainstalowana jest baza danych.

Wersja

Wyświetla wersję zainstalowanej bazy danych.

Baza danych

Wyświetla nazwę bazy danych.
Domyślna nazwa to sem5.

Użytkownik bazy danych

Wyświetla nazwę użytkownika bazy danych.
Domyślna nazwa użytkownika bazy danych to DBA.

Czas utworzenia

Wyświetla datę i godzinę utworzenia bazy danych.

Właściwości bazy danych: Ogólne
W tym oknie dialogowym można skonfigurować ogólne właściwości bazy danych i zmniejszyć ilość zajmowanego przez
nią miejsca.
Table 350: Opcje bazy danych
Opcja

Opis

Nazwa

Umożliwia wprowadzenie opisowej nazwy lub innego przydatnego identyfikatora bazy danych.

Opis

Umożliwia wprowadzenie bardziej szczegółowego opisu lub innych uwag dotyczących bazy danych.
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Opcja

Opis

Obetnij dzienniki transakcji
bazy danych

Umożliwia zaplanowanie regularnego obcinania dzienników transakcji bazy danych. To ustawienie
umożliwia utrzymania rozsądnego rozmiaru dzienników. Harmonogram domyślny to „co 4 godziny”.

Ponownie utwórz indeksy

Umożliwia zaplanowanie czasu ponownego tworzenia indeksów bazy danych. Ponowne tworzenie
indeksów zwiększa wydajność bazy danych. Harmonogram domyślny to „co tydzień o 2:00 w
niedzielę”.

Właściwości bazy danych: Ustawienia dziennika
Opcje dostępne na tej karcie umożliwiają kontrolowanie ilości danych dziennika przechowywanej w bazie danych tej
lokacji. Można ustawić liczbę wpisów przechowywanych w bazie danych i czas ich przechowywania.
Table 351: Opcje dziennika zagrożeń
Opcja

Opis

Usuwaj zdarzenia zagrożeń po N Umożliwia określenie liczby dni, po których zdarzenia dotyczące zagrożeń są usuwane z bazy
dniach
danych.
Wartość domyślna to 60 dni.
Usuwaj potwierdzone
powiadomienia po N dniach

Umożliwia określenie liczby dni, po których potwierdzone powiadomienia są usuwane z bazy
danych.
Wartość domyślna to 30 dni.

Usuwaj zdarzenia skanowania
po N dniach

Umożliwia określenie liczby dni, po których zdarzenia skanowania w poszukiwaniu zagrożeń są
usuwane z bazy danych.
Wartość domyślna to 30 dni.

Usuwaj nieużywane definicje
wirusów

Umożliwia określenie, czy usuwane mają być definicje wirusów spełniające następujące
kryteria:
• Aktualnie nie korzysta z nich żaden komputer.
• Nie są uwzględnione w przechowywanych w bazie danych historiach komputerów.
Nieużywane definicje są domyślnie usuwane.

Kompresuj zdarzenia zagrożeń
po N dniach

Liczba dni, po których identyczne zdarzenia dotyczące zagrożeń są kompresowane jako jedno
zdarzenie.
Identyczne zdarzenia zagrożeń, które wystąpiły w przedziale jednej godziny, są kompresowane i
zliczane. Nazwy zainfekowanych plików nie są kompresowane.
Wartość domyślna to 7 dni.

Usuwaj niepotwierdzone
powiadomienia po N dniach

Umożliwia określenie liczby dni, po których niepotwierdzone powiadomienia są usuwane z bazy
danych.
Wartość domyślna to 30 dni.

Usuwaj polecenia po N dniach

Umożliwia określenie liczby dni, po których polecenia uruchomione za pomocą konsoli są
usuwane z bazy danych. Usuwane są też informacje o stanie dotyczące tych poleceń.
Wartość domyślna to 30 dni.

Usuwaj zdarzenia EICAR

Umożliwia określenie, czy zdarzenia dotyczące wirusów zawierające wpis EICAR jako nazwę
wirusa mają być usuwane z bazy danych.
Zdarzenia EICAR są domyślnie usuwane.
Wirus EICAR jest niegroźny i jest używany w celach testowych. Testowy wirus EICAR to plik
tekstowy opracowany przez Europejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych (European
Institute for Computer Antivirus Research, EICAR). Jest to bezpieczny sposób testowania
większości oprogramowania antywirusowego. Wirusa tego można pobrać z witryny internetowej
instytutu EICAR. Można go użyć do sprawdzenia, czy funkcje ochrony antywirusowej programu
Symantec Endpoint Protection działają.
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Właściwości bazy danych: Ustawienia kopii zapasowej
Można zaplanować opcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy danych.
Table 352: Opcje tworzenia kopii zapasowych bazy danych
Opcja

Opis

Serwer kopii zapasowej

Umożliwia wybranie serwera zarządzania, na którym ma zostać zapisana kopia zapasowa.

Ścieżka kopii zapasowej

Ścieżka kopii zapasowej jest podawana podczas konfigurowania serwera po instalacji
początkowej. Ścieżka kopii zapasowej to ścieżka do głównego katalogu danych serwera,
określana w Kreatorze konfiguracji serwera zarządzania. Następnie do nazwy ścieżki dołączany
jest katalog \backup.
Ścieżka domyślna to C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data
\backup.
Ścieżka do głównego katalogu danych serwera określa lokalizację przechowywania danych bazy
danych. Ścieżkę do głównego katalogu danych serwera można zmienić podczas instalacji lub
ponownej konfiguracji bazy danych. Wprowadzenie zmiany w ścieżce do głównego katalogu
danych serwera skutkuje zmianą lokalizacji danych bazy danych oraz ścieżki danych kopii
zapasowej.

Utwórz kopię zapasową
dzienników

Powoduje utworzenie kopii zapasowej dzienników przechowywanych w bazie danych.

Liczba przechowywanych kopii
zapasowych

Określa liczbę automatycznie zapisywanych kopii zapasowych. Jeśli ta liczba zostanie
przekroczona, najstarsza kopia zostanie usunięta. Użyj tej opcji, jeśli wymaga tego polityka firmy.
Ustaw tę liczbę na 1, aby pomóc utrzymać rozmiar bazy danych Microsoft SQL Server Express
poniżej 10 GB.

Zaplanuj tworzenie kopii
zapasowych

Umożliwia skonfigurowanie automatycznego harmonogramu tworzenia kopii zapasowej bazy
danych.

Obetnij dziennik transakcji bazy danych
Aby skrócić czas połączenia między bazą danych a programem program Symantec Endpoint Protection Manager, serwer
zarządzania w zaplanowanym czasie okresowo usuwa starsze wpisy z dziennika transakcji. Zadanie to można wykonać
ręcznie w dowolnej chwili, klikając pozycję Uruchom.
Plik dziennika transakcji znajduje się w lokalizacji: <katalog instalacji>\tomcat\logs\TruncateTxnLogTask-0.log
Można również zmienić czas, na który zaplanowane jest to zadanie na serwerze zarządzania.
Właściwości bazy danych: Ustawienia kopii zapasowej
Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych

Ponowne tworzenie indeksów
Aby poprawić czas połączenia między bazą danych a programem program Symantec Endpoint Protection Manager,
serwer zarządzania ponownie tworzy indeks bazy danych w zaplanowanym czasie. Zadanie to można wykonać ręcznie w
dowolnej chwili, klikając pozycję Uruchom.
Można również zmienić czas, na który zaplanowane jest to zadanie na serwerze zarządzania.
Właściwości bazy danych: Ustawienia kopii zapasowej
Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych
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Dodaj certyfikat
Do listy certyfikatów prywatnego serwera Insight można pojedynczo dodać wiele certyfikatów.
Table 353: Ustawienia certyfikatu prywatnego serwera Insight
Opcja

Opis

Nazwa certyfikatu

Nazwa certyfikatu, który ma zostać dodany. Nazwa ta jest wyświetlana na liście certyfikatów na karcie
Prywatny serwer Insight.

Plik certyfikatu

Nazwa pliku certyfikatu. Wymagany jest certyfikat w formacie X.509.

Skonfiguruj uwierzytelnianie Symantec VIP
W usłudze Symantec VIP można skonfigurować funkcję dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA) podczas logowania do
programu program Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie jest obsługiwane w przypadku adresów IPv6 ani w
środowiskach z obsługą standardu FIPS.
Table 354: Ustawienia uwierzytelniania Symantec VIP
Opcja

Opis

PKCS Keystore File Plik magazynu kluczy PKCS zawiera certyfikaty i klucze prywatne wymagane przez serwer Symantec VIP do
(.p12)
komunikacji.
Hasło magazynu
kluczy

Hasło wybranego pliku magazynu kluczy.

Konfiguracja uwierzytelniania za pomocą karty inteligentnej
Administratory współpracujący z agencjami federalnymi Stanów Zjednoczonych mogą skonfigurować uwierzytelnianie za
pomocą karty inteligentnej, co pozwala na logowanie do programu program Symantec Endpoint Protection Manager za
pomocą karty inteligentnej.
Na początek w tym oknie dialogowym należy zweryfikować, czy plik certyfikatu został wydany przez odpowiedni urząd.
Następnie podczas logowania administratora serwer zarządzania odczytuje certyfikat karty inteligentnej i weryfikuje go
względem certyfikatów CA. Aby zweryfikować plik certyfikatu, serwer zarządzania sprawdza, czy dany plik certyfikatu nie
znajduje się na liście odwołanych certyfikatów (CRL) w Internecie.
Konfigurowanie programu program Symantec Endpoint Protection Manager do uwierzytelniania administratorów
logujących się za pomocą kart inteligentnych.
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Table 355: Ustawienia uwierzytelniania za pomocą karty inteligentnej
Opcja

Opis

Określanie
ścieżki dla plików
certyfikatu
głównego i/lub
pośredniego

Znajdź wszystkie pliki certyfikatów głównych lub pośrednich, które należy sprawdzić w serwerze zarządzania.
Uwzględnij dowolną liczbę plików certyfikatów, które należy sprawdzić pod względem odwołania (po jednym dla
każdej karty inteligentnej). Pliki certyfikatów można określić w jednym z następujących formatów: .cer, .crt, .der
i .pem.
Aby wybrać wiele plików, naciśnij klawisz Ctrl. Aby ręcznie dodać plik certyfikatu, oddziel każdy z plików
certyfikatu przecinkami.
Upewnij się, że wszystkie pliki certyfikatów znajdują się na komputerze zawierającym serwer zarządzania,
do którego musi zalogować się administrator. W przeciwnym razie administrator nie będzie mieć możliwości
zalogowania się.

Określanie ścieżki
dla list odwołania
certyfikatów

W przypadku serwerów zarządzania bez możliwości połączenia z Internetem należy skopiować listę odwołania
certyfikatów na komputer, z którym serwer zarządzania może nawiązać połączenie, i wykonać kontrolę
poprawności.
Ponadto należy skonfigurować plik conf.properties, aby serwer zarządzania wyszukiwał listę odwołania
certyfikatów na komputerze, a nie w zasobach internetowych.
Note: W przypadku serwerów zarządzania z dostępem do Internetu nie trzeba korzystać z tego ustawienia.

Właściwości lokacji i replikacja
Lokacja lokalna
program Symantec Endpoint Protection Manager organizuje instalacje komponentów w lokacjach. Ta lokacja obejmuje
następujące elementy:

• Co najmniej jeden serwer zarządzania
• Jedną bazę danych
Są one zazwyczaj umieszczone razem w tej samej lokalizacji firmowej. Duże korporacje instalują zazwyczaj wiele
lokacji. Liczba lokacji jest zazwyczaj związana z liczbą fizycznych lokalizacji firmy, jej oddziałów i obszarów w różnych
podsieciach. Liczba lokacji i ich konfiguracja jest określana zazwyczaj przez zarząd firmy i odpowiedzialne za zarządzanie
zabezpieczeniami działy IT.
Lokacja lokalna jest związana z serwerem zarządzania, z którym połączony jest zalogowany do niego administrator.
Ponieważ można zalogować się zdalnie do serwera zarządzania umieszczonego w innym mieście, lokacja fizycznie nie
musi być lokalna. Lokacje zdalne to lokacje połączone z lokacją lokalną jako partnerzy replikacji. Administrator systemu
może centralnie zarządzać lokacjami lokalnymi i zdalnymi z konsoli serwera zarządzania.
Table 356: Okienko Lokacja lokalna
Opcja

Opis

Nazwa lokacji

Wyświetla nazwę lokacji lokalnej.

Opis lokacji

Zawiera opis lokacji lokalnej.

Liczba lokacji
replikacji

Wyświetla liczbę dostępnych partnerów replikacji znajdujących się w lokacjach zdalnych.

Czas utworzenia Wyświetla czas i datę utworzenia lokacji.

Właściwości lokacji: Ogólne
W tym oknie dialogowym można skonfigurować ogólne właściwości lokacji.
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Table 357: Opcje konfiguracji lokacji
Opcja

Opis

Nazwa lokacji

Wyświetla nazwę lokacji, do której odnoszą się te ustawienia. Nazwa lokacji może zawierać do 60
znaków i nie może być pusta. Wszystkie znaki są dozwolone.

Opis

Umożliwia wpisanie opisu tej lokacji.

Limit czasu konsoli

Określa czas, po którym następuje wylogowanie z konsoli. Po włączeniu tej opcji administrator
zostaje automatycznie wylogowany z konsoli, gdy osiągnięty zostanie limit czasu konsoli. Wartością
domyślną jest jedna godzina.
Note: W przypadku połączenia z serwerem zarządzania za pomocą zdalnej konsoli internetowej
domyślny limit czasu wynosi 10 minut.
Note: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konfigurowanie komunikacji między menedżerem
ochrony punktu końcowego firmy Symantec a zdalną konsolą internetową

Śledź wszystkie aplikacje
uruchamiane na klientach

Ta opcja umożliwia kontrolę zapamiętywania aplikacji na poziomie lokacji.
Aby wyłączyć zapamiętywanie aplikacji dla wszystkich klientów w lokacji, należy wyczyścić to pole
wyboru.
W celu włączenia zapamiętywania aplikacji należy zaznaczyć pole wyboru. Następnie należy
włączyć zapamiętywanie aplikacji również na poziomie grupy. To ustawienie jest dostępne w panelu
Ustawienia komunikacji.
Ustawienia komunikacji dla <nazwa_grupy>

Usuwanie rozpoznanych
aplikacji po x dniach

Użyj tej opcji, jeśli musisz zmniejszyć rozmiar domyślnego rozmiaru bazy danych przed
uaktualnieniem serwera zarządzania. W wersji 14.3 RU1 i nowszych baza danych programu
Microsoft SQL Server Express musi mieć rozmiar 10 GB lub mniejszy.
Klienci z włączoną funkcją zapamiętywania aplikacji śledzą każdą aplikację działającą na
komputerze i przekazują te informacje do serwera zarządzania. Serwer zarządzania przetwarza
te informacje o aplikacji i zapisuje je w dwóch tabelach bazy danych. Rozmiar tych tabel obejmuje
kilka GB w małych środowiskach i dziesiątki tysięcy GB w dużych środowiskach.

Przenieś w górę i Przenieś w
dół

Umożliwia określenie serwera zarządzania wysyłającego powiadomienia i generującego
zaplanowane raporty.
Ta opcja zapewnia, że na wszystkich serwerach zarządzania w lokacji nie będą jednocześnie
uruchamiane te same zaplanowane skanowania ani nie będą jednocześnie wysyłane
powiadomienia. Konsola zarządzania używa do wysłania raportu i powiadomienia pierwszego
serwera z listy. Jeśli serwer nie jest dostępny, konsola używa następnego serwera z listy.

Właściwości lokacji: Hasła
Table 358: Ustawienia hasła administratora
Ustawienie

Opis

Zezwalaj administratorom na resetowanie Mając konto administratora systemu, można zezwolić administratorom lokacji na
haseł
resetowanie haseł logowania programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. To ustawienie dotyczy administratorów systemu, domeny lub konta z
ograniczonymi uprawnieniami. Gdy funkcja ta jest włączona, administratorzy mogą
kliknąć łącze Nie pamiętasz hasła? na ekranie logowania, aby zażądać tymczasowego
hasła.
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Właściwości lokacji: Zbieranie danych
Program program Symantec Endpoint Protection Manager zbiera informacje o komputerach klienckich, które uwzględniają
informacje o oprogramowaniu destrukcyjnym oraz funkcjach produktu i przesyła je do firmy Symantec. Za pomocą tej
karty można zarządzać wysyłką serwera. Do kontrolowania wysyłek dodatkowych danych przez klienta służy Klienci.
Możesz również użyć tej karty do zarządzania automatyczną wysyłką dzienników klienta na potrzeby rozwiązywania
problemów.
NOTE
Dane telemetryczne firmy Symantec mogą zawierać zamaskowane elementy, które nie są bezpośrednio
identyfikowalne. Firma Symantec nie potrzebuje wykorzystywać danych telemetrycznych do identyfikacji
poszczególnych użytkowników i nie podejmuje takich prób.
Table 359: Opcje Zbieranie danych serwera
Opcja

Opis

Przesyłaj zamaskowane dane do
firmy Symantec, aby otrzymać
udoskonalony mechanizm ochrony
przed zagrożeniami

Przesyła raport z zamaskowanymi informacjami o komputerze klienckim do firmy Symantec.
Firma Symantec użyje raportu w celu lepszego poznania różnych trendów dotyczących
destrukcyjnego oprogramowania oraz sposobu używania poszczególnych funkcji produktu
przez jego nabywców.
Note: Po zarejestrowaniu programu program Symantec Endpoint Protection Manager w
chmurze to ustawienie zostanie automatycznie włączone. Informacje telemetryczne są
wymagane przez konsolę w chmurze w celu lepszego analizowania zagrożeń. Ustawienia te
można ponownie wyłączyć, jednak firma Symantec zaleca pozostawienie ich włączonych.

Pozwól klientom wysyłać
informacje o problemach do
firmy Symantec, aby szybciej
rozwiązywać problemy dotyczące
produktu

Automatycznie zbiera dane i dzienniki klienta, jeżeli ten ulegnie awarii lub wystąpi
nieprawidłowe zachowanie.
Dane dziennika nie są anonimowe.

Właściwości lokacji: Prywatny serwer Insight
Możliwe jest wprowadzenie informacji na temat sposobu łączenia się komputerów klienckich w lokacji z prywatnym
serwerem Insight.
NOTE
Opcje w tym oknie dialogowym zastępują wszelkie ustawienia grup dla serwerów prywatnych konfigurowanych
w konsoli Klienty > Zasady > Ustawienia komunikacji zewnętrznej > Prywatny serwer Cloud.
Table 360: Ustawienia prywatnego serwera Insight
Opcja

Opis

Włącz prywatny serwer Insight

Po włączeniu tej opcji klienci używają prywatnego serwera Insight do wyszukiwania informacji o
reputacji plików. Należy wypełnić pola Nazwa, Adres URL serwera i Port serwera.
Można wskazać tylko jeden serwer.

Nazwa

Pole to jest wymagane, gdy ustawienie Włącz prywatny serwer Insight jest włączone. Określa
nazwę serwera wyświetlaną w konsoli zarządzania.

Opis

Umożliwia określenie opcjonalnego opisu prywatnego serwera Insight.
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Opcja

Opis

Adres URL serwera

Pole to jest wymagane, gdy ustawienie Włącz prywatny serwer Insight jest włączone. Określa
adres URL serwera zgodny z protokołem HTTP lub HTTPS. Format adresu URL powinien
zawierać identyfikator URI. Więcej informacji o identyfikatorze URI prywatnego serwera Insight
znajduje się w dokumentacji produktu Symantec™ Insight for Private Clouds.

Port

Pole to jest wymagane, gdy ustawienie Włącz prywatny serwer Insight jest włączone. Określa
port serwera z zakresu od 1 do 65535. Domyślnie numer portu HTTP to 80. Domyślnie numer
portu HTTPS to 443.

Rejestrowanie zewnętrzne dla nazwy lokacji: Filtr dziennika
Za pomocą tej karty można wybrać dzienniki, których dane zostaną wyeksportowane do pliku tekstowego lub do
serwera Syslog. W przypadku niektórych dzienników należy również zaznaczyć eksportowane poziomy istotności
wpisów, które mają zostać wyeksportowane. Za pomocą karty Ogólne można włączyć eksportowanie i ograniczyć liczbę
eksportowanych wpisów.

Rejestrowanie zewnętrzne dla nazwy lokacji: Ogólne
Za pomocą tej karty można skonfigurować ustawienia dotyczące eksportowania danych z niektórych dzienników do
pliku tekstowego lub do serwera Syslog. Ten plik tekstowy jest zwany plikiem zrzutu. Domyślnie żadne dzienniki nie są
wysyłane. Za pomocą karty Filtr dziennika można wybrać dzienniki do wyeksportowania.
Table 361: Ogólne opcje eksportu
Opcja

Opis

Częstotliwość aktualizacji

Określa częstotliwość wysyłania wyeksportowanych danych do pliku lub na serwer.

Serwer główny rejestrowania

Określa serwer, do którego wysyłane będą dzienniki.

Włącz transmisję dzienników do Włącza wysyłanie danych z wybranych dzienników do serwera Syslog.
serwera Syslog
Note: Serwer Syslog należy odpowiednio skonfigurować do odbierania tych dzienników.
Należy skonfigurować następujące pola:
• Serwer Syslog
określa adres IP lub nazwę domeny serwera Syslog, do którego będą przesyłane dane
dziennika.
• Port docelowy
Określa docelowy port serwera Syslog, na którym odbywa się nasłuch komunikatów Syslog.
Można wybrać protokół UDP lub TCP i zmienić w razie potrzeby port domyślny.
• Funkcja dziennika
określa liczbę funkcji dziennika, które będą używane w pliku konfiguracji serwera Syslog.
Dozwolone są wartości od 0 do 23.
Wyeksportuj dzienniki do pliku
zrzutu

Powoduje wyeksportowanie do pliku tekstowego dzienników serwera zarządzania i klienta,
wybranych na karcie Filtr dziennika.
Ogranicz rekordy pliku zrzutu
Za pomocą tej opcji można określić ograniczenie liczby rekordów danych eksportowanych z
poszczególnych dzienników.

Partnerzy replikacji
Można wyświetlić lokacje partnerów replikacji skojarzone z lokacją lokalną.
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Table 362: Opcje lokacji partnerów replikacji
Opcja

Opis

Nazwa lokacji

Wyświetla nazwę lokacji.

Serwer kontaktowy

Wyświetla nazwę hosta lub adres IP serwera ustawionego jako partner replikacji.

Stan

Wyświetla stan ostatniej replikacji.

Właściwości partnera replikacji
W tym oknie dialogowym wyświetlane są dodatkowe informacje dotyczące partnera replikacji. Informacje te można
również wyświetlić w oknie dialogowym Edycja właściwości partnera replikacji.

Właściwości partnera replikacji dla lokacji
Właściwości, które można zmodyfikować dla partnera replikacji, opisano w tabeli Informacje o partnerze replikacji.
NOTE
Można skonfigurować tylko właściwości partnera replikacji dla lokacji lokalnej.
Table 363: Informacje o partnerze replikacji
Opcja

Opis

Nazwa partnera

Nazwa drugiej lokacji, z którą ta lokacja replikuje dane.

Lista serwerów
zarządzania replikacją

Adres IP lub nazwa hosta drugiego serwera zarządzania, z którym ta lokacja replikuje dane.

• Replikuj dzienniki z

Replikacja dzienników wykorzystuje tak zwaną replikację typu „hub and spoke” (piasta i szprychy).
Należy wyznaczyć centralną lokację, która spełnia rolę koncentratora, połączonego z jedną lub kilkoma
zdalnymi lokacjami, zwanymi szprychami. Replikacja typu „hub and spoke” jest dobrym rozwiązaniem
dla środowisk z szybkimi połączeniami sieciowymi pomiędzy koncentratorami i wolniejszymi pomiędzy
oddziałami. Dzienniki są replikowane z serwera hub do serwerów spoke i w drugą stronę, ale nie
zachodzi bezpośrednia replikacja pomiędzy dwoma serwerami typu stoke. Wszystkie dane dzienników
z różnych lokacji są konsolidowane na serwerze koncentratora, co umożliwia administratorowi
zalogowanie się do programu program Symantec Endpoint Protection Manager dla tej centralnej lokacji
i wyświetlić dane dla wszystkich lokacji.
W przypadku tej topologii należy wybrać, który z serwerów zarządzania działa jako hub.
• Replikuj dzienniki z lokacji lokalnej w tej witrynie partnerskiej
Lokacja lokalna spełnia rolę szprychy, a Twoja lokacja, (czyli lokacja partnerska) spełnia rolę
koncentratora. Chcesz aby dzienniki z innych lokacji były replikowane do Twojej lokacji, huba.
• Replikuj dzienniki z tej lokacji partnerskiej do tej lokacji lokalnej
Lokacja lokalna spełnia rolę koncentratora, a Twoja lokacja, (czyli lokacja partnerska) spełnia rolę
szprychy. Chcesz aby dzienniki z Twojej lokacji były replikowane do huba.

•

lokacji lokalnej w tej
witrynie partnerskiej
Replikuj dzienniki z tej
lokacji partnerskiej do
tej lokacji lokalnej

Note: Gdy ustawienia te zostaną włączone po raz pierwszy, serwer zarządzania nie dokona replikacji
dzienników z okresu sprzed ich włączenia.
Replikuj pakiety klienta
i aktualizacje usługi
LiveUpdate między lokacją
lokalną a tą lokacją
partnerską

Z tej opcji można korzystać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Na przykład jeżeli są dwie
replikujące się lokacje, ale tylko jedna z nich jest w stanie pobierać treści z usługi LiveUpdate, ta
funkcja dostarcza treści do lokacji replikacji.
W przypadku pakietów klienta oraz treści usługi LiveUpdate żadna lokacja replikacji nie zastępuje innej.
Raczej porównają co jest na każdej z lokacji i jeżeli jedna z nich ma pakiet lub składnik treści, którego
nie ma drugiej, jest on udostępniany. Jeżeli wszystkie treści oraz pakiety klientów pasują do siebie,
wymiana nie następuje.
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Opcja
Harmonogram

Opis

• Replikuj automatycznie

•

Replikuje dane między dwoma partnerami replikacji w automatycznych odstępach czasu, zazwyczaj
co 2 godziny. Serwer zarządzania wybiera miejsce replikacji w oparciu o ilość danych w bazach
danych i inne czynniki.
Replikuj zgodnie z harmonogramem
Określa, kiedy rozpocząć ma się replikacja w terminie pasującym użytkownikowi. Na przykład:
możesz chcieć replikować dane po godzinach pracy, kiedy najmniejsza liczba użytkowników jest
przy swoich komputerach. Replikacja jest automatycznie uruchamiana w przypadku, gdy partner
replikacji jest wyłączony lub replikacja nie powiodła się.
– W przypadku replikacji dziennej i tygodniowej, czas zakończenia oznacza ostatni termin, kiedy
replikacja może zostać uruchomiona ponownie przed następnym zaplanowanym terminem
replikacji.
– W przypadku replikacji cogodzinnej, replikacja jest uruchamiana ponownie na początku
każdej godziny aż do czasu zakończenia. Jeżeli replikacje nakładają się na siebie w kolejnej
godzinie replikacja rozpoczyna się na początku następnej dostępnej godziny. Na przykład jeżeli
rozpoczyna zaczyna się o 9:00 a kończy o 10:10, następna replikacja rozpocznie się o 11.

Zarządzanie lokacjami zdalnymi
Lokacjami zdalnymi można zarządzać za pomocą okienka Zarządzanie lokacjami zdalnymi. Można w nim wykonywać
te same zadania, co w przypadku lokacji lokalnej, takie jak zarządzanie serwerami zarządzania. Lokacje zdalne można
jednak dodawać tylko za pomocą Kreatora konfiguracji serwera zarządzania, oddzielnego narzędzia instalowanego
automatycznie podczas początkowej instalacji.
Zadania dostępne w przypadku lokacji lokalnych to:

•
•
•
•
•
•

Usuwanie lokacji zdalnej i jej partnerstwa replikacji.
Zmiana dostępu do konsoli w lokacji zdalnej.
Konfigurowanie serwera poczty e-mail lokacji zdalnej.
Planowanie synchronizowania serwera katalogowego dla lokacji zdalnej.
Konfigurowanie połączenia serwera w lokacji zdalnej z serwerem proxy.
Konfigurowanie rejestrowania zewnętrznego w celu przesyłania dzienników do pliku lub do serwera Syslog.

Konfigurowanie lokacji i replikacji

Kreator konfiguracji serwera zarządzania
Konfiguracja serwera zarządzania
Kreator konfiguracji serwera zarządzania służy do konfigurowania serwera zarządzania i skojarzonej bazy danych.
Tryby uwierzytelniania bazy danych programu SQL Server — informacje
Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje

Tworzenie konta administratora systemu i konfigurowanie serwera poczty e-mail
Tworzenie konta administratora systemu
Konto administratora systemu należy utworzyć podczas konfigurowania serwera zarządzania po raz pierwszy.
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Table 364: Opcje konta administratora systemu
Opcja

Opis

Nazwa firmy
(opcjonalnie)

Określa nazwę firmy. Ta nazwa firmy jest wyświetlana w programie program Symantec Endpoint Protection
Manager zarówno jako właściwość domeny domyślnej, jak i w szczegółach administratora domyślnego. W
razie używania wielu domen w programie program Symantec Endpoint Protection Manager w przypadku
każdej domeny można używać innej nazwy firmy w celach organizacyjnych.

Nazwa użytkownika

Ustawia dla konta administratora systemu domyślną nazwę admin. Domyślnej nazwy użytkownika nie
można zmodyfikować podczas instalacji.

Hasło i Potwierdź
hasło

Określa hasło logowania na serwerze zarządzania.
W polu Siła hasła powinna być wyświetlana wartość Silne lub lepsza. Silne hasło można utworzyć według
następujących wytycznych:
• Silne hasła zawierają co najmniej osiem znaków.
• Silne hasła zawierają połączenie liter i cyfr oraz co najmniej jeden znak specjalny. W przypadku instalacji
programu program Symantec Endpoint Protection Manager z domyślną bazą danych:
– W przypadku bazy danych Microsoft SQL Server, hasła muszą mieć długość od 8 do 30 znaków i nie
mogą zawierać następujących znaków specjalnych: " ; i spacji.
– W przypadku wbudowanej bazy danych, hasła muszą mieć długość od 6 do 30 znaków i nie mogą
zawierać następujących znaków specjalnych: \ " ; i spacji.
– W przypadku bazy danych SQL Server hasła muszą mieć długość od sześciu do 256 znaków i mogą
zawierać dowolny znak.
• Silne hasła zawierają połączenie wielkich i małych liter.
• Silne hasła nie zawierają powtórzeń ani sekwencji kolejnych znaków, takich jak 12345678 lub
zzzzzzzz.
• Silne hasła nie zawierają popularnych wyrazów ani fraz.
• Silne hasła nie zawierają nazwy użytkownika.
Domyślnie hasło wygasa po 60 dniach i jest wstępnie blokowane na 15 minut po pięciu nieudanych próbach.
Ze względu na bezpieczeństwo okres blokowania jest typu progresywnego, co oznacza, że podwaja się z
każdą kolejną nieudaną próbą zalogowania. Oryginalny okres blokowania jest przywracany po 24 godzinach
lub po pomyślnym zalogowaniu.
W przypadku zapomnienia hasła można poprosić o przysłanie tymczasowego hasła w wiadomości e-mail.
Wyświetlanie pól wyboru Zapamiętaj nazwę użytkownika i Zapamiętaj hasło na ekranie logowania
Odblokowanie konta administratora po zbyt wielu próbach zalogowania
Resetowanie zapomnianego hasła programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Adres e-mail

Umożliwia odbieranie systemowych powiadomień o stanie wdrożenia klientów i stanie ochrony klientów.
Umożliwia również odebranie tymczasowego hasła w razie jego utraty.

Konfigurowanie serwera poczty e-mail
Serwer zarządzania używa serwera poczty e-mail do wysyłania domyślnych raportów i powiadomień lub tymczasowych
haseł logowania. Można zaakceptować wartości domyślne, aby używać serwera zarządzania do wysyłania wiadomości
e-mail. Aby używać innego serwera poczty e-mail należy zaznaczyć Użyj określonego serwera poczty e-mail i
skonfigurować ustawienia w udostępnionych polach.
Przed rozpoczęciem konfigurowania serwera zarządzania należy przetestować ustawienia serwera za pomocą funkcji
Wyślij testową wiadomość e-mail oraz potwierdzić, że otrzymało się wiadomość testową. Jeżeli nie otrzymano
wiadomości testowej można rozwiązać niepowodzenie na serwerze poczty i kontynuować proces konfiguracji. Jeżeli
niepowodzenie nie zostanie skorygowane, nie będzie możliwości otrzymywania powiadomień, raportów lub wiadomości email z tymczasowym hasłem logowania.
W każdej chwili po ukończeniu konfiguracji serwera zarządzania można zmienić ustawienia serwera poczty e-mail.
Ustawienia można zmienić za pomocą poleceń Administrator > Serwery > nazwa serwera > Edytuj właściwości
serwera, gdzie nazwa serwera to nazwa serwera zarządzania. Należy kliknąć kartę Serwer poczty e-mail.
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Table 365: Ustawienia serwera poczty e-mail
Opcja

Opis

Nazwa lub adres IP
Adres IP lub nazwa hosta serwera zarządzania są wyświetlane domyślnie. Aby użyć innego serwera poczty
serwera poczty e-mail e-mail, można tu wprowadzić odpowiedni adres IP, nazwę hosta lub nazwę domeny.
Numer portu

Numer portu poczty elektronicznej na serwerze pocztowym wysyłającym powiadomienia.
Niektóre sieci blokują ruch na porcie protokołu TCP 25. Jeśli dla ruchu serwera poczty e-mail wyznaczono
port inny niż port 25 protokołu TCP, tutaj należy wprowadzić numer portu.

Adres e-mail nadawcy Określa adres e-mail, z którego wysyłane są powiadomienia.
Jeśli to pole pozostanie puste, adres zostanie SEPM_Server@domenagdzie domena jest domeną, do której
należy adres e-mail domyślnego administratora.
Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika stosowana do uwierzytelniania na serwerze pocztowym, jeśli serwer wymaga
uwierzytelniania.

Hasło

Hasło stosowane wraz z nazwą użytkownika do uwierzytelniania na serwerze pocztowym, jeśli serwer
wymaga uwierzytelniania.

Wymagaj, aby serwer
używał bezpiecznego
połączenia

To pole należy zaznaczyć, jeśli serwer poczty e-mail wymaga bezpiecznego połączenia, a następnie
wskazać który protokół jest wykorzystywany. Należy również skonfigurować serwer poczty e-mail do
komunikacji TSL lub SSL.

Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane

Wybieranie typu konfiguracji
Typ konfiguracji należy wybrać podczas konfigurowania serwera zarządzania.
Table 366: Opcje konfiguracji serwera zarządzania
Typ konfiguracji

Szczegóły

Konfiguracja
Domyślną konfigurację należy wybrać, gdy ma być używana domyślna baza danych z domyślną konfiguracją.
domyślna dla nowej Domyślna baza danych obsługuje maksymalnie 5000 klientów.
instalacji
Domyślną bazą danych jest microsoft SQL Server Express (wersja 14.3 RU1 i nowsze) lub wbudowana baza
danych (wersja 14.3 MPx i wcześniejsze).
Konfiguracja
niestandardowa dla
nowej instalacji

Wybierz konfigurację niestandardową dla bardziej złożonych sytuacji instalacji, takich jak:
• Aby korzystać z bazy danych programu Microsoft SQL Server:
Baza danych programu Microsoft SQL Server jest wymagana, jeśli konieczne jest zarządzanie ponad 5000
klientów.
• Aby lepiej dostosować ustawienia instalacji korzystającej z domyślnej bazy danych:
Można na przykład wybrać inny port konsoli niż domyślny port 9090.
• Aby zainstalować serwer dodatkowego zarządzania do celów przełączania awaryjnego lub równoważenia
obciążeniami na istniejącą lokację:
Istniejąca lokacja musi używać bazy danych programu Microsoft SQL Server (14.3 MPx i wcześniejszych),
ale może używać bazy danych dla wersji 14.3 RU1 i nowszych.
• Aby skonfigurować lokację do celów replikacji:
Przed skonfigurowaniem dodatkowej lokacji należy się upewnić, że replikacja danych jest niezbędna.
Decydowanie o tym, czy instalować wiele stron i replikacji
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Typ konfiguracji
Konfiguracja
odzyskiwania

Szczegóły
Umożliwia ponowne zainstalowanie lub skonfigurowanie serwera zarządzania w taki sposób, aby komunikował
się z wcześniej wdrożonymi klientami. Plik przywracania zawiera przede wszystkim:
• Klucz prywatny serwera (magazyn kluczy serwera Tomcat)
• Hasło klucza prywatnego serwera (odblokowujące magazyn kluczy serwera Tomcat)
• Identyfikator domeny
• Klucze SSL serwera Apache
• Skonfigurowane numery portów protokołu TCP i hasło szyfrowania
Jeśli podczas ponownej instalacji nie jest używany plik przywracania, klienty należy ponownie podłączyć za
pomocą Kreatora wdrażania klientów.
Domyślnie plik znajduje się w następującym katalogu, gdzie sygnatura_czasowa reprezentuje, kiedy plik został
utworzony:

Dysk:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Server
Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
Note: Plik przywracania nie zawiera ustawień serwera. Ponowna instalacja programu program Symantec
Endpoint Protection Manager powoduje utratę wszelkich wcześniej zmienionych ustawień serwera. Z
wyeksportowanego pliku właściwości serwera można ponownie zaimportować ustawienia serwera w ramach
procesu odzyskiwania.
Konfiguracja odzyskiwania jest sprawdzona, jeśli Kreator konfiguracji serwera zarządzania wykryje plik
odzyskiwania.
Przywracanie komunikacji klient serwer za pomocą opcji Wdrażanie pakietu aktualizacji komunikacji
Eksportowanie i importowanie ustawień serwera
Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection
Serwer zarządzania
może zarządzać
mniej niż 500
klientami

Ta opcja określa wartości domyślne dla konfiguracji serwera zarządzania dla następujących ustawień:
• Wersje składników oprogramowania
W przypadku 500 klientów, wartością domyślną jest 21.
W przypadku 500 lub większej liczby klientów wartością domyślną jest 90 wersji.
• Rozmiary stosu Wirtualnej Maszyny Java (JVM)
W przypadku mniej niż 500 klientów, wartością domyślną jest minimum 512 MB i maksimum 1024 MB.
W przypadku więcej niż 500 klientów, wartością domyślną jest minimum 1024 MB i maksimum 2048 MB.
Pobieranie zawartości z usługi LiveUpdate do programu program Symantec Endpoint Protection Manager

Wybieranie żądanego typu bazy danych
Należy wybrać jedną z następujących opcji typu bazy danych używanej przez program program Symantec Endpoint
Protection Manager. W bazie danych są przechowywane informacje o klientach i ustawieniach programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
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Table 367: Ustawienia bazy danych
Opcja

Opis

Domyślna baza danych

Domyślna baza danych jest instalowana automatycznie z programem program Symantec
Endpoint Protection Manager. Domyślna baza danych obsługuje maksymalnie 5000
klientów. Domyślna baza danych nie wymaga konfiguracji i jest najprostsza w instalacji.
Domyślną bazą danych była baza wbudowana do wersji 14.3 RU1, gdy została zastąpiona
przez bazę Microsoft SQL Server Express.

Baza danych programu Microsoft SQL
Server

Konfiguruje program program Symantec Endpoint Protection Manager do działania z bazą
danych programu Microsoft SQL Server. Programu Microsoft SQL Server należy użyć,
jeśli konieczne jest zarządzanie ponad 5000 klientów.
Program Microsoft SQL Server należy zainstalować przed zainstalowaniem programu
program Symantec Endpoint Protection Manager. Dodatkowo narzędzia klienta programu
SQL Server muszą być zainstalowane na tym samym komputerze, na którym jest
instalowany program program Symantec Endpoint Protection Manager.
Listę aktualnie obsługiwanych wersji programu Microsoft SQL Server zawierają wymogi
systemowe tej wersji programu Symantec Endpoint Protection:
Informacje o wersji, nowe poprawki i wymagania systemowe dla wszystkich wersji
programu Endpoint Protection
Ustawienia konfiguracji programu SQL Server — informacje

Zadania konserwacji bazy danych

Określa następujące zadania utrzymania wbudowanej bazy danych. Nie należy zaznaczać
zadań konserwacji w razie wybrania opcji Baza danych programu Microsoft SQL Server.
Te zadania konserwacji bazy danych mogą powodować konflikt z podobnymi zadaniami
skonfigurowanymi w programie SQL Server Management Studio.
• Obetnij dzienniki transakcji bazy danych
Serwer zarządzania okresowo usuwa starsze wpisy z dziennika transakcji w
zaplanowanym terminie. Ustawienie domyślne to „co 4 godziny”.
• Ponowne tworzenie indeksów
Serwer zarządzania defragmentuje indeksy tabel bazy danych w celu skrócenia czasu
koniecznego do sortowania i przeszukiwania bazy danych. Ustawienie domyślne to „co
tydzień o 2:00 w niedzielę”.
Datę, godzinę i częstotliwość harmonogramu wykonywania tych zadań przez serwer
zarządzania można zmienić na stronie Administrator > Serwer. Kliknij nazwę bazy
danych, a następnie kliknij pozycję Edytuj właściwości bazy danych w obszarze
Zadania.
Planowanie automatycznych zadań konserwacji bazy danych

Tworzenie hasła szyfrowania — informacje
Hasło szyfrowania można utworzyć samodzielnie albo zezwolić serwerowi zarządzania na utworzenie losowego
hasła. Hasło szyfrowania należy udokumentować do użytku w przyszłości. Hasło szyfrowania jest niezbędne w razie
konieczności odzyskania systemu po awarii. Utworzone hasło szyfrowania można zmienić jedynie ponownie instalując
serwer zarządzania.
Zapomniane hasło szyfrowania można przywrócić przy użyciu pliku przywracania. Pliki przywracania są zapisywane
domyślnie w katalogu dysk:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager
\Server Private Key Backup\. Należy wyodrębnić zawartość pliku zip. Hasło szyfrowania znajduje się w pliku
settings.properties.
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Table 368: Opcje hasła szyfrowania
Opcja

Szczegóły

Zastosuj losowe hasło

Serwer zarządzania utworzy losowe hasło. To losowe hasło zostanie wyświetlone na końcowym ekranie
przed instalacją bazy danych.

Zdefiniowane przez
użytkownika

Użytkownik tworzy hasła szyfrowania, które powinno zawierać od 6 do 32 znaków. Wszystkie znaki są
dozwolone.
W celu utworzenia silnego hasła należy użyć wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Należy
unikać popularnych wyrazów, sekwencji kolejnych znaków i powtarzania znaków.

Sprawdzone metody odzyskiwania systemu po awarii dla programu Endpoint Protection

Określanie hasła bazy danych podczas ponownej konfiguracji serwera
Podczas ponownej konfiguracji serwera zarządzania może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła bazy danych.
Większości pokazywanych ustawień nie można zmodyfikować podczas ponownej konfiguracji.
Table 369: Ustawienia bazy danych
Opcja

Value

Serwer bazy danych

Jeśli wartością jest SQLEXPRESSSYMC, hostem bazy danych jest komputer będący hostem serwera
zarządzania. W przeciwnym razie wartość odzwierciedla nazwę lub adres IP serwera zdalnego będącego
hostem programu SQL Server. Wbudowana baza danych nosi nazwę localhost (wersja 14.3 MPx i
wcześniejsze).

Port serwera bazy
danych

Port komunikacji między konsolą zarządzania programu program Symantec Endpoint Protection Manager
a bazą danych. Domyślna wartość to 2638. Jeśli port został dostosowany, jest wyświetlany tutaj.

Nazwa bazy danych

Domyślna wartość to sem5. Jeśli nazwa bazy danych została dostosowana, jest wyświetlana tutaj.

Użytkownik

Konto użytkownika bazy danych.
Jeśli program program Symantec Endpoint Protection Manager został zainstalowany z wbudowaną bazą
danych, wartość to DBA.
W razie instalacji programu program Symantec Endpoint Protection Manager z bazą danych programu
Microsoft SQL Server wartość domyślna to sem5. Jeśli nazwa użytkownika bazy danych została
dostosowana, jest wyświetlana tutaj.

Instalowanie nowej lokacji jako partnera replikacji istniejącej lokacji
Informacje, które należy podać podczas instalowania nowej lokacji jako partnera replikacji istniejącej lokacji, opisano w
tabeli Opcje serwera i replikacji.
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Table 370: Opcje serwera i replikacji
Opcja
Serwer replikacji

Opis
Adres IP, nazwa komputera lub w pełni kwalifikowana nazwa domeny istniejącego serwera, który ma
być używany do replikacji.
Note: Jeśli dwa serwery należą do różnych domen systemu Windows, może być konieczne dodanie
na każdym z nich wpisów do pliku hosts. Wpisy te umożliwiają każdemu z serwerów rozwiązywanie w
pełni kwalifikowanej nazwy domeny drugiego serwera.

Port serwera replikacji

Port, który służy do wykonywania replikacji. Domyślną wartością jest port 8443, ale jeżeli na istniejącym
serwerze używany jest port niestandardowy, należy go wprowadzić w tym miejscu.

Nazwa administratora
systemu

Nazwa administratora systemu wymagana do zalogowania się do serwera. Nie można użyć
poświadczeń administratora domeny ani administratora z ograniczeniami.

Hasło

Hasło do uwierzytelnienia wprowadzonej nazwy administratora systemu.

Replikuj dzienniki

Na potrzeby replikacji dzienników między lokacjami można wybrać dowolne z poniższych opcji:
• Replikuj dzienniki z lokacji lokalnej w tej lokacji partnerskiej.
• Replikuj dzienniki z tej lokacji partnerskiej w tej lokacji lokalnej.

Replikuj pakiety klienta
i aktualizacje usługi
LiveUpdate

Umożliwia replikowanie pakietów klienta i aktualizacji usługi LiveUpdate między lokacją lokalną a tą
lokacją partnerską.

Pakiety instalacji
Pakiety instalacji klienta — omówienie
W tym okienku wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące dostępnych pakietów, które można zainstalować na
komputerach klienckich.
Table 371: Szczegóły pakietu instalacyjnego klienta
Kolumna

Szczegóły

Nazwa pakietu

Nazwa pakietu. Nazwę tę można dostosować.

Platforma

System operacyjny, w którym można zainstalować pakiet.

Typ

Typ oprogramowania klienckiego zawartego w pakiecie.

Wersja

Wersja produktu oprogramowania zawartego w pakiecie.

Czas utworzenia

Data i godzina utworzenia pakietu.

Ustawienia instalacji klienta: opis ogólny
Ten panel zawiera listę typów instalacji klienta, bazującą na sposobie instalowania i aktualizowania definicji wirusów i
spyware na kliencie. Te konfiguracje dotyczą tylko pakietów instalacyjnych dla systemu Windows i tylko klientów w wersji
12.1.6 lub nowszej.
Ustawień konfiguracji domyślnej nie można zmodyfikować.

Zestaw funkcji instalacji klienta: opis ogólny
To okienko przedstawia połączenia funkcji klienta instalowane na komputerach klienckich. Funkcje instalacji klienta to
funkcje zabezpieczeń i technologie ochrony, które można zainstalować na komputerach klienckich.
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Należy kliknąć istniejący zestaw funkcji prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Edytuj, aby wyświetlić
drzewo funkcji zestawu. Elementy w obszarze Zadania to duplikaty elementów w menu kontekstowym zestawu funkcji.
Ustawień domyślnych zestawów funkcji nie można zmodyfikować.

Ustawienia instalacji klienta
Można dodać nowe ustawienia instalacji klienta albo edytować istniejące w konsoli zarządzania w obszarze
Administrator > Instaluj pakiety > Ustawienia instalacji klienta > Zadania. Należy określić ustawienia określające
sposób instalowania oprogramowania klienckiego na komputerach klienckich oraz sposób działania ponownego
uruchamiania komputera po ukończeniu instalacji. Każdemu zestawowi wybranych opcji należy nadać nazwę. Nazwę tę
wybiera się następnie podczas eksportowania pakietu instalacyjnego klienta lub wdrażania nowego pakietu instalacyjnego
klienta za pomocą Kreatora wdrażania klientów.
Po kliknięciu opcji Pakiet instalacyjny klienta > Wyeksportuj pakiet instalacyjny klienta ustawienia instalacji pakietu
można wybrać z pola grupy Funkcje i ustawienia instalacji.
NOTE
Te ustawienia dotyczą tylko klientów z systemem Windows. Po zakończeniu instalacji komputery klienckie z
systemem Mac zawsze przeprowadzają wymuszone ponowne uruchomienie. Komputery klienckie z systemem
Linux nie wykonują i nie wymagają wykonania ponownego uruchomienia po zakończeniu instalacji.
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Table 372: Ustawienia podstawowe
Ustawienie
Wybierz żądany typ
instalacji

Opcje i opis
Umożliwia określenie poziomu interakcji użytkownika podczas instalowania pakietu
instalacyjnego na komputerze klienckim:
• Interakcyjny
Umożliwia interakcję użytkowników z wszystkimi oknami dialogowymi instalacji.
Note: Należy pamiętać, że w przypadku wyboru tego ustawienia użytkownicy mogą wybierać
niestandardowe instalacje oprogramowania klienckiego i instalować różne składniki.

•

•

Note: W przypadku wdrażania zdalnego nie należy używać trybu instalacji interaktywnej. To
pomyślnego ukończenia instalacji w tym trybie niezbędna jest interakcja z użytkownikiem. Funkcje
zabezpieczeń niektórych systemów operacyjnych (np. izolacja sesji 0 w systemie Windows) mogą
uniemożliwić wyświetlenie kreatora instalacji interaktywnej. Instalacje interaktywne można używać
tylko w przypadku instalacji lokalnych.
Pokaż tylko pasek postępu
Użytkownicy widzą okno dialogowe postępu system,u Windows, ale nie wchodzą w interakcje z
ekranami instalacji.
Ustawienie instalacji nienadzorowanej jest ustawieniem domyślnym.
Note: W przypadku użycia tej opcji system Windows może wyświetlić użytkownikom jedno lub
wiele okien wyskakujących i może nie wyświetlać paska postępu. Zachowanie to jest związane ze
zmianami w systemie Windows. Instalacja powinna się jednak powieść nawet w przypadku, gdy
użytkownik nie zauważy wyskakujących okienek.
Dyskretny
Użytkownicy nie widzą okien dialogowych instalacji ani nie wchodzą z nimi w interakcje.
Note: Trybu dyskretnego należy używać podczas wykonywania wdrażania zdalnego w celu
zminimalizowania zakłóceń pracy użytkowników.

Note: Instalacja w trybie dyskretnym wymaga ponownego uruchomienia wszystkich aplikacji
korzystających z programu Symantec Endpoint Protection, takich jak Microsoft Outlook.
Te zalecenia dotyczą zarówno 32-bitowych, jak i 64-bitowych systemów operacyjnych.
Ustawienia katalogu
instalacji

• Zainstaluj w domyślnym folderze instalacyjnym

•

Folder domyślny w 32-bitowych systemach operacyjnych to C:\Program Files\Symantec\Symantec
Endpoint Protection.
Folder domyślny w 64-bitowych systemach operacyjnych to C:\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection.
Zainstaluj w niestandardowym folderze instalacyjnym
Umożliwia zmianę folderu instalacji.

Zainstaluj ustawienia
klienta standardowego
(wykorzystuje definicje
technologii cloud)

Jeśli chcesz zmienić typ instalacji klienta Windows: Klient standardowy, Wbudowany lub VDI,
Ciemna sieć, w późniejszym czasie po instalacji klienta, należy najpierw odinstalować istniejące
oprogramowanie klienckie, ponownie skonfigurować te ustawienia, a następnie ponownie zainstalować
nowy pakiet kliencki.
Instaluje klienta standardowego. Ustawienia klienta standardowego instalują tylko aktualne definicje
wirusów i programów typu spyware. Klienty te zostały zaprojektowane, aby stworzyć definicje na
serwerze cloud.
Przy uaktualnianiu klienta, należy wybrać ustawienia klienta standardowego, jeżeli w danym momencie
jest uruchomiony klient standardowy z dostępem do serwera cloud.
Jak wybrać typ instalacji klienta

Zainstaluj ustawienia dla
klienta wbudowanego lub
klienta VDI (wykorzystuje
definicje cloud)

Instaluje klienta wbudowanego lub klienta VDI. Ustawienia klienta wbudowanego lub klienta VDI
instalują tylko aktualne definicje wirusów i programów typu spyware. Klienty te zostały zaprojektowane,
aby stworzyć definicje na serwerze cloud.
W przypadku starszych wersji klientów o zmniejszonym rozmiarze należy wybrać opcję klienta
wbudowanego.
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Ustawienie

Opcje i opis

Zainstaluj ustawienia
klienta ciemnej sieci
(wykorzystuje lokalne
definicje)

Instaluje klienta ciemnej sieci. Klient ciemnej sieci instalowany jest z pełnymi definicjami wirusów
i programów typu spyware i wykorzystuje definicje lokalnie. Klienty te nie sprawdzają definicji na
serwerze cloud.
W przypadku ciemnej sieci należy uaktualnić Twoje starsze wersje klientów rozmiaru standardowego
do klientów ciemnej sieci.

Nie usuwaj istniejącego
oprogramowania
zabezpieczającego

Domyślne ustawienie dla ustawień instalacji klienta systemu Windows. Istniejące oprogramowanie
bezpieczeństwa nie jest usuwane przed instalacją programu Symantec Endpoint Protection.

Automatycznie odinstaluj
istniejące oprogramowanie
zabezpieczające innej
firmy

Odinstalowuje oprogramowanie zabezpieczające innych firm z komputera klienckiego przed
instalacją programu Symantec Endpoint Protection. Ta funkcja działa tylko dla nowej instalacji, a nie
uaktualnienia.
Aby sprawdzić, jakie oprogramowanie innej firmy jest usuwane przez pakiet klienta, patrz:
Usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Endpoint Protection 14
Niektóre programy mogą mieć specjalne procedury odinstalowania lub mogą wymagać wyłączenia
składnika automatycznej ochrony oprogramowania zabezpieczającego innego producenta Należy
sprawdzić dokumentację oprogramowania innej firmy.
Note: Zmiany w funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm w wersji 14.2
oznaczają, że tej funkcji nie można włączyć w przypadku pakietów instalacyjnych starszych wersji.
Przykładowo: funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm nie można włączyć
dla pakietów klienta w wersji 14.0.1, jeśli są one tworzone i wdrażane z poziomu programu program
Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14.2.
Informacje o funkcji usuwania wstępnej instalacji klienta Symantec Endpoint Protection
Konfigurowanie pakietów klienta do odinstalowania istniejącego oprogramowania zabezpieczającego

Usuń istniejące
oprogramowanie klienta
Symantec Endpoint
Protection, którego nie
można odinstalować

Odinstalowuje oprogramowanie istniejącej instalacji klienta Symantec Endpoint Protection z komputera
klienckiego przed instalacją programu Symantec Endpoint Protection.
Należy korzystać z tej funkcji jedynie do usuwania instalacji klienta Symantec Endpoint Protection,
których nie można odinstalować za pomocą metod standardowych. Metody tej obejmują panel
sterowania systemu Windows. Nie należy włączać tej funkcji dla wszystkich wdrożeń. Instalacja tej
funkcji jest porównywalna z programem CleanWipe.

Włącz rejestrowanie
instalacji

Powoduje włączenie dziennika instalacji i zapisanie go w określonym katalogu.

Zezwól komputerom
na automatyczne
przekazywanie wybranych
zamaskowanych informacji
dotyczących zabezpieczeń
do firmy Symantec

Umożliwia komputerom klienckim przesyłanie zamaskowanych informacji o wykrytych zagrożeniach
do centrum Symantec Security Response. Klienta można skonfigurować do wysyłania danych w
zależności od typu wykrycia.
Dane telemetryczne firmy Symantec mogą zawierać zamaskowane elementy, które nie są
bezpośrednio identyfikowalne. Firma Symantec nie potrzebuje wykorzystywać danych telemetrycznych
do identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie podejmuje takich prób.
Informacje na temat danych gromadzonych przez serwery oraz danych przesyłanych przez klienta i ich
znaczeniu dla bezpieczeństwa sieci

Dodaj program do menu
Start

Powoduje dodanie programu Symantec Endpoint Protection do menu Start systemu Windows.
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Ustawienie
Ustawienia uaktualnienia

Opcje i opis

• Zachowaj wszystkie dzienniki, zasady i ustawienia komunikacji klient–serwer
•

•

Używaj tej opcji, aby klienty pozostały połączone z tym samym serwerem zarządzania i grupami, jak
poprzednio.
Usuń wszystkie poprzednie dzienniki i zasady oraz zresetuj ustawienia komunikacji klient–
serwer
Używaj tej opcji, jeśli konieczne jest przeniesienie klientów do innego serwera zarządzania lub
nowej grupy.
Uaktualnienie klientów nowszych niż 14.3 do języka angielskiego, jeśli język klienta nie jest
obsługiwany
W wersji 14.3 RU1, obsługa języka dla klienta została usunięta dla wszystkich języków z wyjątkiem
angielskiego, japońskiego, portugalskiego brazylijskiego, hiszpańskiego i chińskiego.
– Jeśli język klienta jest jednym z tych obsługiwanych języków, pozostaw tę opcję odznaczoną
(domyślnie). Klienty będą uaktualniać się w tym samym języku, co poprzednio.
– Jeśli język klienta nie jest nieobsługiwany, zaznacz tę opcję, aby automatycznie uaktualnić
klienty do języka angielskiego. Na przykład włoski klient będzie uaktualniony do języka
angielskiego. Po niezaznaczeniu tej opcji klient włoski nie zostanie uaktualniony, ponieważ
pakiet klienta włoskiego nie istnieje.
W jednej grupie można uwzględnić klienty z wieloma językami. Na przykład, jeśli grupa ma zarówno
klienty francuskie, jak i japońskie, klienty francuskie uaktualniają do języka angielskiego, a klienty
japońskie do języka japońskiego.

Ustawienia instalacji klienta dla systemu Mac
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Table 373: Ustawienia ponownego uruchomienia
Ustawienie
Metoda ponownego
uruchomienia

Opis

• Wymuszone ponowne uruchomienie

•

•

•
Ponownie uruchom
komputer kliencki

• Natychmiast

•

•

Monituj

Opcji tej należy użyć, jeśli komputer kliencki należy ponownie uruchomić bez opóźnienia. Sytuacje,
w których może być konieczne natychmiastowe ponowne uruchomienie, to na przykład naprawa
destrukcyjnego oprogramowania, pilność działania i prewencyjne działanie przeciw zagrożeniom.
Użycie z opcją Wymuszone ponowne uruchomienie zapewnia najszybsze ponowne uruchomienie
komputerów.
W tym czasie lub Do tego czasu
Tej opcji należy użyć, gdy natychmiastowe ponowne uruchomienie może zakłócić pracę lub można je
bezpiecznie opóźnić. Należy jednak rozważyć skutki opóźnienia ponownego uruchomienia, gdy jest
aktywne zagrożenie.
Wybierz losowo czas uruchomienia wcześniejszy lub późniejszy o 2 godziny
Tej opcji należy użyć, aby uniknąć konfliktów z innymi zaplanowanymi zadaniami oraz określić
zachowanie klienta podczas ponownego uruchamiania. Opcja losowego ponownego uruchamiana
umożliwia ponowne uruchamianie klientów o różnych godzinach w zakresie od jednej do ośmiu
godzin. Ta opcja przydaje się w środowiskach zwirtualizowanych do zmniejszania obciążenia sprzętu.
Takie nadmierne obciążenie może występować, gdy wszystkie maszyny wirtualne obsługiwane na
serwerze są uruchamiane ponownie w tym samym czasie.

• Nie wyświetlaj monitu
•

•

Komunikat dotyczący
ponownego
uruchomienia

Tej opcji należy użyć, gdy konieczność ponownego uruchomienia komputera jest ważniejsza
niż wpływ tej operacji na użytkownika. Użytkownik nie może opóźnić ponownego uruchomienia
komputera. Opcja ta jest cenna w przypadku eliminowania zagrożenia lub poważnego ataku.
Opóźnione ponowne uruchomienie
Umożliwia opóźnienie ponownego uruchomienia o wybrany interwał. Ponowne uruchomienie
jest często opóźniane ze względu na potrzeby użytkowników. Użytkownikowi można zezwolić na
odłożenie ponownego uruchomienia komputera. Użytkownik ma wówczas pięć minut na zapisanie
wszystkich danych.
Bez ponownego uruchomienia
Tej opcji należy użyć, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia lub konieczności ponownego
uruchomienia komputera klienckiego w określonym terminie. Ta opcja jest odpowiednia, gdy można
bezpiecznie zaczekać na ponowne uruchomienie komputera w ramach zwykłego użytkowania. W
niektórych przypadkach może być wymagane ponowne uruchomienie komputera klienckiego w
celu uruchomienia programu jako usługi. W przypadku takiej konieczności administrator otrzymuje
powiadomienie.
Niestandardowe ponowne uruchomienie
Tej opcji należy użyć, gdy jest niezbędne połączenie ustawień inne niż w pozostałych metodach
ponownego uruchamiania.

Ta opcja jest zazwyczaj używana z opcją W tym czasie w celu pominięcia wyświetlania monitu o
ponowne uruchomienie w czasie, gdy użytkownik jest z dala od komputera.
Wyświetlaj monit z odliczaniem od
Opcja ta umożliwia wyświetlanie monitu informującego użytkownika o konieczności ponownego
uruchomienia. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania ustawień Natychmiast i
W tym czasie.
Wyświetl monit i zezwól użytkownikowi na odłożenie ponownego uruchomienia do
Opcji tej należy użyć, jeśli komputer kliencki należy ponownie uruchomić w zadanym przedziale
czasu. Opcja ta umożliwia użytkownikowi zapisanie danych i zamknięcie programów, gwarantując
ponowne uruchomienie komputera.

Komunikat wyświetlany w monicie informującym użytkownika o mającym nastąpić ponownym
uruchomieniu komputera.
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Ustawienie
Inne opcje

Opis
Opcje te sterują sposobem działania komputera klienckiego w odniesieniu do innych programów, które
mogą być uruchomione w chwili ponownego uruchamiania.
• Wymuszone ponowne uruchomienie
Ta opcja wymusza ponowne uruchomienie komputera klienckiego bez względu na jakiekolwiek
inne operacje na komputerze klienckim. W większości przypadków opcja ta nie jest używana poza
skrajnymi sytuacjami.
• Natychmiast uruchamiaj ponownie, jeśli użytkownik nie jest zalogowany
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany w momencie, gdy instalacja wysyła żądanie ponownego
uruchomienia, opcja ta wymusza natychmiastowe ponowne uruchomienie i pomija inne działania
oczekiwania na ponowne uruchomienie.

Ponowne uruchomienie komputerów klienckich z produktu program Symantec Endpoint Protection Manager

Zestaw funkcji instalacji klienta
Można dodać nowy zestaw funkcji instalacji klienta albo edytować istniejący zestaw w konsoli zarządzania w obszarze
Administrator > Instaluj pakiety > Zestaw funkcji instalacji klienta > Zadania. Należy wybrać funkcje ochrony, które
mają zostać zainstalowane na komputerach klienckich i zapisać je jako zestaw. Podczas tworzenia 32-bitowego lub 64bitowego oprogramowania klienckiego dla komputerów z systemem Windows należy wybrać nazwę funkcji.
Table 374: Funkcje instalacji klienta
Funkcja

Opcje i opis

Nazwa i opis

Nazwa i opis widoczne podczas wyświetlania okna dialogowego Eksportowanie pakietu. Jeśli okno
dialogowe Eksportowanie pakietu zostanie otwarte za pomocą opcji Pakiety instalacji klienta >
Wyeksportuj pakiety instalacji klienta, zestaw funkcji można wybrać z pola grupy Funkcje i ustawienia
instalacji.
W przypadku tworzenia nowego pakietu w Kreatorze wdrażania klientów można wybrać ten zestaw funkcji
w polu grupy Wybierz grupę i zestawy funkcji instalacji obok opcji Ustawienia instalacji.

Wersja zestawu funkcji

Nowe funkcje są udostępniane w nowych wersjach oprogramowania, ale mogą nie być zgodne z
zainstalowanymi klientami wcześniejszych wersji. Można wybrać stosowanie starszej listy funkcji, aby
utworzyć pakiety instalacji dla tych klientów.
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Funkcja
Podstawowa ochrona
pobierania, przed
wirusami i spyware

Opcje i opis
Włącza podstawowe funkcje Ochrona przed wirusami i programami typu spyware oraz Podstawowa
ochrona pobierania. Można również wybrać następujące dodatkowe opcje:
• Zaawansowana ochrona pobierania
Zapewnia wszechstronniejszą ochronę pobierania. Wybranie tej opcji powoduje utworzenie pakietu
bardziej obciążającego sieć podczas wdrażania niż pakiet podstawowy.
• Skanery ochrony poczty elektronicznej
Włącza funkcję Auto-Protect dla wybranych programów pocztowych. Nie należy włączać tych funkcji
na serwerach pocztowych. Skaner POP3/SMTP, znany również jako funkcja Auto-Protect poczty
elektronicznej obsługiwanej przez przeglądarkę, nie jest instalowany w serwerowych systemach
operacyjnych, nawet jeśli ta opcja zostanie wybrana.
Note: W przypadku pakietów instalacji klienta dla serwerów pocztowych, w obszarze Ochrona przed
wirusami i programami typu spyware oraz podstawowa ochrona pobierania nie należy zaznaczać
opcji Skanery ochrony poczty elektronicznej. W przypadku pakietów instalacyjnych klienta dla stacji
roboczych należy zaznaczyć opcję skanera ochrony poczty elektronicznej odpowiednią do serwera poczty
e-mail w danym środowisku. Jeśli używany jest na przykład serwer poczty e-mail Microsoft Exchange,
należy zaznaczyć opcję Skaner programu Microsoft Outlook dla komputerów klienckich.
Note: Należy zainstalować aplikację zapobiegającą włamaniom na wszystkich stacjach roboczych i
komputerach przenośnych. Z uwagi na to, że aplikacja zapobiegająca włamaniom może spowodować
problemy z wydajnością na serwerach o dużej przepustowości, należy zachować ostrożność przy jej
wdrażaniu na nich.
Note: Składniki funkcji Ochrona przed wirusami i programami typu spyware zostały przetestowane przez
firmę Symantec i certyfikowane do użytku w środowiskach zgodnych z listą FDCC (Federal Desktop Core
Configuration).

Zapobieganie
zagrożeniom

Włącza funkcję Zapobieganie zagrożeniom i umożliwia włączenie następujących dodatkowych opcji:
• Ochrona SONAR
Włącza oprogramowanie klienckie funkcji prewencyjnego skanowania SONAR w poszukiwaniu
zagrożeń. To oprogramowanie chroni procesy uruchomione na komputerach klienckich przed atakami
opartymi na wartościach heurystycznych, a nie na dokładnych sygnaturach. Funkcja Zapobieganie
zagrożeniom wymaga wybrania do instalacji także funkcji Ochrona przed wirusami i programami typu
spyware.
• Kontrola aplikacji i urządzeń
Włącza technologię ochrony umożliwiającą sterowanie różnymi aplikacjami programowymi i
urządzeniami sprzętowymi na komputerach klienckich.

Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci
i hostów

Włącza funkcję Zapobieganie lukom w zabezpieczeniach sieci i hostów, która obejmuje zaporę,
zapobieganie włamaniom oraz ograniczanie ataków na pamięć.

Zabezpieczanie
aplikacji

Włącza funkcję Zabezpieczanie aplikacji zawartej w produkcie Symantec Endpoint Security Complete.
Funkcja Zabezpieczanie aplikacji izoluje aplikacje przed zagrożeniami na klientach systemu Windows.
Monitoruje i blokuje podejrzane zachowanie często używanych aplikacji, takich jak przeglądarki, program
Microsoft Office czy Adobe Acrobat.

Note: Aby używać niestandardowych sygnatur systemu zapobiegania włamaniom, należy zainstalować
zaporę.

Note: Program program Symantec Endpoint Protection Manager musi być zarejestrowany w konsoli
w chmurze ICDm, aby można było uruchomić tę funkcję. Należy też wykupić subskrypcję na program
Symantec Endpoint Security Complete.
Ta funkcja działa w większości systemów operacyjnych, jakie uruchamia klient Symantec Endpoint
Protection, z kilkoma wyjątkami. Informacje na temat wymagań systemowych podano pod adresem:
Wymagania systemowe do przeprowadzenia zabezpieczania programu Symantec Endpoint Protection
Endpoint Threat
Defense dla usługi AD

Włącza funkcję Symantec Endpoint Threat Defense dla usługi Active Directory na kliencie programu
Symantec Endpoint Protection, by chronić przed zagrożeniami dla usługi Active Directory.
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Funkcja
Przekierowanie ruchu
sieciowego

Opcje i opis
Przekierowanie ruchu sieciowego przekierowuje ruch internetowy do komputerów klienckich systemu
Windows i Mac do Symantec Web Security Service (WSS). Gdy użytkownik otwiera dowolną witrynę
internetową, przeglądarka przesyła cały ruch do najbliższej usługi Web Security Service w chmurze, gdzie
egzekwowane są zasady bezpieczeństwa sieciowego. Serwer proxy Symantec WSS może przekierować
ruch, zezwolić na jego obsługę lub zablokować go. Ta funkcja wymaga licencji na usługi Symantec Web
Security. Jeśli wybierzesz tę ochronę bez wybierania innych zabezpieczeń, klienci wersji 14.3 MP1 i
wcześniejszych otrzymają tylko ochronę integralności hosta.

Dodaj pakiet instalacyjny klienta
To okno dialogowe umożliwia dodanie pakietów do programu program Symantec Endpoint Protection Manager, co
pozwala je skonfigurować i wyeksportować w celu instalacji lub uaktualnienia klienta. Można dodawać zawierające
najnowsze oprogramowanie pakiety otrzymywane z firmy Symantec. Pakiety mogą być plikami .info lub .zip. Nie jest
możliwe dodawanie poprawek.
Table 375: Dodawanie nowego pakietu oprogramowania
Ustawienia

Opcje i opis

Określ nazwę tego
pakietu

Nazwa pakietu wyświetlana po jego dodaniu w konsoli.

Określ folder źródłowy
plików pakietu

Umożliwia przejście do dodawanego pakietu.

Opis

Wyświetlany w konsoli opis pakietu.

Ustawienia eksportu pakietu
To okno dialogowe umożliwia utworzenie plików instalacji klienta. Dla klientów z systemem Windows, Mac i Linux są
dostępne różne ustawienia.
Pakiety dla systemu Windows można wyeksportować jako pojedynczy plik wykonywalny albo jako kolekcję wielu plików
do dystrybucji za pomocą narzędzia wdrażania innej firmy.
NOTE
Pakiet instalacyjny klienta dla systemu Mac i Linux jest automatycznie eksportowany jako plik archiwum
.zip. Aby w prawidłowy sposób zachować uprawnienia plików, należy rozpakować plik archiwum przy użyciu
programu do archiwizacji natywnego dla danego systemu operacyjnego. Na przykład należy skorzystać z
programu Mac Archive Utility lub polecenia ditto. Do wypakowania plików w tym systemie operacyjnym nie
wolno używać polecenia unzip systemu Mac, aplikacji innej firmy ani żadnej aplikacji systemu Windows.
W przypadku uaktualnienia z wcześniejszej wersji nazwa ścieżki pakietu klienta Mac jest zbyt długa i eksport
kończy się niepowodzeniem. Dla pakietu klienta Mac należy wybrać krótszą nazwę ścieżki.
Ustawienia eksportu pakietu przedstawia ustawienia eksportu plików instalacyjnych klienta dla systemu Windows.
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Table 376: Ustawienia eksportu pakietu
Ustawienie

Opcje i opis

Folder eksportu

Windows, Mac i Linux.
Należy przejść do folderu, który ma zawierać wyeksportowane pliki instalacyjne, i zaznaczyć go. W
przypadku wskazania nieistniejącego folderu proces eksportu automatycznie go utworzy.
Funkcja Wyeksportuj pakiet nie obsługuje katalogów ze znakami dwubajtowymi ani znakami z
rozszerzonego zestawu znaków ASCII i blokuje ich użycie.
Proces eksportu tworzy w tym folderze foldery zagnieżdżone i umieszcza w nich pliki instalacyjne. Jeśli
na przykład utworzony zostanie pakiet instalacyjny dla grupy o nazwie Moja grupa w grupie Moja firma,
zostanie utworzony folder o nazwie Moja firma_Moja grupa. Folder ten będzie zawierał wyeksportowany
pakiet instalacyjny.

Utwórz jeden plik .EXE
tego pakietu

Dotyczy tylko systemu Windows.
Powoduje utworzenie jednego wykonywalnego pliku instalacyjnego.
Pojedyncze pliki wykonywalne nie są obsługiwane w przypadku instalacji zasad grupy usługi Active
Directory ani automatycznego uaktualniania za pomocą programu program Symantec Endpoint Protection
Manager.

Funkcje i ustawienia
instalacji

Dotyczy tylko systemu Windows.
Ustawienia instalacji dla komputerów Mac komputerów mają zastosowanie tylko do funkcji
Automatycznego uaktualniania.
• Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji (od wersji 14.3 RU1 MP1)
Zachowuje obecnie zainstalowane funkcje klienta z poprzedniej wersji. Funkcje klienta pozostaną
zainstalowane, nawet jeśli są inne niż funkcje zawarte w pakiecie uaktualnienia.
To ustawienie jest domyślnie włączone.
Zaznaczenie tego pola wyboru należy usunąć, aby wybrać inny zestaw funkcji za pomocą opcji
Wybierz funkcje zabezpieczeń dla tego pakietu.
• Wybierz ustawienia instalacji dla tego pakietu
Ustawienia instalacji klienta, które program program Symantec Endpoint Protection Manager
uwzględnia domyślnie lub które są konfigurowane i nazywane. Ustawienia instalacji mają wpływ
na czynności użytkownika końcowego podczas instalacji. Ustawienia mogą na przykład wymagać
interakcji użytkownika z instalacją lub wymuszenia ponownego uruchomienia komputera po instalacji.
Ustawienia instalacji określają także, czy pakiet instalacyjny instaluje klienta standardowego,
wbudowanego/VDI czy klienta ciemnej sieci.
Jak wybrać typ instalacji klienta
• Wybierz funkcje zabezpieczeń dla tego pakietu
Skonfigurowane i nazwane zestawy składników instalacji klienta wraz z wybranymi wbudowanymi
funkcjami. Funkcje instalacji klienta określają instalowane składniki oprogramowania klienta.
• Uwzględnij definicje wirusów w pakiecie instalacyjnym klienta
Należy zaznaczyć tę opcję, aby uwzględnić definicję wirusów w pakiecie instalacyjnym klienta.
Można odznaczyć tę opcję, jeżeli sieć ma niską przepustowość. Po połączeniu się klienta z serwerem
zarządzania, klient natychmiast otrzymuje pełen zestaw definicji wirusów.
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Ustawienie

Opcje i opis

Ustawienia eksportu lub Dotyczy systemów Windows, Mac i Linux, o ile nie wskazano inaczej.
Członkostwo grupy
• Wyeksportuj klienta zarządzanego
Umożliwia wyeksportowanie zarządzanego pakietu zawierającego domyślne zasady zabezpieczeń. Po
zainstalowaniu tego pakietu można automatycznie zarządzać klientami za pomocą konsoli programu
program Symantec Endpoint Protection Manager.
• Wyeksportuj klienta niezarządzanego
Umożliwia wyeksportowanie niezarządzanego pakietu zawierającego domyślne zasady zabezpieczeń.
Po wdrożeniu tego pakietu nie można zarządzać klientami za pomocą konsoli programu program
Symantec Endpoint Protection Manager.
W przypadku systemów Mac i Windows klienta niezarządzanego można w każdej chwili
przekonwertować na klienta zarządzanego przy użyciu funkcji Wdrażanie pakietu aktualizacji
komunikacji w Kreatorze wdrażania klientów.
• Wyeksportuj pakiety z zasadami z następujących grup (tylko system Windows i Linux)
W przypadku systemu Windows to ustawienie umożliwia wyeksportowanie zarządzanego lub
niezarządzanego pakietu wraz z zasadami zabezpieczeń z określonej grupy lub grup. Jeśli wybrano
wiele grup, proces eksportu utworzy dla każdej z nich osobny podkatalog zawierający pliki instalacyjne.
Po wdrożeniu wyeksportowanego oprogramowania klienckiego zarządzane komputery klienckie
automatycznie pojawiają się w grupie wybranej do instalacji.
W przypadku systemu Linux to ustawienie jest dostępne tylko w razie eksportowania pakietu
niezarządzanego. W przypadku usunięcia zaznaczenia tego ustawienia stosowane są domyślne
zasady zabezpieczeń.
• Dodaj klienty automatycznie do wybranej grupy. Istniejące klienty pozostaną w ich bieżącej
grupie. (Dotyczy tylko systemu Windows).
Automatycznie dodaje nowe klienty do wybranej grupy po instalacji pakietu zarządzanego.
Tryb zasad

Dotyczy tylko systemu Windows. Firma Symantec zaleca stosowanie trybu komputera zawsze.
• Tryb komputera
Umożliwia ustawienie stosowania zasad z pakietu instalacyjnego klienta do komputerów podczas ich
uwierzytelniania w programie program Symantec Endpoint Protection Manager. Ustawienie to jest
zalecane w przypadku pierwszej instalacji.
• Tryb użytkownika
Umożliwia określenie, że zasady z pakietu instalacyjnego klienta mają być stosowane do użytkowników
podczas ich logowania na komputerach i uwierzytelniania w programie program Symantec Endpoint
Protection Manager.

Ustawienia
uaktualnienia

Dotyczy tylko systemów Windows i Mac.
To ustawienie umożliwia zachowanie bieżących dzienników, zasad i ustawień komunikacji klient-serwer
bądź usunięcie poprzednich dzienników i zasad oraz zresetowanie ustawień komunikacji klient-serwer.

Właściwości pakietu instalacji klienta
W tym oknie dialogowym opisane są odpowiednie właściwości pakietu instalacyjnego klienta. Nazwę i opis można
zmienić.

Lista serwerów zarządzania nazwa listy
W tym oknie dialogowym wyświetlane są serwery obsługujące przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia, z
którymi ten pakiet oprogramowania komunikuje się, jeśli wybrana zostanie ta lista serwerów zarządzania. Priorytet 1
oznacza serwery równoważące. Wartość priorytetu większa od 1 oznacza serwery obsługujące przełączanie awaryjne.
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Dodawanie pakietu instalacyjnego klienta: Ogólne
To okno dialogowe umożliwia wybór pakietu, który ma zostać rozesłany, jego składników, ustawień instalacji i czasu
rozsyłania.
NOTE
W razie wyświetlania tego tematu Pomocy w kreatorze Uaktualnij klienty za pomocą pakietu, ustawienia
z karty Ogólne dotyczą tylko opcji Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji oraz
Harmonogram uaktualniania.
Table 377: Ogólne ustawienia konfiguracji uaktualnień
Opcja

Opis

Wybierz pakiet, który zostanie
użyty do uaktualnienia klientów
w tej grupie

Umożliwia wybranie pakietu w celu automatycznego uaktualnienia. Domyślnie, jeżeli na kliencie
używana jest funkcja, której brak w pakiecie uaktualnienia, funkcja ta zostanie odinstalowana, o ile
nie zaznaczono opcji Zachowaj istniejące funkcje klienta.

Opis

Opis pakietu.
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Opcja
Ustawienia klienta

Opis

• Zachowaj istniejące funkcje klienta podczas aktualizacji (dotyczy tylko systemu Windows)

Zachowuje obecnie zainstalowane funkcje klienta z poprzedniej wersji. Funkcje klienta
pozostaną zainstalowane, nawet jeśli są inne niż funkcje zawarte w pakiecie uaktualnienia.
Zaznaczenie tego pola wyboru należy usunąć, aby wybrać inny zestaw funkcji za pomocą
opcji Wybierz żądane funkcje.
– Pełna ochrona klientów
Powoduje uwzględnienie wszystkich technologii ochrony. Odpowiednia dla komputerów
przenośnych i stacjonarnych. Zawiera funkcję Zaawansowana ochrona pobierania i
wszystkie skanery poczty elektronicznej klienta.
– Pełna ochrona serwerów
Powoduje uwzględnienie wszystkich technologii ochrony z wyjątkiem wszystkich skanerów
poczty elektronicznej klienta. Odpowiednia dla wszelkich serwerów wymagających
maksymalnych zabezpieczeń sieci.
– Podstawowa ochrona serwerów
Jedynie funkcje Ochrona przed wirusami i programami typu spyware oraz podstawowa
ochrona pobierania. Odpowiednia dla wszelkich serwerów wymagających maksymalnej
wydajności sieci.
– Ochrona usługi Active Directory
Zawiera funkcję Symantec Endpoint Threat Defense dla usługi Active Directory, aby
chronić przed zagrożeniami dla usługi Active Directory.
Zestaw funkcji instalacji klienta
Wszelkie dodatkowe zestawy funkcji utworzone w obszarze Administrator > Instaluj pakiety
> Zestawy funkcji instalacji klienta są dostępne do wyboru na liście.
Niektóre funkcje zabezpieczeń nie są obsługiwane na wszystkich platformach. Patrz:
Nowa funkcja jest zainstalowana, mimo że funkcja Automatyczne uaktualnienie została
ustawiona w celu zachowania istniejących funkcji
Funkcje programu Symantec Endpoint Protection zależne od platformy

•

•

•

Note: Jeśli zaznaczono tę opcję w wersji 14.2 i nowszych, program Symantec Endpoint
Protection jest instalowany automatycznie, nawet jeśli nie zainstalowano go wcześniej.
Aktualizacja do wersji angielskiej, jeśli język nie jest dostępny
Począwszy od wersji 14.3 RU2, program Symantec Endpoint Protection jest tłumaczony
tylko na cztery języki: francuski, japoński, brazylijski portugalski i hiszpański. Jeśli ta opcja
zostanie zaznaczona, klienty z tłumaczeniem na dowolny inny język będą instalowane w wersji
angielskiej. Jeśli ta opcja zostanie odznaczona, klient nie zostanie uaktualniony. Przykładowo,
klient w wersji włoskiej 14.3 RU1 nie zostanie zaktualizowany i pozostanie w wersji 14.3 RU1.
Ustawienia instalacji
– W przypadku systemu Windows opcja ta określa ustawienia instalacji i uaktualniania oraz
ustawienia ponownego uruchomienia po ukończeniu instalacji. W przypadku systemu
Windows domyślnie zaznaczona jest pozycja Ustawienia instalacji: domyślnie klient
standardowy.
– W przypadku systemu Mac opcja ta określa ustawienia uaktualniania oraz ustawienia
ponownego uruchomienia po ukończeniu instalacji.
Wszelkie dodatkowe ustawienia instalacji utworzone w obszarze Administrator > Instaluj
pakiety > Ustawienia instalacji klienta są dostępne do wyboru na liście. Można wybrać tylko
ustawienia klienta z systemem Windows w przypadku pakietów dla systemu Windows oraz
ustawienia klienta z systemem Mac w przypadku pakietów dla systemu Mac.
Uwzględniają nowe typy zawartości w pakiecie instalacyjnym klienta
Uwzględnia nową zawartość, która została zmieniona w porównaniu z poprzednią wersją.
Nowa zawartość obejmuje nowe funkcje lub zmiany istniejących funkcji wymagających
nowej zawartości. Na przykład, zawartość może być niezgodnymi definicjami z poprzedniej
wersji. W przypadku używanie tej opcji pakiet instalacyjny jest większy, ale klient od razu po
uaktualnienia ma aktualną zawartość. W przypadku nieużycia tej opcji pakiet jest mniejszy,
ale klient po instalacji musi pobrać aktualizacje za pomocą usługi LiveUpdate lub program
Symantec Endpoint Protection Manager.
Skorzystanie z tej funkcji wymaga obecności w pakiecie instalacyjnym program Symantec
Endpoint Protection Manager aktualnej wersji klienckiej. Na przykład, aby definicje zawarte 841
w pakiecie instalacyjnym zostały uaktualnione z wersji 12.1.x do wersji 14, użytkownik musi
mieć również pakiet instalacyjny klienta 12.1.x przechowywany w program Symantec Endpoint
Protection Manager. Ten dodatkowy wymóg jest konieczny ze względu na zmianę definicji w
przypadku aktualizacji z wersji 12.1.x do 14.x.

Opcja

Opis

• Pobierz pakiet klienta z serwera zarządzania

Źródło pobierania

Powoduje pobranie pakietu z serwera program Symantec Endpoint Protection Manager.

• Pobierz pakiet klienta z następującego adresu URL (http lub https):

Pakiet zostanie pobrany z serwera internetowego, na którym skonfigurowano wcześniej
aktualizację. Aktualizacja musi mieć postać pojedynczego pliku wykonywalnego lub pliku
skompresowanego. Te pliki należy wyeksportować z programu program Symantec Endpoint
Protection Manager. Obsługiwane są tylko protokoły HTTP i HTTPS.

Harmonogram uaktualniania

Umożliwia kontrolę nad czasem uaktualnienia komputerów klienckich.
• Od, Do
Określa zakres czasu, w którym mają być instalowane pakiety. Jeżeli czasy podane w polach
Od i Do zgadzają się, uaktualnienia rozpoczną się natychmiast.
• Roześlij uaktualnienia za pomocą
Określa liczbę dni, w ciągu których mogą być rozsyłane pakiety. Czas można wyliczyć przy
użyciu następującego wzoru:
(Package Size/Server Transfer Rate) * Number of Computers

Jako

MB / MB per second * Num = seconds

Ustawianie zbierania informacji o użytkownikach
To okno dialogowe umożliwia wyświetlenie podczas instalacji oprogramowania klienckiego monitu z prośbą o
wprowadzenie przez użytkowników informacji o sobie. Informacje te są wyświetlane w oknie dialogowym Właściwości
każdego użytkownika i komputera. Zebrane informacje należy ręcznie obsługiwać i aktualizować.
NOTE
Po pierwszym włączeniu tej opcji na komputerze klienckim wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizuj
informacje o użytkowniku. Okno to jednak nie jest wyświetlane w przypadku edycji jednego z pól. Użytkownicy
mogą się dowiedzieć, że konieczne jest podanie nowych informacji, jedynie jeśli przypadkowo otworzą okno
dialogowe Aktualizuj informacje o użytkowniku.
Table 378: Zbieranie informacji o użytkownikach
Ustawienia

Opcje i opis

Zbierz informacje o
użytkowniku

Wyświetla okno dialogowe monitujące użytkowników o wprowadzenie informacji o sobie.

Komunikat
wyskakujący

Ten komunikat jest wyświetlany u góry okna dialogowego. Wyjaśnia użytkownikom, co mają wpisać.

Włącz opcję Przypomnij Pozwala użytkownikom opóźnić wypełnienie okna dialogowego o określoną liczbę minut.
później
Wybierz pola, w
których użytkownik ma
podawać dane.

Wyświetlane użytkownikom w oknie dialogowym pola tekstowe.

Opcjonalnie

Pozwala użytkownikom na opcjonalne wprowadzenie informacji w polu.

Dodawanie pakietu instalacyjnego klienta: Powiadomienie
To okno dialogowe umożliwia wskazanie, czy użytkownicy mają być informowani o uaktualnieniach oprogramowania oraz
czy mogą oni odkładać takie uaktualnienie.
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Table 379: Ustawienia konfiguracji powiadomień o aktualizacji
Ustawienie

Opis

Powiadamiaj użytkowników
przed uaktualnieniem

Umożliwia wysłanie domyślnego lub niestandardowego komunikatu wyświetlanego użytkownikom
przed rozpoczęciem procesu uaktualniania.
Długość komunikatu nie może przekraczać 128 znaków i 2 wierszy.

Stosuj domyślne

Powoduje przywrócenie domyślnej treści powiadomienia.

Zezwalaj użytkownikom na
Gdy powiadomienie jest włączone, można zezwolić użytkownikom na odłożenie uaktualnienia o
odłożenie procesu uaktualnienia skonfigurowany czas. Menu Minimalny czas i Maksymalny czas określają zakres wartości.

Ustawienia instalacji klienta dla systemu Mac
Można dodać nowe ustawienia instalacji klienta albo edytować istniejące w konsoli zarządzania w obszarze
Administrator > Instaluj pakiety > Ustawienia instalacji klienta > Zadania. Należy określić ustawienia uaktualnienia
oraz ustawienia dotyczące sposobu działania ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu uaktualnienia.
Ustawienia te dotyczą tylko uaktualnienia i nie mają zastosowania w trakcie tworzenia nowego pakietu instalacyjnego
klienta.
Każdemu zestawowi wybranych opcji należy nadać nazwę. Należy wybrać nazwę ustawienia w przypadku używania
kreatora Uaktualnij klienty za pomocą pakietu do automatycznego uaktualniania klientów.
Ustawienia uaktualnienia dla systemu Mac
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Table 380: Ustawienia ponownego uruchamiania dla systemu Mac
Ustawienie
Metoda ponownego
uruchomienia

Opis

• Wymuszone ponowne uruchomienie

•

•

•
Ponownie uruchom
komputer kliencki

• Natychmiast

•

•

Monituj

Tej opcji należy użyć, gdy konieczność ponownego uruchomienia komputera jest ważniejsza
niż wpływ tej operacji na użytkownika. Użytkownik nie może opóźnić ponownego uruchomienia
komputera. Opcja ta jest cenna w przypadku eliminowania zagrożenia lub poważnego ataku.
Opóźnione ponowne uruchomienie
Umożliwia opóźnienie ponownego uruchomienia o wybrany interwał. Ponowne uruchomienie
jest często opóźniane ze względu na potrzeby użytkowników. Użytkownikowi można zezwolić na
odłożenie ponownego uruchomienia komputera. Użytkownik ma wówczas pięć minut na zapisanie
wszystkich danych.
Bez ponownego uruchomienia
Tej opcji należy użyć, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia lub konieczności ponownego
uruchomienia komputera klienckiego w określonym terminie. Ta opcja jest odpowiednia, gdy można
bezpiecznie zaczekać na ponowne uruchomienie komputera w ramach zwykłego użytkowania. W
niektórych przypadkach może być wymagane ponowne uruchomienie komputera klienckiego w
celu uruchomienia programu jako usługi. W przypadku takiej konieczności administrator otrzymuje
powiadomienie.
Niestandardowe ponowne uruchomienie
Tej opcji należy użyć, gdy jest niezbędne połączenie ustawień inne niż w pozostałych metodach
ponownego uruchamiania.
Opcji tej należy użyć, jeśli komputer kliencki należy ponownie uruchomić bez opóźnienia. Sytuacje,
w których może być konieczne natychmiastowe ponowne uruchomienie, to na przykład naprawa
destrukcyjnego oprogramowania, pilność działania i prewencyjne działanie przeciw zagrożeniom.
Użycie z opcją Wymuszone ponowne uruchomienie zapewnia najszybsze ponowne uruchomienie
komputerów.
W tym czasie lub Do tego czasu
Tej opcji należy użyć, gdy natychmiastowe ponowne uruchomienie może zakłócić pracę lub można je
bezpiecznie opóźnić. Należy jednak rozważyć skutki opóźnienia ponownego uruchomienia, gdy jest
aktywne zagrożenie.
Wybierz losowo czas uruchomienia wcześniejszy lub późniejszy o 2 godziny
Tej opcji należy użyć, aby uniknąć konfliktów z innymi zaplanowanymi zadaniami oraz określić
zachowanie klienta podczas ponownego uruchamiania. Opcja losowego ponownego uruchamiana
umożliwia ponowne uruchamianie klientów o różnych godzinach w zakresie od jednej do ośmiu
godzin. Ta opcja przydaje się w środowiskach zwirtualizowanych do zmniejszania obciążenia sprzętu.
Takie nadmierne obciążenie może występować, gdy wszystkie maszyny wirtualne obsługiwane na
serwerze są uruchamiane ponownie w tym samym czasie.

• Nie wyświetlaj monitu
•

•

Ta opcja jest zazwyczaj używana z opcją W tym czasie w celu pominięcia wyświetlania monitu o
ponowne uruchomienie w czasie, gdy użytkownik jest z dala od komputera.
Wyświetlaj monit z odliczaniem od
Opcja ta umożliwia wyświetlanie monitu informującego użytkownika o konieczności ponownego
uruchomienia. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania ustawień Natychmiast i
W tym czasie.
Wyświetl monit i zezwól użytkownikowi na odłożenie ponownego uruchomienia do lub
Wyświetl monit i zezwól na odłożenie do
Opcji tej należy użyć, jeśli komputer kliencki należy ponownie uruchomić w zadanym przedziale
czasu. Opcja ta umożliwia użytkownikowi zapisanie danych i zamknięcie programów, gwarantując
ponowne uruchomienie komputera.
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Ustawienie

Opis

Komunikat dotyczący
ponownego
uruchomienia

Komunikat wyświetlany w monicie informującym użytkownika o mającym nastąpić ponownym
uruchomieniu komputera.

Inne opcje

Opcje te sterują sposobem działania komputera klienckiego w odniesieniu do innych programów, które
mogą być uruchomione w chwili ponownego uruchamiania.
• Wymuszone ponowne uruchomienie
Ta opcja wymusza ponowne uruchomienie komputera klienckiego bez względu na jakiekolwiek
inne operacje na komputerze klienckim. W większości przypadków opcja ta nie jest używana poza
skrajnymi sytuacjami.
• Natychmiast uruchamiaj ponownie, jeśli użytkownik nie jest zalogowany
Jeśli użytkownik nie jest zalogowany w momencie, gdy instalacja wysyła żądanie ponownego
uruchomienia, opcja ta wymusza natychmiastowe ponowne uruchomienie i pomija inne działania
oczekiwania na ponowne uruchomienie.

Table 381: Ustawienia uaktualnienia dla systemu Mac
Ustawienie
Ustawienia
uaktualnienia

Opcje i opis

• Zachowaj wszystkie dzienniki, zasady i ustawienia komunikacji klient–serwer
•

Powoduje zachowanie wszystkich dzienników i poprzednich ustawień aktualizacji. Powoduje
zachowanie ustawień komunikacji z serwerem zarządzania.
Usuń wszystkie poprzednie dzienniki i zasady oraz zresetuj ustawienia komunikacji klient–
serwer
Wszystkie dzienniki i poprzednie ustawienia zostaną usunięte i zastąpione. Usuwa i zastępuje
ustawienia komunikacyjne serwera zarządzania.

Uaktualnianie oprogramowania klienckiego za pomocą Automatycznego uaktualniania

Monitorowanie i raporty
Strona główna
Dostosowywana strona główna zawiera ważne informacje o stanie zabezpieczeń sieci.
Jeśli konto administratora nie ma uprawnień do wyświetlania raportów, strona główna nie zawiera automatycznie
generowanych raportów.
Dodawanie konta administratora i określanie uprawnień dostępu
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Table 382: Strona główna — elementy i raporty
Raport lub informacje o stanie
Stan zabezpieczeń

Opis

• Stan zabezpieczeń — dobry lub Wymaga uwagi.
•

•

Progi ustawione na karcie Preferencje > Stan zabezpieczeń definiują stany Dobry i Wymaga
uwagi.
Preferencje
Umożliwia zmianę niektórych opcji domyślnych wyświetlanych na ekranie Stan zabezpieczeń,
kartach Strona główna i Monitory oraz w dziennikach i raportach.
Konfigurowanie preferencji dotyczących raportów
Brak niepotwierdzonych powiadomień w ciągu ostatnich 24 godzin
Po spełnieniu określonego warunku lub wykonaniu określonej akcji serwer zarządzania generuje
powiadomienie. Niepotwierdzone powiadomienie to takie, które nie zostało przeczytane w ciągu
24 godzin od otrzymania.
Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień
W przypadku konta administratora systemu można kliknąć łącze Preferencje i na karcie Strona
główna i Monitory zmienić to wyświetlanie powiadomień.
Można skonfigurować powiadomienia, których serwer zarządzania nie generuje automatycznie.
Konfigurowanie powiadomień dla administratorów

Stan systemu końcowego

Wyświetla ogólny stan ochrony systemów końcowych w sieci.
• Aktualny
Liczba systemów końcowych z aktualnymi definicjami.
• Nieaktualny
Liczba systemów końcowych z nieaktualnymi definicjami.
• Offline
Liczba systemów końcowych pracujących w trybie offline.
• Wyłączony
Liczba wyłączonych systemów końcowych. Urządzenia końcowe zgłaszają stan Wyłączone,
gdy wystąpi awaria lub gdy działanie użytkownika spowoduje wyłączenie co najmniej jednej
metody ochrony. Jeśli zasada administratora wyłączy urządzenia końcowe, urządzenia te nie
będę widoczne na tym wykresie.
• Integralność hosta nieprawidłowa
Liczba systemów końcowych, które nie przeszły pomyślnie sprawdzania integralności hosta.
Liczba ta zawsze wynosi zero, jeżeli Integralność hosta nie jest włączona.
• Komputery wymagające ponownego uruchomienia
Kliknięcie liczby pozwala zobaczyć, które komputery należy uruchomić ponownie.

Stan licencji

Ten raport przedstawia informacje o licencji na wersje próbne i płatne. Aby wyświetlić raport
zawierający szczegółowe informacje o wszystkich licencjach, należy kliknąć pozycję §Szczegóły
licencji.
Jak można zarządzać liczbą licencji nietrwałych klientów VDI
Przeczyszczanie przestarzałych nietrwałych klientów VDI w celu zwolnienia licencji

Symantec Security Response

W sekcji Symantec Security Response wyświetlany jest wskaźnik poziomu dotkliwości ThreatCon,
który wskazuje aktualny poziom dotkliwości zagrożenia dla komputerów w sieci. Poziomy
dotkliwości opierają się na ocenach zagrożeń dokonywanych przez centrum Symantec Security
Response. Poziom dotkliwości ThreatCon dostarcza ogólnych informacji dotyczących globalnego
bezpieczeństwa w Internecie.
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Raport lub informacje o stanie

Opis

Zestawienie operacji: wirusy i
zagrożenia

Wyświetla zestawienie operacji z ostatnich godzin według liczby infekcji wirusami i zagrożeniami
bezpieczeństwa. Można zmienić długość odstępu czasowego dla zliczania wykryć. Można na
przykład wybrać opcję Ostatnie 24 godz..
Kliknij pozycję Preferencje > Strona główna i monitory, aby zmienić wyświetlanie interwału
czasowego oraz liczby wykryć.
Zestawienie działań według liczb wykryć zawiera następujące informacje:
• Liczba działań podjętych wobec wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
• Przypadki wykryć nowych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
• Liczba komputerów nadal zainfekowanych wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa.
Zestawienie działań według liczb komputerów zawiera następujące informacje:
• Liczba komputerów, na których zostały wykonane różne działania wobec wirusów i zagrożeń
bezpieczeństwa.
• Całkowita liczba wykryć nowych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.
• Łączna liczba komputerów nadal zainfekowanych wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa.
Przyjmijmy na przykład, że w widoku liczby wykryć wyświetlanych jest pięć działań Wyczyszczono.
Jeśli wszystkie wykrycia nastąpiły na tym samym komputerze, w widoku liczby komputerów
wyświetlana jest liczba jeden, a nie pięć.
Podejrzane
Pokazuje, że funkcja SONAR wykryła coś, co należy zanalizować. Może to być szkodliwe lub nie.
Jeśli okaże się, że zagrożenie nie jest szkodliwe, można za pomocą zasady wyjątków wykluczyć
je z wykrywania w przyszłości. Jeśli działanie wobec zagrożenia to Tylko rejestruj, a wykryte
zagrożenie jest szkodliwe, można je zakończyć lub poddać kwarantannie za pomocą zasady
wyjątków. Jeśli program Symantec Endpoint Protection nie może wyeliminować zagrożenia,
konieczne może być ręczne usuniecie zagrożenia.
Nowo zainfekowane/Nadal zainfekowane
Wyświetla liczbę zagrożeń, które zainfekowały komputery tylko w określonym przedziale czasu.
Nowo zainfekowane to podzbiór kategorii Nadal zainfekowane. W wierszu Nadal zainfekowane
wyświetlana jest łączna liczba zagrożeń, które skanowanie może nadal klasyfikować jako
zainfekowane, również w skonfigurowanym interwale czasowym. Komputer może na przykład
być nadal zainfekowany, ponieważ program Symantec Endpoint Protection może tylko częściowo
usunąć zagrożenie.
Liczby w wierszach Nowo zainfekowane i Nadal zainfekowane pokazują zagrożenia, które
wymagają podjęcia dalszych działań w celu ich wyczyszczenia. W większości przypadków działania
te można wykonać za pomocą konsoli i nie ma konieczności przechodzenia do komputera.
Note: Komputer jest zaliczany do kategorii Nowo zainfekowane, jeśli zdarzenie wykrycia zostało
zarejestrowane w przedziale czasu wyświetlanym na stronie głównej. Jeśli na przykład na
komputerze w ciągu ostatnich 24 godzin pojawiło się nienaprawione zagrożenie, liczba w wierszu
Nowo zainfekowane zostanie zwiększona na stronie głównej. Zagrożenie może być nienaprawione,
ponieważ jest naprawione tylko częściowo lub zasada zabezpieczeń dla niego jest ustawiona tylko
na rejestrowanie w dzienniku.
Można określić całkowitą liczbę zdarzeń zarejestrowanych w ostatnim okresie czasu
skonfigurowanym do wyświetlania na stronie głównej. Aby określić całkowitą liczbę, należy dodać
liczby ze wszystkich wierszy w zestawieniu działań z wyjątkiem wiersza Nadal zainfekowane.

Zestawienia operacji: Luki w
zabezpieczeniach

Wyświetla zestawienie operacji wykonanych w ostatniej godzinie wykrywania prowadzonego przez
funkcję ograniczania ataków na pamięć. Można zmienić długość odstępu czasowego dla zliczania
wykryć. Można na przykład wybrać opcję Ostatnie 24 godz..

Ulubione raporty

Sekcja Ulubione raporty zawiera pewną liczbę domyślnych raportów, w tym raport Wykrywania
przez funkcję ograniczania ataków na pamięć. Sekcję tę można dostosować, zamieniając raporty
na inne raporty domyślne lub niestandardowe. Ulubione raporty są generowane za każdym razem,
gdy są przeglądane, dzięki czemu zawsze zawierają aktualne dane.
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Preferencje: Strona główna i strona Monitory
Na karcie Strona główna i monitory można zmienić opcje domyślne następujących elementów.
Table 383: Strona główna i karta Zestawienie strony Monitory — opcje wyświetlania
Opcja

Opis

Zakres czasowy

Określa jednostkę czasu stosowaną w raportach wyświetlanych na stronie głównej oraz na stronie
Monitory i karcie Zestawienie.
Wartością domyślną jest ostatnie 12 godzin.

Częstotliwość
automatycznego
odświeżania

Określa częstotliwość, z jaką automatycznie odświeżana jest strona główna i strona Monitory > karta
Zestawienie.
Wartość domyślna to odświeżanie co 15 minut.

Powiadomienia

Określa, które powiadomienia są wliczane do liczby niepotwierdzonych powiadomień na stronie głównej.
Domyślnie pokazywane są wszystkie powiadomienia, bez względu na to, kto je utworzył. Po wybraniu
opcji Pokaż tylko moje powiadomienia na stronie głównej będą zliczane tylko te powiadomienia, które
użytkownik utworzył, ale ich nie potwierdził.
Opcja ta jest dostępna jedynie dla administratorów systemu.
Administratorzy domen i administratorzy z ograniczeniami zawsze widzą jedynie powiadomienia, które
sami utworzyli, ale ich nie potwierdzili.

Wyświetlanie
zestawienia operacji
dot. zagrożeń

Ustala, w jaki sposób wyświetlane są dane w Zestawieniu operacji dot. zagrożeń na stronie głównej.

Preferencje: Stan zabezpieczeń
Karta Stan zabezpieczeń umożliwia zmianę domyślnych opcji używanych dla progów stanu zabezpieczeń. Progi
te określają, kiedy Stan zabezpieczeń Strony głównej w konsoli zmieni kolor na czerwony, aby zwrócić uwagę jej
użytkownika.
Domyślnie dla większości opcji jest to 10 procent i 30 dni.

Preferencje: Dzienniki i raporty
Karta Dzienniki i raporty umożliwia zmianę opcji używanych podczas wyświetlania dzienników i raportów. Można
również skonfigurować przesyłanie starszych wersji dzienników do serwera.
Table 384: Opcje karty Dzienniki i raporty
Opcja
Format daty

Opis
Określa format daty używany do wyświetlania dat w raportach i dziennikach w konsoli lub
przeglądarce.
Ustawienie domyślne to MMDDRR.
Note: Ustawienie to nie ma wpływu na sposób wyświetlania dat wersji i definicji wirusów w
tabelach, w którym to przypadku zawsze jest stosowany format R-M-D.

Separator daty

Określa typ separatora używany do wyświetlania dat w raportach i dziennikach w konsoli lub
przeglądarce.
Ustawienie domyślne to kreska ułamkowa (/).

Maksymalna liczba wierszy w
tabeli raportu

Określa maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych w tabelarycznych raportach HTML.
Domyślne ustawienie to 200 wierszy. Największa możliwa liczba wierszy to 99 999.
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Opcja

Opis

Strefa czasowa stosowana w
eksporcie

Określa strefę czasową stosowaną podczas eksportowania dzienników do innych komputerów.

Format podsieci dla protokołu
IPv4 do grupowania według

Określa format adresu IP podsieci, który ma zostać użyty do grupowania informacji podczas
wyświetlania dzienników i raportów.
Dostępne formaty podsieci to: Klasa B, Klasa C lub Niestandardowy.

Niestandardowy format podsieci W przypadku wybrania niestandardowego formatu podsieci, według którego ma być
dla protokołu IPv4
przeprowadzone grupowanie określa niestandardową maskę podsieci, która ma zostać użyta do
grupowania informacji podczas wyświetlania dzienników i raportów.
Można użyć zapisu przy użyciu liczb dziesiętnych i kropek (xxx.xxx.xxx.xxx), gdzie każda trójka
wartości to liczba z zakresu od 0 do 255 włącznie.
Format podsieci dla protokołu
IPv6 (prefiks CIDR)

Należy wstawić prefiks podsieci CIDR protokołu IPv6 odpowiedni do środowiska.

Uwzględnij ustawienia filtru w
raportach

Określa, czy w raporcie mają być wyświetlane kryteria kwerendy użyte do jego wygenerowania.
Domyślnie ustawienia filtru nie są uwzględniane.

Stan polecenia
Na karcie tej można sprawdzić stan i szczegóły dotyczące poleceń wydanych z konsoli. Karta zawiera tylko polecenia
uruchomione na klientach z poziomu konsoli. Działania takie, jak dodanie zagrożenia do zasady wyjątków nie są tu
uwzględniane.
Za pomocą tej karty można również anulować skanowanie. Ikona anulowania wyświetlana jest w kolumnie Polecenie
każdego trwającego skanowania. Można ją kliknąć, aby anulować trwające skanowanie.
Aby wyświetlić więcej informacji o dowolnym poleceniu w tabeli, można wybrać je z listy i kliknąć pozycję Szczegóły. Jeśli
polecenie zostało przesłane do wielu komputerów, dla każdego z nich zostaną podane oddzielne szczegóły.
NOTE
Kolumna Ukończenie w dzienniku Stan polecenia zawiera ikonę raportu, której kliknięcie umożliwia uzyskanie
dodatkowych informacji o wykryciach skanowania. Widok szczegółów zawiera również ikonę pozwalającą
przejść do szczegółowych informacji według komputerów.
Stan polecenia: Szczegóły
Można również wyświetlić postęp wykonania wybranego polecenia. Wykres kołowy przedstawia stan wszystkich poleceń.
Table 385: Opcje filtru dotyczące wyświetlania stanu poleceń
Opcja

Opis

Pokaż polecenia

Określa zakres czasowy poleceń, których stan zostanie wyświetlony. Można na przykład wybrać
opcję Wystawione w dowolnym czasie, aby wyświetlić wszystkie uruchomione polecenia
określonego typu. Można także wyświetlić polecenia wydane w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Typu

Określa typ polecenia, którego szczegółowy stan jest wyświetlany, na przykład polecenie
Aktualizuj treść lub polecenie Włącz funkcję Automatyczna ochrona.
Jakie polecenia można uruchomić na komputerach klienckich?

o stanie:

Określa stan poleceń, których szczegółowy stan jest wyświetlany, na przykład Odebrano,
Ukończono lub Anulowano.
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Table 386: Informacje wyświetlane w tabeli stanu poleceń
Nazwa kolumny

Opis

Czas wystawienia

Data i godzina, o której polecenie zostało wywołane.

Wystawione przez

Nazwa administratora, który wywołał polecenie.

Polecenie

Nazwa wydanego polecenia.

Opis

Opis polecenia.

Uwzględnione komputery
klienckie

Liczba komputerów klienckich, których dotyczyło polecenie.

Stan ukończenia

Procent wykonania polecenia.

Źródłowy

Źródło polecenia.

Źródłowy adres IP

Adres IP źródła polecenia.

Stan polecenia: Szczegóły
W widoku Szczegóły stanu polecenia w pomocniczym oknie wyświetlane są szczegóły dotyczące określonego
polecenia.
Ustawienia filtrowania szczegółów stanu polecenia
Table 387: Kolumny dziennika Szczegóły stanu polecenia
Nazwa kolumny

Opis

Czas rozpoczęcia

Data i godzina, o której polecenie zostało wywołane.

Ostatnia aktualizacja

Data i godzina przesłania przez klienta do serwera ostatniej aktualizacji informacji o poleceniu.

Komputer/adres IP

Nazwa i adres IP komputera, na którym wykonywane było polecenie.

Użytkownik

Nazwa logowania użytkownika zalogowanego na komputerze w czasie wywołania polecenia.

Domena

Nazwa domeny, w której wykonywane było polecenie.

Stan

Stan polecenia, taki jak Nie odebrano lub Trwa wykonywanie.
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Nazwa kolumny

Opis

Szczegóły

Kolumna Szczegóły zawiera dodatkowe informacje o stanie polecenia. Zawiera jedną z
następujących informacji:
• Powodzenie
• Klient nie wykonał polecenia
• Klient nie zgłosił żadnego stanu
• Polecenie było zduplikowane i nie zostało wykonane
• Nie można ponownie uruchomić zbuforowanego polecenia
• Znaleziono zagrożenie bezpieczeństwa
• Skanowanie zostało wstrzymane
• Skanowanie zostało przerwane
• Skanowanie nie zwróciło stanu
• Uruchomienie skanowania nie powiodło się
• Nie można włączyć Automatycznej ochrony
• Trwa pobieranie usługi LiveUpdate
• Pobieranie usługi LiveUpdate nie powiodło się
• Usunięcie kwarantanny nie powiodło się
• Usunięcie kwarantanny częściowo powiodło się
Można kliknąć łącze, aby wyświetlić raport pokazujący skojarzone wpisy w dzienniku zagrożeń. Nie
wszystkie dzienniki zagrożeń powiązane ze stanem danego polecenia mogą być od razu dostępne w
widoku Szczegóły. Stan może być przesyłany i przetwarzany z różnymi szybkościami, więc w przypadku
niektórych poleceń wystąpić może opóźnienie czasowe.

Szczegóły dodatkowe

Opis stanu polecenia uzyskany od klienta.
Note: Dla niektórych poleceń nie są dostępne żadne informacje dodatkowe. W takim przypadku kolumna
ta jest pusta.

Table 388: Ustawienia filtrowania szczegółów stanu polecenia
Opcja

Opis

Zastosuj zapisany filtr

Określa użycie zapisanego filtru w celu wyświetlania wpisów stanu poleceń.
Ustawienie domyślne to Domyślne.

Komputer

Określa filtrowanie wpisów stanu poleceń według nazw komputerów.
Ustawienie domyślne to *.

Stan

Określa filtrowanie wpisów stanu poleceń według stanów.
Ustawienie domyślne to Wszystko.

Szczegóły

Określa filtrowanie wpisów stanu poleceń według szczegółów.
Ustawienie domyślne to Wszystko.

Ograniczenie

Określa limit liczby wpisów wyświetlanych w oknie Stan polecenia.
Wartość domyślna to 20 wpisów.

Zaplanowane raporty
Można skonfigurować raporty uruchamiane automatycznie zgodnie z określonym harmonogramem. Zaplanowane raporty
są wysyłane do odbiorców w określonych odstępach czasu pocztą elektroniczną, w związku z czym konieczne jest
podanie adresu e-mail co najmniej jednego odbiorcy.
Następujące raporty są dostępne tylko jako zaplanowane:

851

•
•
•
•
•

Wprowadzanie oprogramowania klienckiego (migawki)
Komputery klienckie w trybie online/offline w czasie (migawki)
Komputery klienckie z najnowszą zasadą w czasie (migawki)
Niezgodne komputery klienckie w czasie (migawki)
Rozkład instalacji definicji wirusów (migawki)

Domyślnie wyświetlane są wszystkie zaplanowane raporty, bez względu na typ. Za pomocą pola listy Pokaż typ raportu
można odfiltrować widok, aby wyświetlić określony typ zaplanowanych raportów.
Podczas tworzenia pierwszego zaplanowanego raportu należy użyć filtru domyślnego lub filtru zapisanego wcześniej. Aby
zmienić treść zaplanowanego raportu po jego utworzeniu i skonfigurowaniu, można użyć łącza Edytuj filtr. Przy użyciu
łącza Edytuj można zmienić ustawienia konfiguracyjne harmonogramu, odbiorców wiadomości e-mail i typu raportu.
Table 389: Opcje zaplanowanych raportów
Opcja

Opis

Dodaj

Umożliwia dodanie nowego zaplanowanego raportu i konfigurację opcji jego harmonogramu.
Zaplanowane raporty: dodawanie zaplanowanego raportu lub Edycja zaplanowanego raportu

Edytuj

Umożliwia edycję opcji konfiguracyjnych harmonogramu i adresów e-mail wybranego
zaplanowanego raportu.
Zaplanowane raporty: dodawanie zaplanowanego raportu lub Edycja zaplanowanego raportu

Edytuj filtr

Umożliwia edycję filtru stosowanego do wybranego zaplanowanego raportu.
Zaplanowane raporty: Edytuj filtr

Usuń

Usuwa wybrany zaplanowany raport.

Pokaż typ raportu

Filtruje listę zaplanowanych raportów w celu pokazania tylko wybranego typu. Domyślnie na liście
wyświetlane są wszystkie typy raportów.

Table 390: Kolumny listy Zaplanowane raporty
Nazwa kolumny

Opis

Nazwa raportu

Nazwa przypisana do raportu.

Tytuł raportu/typ
raportu

Tytuł raportu i typ raportu.

Filtr

Filtr przypisany do raportu.

Harmonogram/ostatnie
uruchomienie

Harmonogram raportu oraz data i godzina ostatniego wygenerowania raportu.

Wyślij do

Adresaci raportu.

Utworzona przez

Nazwa administratora, który utworzył raport.

Zaplanowane raporty: Dodawanie zaplanowanego raportu lub Edycja
zaplanowanego raportu
To okno dialogowe umożliwia dodanie nowego zaplanowanego raportu lub edycję istniejącego zaplanowanego raportu.
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Table 391: Opcje konfiguracji zaplanowanego raportu
Opcja

Opis

Nazwa raportu

Identyfikuje zaplanowany raport.

Opis

Zawiera opis zaplanowanego raportu i informacje w nim zawarte do wykorzystania w przyszłości.

Włącz ten zaplanowany Powoduje generowanie raportu według skonfigurowanego harmonogramu.
raport
Domyślnie ta opcja jest włączona.
Typ raportu

Umożliwia określenie typu raportu do zaplanowania.
Typy raportów programu program Symantec Endpoint Protection Manager — informacje

Wybierz raport

W polu listy Wybierz raport można wybrać nazwę raportu, który zostanie zaplanowany.
Dostępne do wyboru opcje zależą od wybranego typu raportu.

Zastosuj zapisany filtr

Umożliwia określenie zapisanej konfiguracji filtru, która ma zostać użyta lub powoduje zastosowanie
konfiguracji domyślnej.
Kojarząc zapisany filtr z zaplanowanym raportem należy upewnić się, że filtr ten nie zawiera
niestandardowych dat. Jeśli w filtrze określono niestandardową datę, generowany będzie za każdym razem
identyczny raport.

Uruchamiaj co

Umożliwia określenie częstotliwości wysyłania raportu pocztą e-mail do odbiorców. Do wyboru są odstępy
godzinne, dzienne, tygodniowe i miesięczne.
Dane użyte w zaplanowanych raportach są aktualizowane w bazie danych co godzinę. Raport jest
wysyłany pocztą e-mail do odbiorców o godzinie i w odstępach czasu ustawionych za pomocą tej opcji.
Dane są aktualne przez godzinę od chwili wysłania raportu pocztą e-mail przez program Symantec
Endpoint Protection.

Rozpocznij po

Umożliwia określenie daty (MM/DD/RR) i godziny (godzina i minuty) następnego wygenerowania raportu.

Wyślij ten raport
do administratorów
systemu

Powoduje wysłanie tego raportu na adres e-mail każdego z administratorów. Dane są pobierane z bazy
danych w ustawionym czasie i wysyłane pocztą e-mail do administratorów systemu w postaci załącznika z
rozszerzeniem .mht.
Aby umożliwić wysyłanie powiadomień, należy skonfigurować właściwości serwera poczty e-mail.

Wyślij ten raport na
następujące adresy
e-mail rozdzielane
przecinkami

Umożliwia podanie osoby lub listy osób, do których mają być wysyłane raporty. Dane są pobierane
z bazy danych w ustawionym czasie i wysyłane pocztą e-mail do odbiorców w postaci załącznika z
rozszerzeniem .mht.
Aby umożliwić wysyłanie powiadomień, należy skonfigurować właściwości serwera poczty e-mail.

Jak można uruchomić zaplanowane raporty

Zaplanowane raporty: Edytuj filtr
Za pomocą tego okna dialogowego można zmienić ustawienia filtru stosowane do skonfigurowanego wcześniej
zaplanowanego raportu. Dostępne opcje filtrowania zależą od typu zaplanowanego raportu. Są takie same jak ustawienia
podstawowe i ustawienia dodatkowe każdego typu filtru szybkiego raportu.
Aby wyświetlić pomoc kontekstową dotyczącą poszczególnych opcji filtru, należy kliknąć pozycję Więcej informacji u
góry okna dialogowego Edycja filtru.

Ochrona przed wirusami i programami typu spyware
Funkcja Automatyczna ochrona: Powiadomienia
Można ustawić opcje powiadomień dotyczących wykryć funkcji Automatyczna ochrona.
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Komunikaty powiadomień dla klienta dla systemu Mac pojawiają się w Centrum Powiadomień macOS (Mac OS X). Ze
względu na ograniczenia znaków Centrum Powiadomień, nie można indywidualizować komunikatu dla systemu Mac.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 392: Opcje powiadamiania
Opcja

Opis

Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na zainfekowanym
komputerze

Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić
albo umożliwić wprowadzanie zmian użytkownikom.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania na
zainfekowanych komputerach komunikatów z powiadomieniem
o wykryciu wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa przez
skanowanie funkcji Automatyczna ochrona.
Gdy opcja ta jest włączona, można zmodyfikować typ informacji
wyświetlanych w powiadomieniu.

Wyświetlaj okno dialogowe z wynikami skanowania funkcji
Automatyczna ochrona na zainfekowanym komputerze:

Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić
albo umożliwić wprowadzanie zmian użytkownikom.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania wyników
skanowania funkcji Automatyczna ochrona na zainfekowanych
komputerach

Table 393: Pola komunikatu z powiadomieniem
Etykieta

Pole

Opis

Typ
skanowania

ZarejestrowanyPrzez

Typ skanowania, wskutek którego wykryto wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Zdarzenie

Zdarzenie

Typ zdarzenia, np. Znaleziono zagrożenie.

Wykryto
NazwaZagrożeniaBezpieczeństwa
Nazwa znalezionego wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
zagrożenie
bezpieczeństwa
Reputacja pliku Reputacja pliku

W przypadku wykryć funkcji Download Insight pole to wskazuje wiarygodność pliku
na podstawie informacji zebranych przez firmę Symantec. Są to informacje takie
jak czas, od którego firma Symantec zna plik i liczba użytkowników korzystających
z pliku.

Plik

ŚcieżkaINazwaPliku

Pełna ścieżka i nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem
bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Lokalizacja

Dysk komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Komputer

Komputer

Nazwa komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkownik

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa.

Podjęte
działanie

PodjęteDziałanie

Działanie podjęte w odpowiedzi na wykrycie wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa. Może to być zarówno pierwsze, jak i drugie skonfigurowane
działanie.

Data
znalezienia

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Typy zasad zabezpieczeń
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Automatyczna ochrona internetowej poczty e-mail: Powiadomienia
W przypadku wersji klienta starszych niż 14.2 RU1, użytkownik może skonfigurować powiadomienia skanowań
funkcji Automatycznej ochrony poczty internetowej. Można skonfigurować informacje, które mają być wyświetlane w
powiadomieniach. Są to informacje takie jak osoby, do których mają być wysyłane komunikaty z powiadomieniami oraz
wyświetlanie lub niewyświetlanie wskaźników postępu na komputerach klienckich.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 394: Opcje powiadamiania
Opcja

Opis

Powiadomienia

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania komunikatów z
powiadomieniami na zainfekowanych komputerach
Dostępna jest następująca opcja:
• Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na
zainfekowanym komputerze
Gdy ta opcja jest włączona, można zmodyfikować informacje
dołączane do powiadomień wyświetlanych przez funkcję
Automatyczna ochrona po wykryciu wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa.
Domyślnie ta opcja jest włączona.

Powiadomienia w wiadomościach e-mail

Umożliwia włączenie lub wyłączenie powiadomień dotyczących
zainfekowanych wiadomości e-mail
Dostępne są następujące opcje:
• Wstaw ostrzeżenie do wiadomości e-mail: powoduje
dodanie ostrzeżeń do zainfekowanych wiadomości e-mail.
Domyślnie ta opcja jest włączona. Aby zmienić tekst, należy
kliknąć przycisk Ostrzeżenie.
Wstawianie ostrzeżeń
• Wyślij wiadomość e-mail do nadawcy: powoduje wysyłanie
powiadomień do nadawców zainfekowanych wiadomości w
internetowych aplikacjach poczty e-mail. Domyślnie ta opcja
jest wyłączona. Gdy opcja ta jest włączona, tekst domyślny
można zmienić, klikając pozycję Nadawca.
Serwer poczty e-mail
Komunikat
• Wyślij wiadomość e-mail do innych: powoduje wysyłanie
do określonych adresatów powiadomień o zainfekowanych
wiadomościach w aplikacjach poczty e-mail. Domyślnie
ta opcja jest wyłączona. Gdy opcja ta jest włączona, tekst
domyślny można zmienić, klikając pozycję Inne.
Wyślij wiadomość e-mail do innych: Inni

Powiadomienia o postępie

Włącza lub wyłącza wyświetlanie podczas skanowania poczty
elektronicznej komunikatu o postępie oraz ikony postępu na
komputerach klienckich
Dostępne są następujące opcje:
• Wyświetlaj wskaźnik postępu podczas wysyłania
wiadomości e-mail. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
• Wyświetlaj ikonę w obszarze powiadomień. Domyślnie ta
opcja jest wyłączona.

855

Table 395: Pola komunikatu z powiadomieniem
Etykieta

Pole

Opis

Typ
skanowania

ZarejestrowanyPrzez

Typ skanowania (na żądanie, zaplanowane itd.), które wykryło wirusa lub
zagrożenie bezpieczeństwa.

Zdarzenie

Zdarzenie

Typ zdarzenia, np. Znaleziono zagrożenie.

Wykryto
NazwaZagrożeniaBezpieczeństwa
Nazwa znalezionego wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
zagrożenie
bezpieczeństwa
Reputacja pliku Reputacja pliku

W przypadku wykryć funkcji Download Insight pole to wskazuje wiarygodność pliku
na podstawie informacji zebranych przez firmę Symantec. Są to informacje takie
jak czas, od którego firma Symantec zna plik i liczba użytkowników korzystających
z pliku.

Plik

ŚcieżkaINazwaPliku

Pełna ścieżka i nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem
bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Lokalizacja

Dysk komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Komputer

Komputer

Nazwa komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkownik

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa.

Podjęte
działanie

PodjęteDziałanie

Działanie podjęte w odpowiedzi na wykrycie wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa. Może to być zarówno pierwsze, jak i drugie skonfigurowane
działanie.

Data
znalezienia

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Typy zasad zabezpieczeń

Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook lub Lotus Notes:
Powiadomienia
Użytkownik może skonfigurować opcje powiadamiania dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona poczty Microsoft
Outlook. Można skonfigurować informacje, które będą wyświetlane w powiadomieniach.
W przypadku wersji klienta starszej niż 14.2 RU1 można również skonfigurować ustawienia dla usługi Automatyczna
ochrona poczty Lotus Notes.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 396: Opcje powiadamiania
Grupa:
Opcja

Opis

Powiadomienia
Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na zainfekowanym komputerze
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania na zainfekowanych komputerach komunikatów z powiadomieniem o
wykryciu wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa przez funkcję Automatyczna ochrona.
Gdy opcja ta jest włączona, można zmodyfikować typ informacji wyświetlanych na zainfekowanym komputerze.
Powiadomienia
Dostępne są następujące opcje:
w
• Wstaw ostrzeżenie do wiadomości e-mail
wiadomościach Powoduje dodanie ostrzeżeń do zainfekowanych wiadomości e-mail. Tekst domyślny można zmienić, klikając
e-mail
pozycję Ostrzeżenie.
Wstawianie ostrzeżeń

• Wyślij wiadomość e-mail do nadawcy

•

Powoduje wysyłanie powiadomień do nadawców zainfekowanych wiadomości w internetowych aplikacjach poczty
e-mail. Tekst domyślny można zmienić, klikając pozycję Nadawca.
Serwer poczty e-mail
Komunikat
Wyślij wiadomość e-mail do innych
Powoduje wysyłanie do określonych adresatów powiadomień o zainfekowanych wiadomościach w aplikacjach
poczty e-mail. Klikając pozycję Inni, można zmienić tekst domyślny i określić adresatów.
Wyślij wiadomość e-mail do innych: Inni

Table 397: Pola komunikatu z powiadomieniem
Etykieta

Pole

Opis

Typ
skanowania

ZarejestrowanyPrzez

Typ skanowania (na żądanie, zaplanowane itd.), wskutek którego wykryto wirusa
lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Zdarzenie

Zdarzenie

Typ zdarzenia, np. Znaleziono zagrożenie.

Wykryto
NazwaZagrożeniaBezpieczeństwa
Nazwa znalezionego wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
zagrożenie
bezpieczeństwa
Reputacja pliku Reputacja pliku

W przypadku wykryć funkcji Download Insight pole to wskazuje wiarygodność pliku
na podstawie informacji zebranych przez firmę Symantec. Są to informacje takie
jak czas, od którego firma Symantec zna plik i liczba użytkowników korzystających
z pliku.

Plik

ŚcieżkaINazwaPliku

Pełna ścieżka i nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem
bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Lokalizacja

Dysk komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Komputer

Komputer

Nazwa komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkownik

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa.

Podjęte
działanie

PodjęteDziałanie

Działanie podjęte w odpowiedzi na wykrycie wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa. Może to być zarówno pierwsze, jak i drugie skonfigurowane
działanie.

Data
znalezienia

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Typy zasad zabezpieczeń

857

Reguły: Powiadomienia
Powiadomienia wyświetlane na komputerze klienckim, gdy reguła zapory zablokuje aplikację lub usługę, można włączyć
lub wyłączyć. Można dostosować tekst tego typu powiadomień, a także powiadomień wyświetlanych na komputerze
klienckim, gdy wystąpią następujące zdarzenia:

• Aplikacje na komputerze klienckim próbują uzyskać dostęp do sieci.
• Aplikacje zazwyczaj uzyskujące dostęp do sieci zostaną zaktualizowane.
• Oprogramowanie klienta zostanie zaktualizowane.
Table 398: Opcje na karcie Powiadomienia
Opcja

Opis

Wyświetlaj powiadomienie na komputerze,
gdy klient blokuje aplikację

Powoduje wyświetlenie na komputerze klienckim standardowego komunikatu, gdy
klient zablokuje aplikację.
Blokowane aplikacje określa się samodzielnie na karcie Reguły.

Ustaw dodatkowy tekst
(Dotyczy tylko systemu Windows).

Powoduje dodanie niestandardowego tekstu na końcu standardowego komunikatu.

Dodatkowy wyświetlany tekst, jeżeli
działaniem związanym z regułą zapory jest
Pytaj
(Dotyczy tylko systemu Windows).

Powoduje wyświetlenie na komputerze klienckim standardowego komunikatu
za każdym razem, gdy aplikacja pyta użytkownika, czy uzyskać dostęp do sieci.
Komunikatów tych nie można włączać lub wyłączać — można jedynie dodać
niestandardowy tekst do tekstu standardowego.
Note: Długość tekstu wyświetlanego w tym powiadomieniu na kliencie jest
ograniczana przez system operacyjny. Aby uniknąć obcięcia tekstu powiadomienia,
należy ograniczyć dodawany tekst do nie więcej niż 120 znaków.

Monitory: Powiadomienia
Karta Powiadomienia umożliwia wykonywanie następujących zadań:

• Wyświetlanie listy utworzonych powiadomień i potwierdzanie powiadomień.
• Uzyskiwanie dostępu do okien dialogowych, w których tworzy się nowe powiadomienia i modyfikuje opcje
harmonogramu oraz filtry powiadomień.
Warunki powiadomienia

Table 399: Filtr dziennika powiadomień — ustawienia podstawowe
Opcja

Opis

Zastosuj zapisany filtr

Określa filtr, który zostanie zastosowany do utworzenia widoku dziennika.
Do przeglądania informacji o powiadomieniach można użyć filtru domyślnego lub niestandardowego, który
został nazwany i zapisany.

Zakres czasowy

Określa zakres czasowy zdarzeń, które zostaną wyświetlone w dzienniku.
W razie wybrania opcji Ustaw określone daty wyświetlane są dodatkowe opcje ustawiania daty.

Data początkowa

Określa datę początkową zakresu czasowego, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Ustaw określone daty w obszarze Zakres
czasowy.

Data końcowa

Określa datę końcową zakresu czasowego, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Ustaw określone daty w obszarze Zakres
czasowy.
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Opcja

Opis

Ustawienia dodatkowe

Powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji konfiguracji dostępnych dla widoku dziennika powiadomień.
Klikając pozycje Ustawienia dodatkowe i Ustawienia podstawowe można przełączać się między nimi.

Zapisz filtr

Zapisuje pod wybraną nazwą ustawienia filtru do wykorzystania w przyszłości.

Warunki powiadomienia Wyświetla stronę z ustawieniami pozwalającymi skonfigurować i utworzyć nowy warunek powiadomienia
lub edytować istniejący warunek.
Wyświetl
powiadomienia

Wyświetla dziennik powiadomień filtrowany przy użyciu aktualnych ustawień filtru.

Table 400: Widok dziennika powiadomień — ustawienia dodatkowe filtru
Opcja

Opis

Stan
potwierdzenia

Określa, czy w widoku dziennika powiadomień mają być wyświetlane wszystkie powiadomienia, powiadomienia,
które zostały potwierdzone, czy powiadomienia, które nie zostały potwierdzone.

Typ
powiadomienia

Określa typ warunku powiadomienia, o którym mają zostać wyświetlone informacje. Można wskazać określony
warunek powiadomienia lub wyświetlić wszystkie.

Utworzony przez

Można określić warunki powiadomień utworzone przez określonego użytkownika lub przez wszystkich
użytkowników.

Nazwa
powiadomienia

Określa nazwę określonego warunku powiadomienia, o którym mają zostać wyświetlone informacje.
Można użyć symbolu wieloznacznego ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki
(*), która zastępuje dowolny ciąg znaków. Można również kliknąć wielokropek, aby wyświetlić listę nazw
warunków powiadomień. Domyślnie uwzględniane są wszystkie utworzone warunki powiadomień.

Ograniczenie

Określa liczbę wpisów wyświetlanych na każdej stronie widoku.

Dodaj lub edytuj warunek powiadomienia
Strona ta umożliwia konfigurację warunków powiadomień.
Można skonfigurować następujące typy działań powiadomień:

• Rejestrowanie wpisów w bazie danych.
• Uruchamianie pliku wsadowego lub innego pliku wykonywalnego uruchamianego po otrzymaniu powiadomienia.
• Wysyłanie wiadomości e-mail do administratorów lub innych osób.

Powiadomienia te są używane przede wszystkim, do powiadamiania administratorów. Można jednak skonfigurować
wiadomość e-mail z powiadomieniem, która będzie wysyłana na wszystkie podane prawidłowe adresy e-mail.
NOTE
Aby wysyłać powiadomienia w wiadomościach e-mail, należy również skonfigurować serwer poczty e-mail.
Serwer pocztowy można skonfigurować przy użyciu karty Serwer poczty e-mail na stronie Administrator >
Serwery.

Nie wszystkie opcje filtrów są dostępne dla wszystkich typów powiadomień.
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Table 401: Możliwe opcje filtrowania dostępne podczas tworzenia powiadomienia
Opcja

Opis

Nazwa powiadomienia

Określa nazwę umożliwiającą odróżnianie dodawanego powiadomienia.

Domena

Określa domenę, w której ustawione warunki mają wyzwalać powiadomienie.
W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami. Można użyć symbolu wieloznacznego ?
(znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych domen.

Grupa

Określa grupę, w której ustawione warunki mają wyzwalać powiadomienie.
W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami. Można użyć symbolu wieloznacznego ?
(znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również kliknąć kropki, aby dokonać wyboru z listy znanych grup.
Note: Wszystkie grupy są podgrupami domyślnej grupy nadrzędnej. Gdy ten filtr wyszukuje grupy,
przeprowadza wyszukiwanie hierarchicznie, zaczynając od nazwy grupy domyślnej. O ile nazwa
szukanej grupy nie zaczyna się na tę samą literę, należy poprzedzić wyszukiwany ciąg gwiazdką w
przypadku używania symboli wieloznacznych.
Note: Jeśli wyszukiwana jest na przykład grupa Zakupy, a w polu zostanie wprowadzony ciąg z*, żadna
grupa nie zostanie odnaleziona i użyta w widoku. Aby znaleźć grupę o nazwie Zakupy, należy użyć
ciągu *z*.

Serwer

Określa serwer, który ma wyzwalać powiadomienie. W przypadku skonfigurowania wyzwalania
powiadomienia przez wiele serwerów każde zdarzenie może wyzwalać wiele powiadomień.
W polu tym można wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami. Można użyć symbolu wieloznacznego ?
(znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, i gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg
znaków. Można również kliknąć kropki, aby wyświetlić listę znanych serwerów.

Komputer

Określa komputer, na którym ustawione warunki będą powodować wyzwolenie powiadomienia.
Można użyć symbolu wieloznacznego gwiazdki (*), który zastępuje dowolny ciąg znaków. W polu tym
można również wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Nazwa zagrożenia

Określa nazwę zagrożenia, które ma powodować wyzwolenie powiadomienia.
Można użyć symbolu wieloznacznego gwiazdki (*), który zastępuje dowolny ciąg znaków. W polu tym
można również wprowadzić listę rozdzielaną przecinkami.

Nazwa aplikacji

Określa nazwę aplikacji z listy obserwowanych, która ma powodować wyzwolenie powiadomienia.
Dozwolone jest użycie gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego. Wiele wpisów można podać w
postaci listy rozdzielanej przecinkami.
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Table 402: Opcje warunków powiadomienia
Opcja
Typ infekcji

Opis
W przypadku alertu zabezpieczeń klienta i infekcji zagrożeniami określa typ i rozmiar infekcji, które
powinny wyzwalać powiadomienie.
Od wybranego typu infekcji zależą następujące informacje:
• Wystąpienia na dowolnym komputerze
Liczba zdarzeń zabezpieczeń lub zagrożeń znalezionych w ciągu ustawionej liczby minut.
• Wystąpienia na jednym komputerze
Liczba zdarzeń lub zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, które znaleziono nazwa komputera po
wyszukiwaniu przez ustaloną liczbę minut.
• Wystąpienia na różnych komputerach
Liczba zaatakowanych lub zainfekowanych komputerów znalezionych w ciągu ustawionej liczby minut.
Note: W tym kontekście infekcja oznacza wykrycie zagrożenia. Niekoniecznie znaczy to, że zagrożenie
jest nadal aktywne.

Typ niepowodzenia

W przypadku niepowodzenia uwierzytelniania określa zasięg niepowodzenia, który powinien powodować
wyzwolenie powiadomienia.
Można wybrać, czy powiadomienie ma być wyzwalane przez wystąpienie niepowodzenia na dowolnym
serwerze, czy na jednym serwerze.

Zdarzenia zgodności

W przypadku alertu zabezpieczeń klienta określa, czy zdarzenia związane ze zgodnością, takie jak
nieprawidłowa integralność hosta, powinny powodować wyzwolenie powiadomienia.

Zdarzenia funkcji
Zapobieganie lukom w
zabezpieczeniach sieci
i hostów

W przypadku alertu zabezpieczeń klienta określa, czy operacje zapory lub systemu zapobiegania
włamaniom lub funkcji ograniczania ataków na pamięć powinny powodować wyzwolenie tego
powiadomienia. Operacje te wskazują na wykrycie anomalii we wzorcach operacji sieciowych. Do wzorców
nieprawidłowych operacji sieciowych zaliczają się zdarzenia takie, jak ataki typu odmowa obsługi (DoS),
skanowanie portów i inne działania rozpoznawane przez sygnatury systemu zapobiegania włamaniom.
Aby powiadomienia były wyzwalane w przypadku dopasowania zdarzenia ruchu do kryteriów
reguły zapory, konieczne jest skonfigurowanie zdarzenia zabezpieczeń klienta dla operacji zapory.
Skonfigurowanie zdarzenia zabezpieczeń klienta dla operacji zapory włącza opcję Wyślij alert w
wiadomości e-mail w kolumnie Rejestrowanie listy Reguły.

Zdarzenie Nowy pakiet
oprogramowania

Określa, że powiadomienie jest generowane podczas instalacji nowego pakietu klienta lub nowych definicji
zabezpieczeń.
Należy określić co najmniej jeden rodzaj pakietu, ale można określić oba.

Zdarzenia pakietów

W przypadku alertu zabezpieczeń klienta określa, czy wpisy dziennika pakietów powinny powodować
wyzwolenie powiadomienia.

Zdarzenia kontroli
urządzeń

W przypadku alertu zabezpieczeń klienta określa, czy zdarzenia związane z menedżerem urządzeń
powinny powodować wyzwolenie powiadomienia. Na przykład produkt Symantec Endpoint Protection
zablokował połączenie urządzenia z siecią.
Note: Aby powiadomienie zostało pomyślnie wysłane z serwera, należy zaznaczyć opcję Rejestruj
blokowane urządzenia w obszarze Kontrola urządzeń w zasadzie kontroli aplikacji i urządzeń.

Zdarzenia ruchu

W przypadku alertu zabezpieczeń klienta określa, czy naruszenie reguły zapory powinno powodować
wyzwolenie powiadomienia.

Zdarzenia kontroli
aplikacji

W przypadku alertu zabezpieczeń klienta określa, czy zdarzenia aplikacji powinny powodować
wyzwolenie powiadomienia.
Note: Aby powiadomienie zostało pomyślnie wysłane z serwera, należy zaznaczyć opcję Włącz
rejestrowanie i Wyślij alert w wiadomości e-mail na karcie Działanie dla warunku reguły kontroli
aplikacji w zasadzie kontroli aplikacji i urządzeń.
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Opcja

Opis

Operacje serwera

W przypadku zdarzenia systemowego określa, czy zdarzenia związane z serwerem powinny powodować
wyzwolenie powiadomienia.
Opcja ta może na przykład dotyczyć następujących zdarzeń:
• Uruchomienie i zamknięcie serwera
• Utworzenie nowego pakietu instalacyjnego klienta
• Zdarzenia importu
• Czyszczenie dziennika bazy danych
• Pomyślne zakończenie instalacji klienta zdalnego
• Pomyślna aktualizacja przy użyciu usługi LiveUpdate
• Ukończenie wyszukiwania komputera niezarządzanego
• Usunięcie klientów, którzy nie zostali zaewidencjonowani w skonfigurowanym interwale
• Import jednostki organizacyjnej z usługi Active Directory

Niepowodzenie
replikacji

W przypadku zdarzenia systemowego określa, czy niepowodzenia replikacji powinny powodować
wyzwolenie powiadomienia.

Błąd systemowy

W przypadku zdarzenia systemowego określa, czy błąd serwera powinien powodować wyzwolenie
powiadomienia.
Opcja ta może na przykład dotyczyć następujących zdarzeń:
• Niepowodzenie uruchamiania serwera
• Niepowodzenie aktualizacji LiveUpdate
• Niepowodzenie instalacji klienta zdalnego
• Niepowodzenie zaplanowanego raportu
• Niepowodzenie wyszukiwania komputera niezarządzanego

Dotkliwość

W przypadku zdarzenia systemowego określa poziom istotności problemu, który powinien powodować
wyzwolenie powiadomienia.

Tłumik

Określa długość okresu tłumienia (w minutach lub godzinach) danego powiadomienia.
Niektóre dzienniki używają okresu tłumienia w celu agregacji zdarzeń. Zdarzenia są przetrzymywane na
klientach przez okres tłumienia, a następnie są agregowane w pojedyncze zdarzenie i przekazywane do
konsoli. Okres tłumienia zmniejsza liczbę zdarzeń, ułatwiając zapanowanie nad nimi.
Domyślne ustawienie tłumika to Automatycznie. Jeżeli po wyzwoleniu powiadomienia warunek wyzwolenia
jest nadal spełniony, skonfigurowane działanie powiadomienia nie jest ponawiane przez 60 minut.
Można na przykład skonfigurować powiadomienie wysyłane w wiadomości e-mail, jeżeli wirus zainfekuje
pięć komputerów w ciągu godziny. Jeżeli wirus nadal infekuje pięć lub więcej komputerów na godzinę,
powiadomienia są wysyłane co godzinę. Wysyłanie powiadomień będzie kontynuowane, aż infekowanych
będzie mniej niż pięć komputerów na godzinę.
W przypadku powiadomień Przeciążenie sieci: żądania pełnych definicji dla wirusów i programów
typu spyware żądania są rejestrowane tylko na serwerze, a nie na kliencie, a domyślny okres tłumienia
wynosi 5 godzin.
Po ustawieniu okresu tłumienia na Brak dla powiadomień o zdarzeniach krytycznych należy upewnić
się, że klienci mogą natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne. Odpowiednie powiadomienia
zawierają następujące elementy: Alert zabezpieczeń klienta, Pojedyncze zdarzenie zagrożenia,
Wykryto nowe zagrożenie i Infekcja zagrożeniami.
Opcja Pozwól klientom natychmiast przekazywać zdarzenia krytyczne jest domyślnie włączona i
skonfigurowana w oknie dialogowym Ustawienia komunikacji.

Typ skanowania

Określa typ skanowania, który powinien powodować wyzwolenie powiadomienia.
Opcja ma zastosowanie tylko do zdarzeń Wykryto nowe zagrożenie, Infekcja zagrożeniami i
Pojedyncze zdarzenie zagrożenia.
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Opcja
Podjęte działanie

Opis
Określa skonfigurowane działanie, które ma powodować wyzwolenie powiadomienia.
Opcja ma zastosowanie tylko do zdarzeń Wykryto nowe zagrożenie, Infekcja zagrożeniami i
Pojedyncze zdarzenie zagrożenia.
Można wybrać jedno z następujących ustawień:
• Wszystkie
• Odmowa dostępu
Określa zdarzenia zablokowania utworzenia pliku przez funkcję Automatyczna ochrona.
• Nieprawidłowe działanie
Określa zdarzenia nieprawidłowego działania naprawczego. Zagrożenia mogą być nadal obecne na
komputerze.
• Niepowodzenie wszystkich działań
Określa zdarzenia, w przypadku których zarówno działanie podstawowe, jak i działanie pomocnicze
skonfigurowane dla danego zagrożenia nie mogły zostać wykonane. Zagrożenia nadal są obecne na
komputerze.
• Wyczyszczono
Określa zdarzenia usunięcia wirusa z komputera przez oprogramowanie.
• Wyczyszczone poprzez usunięcie
Określa zdarzenia, w przypadku których skonfigurowano działanie Wyczyść, ale plik został usunięty,
ponieważ nie był możliwy inny sposób jego wyczyszczenia. Działanie to jest zazwyczaj niezbędne na
przykład w przypadku koni trojańskich.
• Wyczyszczono lub usunięto makra
Określa zdarzenia, w przypadku których plik został wyczyszczony z wirusa makr poprzez usunięcie
lub innymi środkami. Działanie to ma zastosowanie jedynie do zdarzeń otrzymanych od komputerów z
oprogramowaniem Symantec AntiVirus 8.x lub starszym.
• Usunięto
Określa zdarzenia, w przypadku których program Symantec Endpoint Protection usunął obiekt, taki jak
plik lub klucz rejestru, aby usunąć zagrożenie.
• Wykluczono
Określa zdarzenia, w przypadku których użytkownicy wybrali wykluczenie wykrywania zagrożenia
bezpieczeństwa.
• Pozostawiono bez zmian
Określa zdarzenia, w przypadku których zagrożenie pozostawiono bez zmian. Działanie to może zostać
podjęte, gdy pierwszym skonfigurowanym działaniem jest Pozostaw bez zmian. To działanie może
również zostać podjęte, gdy drugim skonfigurowanym działaniem jest Pozostaw bez zmian, a pierwsze
skonfigurowane działanie nie powiodło się. Działanie to może oznaczać, że zagrożenie nadal jest
aktywne na komputerze.
• Nie jest dostępna żadna metoda naprawy
Określa zdarzenia, w przypadku których zagrożenie zostało wykryte, ale nie jest dostępna żadna
metoda naprawy jego skutków ubocznych.
• Częściowo naprawiono
Określa zdarzenia, w przypadku których program Symantec Endpoint Protection nie może w pełni
naprawić skutków wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
• Oczekiwanie na naprawę
Określa zdarzenia, w przypadku których użytkownik nadal musi podjąć działanie, aby ukończyć
naprawę zagrożenia na komputerze. Na przykład działanie to może wystąpić, gdy użytkownik nie
zareagował na monit, aby zakończyć proces.
• Zakończono proces
Określa zdarzenia, w przypadku których w celu wyeliminowania zagrożenia konieczne było
zakończenie procesu na komputerze.
• Zakończenie procesu oczekuje na ponowne uruchomienie
Określa zdarzenia, w przypadku których komputer musi zostać ponownie uruchomiony w celu
zakończenia procesu i wyeliminowania zagrożenia.
• Poddano kwarantannie
Określa zdarzenia, w przypadku których program Symantec Endpoint Protection poddał wirusa lub
zagrożenie bezpieczeństwa kwarantannie.
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• Podejrzane
Wyświetla zdarzenia, w przypadku których prewencyjne skanowanie SONAR w poszukiwaniu zagrożeń
wykryło możliwe zagrożenie, ale nie została przeprowadzona naprawa. Program Symantec Endpoint
Protection nie wyeliminował zagrożenia, ponieważ nie było to możliwe albo skonfigurowano je tylko do
rejestrowania wykryć.

Opcja

Opis

Warunki powiadomienia W przypadku powiadomień Niepowodzenie uwierzytelniania, Infekcja zagrożeniami i Alert
zabezpieczeń klienta określa liczbę zdarzeń, które muszą zostać zarejestrowane w podanej liczbie minut,
aby zostało wygenerowane powiadomienie.
W przypadku powiadomień Alert przeciążenia sieci: żądania pełnych definicji dla wirusów
i programów typu spyware określa liczbę żądań pełnych definicji, które muszą zostać zarejestrowane w
podanej liczbie minut, aby zostało wygenerowane powiadomienie.
W przypadku powiadomienia Definicje wirusów nieaktualne określa następujące warunki
wyzwalające powiadomienie:
• Liczba dni, przez którą definicje muszą być nieaktualne.
• Liczba komputerów, na których definicje wirusów muszą być starsze od podanej wartości.
W przypadku komunikatu Nieaktualna definicja niskiej przepustowości określa liczbę komputerów, które
zgłaszają, że mają definicje starsze niż ta liczba dni.
Uwzględnij tylko
klientów, którzy
zaewidencjonowali
się na serwerze
zarządzania dzisiaj

W przypadku powiadomienia Definicje wirusów są nieaktualne określa, że jedynie klienci, którzy
zarejestrowali się dzisiaj na swoich serwerach, mają generować to powiadomienie.

Poniższa tabela przedstawia działania, których przeprowadzanie po wyzwoleniu powiadomienia można skonfigurować.
Table 403: Opcje działań dla powiadomień
Opcja

Opis

Zarejestruj
powiadomienie

Określa, że powiadomienie zostanie zapisane w bazie danych.

Uruchom plik
wsadowy lub
wykonywalny

Określa, że powiadomienie powoduje uruchomienie pliku wsadowego lub wykonywalnego.
W polu tekstowym można wprowadzić nazwę pliku.

Wyślij wiadomość
e-mail do
administratorów
systemu

Określa, że powiadomienie ma być wysyłane w wiadomości e-mail do wszystkich administratorów systemu.

Wyślij wiadomość
e-mail do

Określa, że powiadomienie powinno mieć postać wiadomości e-mail wysyłanej na jeden lub więcej adresów.
Można wpisać wiele adresów e-mail rozdzielonych przecinkami lub średnikami. Spacje nie są dozwolone.

Temat wiadomości Określa niestandardowy temat wiadomości e-mail.
e-mail
Typ raportu

Określa treść powiadomienia wysyłanego w wiadomości e-mail.
Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku warunków powiadomień Alert zabezpieczeń klienta, Wykryto nowe
zagrożenie, Infekcja zagrożeniami oraz Definicje wirusów nieaktualne.
Note: Opcja ta jest ignorowana, gdy jako działanie wybrano uruchomienie pliku wsadowego lub wykonywalnego.
Można wybrać dołączenie jednego z następujących elementów do powiadomienia w wiadomości email:
• Raport zbiorczy
Raport z zestawieniem operacji, które wyzwoliły powiadomienie
• Lista zdarzeń
Lista zdarzeń, które spowodowały wyzwolenie powiadomienia
Note: Powiadomienie to różni się od raportów zaplanowanych, dostarczanych jako załączniki do wiadomości email.
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Warunki powiadomienia
Za pomocą tej strony można wyświetlić powiadomienia, dodać warunek powiadomienia lub zmodyfikować albo usunąć
już istniejący warunek powiadomienia. Powiadomienia są wyzwalane po spełnieniu określonych warunków związanych z
zabezpieczeniami. Powiadomienie może mieć formę wpisu dziennika lub wiadomości e-mail. Może także uruchamiać plik
wsadowy albo inny plik wykonywalny.
Niektóre powiadomienia są domyślnie włączane podczas instalacji programu program Symantec Endpoint Protection
Manager. Domyślnie włączone są na przykład powiadomienia Infekcja zagrożeniami, Stan serwera i Zalecane
użycie narzędzia Power Eraser. Można włączyć inne typy prekonfigurowanych powiadomień, takie jak Wykryto nowe
zagrożenie lub Pojedyncze zdarzenie zagrożenia. Wszystkie powiadomienia można edytować i dostosowywać.
Opcja Pokaż typ powiadomienia umożliwia filtrowanie wyświetlanych elementów. Widoczne są tylko warunki
powiadomień odpowiadające typowi wybranemu z tego pola listy. Aby wyświetlić wszystkie typy warunków powiadomień,
należy wybrać opcję Wszystko.
NOTE
Jeśli typ nowo utworzonego warunku powiadomienia nie jest zaznaczony w polu listy Pokaż typ
powiadomienia, nowy warunek powiadomienia nie będzie wyświetlany. Aby wyświetlić nowy warunek
powiadomienia, należy wybrać opcję Wszystko lub ten sam typ warunków, który utworzono na liście.

Opcje globalne skanowania: Skanowanie dysków sieciowych: Zmień hasło
Umożliwia zmianę hasła skanowań zmapowanych dysków sieciowych. Hasłem domyślnym jest: symantec.

Różne
Centrum zabezpieczeń systemu Windows monitoruje stan zabezpieczeń komputera. Centrum zabezpieczeń systemu
Windows wyświetla alerty na komputerach klienckich, jeśli jakiekolwiek oprogramowanie zabezpieczające jest nieaktualne
lub ustawienia zabezpieczeń wymagają wzmocnienia.
Tylko na komputerach klienckich z systemem Windows XP i dodatkiem SP3 można konfigurować wszystkie opcje
Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Opcję Wyświetlaj komunikat Centrum zabezpieczeń systemu Windows,
gdy definicje są przestarzałe można konfigurować tylko w systemie Windows Vista, Windows 7 lub nowszym. Nazwa
Centrum zabezpieczeń systemu Windows została zastąpiona Centrum akcji w systemie Windows 7/8, natomiast w
systemie Windows 10 funkcjonuje określenie Zabezpieczenia i konserwacja.
Nazwa Centrum zabezpieczeń systemu Windows została zastąpiona Centrum akcji w systemie Windows 7/8, natomiast w
systemie Windows 10 funkcjonuje określenie Zabezpieczenia i konserwacja.
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Table 404: Różne opcje
Opcja
Wyłącz Centrum
zabezpieczeń
systemu Windows

Opis
Umożliwia określenie, kiedy ma być wyłączane Centrum zabezpieczeń systemu Windows na komputerach
klienckich z systemem Windows XP z dodatkiem SP3.
• Nigdy
Centrum zabezpieczeń systemu Windows nigdy nie będzie wyłączane. Pozostaw bez zmian. Jest to
wartość domyślna.
• Jeden raz
Centrum zabezpieczeń systemu Windows zostanie wyłączone tylko raz. Po jego ponownym włączeniu nie
będzie wyłączane przez program kliencki.
• Zawsze
Centrum zabezpieczeń systemu Windows zawsze będzie wyłączane. Po jego ponownym włączeniu
zostanie natychmiast wyłączone.
• Przywróć
Centrum zabezpieczeń systemu Windows zostanie ponownie włączone tylko w przypadku, jeśli wyłączył je
klient.
Note: Stan produktów firmy Symantec jest zawsze dostępny w programie Symantec Endpoint Protection, bez
względu na to, czy Centrum zabezpieczeń systemu Windows jest włączone, czy też wyłączone.

Wyświetlaj alerty
antywirusowe
w Centrum
zabezpieczeń
systemu Windows

Umożliwia określenie, kiedy w Centrum zabezpieczeń systemu Windows będą wyświetlane alerty
antywirusowe.
Wybierz jedną z następujących opcji:
• Włącz
Centrum zabezpieczeń systemu Windows będzie wyświetlać alerty w obszarze powiadomień.
• disable
Centrum zabezpieczeń systemu Windows nie będzie wyświetlać alertów w obszarze powiadomień.
• Użyj istniejącego ustawienia
Centrum zabezpieczeń systemu Windows będzie stosować dotychczasowe ustawienie wyświetlania
alertów.

Wyświetlaj
komunikat Centrum
zabezpieczeń
systemu Windows,
gdy definicje
są przestarzałe.
Ostrzegaj po x
dniach

Należy ustawić czas, po którym Centrum zabezpieczeń systemu Windows uzna, że pliki definicji są
nieaktualne i wyświetli odpowiedni komunikat.
Można określić liczbę dni, przez które definicje mogą być nieaktualne.
Dozwolona jest wartość z zakresu od 1 do 30.
Program kliencki co 15 minut sprawdza termin aktualności, porównując datę definicji z bieżącą datą.
Zazwyczaj stan nieaktualności nie jest zgłaszany do Centrum zabezpieczeń systemu Windows, ponieważ
definicje są zazwyczaj aktualizowane automatycznie. W przypadku ręcznej aktualizacji definicji poprawny stan
zostanie wskazany w ciągu 15 minut.

Wspólne działanie z Gdy program Windows Defender i Symantec Endpoint Protection są włączone i działają na tym samym
Windows Defender komputerze, skanowanie Automatycznej ochrony odbywa się po uruchomieniu programu Windows Defender.
Funkcja Automatycznej ochrony może wykryć wszelkie zagrożenia, które nie zostaną rozpoznane przez
program Windows Defender.
Jeśli program Windows Defender jest wyłączony na komputerach klienckich, należy wyłączyć tę opcję. W
przeciwnym razie Automatyczna ochrona nadal działa w stanie opóźnień. Ta opcja jest dostępna w wersji 14.3
RU1 i nowszych.
Automatyczna ochrona nie może działać w trybie współistnienia na urządzeniu końcowym, które jest chronione
przez filtr zapisu opartego na plikach (ang. File-based Write Filter, FBWF). Te urządzenia końcowe ignorują tę
opcję.
Ochrona
przeglądarki
internetowej

Określa adres URL, który kieruje do witryny internetowej pomocy technicznej firmy Symantec, lub
niestandardowy URL, który zostanie zastosowany jako strona główna, jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa
przejmie adres strony głównej komputera klienckiego. Klient używa tego adresu URL, naprawiając szkody
wyrządzone przez zagrożenie.
Adres URL jest również rejestrowany w dzienniku zdarzeń systemu klienta, na którym wystąpił błąd.
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Różne: Obsługa dziennika
Na tej karcie można ustawić opcje związane z dziennikami związanymi z ochroną przed wirusami i programami typu
spyware.
NOTE
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest
zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 405: Opcje obsługi dzienników ochrony przed wirusami i programami typu spyware
Opcje
Polecenie show

Opis
Określa kategorię zdarzeń do wyświetlania. Należy wybrać jedną z poniższych kategorii, a następnie
zaznaczyć zdarzenia, które klient ma wysyłać do serwera zarządzania.
• Wszystkie zdarzenia ochrony przed wirusami i programami typu spyware
• Zdarzenia skanowania i infekcji
• Zdarzenia związane z definicjami wirusów
• Zdarzenia zarządzania i konfiguracji (tylko Windows)
• Zdarzenia uruchomienia i zamknięcia
Domyślnie klienci zawsze wysyłają zdarzenia określonego typu (takie jak Zakończono skanowanie
czy Rozpoczęto skanowanie) do serwera zarządzania. Można zadecydować, czy inne typy zdarzeń
mają być wysyłane, czy nie.

Usuwaj dzienniki starsze niż Określa liczbę dni przechowywania zdarzeń programu antywirusowego w dziennikach.
Opcja ta nie wpływa na żadne zdarzenia wysyłane przez komputery klienckie do konsoli zarządzania.
Za pomocą tej opcji można zmniejszyć rozmiar dziennika na komputerach klienckich.
Agreguj zdarzenia przez

Określa liczbę minut, przez którą komputer kliencki ma agregować identyczne zdarzenia dotyczące
wirusów i programów typu, zanim prześle zagregowane zdarzenie do serwera zarządzania.
Program Symantec Endpoint Protection agreguje zdarzenia dotyczące wirusów i programów typu
spyware, aby ich liczba była możliwa do obsłużenia. Przy pierwszym wystąpieniu zdarzenia zaczyna
się okres agregacji i następne identyczne zdarzenia są agregowane do końca okresu agregacji. Klient
zawsze wysyła pierwsze wystąpienie zdarzenia do serwera zarządzania w następnym interwale pulsu.
Po upływie okresu agregacji klient znowu wysyła zagregowane zdarzenie w następnym interwale
pulsu. Jeśli okres agregacji jest dłuższy niż interwał pulsu, klient czeka dłużej niż przez jeden interwał
pulsu z wysłaniem zagregowanego zdarzenia.

Różne: Powiadomienia
Można konfigurować powiadomienia wyświetlane na komputerach klienckich, gdy ich definicje wirusów są nieaktualne
lub ich brak. Można ostrzegać użytkowników, jeśli nie są stosowane automatyczne zaplanowane aktualizacje. W rzadkich
przypadkach na komputerach użytkowników mogą zostać wyświetlone podczas skanowań komunikaty o błędach.
Komputer kliencki może na przykład napotkać problemy związane z przepełnieniem buforu lub dekompresją.
Opcje wyświetlane na tej karcie zależą od tego, czy klient jest uruchamiany na komputerze z systemem Windows, czy
systemem Mac.
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Table 406: Ogólne opcje powiadomień klientów z systemem Windows
Opcja

Opis

Gdy definicje są przestarzałe

Powoduje wyświetlanie komunikatu na komputerach klienckich,
kiedy definicje są przestarzałe.
Liczba dni przed wyświetleniem ostrzeżenia w programie
Symantec Endpoint Protection
Można określić liczbę dni. Komunikat z powiadomieniem będzie
wyświetlany, gdy definicje będą starsze niż określona liczba dni.
Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na komputerze
klienckim
Tekst ostrzeżenia można dostosować.

Gdy program Symantec Endpoint Protection działa bez
definicji wirusów

Powoduje wyświetlanie komunikatu na komputerach klienckich,
kiedy klient Symantec Endpoint Protection działa bez definicji
Liczba prób naprawy przed wyświetleniem ostrzeżenia w
programie Symantec Endpoint Protection
Można określić liczbę prób aktualizowania definicji. Komunikat
z powiadomieniem jest wyświetlony po określonej liczbie
nieudanych prób pobrania. Można dostosować komunikat
ostrzegawczy wyświetlany na komputerze klienckim.
Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na komputerze
klienckim
Tekst ostrzeżenia można dostosować.

Wyświetlaj komunikaty o błędach z adresem URL rozwiązania Umożliwia włączenie lub wyłączenie komunikatów o błędach
wyświetlanych na komputerach klienckich oraz w dzienniku
systemu.
Komunikaty o błędach są wyświetlane, gdy użytkownicy natkną
się na błędy związane z systemem, licencjonowaniem, instalacją
oraz funkcją Ochrona przed wirusami i programami typu spyware.
W trybie kontroli klienta komunikaty o błędach nie są wyświetlane.
W komunikatach o błędach można uwzględnić jeden z
następujących typy adresów URL:
• Wyświetlaj adres URL artykułu Bazy wiedzy pomocy
technicznej firmy Symantec
Powoduje wyświetlanie łącza kierującego użytkowników do
artykułu bazy wiedzy o danym błędzie. Jeżeli artykuł taki nie
istnieje, wyświetlany jest monit umożliwiający użytkownikom
wysłanie wiadomości e-mail do pomocy technicznej online lub
telefonicznej.
• Wyświetlaj niestandardowy adres URL
Umożliwia wprowadzenie niestandardowego adresu URL w
celu kierowania użytkowników do określonego wyświetlanego
błędu.
Dostosuj komunikat o błędzie

Otwiera okno dialogowe, w którym można edytować domyślny
komunikat o błędzie wyświetlany na komputerach klienckich i w
dzienniku systemu.

868

Table 407: Ogólne opcje powiadomień klientów z systemem Mac
Opcja
Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy definicje są przestarzałe

Opis
Powoduje wyświetlanie komunikatu na komputerach klienckich,
kiedy definicje są przestarzałe
Można określić liczbę dni. Komunikat z powiadomieniem będzie
wyświetlany, gdy definicje będą starsze niż określona liczba dni.

Typy zasad zabezpieczeń

Dostosuj komunikat o błędzie
W tym oknie dialogowym można edytować wyświetlany na komputerach klienckich komunikat o błędzie. Komunikat ten
jest również rejestrowany w dzienniku systemu.

Funkcja Automatyczna ochrona programu Microsoft Outlook, poczty
internetowej lub programu Lotus Notes: Działania
Można skonfigurować opcje działań i naprawy dla skanowania funkcji Automatyczna ochrona programu Microsoft Outlook,
poczty internetowej lub programu Lotus Notes.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
NOTE
Funkcja automatyczna ochrona poczty internetowej i programu Lotus Notes jest dostępna tylko dla wersji
klientów starszych, niż 14.2 RU1.
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Table 408: Opcje działań
Typ
wykrywania

Opcje działania

Destrukcyjne
Można skonfigurować pierwsze działanie i drugie działanie, podejmowane w przypadku niepowodzenia pierwszego
oprogramowaniedziałania. Kliknij pole wyboru Pomiń działania skonfigurowane dla destrukcyjnego oprogramowania, aby
włączyć działania.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować ustawienia pierwszego i drugiego działania na
komputerach klienckich.
Działania dostępne w przypadku wirusów to:
• Wyczyść zagrożenie (domyślne pierwsze działanie): podejmuje próbę oczyszczenia pliku, w którym został
wykryty wirus.
• Poddaj zagrożenie kwarantannie (domyślne drugie działanie): podejmuje niezwłocznie po wykryciu wirusa
próbę przeniesienia zainfekowanego pliku do obszaru kwarantanny na zainfekowanym komputerze. Po
przeniesieniu zainfekowanego pliku do obszaru kwarantanny użytkownik nie może uruchomić tego pliku na
komputerze klienckim. Użytkownik musi najpierw określić pierwsze działanie wobec pliku. Użytkownik może na
przykład określić, że klient ma wyczyścić plik i przenieść go z powrotem do oryginalnej lokalizacji.
• Usuń zagrożenie: podejmuje próbę usunięcia pliku. Z opcji tej należy korzystać jedynie wówczas, gdy
zainfekowany plik można zastąpić wolną od wirusów kopią zapasową. Plik jest usuwany bezpowrotnie i nie
można go przywrócić z Kosza.
Jeżeli funkcja Automatyczna ochrona nie może usunąć pliku, szczegółowe informacje na temat podjętych
działań zostaną wyświetlone w oknie dialogowym powiadomienia oraz w dzienniku systemu.
• Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj): powoduje zablokowanie dostępu do pliku, wyświetlenie powiadomienia i
zarejestrowanie zdarzenia. Za pomocą tej opcji można ręcznie kontrolować sposób obsługi wirusa przez funkcję
Automatyczna ochrona.
W przypadku wybrania tego działania program Symantec Endpoint Protection domyślnie automatycznie usuwa
nowo utworzone lub zapisane zainfekowane pliki.
Gdy wyświetlone zostanie powiadomienie o wirusie, należy otworzyć dziennik zagrożeń, kliknąć prawym
przyciskiem myszy nazwę pliku i wybrać jedno z następujących działań: Wyczyść (tylko wirusy), Usuń trwale lub
Poddaj kwarantannie.
Dzienniki i szybkie raporty dotyczące zagrożeń
Zagrożenia
Kliknij pole wyboru Pomiń działania skonfigurowane dla destrukcyjnego oprogramowania, aby włączyć
bezpieczeństwa działania. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować ustawienia pierwszego i drugiego działania na
komputerach klienckich.
Można skonfigurować następujące działania wobec zagrożeń bezpieczeństwa:
• Skonfigurować te same działania dla wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa.
• Skonfigurować te same działania dla całej kategorii zagrożeń bezpieczeństwa.
• Skonfigurować indywidualne wyjątki od działań ustawionych dla określonych kategorii zagrożeń bezpieczeństwa.
Można skonfigurować pierwsze działanie i drugie działanie, podejmowane w przypadku niepowodzenia pierwszego
działania.
Działania dostępne w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa to:
• Poddaj zagrożenie kwarantannie (domyślne pierwsze działanie)
Podejmuje niezwłocznie po wykryciu lub zainstalowaniu zagrożenia bezpieczeństwa próbę przeniesienia
zainfekowanych plików do obszaru kwarantanny na zainfekowanym komputerze. Automatyczna ochrona usuwa
lub naprawia skutki uboczne zagrożenia. Do skutków ubocznych mogą należeć dodatkowe klucze rejestru,
zmodyfikowane wartości kluczy rejestru, wpisy dodane do plików bat lub ini oraz dodatkowe wpisy w plikach
hostów. Mogą to być także błędy w systemowym sterowniku dostawcy usługi warstwowej (LSP) lub skutki
działania narzędzi typu rootkit. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa poddane kwarantannie można przywrócić
do ich oryginalnego stanu w systemie. W niektórych przypadkach trzeba ponownie uruchomić komputer, aby
ukończyć usuwanie lub przywracanie.
• Usuń zagrożenie
podejmuje próbę usunięcia plików zagrożenia bezpieczeństwa. Z opcji tej należy korzystać jedynie wówczas,
gdy pliki można zastąpić za pomocą wolnej od zagrożeń bezpieczeństwa kopii zapasowej. Bezpowrotnie
usuniętych plików nie można przywrócić z Kosza.
Działania tego należy używać z rozwagą. Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa może spowodować utratę
możliwości korzystania z aplikacji.
Jeżeli klient nie może usunąć plików, szczegółowe informacje na temat podjętych działań zostaną wyświetlone w
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oknie dialogowym powiadomienia oraz w dzienniku systemu.
• Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj) (domyślne drugie działanie)
Powoduje pozostawienie zagrożenia bez zmian i zarejestrowanie jego wykrycia. Za pomocą tej opcji można
ręcznie kontrolować sposób obsługi zagrożenia bezpieczeństwa przez funkcję Automatyczna ochrona.
W przypadku wybrania tego działania program Symantec Endpoint Protection domyślnie automatycznie usuwa

Ustawienia dyskietki
Można skonfigurować dodatkowe opcje skanowania dyskietek.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 409: Opcje ustawień dyskietek
Opcja

Opis

Przed użyciem dyskietki sprawdź, czy w rekordzie
rozruchowym nie ma wirusa

Gdy użytkownik po raz pierwszy uzyskuje dostęp do stacji
dyskietek, funkcja Automatyczna ochrona skanuje dyskietkę w
poszukiwaniu wirusów rekordu rozruchowego.

W razie wykrycia wirusa w rekordzie rozruchowym

Należy określić, czy po wykryciu wirusa funkcja Automatyczna
ochrona ma go usunąć z rekordu rozruchowego, czy też
pozostawić bez zmian.
W przypadku wybrania opcji Pozostaw bez zmian (tylko
rejestruj) po wykryciu wirusa generowany jest alert, ale nie są
podejmowane żadne działania.

Ustawienia sieci
Można skonfigurować dodatkowe opcje ustawień sieci dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona.
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Table 410: Opcje ustawień sieci
Opcja
Traktuj jako zaufane pliki na komputerach zdalnych,
na których działa Automatyczna ochrona

Opis
Zapobiega przeprowadzaniu podwójnego skanowania przez funkcję
Automatyczna ochrona, gdy włączone jest skanowanie sieciowe.
Jeśli opcja ta jest włączona na dwóch klientach, każdy z nich sprawdza,
czy ustawienia funkcji Automatyczna ochrona drugiego z klientów są
równie bezpieczne jak jego własne. Każdy z klientów traktuje następnie
skanowanie funkcji Automatyczna ochrona na drugim kliencie jako
zaufane i nie skanuje ponownie żadnych plików.
Jeżeli na przykład klient A odczytuje plik na dysku sieciowym klienta B,
funkcja Automatyczna ochrona klienta A sprawdza ustawienia funkcji
Automatyczna ochrona klienta B. Jeśli funkcja Automatyczna ochrona na
kliencie B jest zaufana, funkcja Automatyczna ochrona na kliencie A nie
skanuje pliku. Jeśli funkcja Automatyczna ochrona na kliencie B nie jest
zaufana, funkcja Automatyczna ochrona na kliencie A skanuje plik.
Funkcję tę można wyłączyć, aby zezwolić na podwójne skanowanie.
Podwójne skanowanie może obniżyć wydajność sieci na komputerze
klienckim.
Note: Funkcja ta dotyczy tylko dostępu do odczytu. Gdy klient A żąda
od klienta B dostępu do zapisu, funkcja Automatyczna ochrona klienta A
skanuje plik bez względu na to ustawienie.

Pamięć podręczna sieci

Włącza lub wyłącza rejestrowanie plików, które Automatyczna ochrona już
przeskanowała na serwerze sieciowym.
Ta opcja uniemożliwia wielokrotne skanowanie tego samego pliku przez
funkcję Automatyczna ochrona i zazwyczaj zwiększa wydajność systemu.
Można ustawić liczbę plików (wpisów), jaką funkcja Automatyczna ochrona
ma skanować i zapamiętywać. Można także ustawić limit czasu, po
upływie którego pliki będą usuwane z pamięci podręcznej. Po upływie
limitu czasu funkcja Automatyczna ochrona ponownie skanuje pliki
sieciowe, gdy klient zażąda ich z serwera sieciowego.

Funkcja Automatyczna ochrona: Zaawansowane
Użytkownik może skonfigurować zaawansowane opcje skanowania systemu plików przez funkcję Automatyczna ochrona.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 411: Opcje zaawansowane funkcji Automatyczna ochrona
Opcja
Uruchomienie i zamknięcie

Opis
Dostępne są następujące opcje:
• Uruchomienie komputera: funkcja automatycznej
ochrony będzie ładowana podczas uruchomienia systemu
operacyjnego komputera i zwalniana podczas jego zamykania.
Ta opcja ułatwia ochronę przed niektórymi wirusami. Jeżeli
funkcja Automatyczna ochrona wykryje wirusa podczas
zamykania systemu, umieści ona zainfekowany plik w
tymczasowym folderze kwarantanny. Następnie podczas
startu systemu funkcja Automatyczna ochrona wykryje wirusa i
utworzy odpowiedni alert.

•
•

Note: W razie wyłączenia funkcji Automatyczna ochrona
na komputerze, na którym ta opcja jest włączona, funkcja
Automatyczna ochrona nadal jest uruchamiana na krótko
po każdym ponownym uruchomieniu komputera. Główna
usługa klienta Symantec Endpoint Protection po uruchomieniu
wyłącza funkcję Automatyczna ochrona.
Uruchomienie programu Symantec Endpoint Protection
Manager: funkcja Automatyczna ochrona będzie ładowana
podczas uruchamiania klienta.
Sprawdzaj dyskietki podczas zamykania systemu
komputera: umożliwia skonfigurowanie klienta w celu
skanowania dyskietek podczas wyłączania komputera.

Ponowne ładowanie i włączenie Automatycznej ochrony

Dostępne są następujące opcje:
• Zatrzymaj i ponownie załaduj funkcję Automatyczna
ochrona: natychmiast zatrzymuje i ponownie ładuje funkcję
Automatyczna ochrona.
• Czekaj na ponowne uruchomienie komputera: zatrzymuje
i ładuje ponownie funkcję Automatyczna ochrona podczas
ponownego uruchomienia komputera.
• Jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona:
umożliwia automatyczne ponowne włączanie funkcji
Automatyczna ochrona po <liczba> minutach. Dozwolone są
wartości od 3 do 60.
Opcja ta jest przydatna, jeżeli użytkownicy muszą czasem
wyłączyć funkcję Automatyczna ochrona.

Opcje dodatkowe

Umożliwiają ustawienie opcji pamięci podręcznej plików i funkcji
Śledzenie zagrożeń

Automatyczna ochrona internetowej poczty e-mail: Szczegóły skanowania
W przypadku wersji klienta starszych niż 14.2 RU1, użytkownik może skonfigurować szczegóły skanowań funkcji
Automatycznej ochrony poczty internetowej. Z powodu negatywnego wpływu na wydajność Automatyczna ochrona
internetowej poczty e-mail nie jest obsługiwana w systemach operacyjnych dla serwerów.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Wyjątki umożliwiają określenie wykluczeń plików lub folderów.
Typy funkcji ochrony automatycznej — informacje
873

Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware
Table 412: Opcje szczegółów skanowania
Opcja

Opis

Włącz funkcję Auto-Protect poczty elektronicznej
obsługiwanej przez przeglądarkę

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Auto-Protect poczty
elektronicznej obsługiwanej przez przeglądarkę.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję
na komputerach klienckich.

Typy plików

Umożliwia skanowanie wszystkich typów plików lub tylko plików o
wybranych rozszerzeniach.
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj wszystkie pliki
Powoduje skanowanie wszystkich plików na komputerze,
niezależnie od typu.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę
opcję na komputerach klienckich.
• Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Umożliwia skanowanie tylko plików o określonych
rozszerzeniach. Jeżeli używane są programy i dokumenty,
których rozszerzeń nie ma na liście, można je dodać. Można
także przywrócić domyślną wartość tej opcji.
• Wybierz rozszerzenia
Określa, że tylko niektóre rozszerzenia plików mają być objęte
skanowaniem.
Można dodawać lub usuwać rozszerzenia plików do
skanowania. Skanowane są tylko rozszerzenia plików
określone przez użytkownika. Funkcja Automatyczna ochrona
nie skanuje plików o rozszerzeniach spoza listy.
Note: W celu wykluczenia plików lub katalogów ze skanowań
należy utworzyć wyjątek. Wyjątek dotyczy wszystkich
uruchamianych skanowań.
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Opcja
Pliki skompresowane

Opis
Umożliwia określenie, czy mają być skanowane pliki zawarte w
plikach skompresowanych oraz liczbę poziomów skanowania w
głąb.
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
Powoduje skanowanie plików, które odgrywają rolę
kontenerów na pojedyncze pliki lub ich grupy.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę
opcję na komputerach klienckich.
• Liczba rozwijanych poziomów kompresji w plikach
skompresowanych
Jeśli skanowany jest plik archiwum (na przykład Pliki.zip),
skanowane są również poszczególne zawarte w nim pliki. Jeśli
plik archiwum zawiera pliki skompresowane, można określić,
ile poziomów w głąb ma być wykonywane skanowanie.
Domyślne ustawienie to trzy poziomy w głąb pliku
skompresowanego.
Poniższe typy plików skompresowanych mogą być objęte
skanowaniem antywirusowym:
• pliki archiwów .ARJ utworzone przez program kompresji plików
ARJ*,
• pliki .ZIP utworzone przez programy kompresji plików PKZip* i
WinZip*,
• pliki .LZH utworzone przez program Lharc* autorstwa
Haruyasu Yoshizaki,
• pliki .EXE utworzone jako archiwa samorozpakowujące się,
• pliki skompresowane bez rozszerzenia.

Wstawianie ostrzeżeń
Funkcję Automatyczna ochrona można skonfigurować w celu automatycznego wstawiania ostrzeżenia do treści
zainfekowanych wiadomości e-mail. Ostrzeżenie to może być ważne, jeśli klient Symantec Endpoint Protection nie
może usunąć wirusa z wiadomości. Ostrzeżenie jest również ważne, jeśli zainfekowany załącznik został przeniesiony,
pozostawiony bez zmian, usunięty lub jego nazwa została zmieniona. Klient Symantec Endpoint Protection dodaje
tekst „Program Symantec Endpoint Protection wykrył zagrożenie bezpieczeństwa w załączniku otrzymanym od
[NadawcaEmail]” na początku wiadomości e-mail.
Nie należy modyfikować pól ujętych w nawiasy kwadratowe, które zawierają zmienne. Temat i treść wiadomości można
dostosować.
Table 413: Opcje okna dialogowego Wstawianie ostrzeżeń
Opcja

Opis

Zmień temat oryginalnej wiadomości na

Umożliwia zmianę tematu wiadomości e-mail. Domyślnie ta opcja
jest włączona.

Temat

Temat wiadomości e-mail
Domyślny temat: W wiadomości „[TematEmail]” znaleziono
zagrożenie bezpieczeństwa
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Opcja

Opis

Treść wiadomości

Tekst treści wiadomości
Domyślny tekst to Program Symantec Endpoint Protection
wykrył zagrożenie bezpieczeństwa w załączniku otrzymanym
od [NadawcaEmail].

Informacje o infekcji

Informacje o infekcji wstawiane do wiadomości e-mail
Dla każdego zainfekowanego pliku podawane są następujące
informacje:
• Załącznik (nazwa pliku załącznika)
• Wykryto zagrożenie bezpieczeństwa (nazwa zagrożenia
bezpieczeństwa)
• Podjęte działanie (takie jak oczyszczenie z wirusa,
przeniesienie do obszaru kwarantanny, usunięcie lub
pozostawienie bez zmian)
• Stan pliku (zainfekowany lub niezainfekowany)

Table 414: Pola treści wiadomości e-mail
Pole

Opis

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

NadawcaE-mail

Adres e-mail nadawcy wiadomości z zainfekowanym załącznikiem.

ListaOdbiorcówE-mail

Lista adresów, na które wysłano wiadomość e-mail z zainfekowanym załącznikiem.

Table 415: Pola informacji o infekcji
Pole

Opis

NazwaZagrożeniaBezpieczeństwa
Nazwa znalezionego wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
PodjęteDziałanie

Działanie podjęte w odpowiedzi na wykrycie wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa. Może to być
zarówno pierwsze, jak i drugie skonfigurowane działanie.

Stan

Stan pliku: Zainfekowany, Niezainfekowany lub Usunięty.
Ta zmienna komunikatu domyślnie nie jest używana. Aby wyświetlić te informacje, należy ręcznie
dodać zmienną do komunikatu.

Nazwa pliku

Nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem bezpieczeństwa.

ŚcieżkaINazwaPliku

Pełna ścieżka i nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem bezpieczeństwa.

Komputer

Nazwa komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

OryginalnaNazwaZałącznika Nazwa załącznika, w którym znajduje się wirus lub zagrożenie bezpieczeństwa.
NazwaZapamiętania

Właściwy obszar aplikacji, taki jak funkcja Automatyczna ochrona systemu plików i procesów lub
funkcja Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook.

Serwer poczty e-mail
Aby powiadomić nadawcę zainfekowanej wiadomości, należy określić serwer poczty e-mail używany do wysyłania
wiadomości.
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Table 416: Opcje serwera poczty e-mail
Opcja

Opis

Serwer poczty e-mail

Nazwa serwera poczty e-mail wysyłającego powiadomienie

Port poczty

Port poczty, który ma zostać użyty do wysłania wiadomości,
domyślnie port 25

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika wymagana do uzyskania dostępu do serwera
poczty e-mail i wysyłania wiadomości

Hasło

Hasło wymagane przez serwer poczty e-mail

Ścieżka zwrotna

Informacje o ścieżce zwrotnej, jeśli serwer poczty e-mail ich
wymaga
Ścieżka zwrotna zwykle nie jest konieczna. Jeśli serwer poczty
e-mail jej wymaga, można wpisać nazwę DNS komputera
generującego komunikat.

Komunikat
Wiadomość e-mail, wysyłaną do nadawcy zainfekowanej wiadomości e-mail lub listy adresatów, można dostosować.
Table 417: Opcje karty Komunikat
Opcja

Opis

Temat

Tekst tematu wiadomości e-mail
Domyślny temat: W wiadomości „[TematEmail]” znaleziono
zagrożenie bezpieczeństwa

Treść wiadomości

Tekst treści wiadomości e-mail
Domyślny tekst to Program Symantec Endpoint Protection
wykrył zagrożenie bezpieczeństwa w załączniku wysłanym
przez użytkownika ([EmailSender]) do [EmaiSenderList]. Aby
adresaci mogli korzystać z otrzymanych plików, przeprowadź
skanowanie antywirusowe komputera, oczyść zainfekowane
pliki, a następnie wyślij ponownie ten załącznik.

Informacje o infekcji

Informacje o infekcji, które mają być dołączane do wiadomości email
Można wybrać informacje o infekcji, które mają być dołączane
do wiadomości e-mail:
• Załącznik (nazwa załącznika)
• Wykryto zagrożenie bezpieczeństwa (nazwa zagrożenia
bezpieczeństwa)
• Podjęte działanie (takie jak oczyszczenie z wirusa lub
pozostawienie bez zmian)
• Stan pliku (zainfekowany lub niezainfekowany)

Table 418: Pola treści wiadomości e-mail
Pole

Opis

NadawcaE-mail

Adres e-mail nadawcy wiadomości z zainfekowanym załącznikiem.

ListaOdbiorcówE-mail

Lista adresów, na które wysłano wiadomość e-mail z zainfekowanym załącznikiem.
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Table 419: Pola informacji o infekcji
Pole

Opis

NazwaZagrożeniaBezpieczeństwa
Nazwa znalezionego wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
PodjęteDziałanie

Działanie podjęte w odpowiedzi na wykrycie wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa. Może to być
zarówno pierwsze, jak i drugie skonfigurowane działanie.

Stan

Stan pliku: Zainfekowany, Niezainfekowany lub Usunięty.
Ta zmienna komunikatu domyślnie nie jest używana. Aby wyświetlić te informacje, należy ręcznie
dodać zmienną do komunikatu.

Nazwa pliku

Nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem bezpieczeństwa.

ŚcieżkaINazwaPliku

Pełna ścieżka i nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem bezpieczeństwa.

Komputer

Nazwa komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

OryginalnaNazwaZałącznika Nazwa załącznika, w którym znajduje się wirus lub zagrożenie bezpieczeństwa.
NazwaZapamiętania

Właściwy obszar aplikacji, taki jak funkcja Automatyczna ochrona systemu plików i procesów lub
funkcja Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook.

Wyślij wiadomość e-mail do innych: Inni
Można automatycznie powiadamiać innych użytkowników o znalezieniu wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
W tym celu należy wpisać adresy e-mail osób, które mają być automatycznie powiadamiane o wirusach i zagrożeniach
bezpieczeństwa. Klient Symantec Endpoint Protection będzie wysyłać wiadomość e-mail z informacją o zagrożeniu
bezpieczeństwa na adresy umieszczone na tej liście. Adresy e-mail można dodawać lub usuwać.

Automatyczna ochrona poczty internetowej: Zaawansowane
W przypadku wersji klienta starszych niż 14.2 RU1, użytkownik może skonfigurować ustawienia połączenia skanowań
funkcji Automatycznej ochrony poczty internetowej.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 420: Opcje zaawansowane skanowań funkcji Automatyczna ochrona poczty internetowej
Opcja

Opis

Ustawienia połączenia

Dostępne są następujące opcje:
• Serwer poczty przychodzącej (POP3)
Funkcja Automatyczna ochrona domyślnie skanuje pocztę
internetową na standardowych portach protokołu POP3. Jeżeli
w sieci używany jest inny port, należy odpowiednio zmienić
ustawienie portu.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę
opcję na komputerach klienckich.
• Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
Funkcja Automatyczna ochrona domyślnie skanuje pocztę
internetową na standardowych portach protokołu SMTP. Jeżeli
w sieci używany jest inny port, należy odpowiednio zmienić
ustawienie portu.
• Użyj ustawień domyślnych
Przywraca ustawienia domyślne serwera poczty
przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP).

Szyfrowane połączenia

Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować te opcje
na komputerach klienckich.
Dostępne są następujące opcje:
• Zezwalaj na szyfrowane połączenia POP3
Umożliwia włączenie lub wyłączenie przesyłania wiadomości
przez szyfrowane połączenia protokołu POP3. Funkcja
Automatyczna ochrona nie skanuje żadnych wiadomości
e-mail przesyłanych przy użyciu protokołu POP3 i Secure
Sockets Layer (SSL). Funkcja Automatyczna ochrona
sprawdza jednak załączniki w poszukiwaniu wirusów i
zagrożeń bezpieczeństwa.
• Zezwalaj na szyfrowane połączenia SMTP
Umożliwia włączenie lub wyłączenie przesyłania wiadomości
przez szyfrowane połączenia protokołu SMTP. Funkcja
Automatyczna ochrona nie skanuje żadnych wiadomości
e-mail przesyłanych przy użyciu protokołu SMTP i Secure
Sockets Layer (SSL). Funkcja Automatyczna ochrona
sprawdza jednak załączniki w poszukiwaniu wirusów i
zagrożeń bezpieczeństwa.
Note: Klient nie może skanować żadnych wiadomości wysyłanych
lub odbieranych za pośrednictwem szyfrowanego połączenia.
W razie wyłączenia opcji szyfrowania funkcja Automatyczna
ochrona blokuje wiadomości. Zmian zostaje zastosowana dopiero
wówczas, gdy użytkownik wyloguje się z systemu Windows i
ponownie zaloguje.
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Opcja
Heurystyczne wykrywanie robaków rozsyłanych pocztą e-mail

Opis
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować te opcje
na komputerach klienckich.
Dostępne są następujące opcje:
• Wykrywanie heurystyczne robaków w poczcie
wychodzącej
opcja ta umożliwia skanowanie wiadomości wychodzących w
celu wykrycia podejrzanych działań.
• Pierwsze działanie
należy wybrać działanie, które zostanie podjęte, gdy skaner
wykryje podejrzane działanie. Zagrożenie można poddać
kwarantannie, usunąć lub zarejestrować jego wykrycie w
dzienniku i nie podejmować wobec niego żadnych działań.
• Jeśli pierwsze działanie nie powiedzie się
należy wybrać działanie, które ma zostać podjęte w
przypadku, gdy skaner nie może wykonać pierwszego
działania na wykrytym zagrożeniu. Zagrożenie można
usunąć lub zarejestrować jego wykrycie w dzienniku bez
podejmowania wobec niego żadnych działań.
Note: Jeśli pierwsze działanie to Pozostaw bez zmian (tylko
rejestruj), opcja ta nie jest dostępna.

Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook: Szczegóły skanowania
Użytkownik może skonfigurować szczegóły skanowań funkcji Automatyczna ochrona poczty klientów Microsoft Exchange.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę, można zablokować lub odblokować opcję.
Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić na komputerach klienckich.
Typy funkcji ochrony automatycznej — informacje
Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

880

Table 421: Opcje szczegółów skanowania
Opcja

Opis

Włącz Automatyczną ochronę programu Microsoft Outlook

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczna
ochrona poczty dla klientów Microsoft Exchange (Outlook).

Typy plików

Umożliwia skanowanie wszystkich typów plików lub tylko plików o
wybranych rozszerzeniach.
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj wszystkie pliki
Powoduje skanowanie wszystkich plików na komputerze,
niezależnie od typu.
• Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Umożliwia skanowanie tylko plików o określonych
rozszerzeniach. Jeżeli używane są programy i dokumenty,
których rozszerzeń nie ma na liście, można je dodać. Można
także przywrócić domyślną wartość tej opcji.
Wybierz rozszerzenia
Określa, że tylko niektóre rozszerzenia plików mają być objęte
skanowaniem.
Można dodawać lub usuwać rozszerzenia plików do skanowania.
Skanowane są tylko rozszerzenia plików określone przez
użytkownika. Funkcja Automatyczna ochrona nie skanuje plików o
rozszerzeniach spoza listy.
Note: W celu wykluczenia plików lub folderów ze skanowań
należy utworzyć wyjątek.

Pliki skompresowane

Umożliwia określenie, czy mają być skanowane pliki zawarte w
plikach skompresowanych oraz liczbę poziomów skanowania w
głąb.
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
Powoduje skanowanie plików, które odgrywają rolę
kontenerów na pojedyncze pliki lub ich grupy.
• Liczba rozwijanych poziomów kompresji w plikach
skompresowanych.
Jeśli skanowany jest plik archiwum (na przykład Pliki.zip),
skanowane są również poszczególne zawarte w nim pliki. Jeśli
plik archiwum zawiera pliki skompresowane, można określić,
ile poziomów w głąb ma być wykonywane skanowanie.
Domyślne ustawienie to trzy poziomy w głąb pliku
skompresowanego.
Poniższe typy plików skompresowanych mogą być objęte
skanowaniem antywirusowym:
• pliki archiwów .ARJ utworzone przez program kompresji plików
ARJ*,
• pliki .ZIP utworzone przez programy kompresji plików PKZip* i
WinZip*,
• pliki .LZH utworzone przez program Lharc* autorstwa
Haruyasu Yoshizaki,
• pliki .EXE utworzone jako archiwa samorozpakowujące się,
• pliki skompresowane bez rozszerzenia.
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Automatyczna ochrona poczty Lotus Notes: Szczegóły skanowania
W przypadku wersji klienta starszych niż 14.2 RU1, użytkownik może skonfigurować szczegóły skanowań funkcji
automatyczne ochrony poczty Lotus Notes.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 422: Opcje szczegółów skanowania
Opcja

Opis

Włącz Automatyczną ochronę programu Lotus Notes

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczna
ochrona programu Lotus Notes.

Typy plików

Umożliwia skanowanie wszystkich typów plików lub tylko plików o
wybranych rozszerzeniach.
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj wszystkie pliki
Powoduje skanowanie wszystkich plików na komputerze,
niezależnie od typu.
• Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Umożliwia skanowanie tylko plików o określonych
rozszerzeniach. Jeżeli używane są programy i dokumenty,
których rozszerzeń nie ma na liście, można je dodać. Można
także przywrócić domyślną wartość tej opcji.
Note: W celu wykluczenia plików lub folderów ze skanowań
należy utworzyć wyjątek.

Wybierz rozszerzenia

Określa, że tylko niektóre rozszerzenia plików mają być objęte
skanowaniem.
Można dodawać lub usuwać rozszerzenia plików do skanowania.
Skanowane są tylko rozszerzenia plików określone przez
użytkownika. Funkcja Automatyczna ochrona nie skanuje plików o
rozszerzeniach spoza listy.
Note: W celu wykluczenia plików lub folderów ze skanowań
należy utworzyć wyjątek.
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Opcja
Pliki skompresowane

Opis
Umożliwia określenie, czy mają być skanowane pliki zawarte w
plikach skompresowanych oraz liczbę poziomów skanowania w
głąb.
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych
Powoduje skanowanie plików, które odgrywają rolę
kontenerów na pojedyncze pliki lub ich grupy.
• Liczba rozwijanych poziomów kompresji w plikach
skompresowanych
Jeśli skanowany jest plik archiwum (na przykład Pliki.zip),
skanowane są również poszczególne zawarte w nim pliki. Jeśli
plik archiwum zawiera pliki skompresowane, można określić,
ile poziomów w głąb ma być wykonywane skanowanie.
Domyślne ustawienie to trzy poziomy w głąb pliku
skompresowanego.
Poniższe typy plików skompresowanych mogą być objęte
skanowaniem antywirusowym:
• pliki archiwów .ARJ utworzone przez program kompresji plików
ARJ*,
• pliki .ZIP utworzone przez programy kompresji plików PKZip* i
WinZip*,
• pliki .LZH utworzone przez program Lharc* autorstwa
Haruyasu Yoshizaki,
• pliki .EXE utworzone jako archiwa samorozpakowujące się,
• pliki skompresowane bez rozszerzenia.

Ostrzeżenie o przestarzałych definicjach wirusów
Można modyfikować domyślny komunikat wyświetlany na komputerach klienckich, gdy definicje wirusów są nieaktualne.

Ostrzeżenie o braku definicji wirusów
Można zmienić domyślny komunikat wyświetlany wówczas, gdy na komputerze klienckim nie ma żadnych definicji
wirusów.

Skanowania zdefiniowane przez administratora: Skanowania
Za pomocą karty Skanowania można edytować skanowanie zaplanowane lub dodać je do zasady. Można również
określić ustawienia skanowań na żądanie. Skanowania na żądanie to skanowania ręczne uruchamiane na komputerze
klienckim na żądanie administratora.
Administratorzy definiują skanowania zaplanowane, uruchamiane na komputerach klienckich w konfigurowanych
odstępach czasu. Administratorzy mogą wstępnie zdefiniować określony zestaw ustawień skanowania w celu
uruchamiania z konsoli skanowań na żądanie na komputerach klienckich.
W obszarze Administracyjne skanowanie na żądanie kliknij pozycję Edytuj, aby określić typ skanowania
przeprowadzanego, gdy administrator włączy skanowanie z konsoli.
Typy skanowań i ochrony w czasie rzeczywistym — informacje
Konfigurowanie skanowań zaplanowanych uruchamianych na komputerach z systemem Windows
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Dodawanie skanowania zaplanowanego
Za pomocą tego okna dialogowego można utworzyć nowe skanowanie zaplanowane na podstawie szablonu skanowania.
Table 423: Opcje nowego skanowania
Opcja

Opis

Utwórz nowe skanowanie
zaplanowane

Umożliwia tworzenie nowego skanowania zaplanowanego z ustawieniami domyślnymi.
Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku OK wyświetlane jest okno dialogowe Nowe
skanowanie. Za pomocą tego okna dialogowego można skonfigurować harmonogram
skanowania, działania skanowania, ustawienia powiadamiania i inne szczegóły.

Utwórz skanowanie zaplanowane
przy użyciu szablonu skanowania
zaplanowanego

Umożliwia wybranie z listy szablonu, na którym opierać się będzie to skanowanie.

Szczegóły skanowania
Na tej karcie można skonfigurować opcje tego skanowania na komputerach z systemem Windows. Można określić nazwę,
opis i typ skanowania oraz wybrać zaawansowane opcje skanowania.
Table 424: Opcje szczegółów skanowania
Opcja
System operacyjny

Opis
Nie można skonfigurować w przypadku skanowań zaplanowanych.
Note: W przypadku dodawania szablonu skanowania można wybrać system operacyjny Windows
albo Mac. W razie zmieniania systemu operacyjnego należy ponownie kliknąć pozycję Pomoc,
aby uzyskać pomoc dotyczącą odpowiednich opcji.

Nazwa skanowania

Umożliwia określenie nazwy danego skanowania.
W przypadku administracyjnych skanowań na żądanie nazwą skanowania jest Administracyjne
skanowanie na żądanie. Nazwy tej nie można zmienić.

Opis

Opis skanowania, ułatwiający jego identyfikację w przyszłości.
W przypadku administracyjnych skanowań na żądanie opis to domyślny opis skanowania na
żądanie. Opisu tego nie można zmienić.

Typ skanowania

Określa typ uruchamianego skanowania.
W przypadku administracyjnych skanowań na żądanie nie jest dostępny typ skanowania.
W przypadku wszystkich innych skanowań można wybrać następujące opcje:
• Skanowanie aktywne
Bardzo szybko skanuje pamięć systemową i wszystkie typowe lokalizacje wirusów oraz
zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze. Skanowane są wszystkie procesy uruchomione w
pamięci, ważne pliki rejestru i pliki takie, jak config.sys oraz windows.ini. Zawiera również kilka
najważniejszych folderów systemu operacyjnego.
• Skanowanie pełne
Skanuje cały komputer, włącznie z pamięcią systemową i sektorem rozruchowym, w
poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa. Skanowanie to obejmuje wszystkie foldery
i pliki. Nie można zmienić ustawień tego skanowania.
• Skanowanie niestandardowe
Skanuje wybrane pliki i foldery w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa. W
przypadku skanowań niestandardowych można określić skanowane foldery i pliki.
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Opcja
Skanowanie

Opis
Opcja Edytuj foldery jest włączona, gdy w obszarach Typ skanowania oraz Administracyjne
skanowania na żądanie wybrane jest ustawienie Skanowanie niestandardowe.
Określ pliki i foldery do przeskanowania
To ustawienie umożliwia skrócenie czasu skanowania i zmniejszenie obciążenia zasobów
komputera.
Note: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku skanowań aktywnych i pełnych.

Typy plików

Umożliwia określenie typów plików, które mają być skanowane.
Skanowane mogą być wszystkie pliki lub tylko pliki z określonymi rozszerzeniami.

Rozszerz skanowanie,
sprawdzając

Umożliwia określenie dodatkowych lokalizacji na komputerze klienckim, które mają być
skanowane.
W przypadku skanowań niestandardowych dostępne są następujące opcje:
• Pamięć
Oprócz wszystkich plików lub wybranych typów plików i katalogów skanowana jest pamięć.
• Typowe lokalizacje infekcji
Oprócz wszystkich plików lub wybranych typów plików i katalogów skanowane są typowe
lokalizacje infekcji.
• Lokalizacje znanych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa
Oprócz wszystkich plików lub wybranych typów plików i katalogów skanowane są lokalizacje
znanych wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.

Zaawansowane opcje
skanowania

Umożliwiają skonfigurowanie zaawansowanych opcji skanowania dotyczących plików
skompresowanych, migracji pamięci masowej i wydajności.

Włącz funkcję Wyszukiwanie
Insight

Funkcja Wyszukiwanie Insight używa najnowszych definicji wirusów z serwera Cloud i danych
dotyczących reputacji w celu analizy plików. Dane dotyczące reputacji to informacje, które firma
Symantec zbiera, aby oceniać potencjalną destrukcyjność plików.
Po włączeniu tej opcji funkcja Wyszukiwanie Insight wykrywa pliki, które zapewne nie zostałyby
wykryte jako zagrożenia.
W przypadku wersji klienta Symantec Endpoint Protection starszych niż 14, które są zarządzane
programem program Symantec Endpoint Protection Manager w wersji 14, Wyszukiwanie
Insight wykorzystuje poziomy czułości skonfigurowane dla wykryć Wyszukiwania Insight. W
przypadku klientów w wersji 14, Wyszukiwanie Insight wykorzystuje ustawienia wewnętrzne w
celu zoptymalizowania poziomów czułości i działań w trakcie skanowania.

Zaawansowane opcje skanowania: Pliki skompresowane
Na tej karcie można skonfigurować opcje skanowania plików skompresowanych.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 425: Zaawansowane opcje skanowania plików skompresowanych
Opcja

Opis

Skanuj pliki wewnątrz plików
skompresowanych

Włącza skanowanie kontenerów, takich jak Pliki.zip, oraz ich zawartości, którą stanowią
pojedyncze, skompresowane pliki.
Program Symantec Endpoint Protection skanuje pliki skompresowane podczas skanowań na
żądanie, skanowań poczty e-mail i skanowań zaplanowanych. Gdy ta opcja jest włączona i w celu
uwzględniania tylko określonych rozszerzeń plików używane jest okno dialogowe Rozszerzenia,
program Symantec Endpoint Protection nadal skanuje pliki kontenerów i ich zawartość nawet
wtedy, gdy rozszerzenia plików kontenerów nie zostaną wskazane. Można wyłączyć opcję Skanuj
pliki wewnątrz plików skompresowanych lub utworzyć wyjątki dla określonych rozszerzeń
plików kontenerów, aby nie były skanowane.
W związku z dużym obciążeniem systemu związanym z przetwarzaniem funkcja Automatyczna
ochrona na komputerach z systemem Windows nie wykonuje skanowania plików zawartych
w plikach skompresowanych, pliki te są jednak skanowane podczas wyodrębniania z plików
skompresowanych.
Note: Nie można zatrzymać trwającego skanowania pliku skompresowanego. W razie
zatrzymania skanowania klient Symantec Endpoint Protection zatrzyma skanowanie dopiero po
zakończeniu skanowania pliku skompresowanego.

Liczba rozwijanych poziomów
kompresji w plikach
skompresowanych

Określa liczbę skanowanych poziomów zagnieżdżenia.
Klient może skanować do dziesięciu poziomów kompresji w głąb w przypadku komputerów z
systemem Windows. Ustawienie domyślne to trzy poziomy.

Zaawansowane opcje skanowania: Migracja magazynu
Ta karta umożliwia precyzyjne dostosowanie skanowania plików zarządzanych przez system Hierarchical Storage
Management (HSM) i systemy kopii zapasowych działające w trybie offline. System HSM dokonuje migracji plików na
pomocniczy nośnik pamięci masowej, taki jak dysk DVD-ROM, magazyn taśmowy lub nośnik w sieci SAN. System może
jednak pozostawić części pliku oryginalnego na dysku.
Problemy z wydajnością i miejscem na dysku mogą wystąpić w następujących sytuacjach:

• Klient Symantec Endpoint Protection skanuje namiastki plików.
• System HSM umieszcza pliki z powrotem na oryginalnym dysku.
NOTE
W celu wybrania odpowiednich opcji należy skontaktować się ze sprzedawcą systemu HSM lub systemu kopii
zapasowych.
Table 426: Opcje migracji magazynu
Opcja

Opis

Pomiń pliki trybu offline

Jeśli ustawiony jest bit trybu offline, klient Symantec Endpoint Protection będzie pomijać plik.
Mały zegarek nad ikoną pliku w programie Eksplorator Windows oznacza, że ustawiono bit trybu offline.
Każda aplikacja może spowodować ustawienie bitu trybu offline, nawet jeśli dany plik ten nie jest plikiem
trybu offline.

Pomiń pliki trybu offline i
pliki rzadkie

Określa, że pliki trybu offline i pliki rzadkie mają być pomijane.
Niektóre aplikacje ustawiają bit pliku rzadkiego, co oznacza, że część pliku nie znajduje się na dysku.
Niektóre produkty HSM ustawiają ten bit, a inne nie. W przypadku pliku rzadkiego wycinek pliku pozostaje
na dysku, a większość pliku przenoszona jest do magazynu w trybie offline. Jest to ustawienie domyślne.
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Opcja
Pomiń pliki typu offline i
pliki rzadkie z punktem
dowiązania

Opis
Określa, że pliki typu offline i pliki rzadkie z punktem dowiązania mają być pomijane.
Niektórzy dostawcy stosują punkty dowiązania. Aplikacje, które korzystają z punktów dowiązania
wykorzystują także z odpowiedniego sterownika urządzenia, aby zarządzać punktami dowiązania w
plikach. Jeżeli używany jest punkt dowiązania, część pliku pozostaje na dysku, a pozostałość jest w trybie
transparentnym dostępna za pośrednictwem sterownika urządzenia.

Skanuj rezydentne części Jeśli plik jest rzadki, klient Symantec Endpoint Protection skanuje tylko część rezydentną.
plików trybu offline i
Klient Symantec Endpoint Protection identyfikuje rezydentne części pliku. Część nierezydentna pozostaje
plików rzadkich
w pomocniczej pamięci masowej. Ta funkcja jest stosowana przez niektórych dostawców.
Skanuj wszystkie pliki,
wymuszając migrację
powrotną (powoduje
zapełnianie dysku)

Klient Symantec Endpoint Protection skanuje cały plik, co wymusza migrację powrotną z pomocniczej
pamięci masowej, jeśli jest to konieczne. Ponieważ rozmiar pomocniczej pamięci masowej jest zwykle
większy niż rozmiar woluminu lokalnego, wybranie tego ustawienia może spowodować zapełnienie
woluminu lokalnego. Po zapełnieniu woluminu lokalnego otwarcie kolejnych plików do skanowania może
spowodować wystąpienie błędu.

Skanuj wszystkie pliki
Określa, że skanowane mają być wszystkie pliki bez wymuszania migracji powrotnej.
bez wymuszania migracji Klient Symantec Endpoint Protection kopiuje plik z pomocniczej pamięci masowej na lokalny dysk
powrotnej (powolne)
twardy jako plik tymczasowy do skanowania. Aplikacja dla systemu HSM pozostawia oryginalny plik na
pomocniczej pamięci masowej.
Ta metoda jest powolna i nie jest obsługiwana przez wszystkich dostawców systemu HSM. Ponieważ plik
jest kopiowany z pomocniczej pamięci masowej na dysk w celu skanowania, zapotrzebowanie na zasoby
jest duże. Wydajność procesora i sieci może się dodatkowo obniżyć, jeżeli klient Symantec Endpoint
Protection wykryje zainfekowaną zawartość podczas zwracania naprawianego lub usuwanego pliku do
pomocniczej pamięci masowej.
Skanuj wszystkie ostatnio
używane pliki bez
wymuszania migracji
powrotnej

Określa, że skanowane mają być wszystkie używane ostatnio pliki bez wymuszania migracji powrotnej.
Ta opcja umożliwia określenie, że skanowane są tylko pliki migrowane ostatnio, które mogą nadal
znajdować się na szybszej pamięci masowej. Ta metoda może ograniczyć występowanie niektórych
problemów dotyczących zapotrzebowania na zasoby w przypadku opcji Skanuj wszystkie pliki bez
wymuszania migracji powrotnej.
Można przeskanować pliki znajdujące się na szybszych dyskach, i pominąć migrację powrotną oraz
skanowanie, jeżeli pliki znajdują się na wolnych dyskach. Pliki można na przykład migrować na dysk
zdalny po 30 dniach nieużywania. Po 60 dniach nieużywania pliki są migrowane na dysk DVD-ROM lub
zdalną pamięć masową SAN. Ta metoda może być powolna, ponieważ uzyskanie dostępu do pliku bez
wymuszonej migracji powrotnej zajmuje dużo czasu.
Po wybraniu tej opcji należy wybrać typ dostępu i liczbę dni określającą „ostatnio używane” pliki.

Otwieraj pliki, stosując
semantykę kopii
zapasowej

Określa, że pliki mają być otwierane przy użyciu semantyki kopii zapasowej.
W niektórych przypadkach opcja ta może zezwalać klientowi Symantec Endpoint Protection na skanowanie
plików bez migracji powrotnej. Może ona również zezwalać klientowi na skanowanie namiastki, ale nie
reszty pliku poddanego migracji powrotnej.

Typy dostępu w ciągu
wybranej liczby dni

Po wybraniu opcji Skanuj wszystkie ostatnio używane pliki bez wymuszania migracji powrotnej należy
ustawić tę opcję. Ta opcja umożliwia określenie typu dostępu (Ostatnio używany, zmodyfikowany,
utworzony) oraz liczbę dni w celu zdefiniowania pojęcia „ostatnio”.

Zaawansowane opcje skanowania: Optymalizacja
Na tej karcie można przesunąć suwak w celu ustawienia priorytetu wydajności skanowania.
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Table 427: Opcje optymalizacji wydajności
Opcja

Opis

Najwyższa wydajność
skanowania

Wydajność skanowań na komputerze jest optymalizowana.
Skanowania są kończone szybciej, ale pozostałe aplikacje mogą w trakcie skanowań działać wolniej.
Na komputerach z czterema i więcej procesorami opcja ta zapewnia największą ogólną wydajność.

Wydajność
zrównoważona

Wydajność skanowania i działania pozostałych aplikacji zostaje zrównoważona.
Wydajność skanowania i wydajność pozostałych aplikacji jest równoważona podczas skanowań.

Najwyższa wydajność
aplikacji

Optymalizowana będzie wydajność innych aplikacji uruchomionych na komputerze.
Skanowania zajmują więcej czasu, ale inne aplikacje mogą w trakcie skanowania działać szybciej.
Gdy ustawiona jest ta opcja, skanowania mogą być uruchamiane, ale są wykonywane tylko podczas
bezczynności komputera.
W razie skonfigurowania uruchamiania skanowania aktywnego po nadejściu nowych definicji skanowanie
jest opóźniane o maksymalnie 15 minut, jeśli użytkownik używa komputera klienckiego.

Skanowanie zaplanowane: Harmonogram
Możliwe jest ustawienie czasów skanowania, losowego czasu uruchamiania skanowania oraz określenie interwału
ponawiania w razie pominięcia skanowań.
Można określić żądany czas codziennego, cotygodniowego lub comiesięcznego skanowania. Dokładny czas
uruchomienia skanowania zależy od ostatniego uruchomienia skanowania, włączenia opcji losowego czasu skanowania i
ustawień dotyczących pominiętych skanowań.
NOTE
Czas trwania skanowania i interwał ponawiania można określić tylko dla klientów z systemem Windows.
Ograniczenia dotyczące skanowań i skanowania w terminach losowych nie są dostępne dla klientów z
systemem Mac. Klienty z systemem Mac nie ponawiają próby skanowania w przypadku pominięcia skanowania
zaplanowanego.

888

Table 428: Opcje harmonogramu
Opcja

Opis

Harmonogram skanowania

Określa częstotliwość skanowania.
• Opcja Codziennie umożliwia wybranie godziny uruchamiania codziennego
skanowania. Faktyczny czas uruchomienia skanowania zależy od czasu ostatniego
uruchomienia i czasu trwania skanowania oraz ustawień dotyczących pominiętych
skanowań.
• Opcja Co tydzień umożliwia wybranie godziny i dnia uruchamiania cotygodniowego
skanowania. Faktyczny czas uruchomienia skanowania zależy od czasu ostatniego
uruchomienia i czasu trwania skanowania oraz ustawień dotyczących pominiętych
skanowań.
• Opcja Co miesiąc umożliwia wybranie godziny i dnia uruchamiania comiesięcznego
skanowania. Faktyczny czas uruchomienia skanowania zależy od czasu ostatniego
uruchomienia i czasu trwania skanowania oraz ustawień dotyczących pominiętych
skanowań.
Program Symantec Endpoint Protection może nie użyć skonfigurowanego czasu,
jeśli ostatnie uruchomienie skanowania nastąpiło o innym czasie ze względu na czas
trwania skanowania lub ustawienia dotyczące pominiętych skanowań zaplanowanych.
Przyjmijmy na przykład, że zaplanowano cotygodniowe uruchamianie skanowania w
każdą niedzielę o północy, z interwałem ponawiania prób równym jeden dzień. Jeśli
komputer pominie skanowanie i uruchomi je w poniedziałek o 6:00, skanowanie zostanie
uruchomione o 6:00. Następne skanowanie zostanie przeprowadzone w tydzień od
poniedziałku o 6:00, a nie w następną niedzielę o północy.
Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony do wtorku o 6:00, czyli interwał ponawiania
prób zostanie przekroczony o dwa dni, komputer nie ponowi próby skanowania.
Komputer zaczeka z próbą uruchomienia skanowania do następnej niedzieli o północy.
W każdym przypadku włączenie losowego czasu uruchamiania skanowania może
zmienić czas ostatniego uruchomienia skanowania.

Czas trwania skanowania

Obsługiwane na klientach z systemem Windows
Określa żądaną długość skanowania. Można określić dowolną z następujących opcji:
• Skanowanie aż do zakończenia
To ustawienie jest zalecane w większości przypadków w celu zoptymalizowania
wydajności skanowania.
• Skanowanie przez maks. n godz.
To ustawienie umożliwia sterowanie czasem skanowania w środowiskach o
ograniczonych zasobach. Jeśli skanowanie nie zostanie zakończone w określonym
czasie, zostanie wznowione w następnym zaplanowanym terminie. W przypadku
skanowań uruchamianych losowo skanowanie jest wznawiane w losowym czasie w
określonym interwale.
Jeśli na przykład uruchamianie skanowania skonfigurowano na godzinę 20:00 i
ustawiono czas trwania maks. 4 godzin, skanowanie inne niż uruchamiane losowo
jest uruchamiane lub wznawiane o 20:00. W przypadku skanowań uruchamianych
losowo skanowanie jest uruchamiane lub wznawiane w losowo wybranej minucie
między 20:00 a północą.
W przypadku wybrania opcji ograniczania czasu skanowania można również określić
opcję Wybierz losowo czas rozpoczęcia skanowania w tym okresie. Tego ustawienia
należy używać w celu skanowania komputerów wirtualnych. Losowe uruchamianie
skanowań zmniejsza prawdopodobieństwo uruchomienia wielu skanowań w tym samym
czasie, co powodowałoby duże obciążenie zasobów na komputerze hosta.
W przypadku ustawienia częstotliwości Codziennie maksymalny czas trwania
skanowania to 23 godziny. W przypadku ustawienia częstotliwości Co tydzień
maksymalny czas trwania skanowania to 167 godzin. W przypadku ustawienia
częstotliwości Co miesiąc maksymalny czas trwania skanowania to 671 godzin.
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Opcja

Opis

Pominięte skanowania zaplanowane

Obsługiwane na klientach z systemem Windows
Administrator może określić interwał ponawiania prób wykonania skanowania
zaplanowanego. Skanowanie może zostać pominięte na przykład dlatego, że komputer
jest wyłączony albo działa w trybie hibernacji lub wstrzymania. Gdy komputer zostanie
uruchomiony lub wznowi działanie, program Symantec Endpoint Protection ponawia
próbę skanowania do chwili uruchomienia skanowania lub upływu interwału ponawiania
prób. Jeśli interwał ponawiania prób już upłynął, program Symantec Endpoint Protection
pomija skanowanie i czeka na następne skanowanie zaplanowane.
Opcja Ponów próbę skanowania w ciągu określa liczbę godzin lub dni ponawiania
prób uruchomienia pominiętego skanowania przez program Symantec Endpoint
Protection.
W przypadku ustawienia częstotliwości Codziennie maksymalny interwał ponawiania
prób to 72 godzin. W przypadku ustawienia częstotliwości Co tydzień maksymalny
interwał ponawiania prób to siedem dni. W przypadku ustawienia częstotliwości Co
miesiąc maksymalny interwał ponawiania prób to 11 dni. Ustawienia domyślne są takie
same jak maksymalne, z wyjątkiem skanowań cotygodniowych, w których przypadku
ustawienie domyślne to trzy dni.

Skanowania zdefiniowane przez administratora: Zaawansowane
Za pomocą tej karty można ustawiać opcje skanowań zaplanowanych, a także skanowań przy uruchamianiu i
wyzwalanych zdarzeniami. Opcje mogą także dotyczyć użytkowników komputerów, na których uruchamiane są te
skanowania.
Table 429: Opcje zaawansowane skanowań zaplanowanych
Opcja

Opis

Skanowania zaplanowane

Opcje określone dla skanowań zaplanowanych.

Opóźnij zaplanowane
skanowania przy zasilaniu z
baterii

Powoduje odłożenie skanowań zaplanowanych, gdy komputer kliencki korzysta z baterii.
Domyślnie ta opcja jest włączona. Można wyłączyć tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie
skanowań zaplanowanych według harmonogramu, nawet jeśli komputer jest zasilany z baterii.
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Opcja

Opis

Zezwalaj na uruchamianie
skanowań zaplanowanych
zdefiniowanych przez
użytkownika, nawet jeśli ten
użytkownik nie jest zalogowany

Określa, że zdefiniowane przez użytkownika skanowania zaplanowane są uruchamiane zgodnie z
harmonogramem, nawet jeśli ten użytkownik nie jest zalogowany.
Zdefiniowane przez użytkownika skanowania zaplanowane są zawsze domyślnie uruchamiane w
zaplanowanym czasie. Ta opcja może być szczególnie przydatna w przypadku niezarządzanych
komputerów klienckich, na których nie są przeprowadzane skanowania zaplanowane
zdefiniowane przez administratora.
Opcję tę można wyłączyć, aby zapobiec uruchamianiu zdefiniowanych przez użytkownika
skanowań zaplanowanych, gdy użytkownik, który utworzył te skanowania nie jest zalogowany.
Opcję tę warto wyłączyć w przypadku komputerów mających wielu użytkowników.
Note: Jeśli ta opcja jest włączona, a użytkownik nie jest zalogowany w chwili rozpoczęcia
skanowania, okno dialogowe postępu skanowania nie jest wyświetlane. W tym przypadku stan
skanowania można sprawdzić w dzienniku systemu.
Po włączeniu tej opcji na stacjach roboczych mających wielu użytkowników postęp
skanowania jest wyświetlany w następujący sposób:
• Jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany, okno dialogowe postępu skanowania nie jest
wyświetlane, nawet jeśli użytkownik zaloguje się w trakcie skanowania.
• Okno dialogowe postępu skanowania nie jest wyświetlane pierwszemu zalogowanemu
użytkownikowi podczas skanowania zaplanowanego, które zdefiniował inny użytkownik.
• Okno dialogowe postępu skanowania jest wyświetlane pierwszemu zalogowanemu
użytkownikowi podczas skanowania zaplanowanego, które zdefiniował ten użytkownik. Okno
dialogowe postępu skanowania nie jest wyświetlane, jeżeli użytkownik nie skonfigurował
skanowania tak, aby na to zezwalało.
• Jeśli skanowanie zaplanowane przez administratora zostanie uruchomione, gdy żaden
użytkownik nie jest zalogowany, okno dialogowe postępu skanowania nie jest wyświetlane.
Okno dialogowe postępu skanowania zostanie wyświetlone, kiedy użytkownik się zaloguje.
Użytkownicy, którzy podczas skanowania nie byli zalogowani, muszą wyświetlić dziennik
skanowania, aby sprawdzić wyniki skanowania.

Podczas logowania użytkownika Powoduje wyświetlanie powiadomień, gdy użytkownik loguje się, a w tle uruchamiane były
wyświetlaj powiadomienia o
skanowania. Ta opcja jest domyślnie włączona. Administrator może wyłączyć tę opcję, aby
wykryciach
aplikacja działała w trybie całkowicie dyskretnym i nie wyświetlała użytkownikowi żadnych
powiadomień.

Table 430: Zaawansowane opcje skanowań przy uruchamianiu i wyzwalanych zdarzeniami
Opcja

Opis

Zezwalaj na uruchamianie
skanowań przy uruchamianiu
po zalogowaniu użytkownika

Zezwala na uruchamianie skanowań przy uruchamianiu po zalogowaniu użytkownika.
Ta opcja dotyczy wszystkich skanowań przy uruchamianiu. W razie wyłączenia tej opcji
skanowania przy uruchamianiu nie są uruchamiane po zalogowaniu użytkownika.

Zezwalaj użytkownikom na
modyfikowanie skanowań przy
uruchamianiu

Określa, czy użytkownicy mogą modyfikować skanowania przy uruchamianiu.
Domyślnie ta opcja jest włączona. Opcję tę można zmienić tylko po włączeniu parametru
Uruchom skanowania przy uruchamianiu po zalogowaniu użytkownika.

Uruchom skanowanie aktywne
po otrzymaniu nowych definicji

Powoduje uruchamianie skanowania aktywnego po nadejściu nowych definicji w celu
sprawdzenia, czy występują zagrożenia, które mogą zostać wykryte przy użyciu nowych definicji.
Skanowanie aktywne po otrzymaniu nowych definicji jest uruchamiane domyślnie. Wyłączenie
tej opcji powoduje obniżenie poziomu ochrony komputerów klienckich. Tę opcję należy
wyłączyć tylko w razie stosowania specjalnych konfiguracji lub wykluczeń, sprzecznych z tym
automatycznie uruchamianym skanowaniem.
Po ustawieniu opcji optymalizacji Najwyższa wydajność aplikacji skanowania aktywnego, gdy
komputer nie jest bezczynny, skanowanie aktywne może czekać na uruchomienie do 15 minut.
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Table 431: Opcje postępu skanowania
Opcja

Opis

Wybierz opcje postępu
skanowania

Określa, co użytkownicy widzą na komputerach podczas skanowania.
Wybierz jedną z następujących opcji:
• Nie pokazuj postępu skanowania
• Pokazuj postęp skanowania
• Pokazuj postęp skanowania w razie wykrycia zagrożenia
• Pokazuj postęp skanowania w razie wykrycia zagrożenia średniego lub wyższego
stopnia
W przypadku zezwolenia użytkownikom na wyświetlanie postępu skanowania, na stronach
głównych interfejsu użytkownika klienta wyświetlane są następujące opcje:
• Gdy skanowanie jest uruchomione, wyświetlane jest łącze skanowanie w toku.
Użytkownik może kliknąć to łącze, aby wyświetlić postęp skanowania.
• Wyświetlane jest również łącze do zmiany harmonogramu następnego skanowania
zaplanowanego.

Po zakończeniu zamknij okno
postępu skanowania

Określa, że okno postępu skanowania ma być automatycznie zamykane po zakończeniu
skanowania.
Ta opcja jest dostępna po wybraniu pozycji Pokazuj postęp skanowania lub Pokazuj postęp
skanowania w razie wykrycia zagrożenia. Domyślnie ta opcja jest włączona.

Zezwalaj użytkownikowi na
zatrzymywanie skanowania

Umożliwia użytkownikom zatrzymywanie skanowań rozpoczynanych na ich komputerach.
Ta opcja jest dostępna po wybraniu pozycji Pokazuj postęp skanowania lub Pokazuj postęp
skanowania w razie wykrycia zagrożenia. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Zezwalaj użytkownikowi na
wstrzymywanie lub odkładanie
skanowania

Umożliwia użytkownikom wstrzymywanie lub odraczanie skanowań rozpoczynanych na ich
komputerach.
Ta opcja jest dostępna po wybraniu pozycji Pokazuj postęp skanowania lub Pokazuj postęp
skanowania w razie wykrycia zagrożenia. Domyślnie ta opcja jest włączona. Gdy ta opcja
jest włączona, można kliknąć pozycję Opcje wstrzymania, aby określić opcje wstrzymywania i
odkładania.

Opcje wstrzymania skanowania
Za pomocą tego okna dialogowego można ustawić opcje związane z zakłóceniami i opóźnieniami skanowań. Kiedy
użytkownik wstrzyma skanowanie, okno dialogowe Wyniki skanowania pozostaje otwarte. Jeśli komputer zostanie
wyłączony, wstrzymane skanowanie nie będzie kontynuowane. Jeżeli użytkownik odłoży skanowanie, okno dialogowe
Wyniki skanowania jest zamykane, po czym zostaje ponownie otwarte po zakończeniu okresu odłożenia i wznowieniu
skanowania.
Table 432: Opcje wstrzymywania skanowania
Opcja

Opis

Ogranicz czas wstrzymania
skanowania

Umożliwia ograniczenie czasu, na jaki użytkownik może wstrzymać zdefiniowane przez
administratora skanowanie zaplanowane.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Gdy opcja jest włączona, można określić czas wstrzymywania
skanowania w minutach.

Liczba minut wstrzymania
skanowania

Określa liczbę minut, na którą użytkownicy mogą wstrzymać skanowanie.
Ta opcja jest włączona, gdy włączona jest opcja Ogranicz czas wstrzymania skanowania.
Wartość domyślna to 60 minut, a dostępny jest zakres od 3 do 180 minut.

Maksymalna liczba możliwości
odłożenia

Określa, ile razy użytkownicy mogą opóźnić dane skanowanie.
Domyślną wartością tej opcji jest 3. Dostępny jest zakres od 1 do 8 razy.
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Opcja

Opis

Zezwalaj użytkownikom na
odłożenie skanowania na 3
godziny

Umożliwia użytkownikom wstrzymywanie skanowania na trzy godziny.
Domyślnie włączona jest opcja opóźnienia skanowania o jedną godzinę.

Kwarantanna: Czyszczenie
Za pomocą tych opcji można włączyć automatyczne usuwanie z komputera plików naprawionych, plików kopii
zapasowych oraz plików poddanych kwarantannie. Te pliki można oczyścić na podstawie ich wieku, rozmiaru folderów
lub obu czynników. W przypadku ustawienia obydwu ograniczeń w pierwszej kolejności oczyszczane są wszystkie pliki
starsze niż zadany czas. Jeżeli rozmiar folderu będzie nadal przekraczać określony limit, usuwane będą najstarsze pliki,
do momentu gdy rozmiar folderu będzie mniejszy niż ustawiony limit. Domyślnie opcje te są włączone.
Table 433: Opcje czyszczenia
Opcja

Opis

Włącz automatyczne usuwanie <naprawionych plików |
plików kopii zapasowych | poddanych kwarantannie plików,
których nie można naprawić>

Włącza automatyczne usuwanie wszelkich plików, których nie
można naprawić.

Usuwaj po

Określa liczbę dni przechowywania plików.
Wartość maksymalna to 30 dni.

Usuń najstarsze pliki, aby utrzymać limit rozmiaru folderu po
N (MB)

Określa maksymalny rozmiar folderu.
Wartość domyślna to 50 MB.

Wspólne ustawienia skanowań klienta z systemem Mac
Karta Wspólne ustawienia umożliwia określenie opcji skanowań zaplanowanych. Opcje te nie dotyczą skanowań na
żądanie.
Table 434: Wspólne ustawienia skanowań klienta z systemem Mac
Opcja

Opis

Skanuj pliki
skompresowane

Opcja umożliwia uwzględnienie plików skompresowanych w skanowaniach zdefiniowanych przez
administratora. Skanowanie obejmuje plik skompresowany i pliki wewnątrz pliku skompresowanego.

Zezwalaj na
odłożenie
skanowania

Opcja ta umożliwia zezwolenie użytkownikowi komputera klienckiego na opóźnienie początku skanowania.
Użytkownik nie może odłożyć trwającego skanowania.

Zezwalaj na
anulowanie
skanowania

Opcja ta umożliwia zezwolenie użytkownikowi komputera klienckiego na anulowanie skanowania.

Note: Jeśli ta opcja zostanie włączona, należy pamiętać, że nie będzie można ustawić dla użytkownika
maksymalnej liczby opóźnień skanowania na kliencie Mac.
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Opcja

Opis

Działania

Umożliwiają określenie następujących działań podejmowanych po wykryciu zagrożenia przez skanowanie:
• Automatycznie napraw zainfekowane pliki
Program Symantec Endpoint Protection automatycznie próbuje naprawić zainfekowany plik po znalezieniu
zagrożenia. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, wszystkie naprawy trzeba przeprowadzać ręcznie.
• Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić
Program Symantec Endpoint Protection automatyczne przenosi do kwarantanny wszelkie pliki, których nie
można naprawić.
Warning! W przypadku niewybrania opcji Automatycznie napraw zainfekowane pliki żadne zainfekowane
pliki nie są przenoszone do kwarantanny, nawet jeśli wybrana została opcja Poddaj kwarantannie pliki,
których nie można naprawić.
Warning! Oprogramowanie pyta, czy ma naprawić zainfekowany plik. Jeśli plik nie zostanie naprawiony,
pozostanie na komputerze. W przypadku wybrania opcji Automatycznie napraw zainfekowane pliki i
niewybrania opcji Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić wszelkie zainfekowane pliki są
usuwane.

Alerty

Dostępne są następujące opcje obsługi alertów przez skanowanie:
• Pokaż tylko w razie znalezienia zainfekowanych plików
Alert jest wyświetlany jedynie w przypadku, gdy skanowanie znajdzie zainfekowany plik.
• Pokaż po ukończeniu dowolnego skanowania zaplanowanego
Alert jest wyświetlany po zakończeniu skanowania zaplanowanego.

Automatyczna ochrona Mac i SONAR: Szczegóły skanowania
Możliwe jest określenie opcji funkcji Automatyczna ochrona, skanowanych przez nią plików i sposobu działania funkcji
Automatyczna ochrona w przypadku podłączenia dysków lub urządzeń zewnętrznych do klienta z systemem Mac.
NOTE
Obok opcji Zablokuj ustawienia funkcji automatycznej ochrony wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę
kłódki, można zablokować lub odblokować ustawienia funkcji Automatyczna ochrona na komputerach klienckich
z systemem Mac. Gdy ustawienia funkcji Automatyczna ochrona są zablokowane, użytkownicy nie mogą ich
zmienić.
WARNING
W przypadku niewybrania opcji Automatycznie napraw zainfekowane pliki żadne zainfekowane pliki nie
są przenoszone do kwarantanny, nawet jeśli wybrana została opcja Poddaj kwarantannie pliki, których nie
można naprawić.
Oprogramowanie pyta, czy ma naprawić zainfekowany plik. Jeśli plik nie zostanie naprawiony, pozostanie na
komputerze. W przypadku wybrania opcji Automatycznie napraw zainfekowane pliki i niewybrania opcji
Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić wszelkie zainfekowane pliki są usuwane.
Table 435: Szczegóły skanowania funkcji Automatyczna ochrona na klientach z systemem Mac
Opcja

Opis

Zablokuj ustawienia funkcji
Automatyczna ochrona

Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować ustawienia funkcji Automatyczna
ochrona na komputerach klienckich z systemem Mac.

Włącz funkcję Automatyczna
ochrona

Umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowań funkcji Automatyczna ochrona na klientach z
systemem Mac.

Automatycznie napraw
zainfekowane pliki

Umożliwia włączenie automatycznej naprawy wszystkich zainfekowanych plików znalezionych
przez funkcję Automatyczna ochrona.
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Opcja

Opis

Poddaj kwarantannie pliki,
których nie można naprawić

Umożliwia wybranie, czy wszelkie pliki, których nie można naprawić, mają być przenoszone do
kwarantanny.

Skanuj pliki skompresowane

Umożliwia wybranie, czy pliki skompresowane mają być uwzględniane w skanowaniu funkcji
Automatyczna ochrona. Skanowanie obejmuje plik skompresowany i pliki wewnątrz pliku
skompresowanego.

Szczegóły skanowania dysku
instalowanego

Można wybrać, czy funkcja automatycznej ochrony ma skanować zainstalowany dysk lub
urządzenie w momencie otwarcia lub skopiowania pliku zapisanego na dysku lub urządzeniu.
Dostępne są następujące opcje:
Można wybrać opcję skanowania jedynie dysków z danymi, opcję wszystkich innych
dysków i urządzeń lub obie te opcje. Opcja Dyski z danymi dotyczy dysków CD i DVD z
oprogramowaniem. Opcja Wszystkie inne dyski lub urządzenia dotyczy instalowanych obrazów
dysków oraz dysków CD i DVD z muzyką i filmami.
Ustawienia starszych wersji klientów nie dotyczą klientów w wersji 12.1.4 i nowszych.

Wykrycie podejrzanego
sposobu działania

Można włączyć lub wyłączyć wykrywanie zaufanych aplikacji, które wykazują podejrzany sposób
działania.
Ta opcja jest dostępna od wersji 14.3 RU1.

Ustawienia starszych klientów: Szczegóły skanowania dysku instalowanego
(tylko system Mac)
Istnieje możliwość określenia sposobu skanowania dysków lub urządzeń przy ich instalowaniu na starszych klientach.
NOTE
Opcje te nie dotyczą klientów w wersji 12.1.4 i nowszych.
Table 436: Opcje skanowania dysku instalowanego
Opcja

Opis

Skanuj dyski przy ich instalowaniu

Włącza skanowanie instalowanych dysków lub urządzeń przez
funkcję Automatyczna ochrona.

Pokaż postęp podczas skanowania dysków instalowanych

Umożliwia wyświetlanie postępu skanowania, gdy funkcja
Automatyczna ochrona skanuje zainstalowany dysk lub
urządzenie.

Skanuj następujące dyski lub urządzenia:

Umożliwia określenie typów instalowanych dysków lub urządzeń
skanowanych przez funkcję Automatyczna ochrona. Można
uruchamiać skanowanie wszystkich dysków instalowanych
lub jedynie dysków z muzyką lub wideo, odtwarzaczy iPod,
dysków z danymi lub wszystkich innych typów dysków.
Note: Opcja Wszystkie inne dyski obejmuje instalowane obrazy
dysków.

Szczegóły skanowania na żądanie na klientach z systemem Mac
W przypadku skanowań na żądanie można określić skanowane dyski i foldery. Możliwe jest również określenie działań
podejmowanych po wykryciu zagrożenia przez skanowanie.
NOTE
W przypadku klientów z systemem Mac nie można określić typu skanowania. Różne typy skanowania są
dostępne jedynie w klientach dla systemu Windows. Klienci z systemem Mac zawsze uruchamiają skanowania
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niestandardowe. W razie uruchomienia polecenia skanowania aktywnego w grupie zawierającej klientów
z systemem Mac i klientów z systemem Windows, klienci z systemem Windows uruchamiają skanowanie
aktywne. Klienci z systemem Mac natomiast uruchamiają skanowanie niestandardowe.
Table 437: Szczegóły skanowania na żądanie
Opcja

Opis

Skanuj dyski i foldery Umożliwia określenie, czy mają być skanowane dyski twarde, dyski wymienne, czy jedne i drugie. Można także
wybrać żądane foldery do przeskanowania i opcję skanowania plików skompresowanych.
Działania

Umożliwiają określenie działań podejmowanych po wykryciu zagrożenia przez skanowanie.
Można wybrać jedną lub obie z następujących opcji:
• Automatycznie napraw zainfekowane pliki
Program Symantec Endpoint Protection automatycznie próbuje naprawić zainfekowany plik po znalezieniu
zagrożenia. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, wszystkie naprawy trzeba przeprowadzać ręcznie.
• Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić
Program Symantec Endpoint Protection automatyczne przenosi do kwarantanny wszelkie pliki, których nie
można naprawić.
Warning! W przypadku niewybrania opcji Automatycznie napraw zainfekowane pliki żadne zainfekowane
pliki nie są przenoszone do kwarantanny, nawet jeśli wybrana została opcja Poddaj kwarantannie pliki,
których nie można naprawić.
Warning! Oprogramowanie pyta, czy ma naprawić zainfekowany plik. Jeśli plik nie zostanie naprawiony,
pozostanie na komputerze. W przypadku wybrania opcji Automatycznie napraw zainfekowane pliki i
niewybrania opcji Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić wszelkie zainfekowane pliki są
usuwane.

Opcje globalne skanowania dla systemów Mac
Ta opcja zasady pozwala określić pliki i foldery, które mają być skanowane w ramach funkcji Auto-Protect, skanowań
zaplanowanych oraz skanowań ręcznych. Do wyboru są opcje w poniższej tabeli:
Table 438: Ogólne szczegóły skanowania
Opcje globalne skanowania

Opis

Skanuj wszędzie

Skanowane są wszystkie pliki i foldery na komputerze klienckim.

Skanuj tylko w następujących
folderach:

Pozwala określić pliki i foldery, które mają być skanowane w ramach funkcji Auto-Protect,
skanowań zaplanowanych oraz skanowań ręcznych.

Skanuj wszędzie z wyjątkiem
określonych folderów

Umożliwia utworzenie zasady wyjątków dla komputerów klienckich z systemem Mac. Zasada ta
umożliwia wykluczenie określonych plików lub folderów ze skanowania w ramach funkcji AutoProtect, skanowań zaplanowanych oraz skanowań ręcznych.
Note: Należy wybrać tę opcję a następnie utworzyć zasadę wyjątków.
Note: Tworzenie wyjątków dotyczących skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu
spyware

Stosowanie dowiązań symbolicznych przy określaniu ścieżek dla opcji Skanuj tylko w następujących folderach
oraz Skanuj wszędzie z wyjątkiem określonych folderów nie jest obsługiwane. Na przykład /var jest dowiązaniem
symbolicznym odpowiadającym /private/var. W przypadku określenia ścieżki za pomocą /var skanowanie nie działa
prawidłowo. Należy określić ścieżkę pliku używając /private/var/.
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Opcje globalne skanowania dla systemów Mac: Pliki i foldery do skanowania
Możliwe jest określenie plików i folderów, które mają być uwzględniane w skanowaniach funkcji Auto-Protect na klientach
z systemem Mac.
NOTE
W ścieżkach folderów dla klientów z systemem Mac należy używać znaku kreski ułamkowej. Odwrócona kreska
ułamkowa jest używana w ścieżkach systemu Windows.
Pliki lub foldery można dodawać do listy uwzględnień i usuwać je z niej.
Table 439: Foldery do skanowania
Opcja folderów

Opis

Zmienna prefiksu

Umożliwia określenie wspólnej lokalizacji najwyższego poziomu na kliencie.
Do wyboru dostępne są następujące zmienne prefiksu:
• HOME
Folder główny dla użytkownika, który jest w danym momencie zalogowany. Ścieżka folderu macierzystego
jest zazwyczaj /Użytkownicy/nazwa użytkownikagdzie nazwa użytkownika odpowiada nazwie
zalogowanego użytkownika.
• APPLICATION
Systemowy folder aplikacji czyli /Applications.
• LIBRARY
Folder dla wspólnych bibliotek systemu czyli /Library.

Plik lub folder

Umożliwia określenie plików lub folderów wewnątrz zmiennej prefiksu. Jeżeli nie wybrano zmiennej prefiksu,
należy wprowadzić pełną ścieżkę pliku.
Korzystanie z dowiązań symbolicznych (symlink) nie jest obsługiwane w tym polu. Na przykład /var jest
dowiązaniem symbolicznym odpowiadającym /private/var. W przypadku określenia ścieżki za pomocą /var
skanowanie nie działa prawidłowo. Należy określić ścieżkę pliku używając /private/var/.

Ochrona pobierania: Download Insight
Funkcję Download Insight można włączyć lub wyłączyć. Można również zmienić czułość funkcji Download Insight na
potencjalnie destrukcyjne pliki. Można także określić dodatkowe kryteria, które funkcja Download Insight ma stosować,
podejmując decyzje dotyczące plików. Ustawienia te ułatwiają kontrolę nad liczbą fałszywych alarmów.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 440: Ustawienia funkcji Download Insight
Opcja

Opis

Włącz funkcję Download Insight,
aby wykrywać możliwe zagrożenia
w pobieranych plikach na
podstawie reputacji pliku

Włącza lub wyłącza funkcję Download Insight. Funkcja Download Insight może wykrywać
destrukcyjny plik lub potencjalnie destrukcyjny plik, gdy użytkownik próbuje pobrać plik za
pomocą przeglądarki lub komunikatora internetowego.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję na komputerach klienckich.
Funkcja Download Insight wymaga funkcji Automatyczna ochrona. Jeśli funkcja Automatyczna
ochrona jest wyłączona, a funkcja Download Insight jest włączona, funkcja Download Insight
nie może działać. Na kliencie szczegóły stanu wskazują na usterkę działania funkcji Download
Insight.

Określ czułość wykrywania
destrukcyjnego pliku

Ustawia poziom czułości wykrywania destrukcyjnych plików przez funkcję Download Insight.
Aby zmniejszyć ogólną liczbę fałszywych alarmów i błędnych wykryć, można dostosować
położenie suwaka.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję na komputerach klienckich.
Note: Jeśli ochrona pobierania nie jest zainstalowana, funkcja Download Insight działa na
kliencie na poziomie 1. Nie jest stosowany żaden poziom ustawiony w zasadzie. Użytkownik
również nie może dostosować poziomu czułości.
Funkcja Download Insight określa na podstawie informacji dotyczących reputacji pobranego
pliku, czy plik ten może być zagrożeniem. Firma Symantec zbiera informacje dotyczące
plików w celu określenia ich reputacji i udostępnia te informacje funkcji Download Insight.
Suwak wskazuje zakres reputacji, od największego do najmniejszego prawdopodobieństwa
destrukcyjności.
Suwak można przesuwać, aby zmienić poziom reputacji, od którego pliki są uznawane za
destrukcyjne lub niepotwierdzone.
Na wyższych poziomach czułości funkcja Download Insight wykrywa więcej plików jako
destrukcyjne, a mniej plików uznaje za niepotwierdzone. Na wyższych poziomach funkcja
Download Insight generuje więcej fałszywych alarmów. Dozwolone są tylko pliki o najlepszej
reputacji.
Na niższych poziomach czułości funkcja Download Insight wykrywa mniej plików jako
destrukcyjne i zgłasza mniej fałszywych alarmów. Więcej plików jest jednak uznawanych za
niepotwierdzone.
Note: Aby wyświetlić opis każdego poziomu, należy przesunąć suwak. Każdy opis zawiera
informacje o zezwalaniu na pliki lub blokowaniu plików oraz wskaźniku fałszywych alarmów na
danym poziomie.
Aby ustawić działanie podejmowane przez funkcję Download Insight wobec plików
destrukcyjnych lub niepotwierdzonych, należy użyć karty Działania.
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Opcja

Opis

Wykrywaj pliki jako destrukcyjne
również na podstawie ich
użytkowania we wspólnocie
użytkowników produktów firmy
Symantec

Ustawia dodatkowe wymagania dotyczące pobieranych plików o reputacji wyższej niż
skonfigurowane ustawienie czułości. Pliki są uznawane za niepotwierdzone, ale wykrywane
jako destrukcyjne, jeśli spełniają dodatkowe wymagania.
Dodatkowe wymagania umożliwiają funkcji Download Insight uwzględnienie użytkowania pliku
we wspólnocie użytkowników produktów firmy Symantec. Pliki używane przez mniejszą liczbę
użytkowników mogą być bardziej szkodliwe. Pliki od niedawna używane przez użytkowników
produktów firmy Symantec również mogą być bardziej szkodliwe.
Dostępne są następujące opcje:
• Pliki z x lub mniejszą liczbą użytkowników
Określa maksymalną liczbę użytkowników danego pliku. Klient wykrywa wszelkie pobrane
pliki, których używa mniejsza niż tutaj określona liczba użytkowników.
• Pliki znane użytkownikom przez x lub mniej dni
Określa maksymalną liczbę dni, od której plik jest znany użytkownikom produktów firmy
Symantec. Klient wykrywa wszelkie pobrane pliki znane użytkownikom produktów firmy od
czasu krótszego niż określona tutaj liczba dni.
Jak zabezpieczyć się przed programami typu ransomware, korzystając z usługi Download
Insight

Automatycznie ufaj wszystkim
plikom pobranym z Internetu lub
witryny intranetowej

Nieobsługiwana, gdy funkcja Ochrona pobierania nie jest zainstalowana na komputerze
klienckim.
Domyślnie funkcja Download Insight nie sprawdza żadnych plików, które użytkownicy pobierają
z zaufanej witryny internetowej lub intranetowej. Zaufane witryny internetowe i intranetowe
można skonfigurować na karcie Panel sterowania systemu Windows > Opcje internetowe >
Zabezpieczenia.
Gdy ta opcja jest włączona, program Symantec Endpoint Protection zezwala na każdy plik,
który użytkownik pobiera z jednej z witryn zaufanych. Po pobraniu pliku inne funkcje ochrony
mogą wykryć zagrożenie i w razie potrzeby podjąć działanie wobec pliku.
Program Symantec Endpoint Protection sprawdza dostępność aktualizacji listy po ponownym
włączeniu funkcji Automatycznie ufaj wszystkim plikom pobranym z Internetu lub witryny
intranetowej, po tym jak została wyłączona. Program Symantec Endpoint Protection sprawdza
również dostępność aktualizacji listy witryn zaufanych z okna dialogowego Opcje internetowe
po zalogowaniu użytkownika i co cztery godziny.
Można również utworzyć wyjątki dla określonych zaufanych domen internetowych.
Funkcja Download Insight rozpoznaje jedynie jednoznacznie skonfigurowane witryny
zaufane. Symbole wieloznaczne są dozwolone, ale nieroutowalne zakresy adresów IP nie są
obsługiwane. Funkcja Download Insight nie rozpoznaje na przykład adresu 10.*.*.* jako witryny
zaufanej. Funkcja Download Insight nie obsługuje również witryn wykrytych przy użyciu opcji
Opcje internetowe > Zabezpieczenia > Automatycznie wykryj sieć intranet .
Note: Skanowania nadal stosują tę opcję, o ile jest włączona, nawet gdy funkcja Download
Insight jest wyłączona, a opcja ta jest przyciemniona.

Ochrona pobierania: Działania
Sposób obsługi plików destrukcyjnych lub niepotwierdzonych wykrytych przez funkcję Download Insight można określić.
Za pomocą suwaka czułości można zmienić poziom reputacji stosowany przez funkcję Download Insight w celu
określania, czy plik jest destrukcyjny lub niepotwierdzony.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 441: Działania funkcji Download Insight
Opcja

Opis

Destrukcyjne pliki

Konfiguruje działania dla wykryć, które funkcja Download Insight określa jako
destrukcyjne. Można skonfigurować pierwsze działanie i drugie działanie, podejmowane
w przypadku niepowodzenia pierwszego działania.
Opcje dostępne w obszarze Jeśli pierwsze działanie nie powiedzie się zależą od
bieżącego wyboru ustawienia Pierwsze działanie.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję na komputerach
klienckich.
Można określić następujące działania:
• Poddaj zagrożenie kwarantannie
Podejmuje niezwłocznie po wykryciu wirusa próbę przeniesienia pliku do obszaru
kwarantanny na zainfekowanym komputerze. Gdy powiadomienia są włączone,
program Symantec Endpoint Protection wyświetla powiadomienie na komputerze.
Użytkownik może cofnąć działanie poddania kwarantannie, a plik jest oznaczany jako
„dozwolony przez użytkownika”.
Jeśli plik zostanie przeniesiony do obszaru kwarantanny użytkownik nie może
uruchomić tego pliku.
• Usuń zagrożenie
podejmuje próbę usunięcia pliku. Plik jest usuwany bezpowrotnie i nie można go
przywrócić z Kosza. Funkcja Download Insight wyświetla powiadomienie o wykryciu,
ale użytkownik nie może cofnąć działania.
Jeżeli klient nie może usunąć pliku, szczegółowe informacje na temat podjętych
działań zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Powiadomienia oraz w dzienniku
systemu.
• Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj)
Powoduje zezwolenie na dostęp do pliku i zarejestrowanie zdarzenia. Za pomocą tej
opcji można ręcznie kontrolować sposób postępowania z wykryciem przez klienta.
Działanie, które ma zostać podjęte wobec wykrycia, można określić w dzienniku
zagrożeń.

Niepotwierdzone pliki

Konfiguruje działanie podejmowane przez funkcję Download Insight po wykryciu
niepotwierdzonego pliku.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję na komputerach
klienckich.
Działania dla plików niepotwierdzonych są takie same jak dla plików
destrukcyjnych (Poddaj zagrożenie kwarantannie, Usuń zagrożenie, Pozostaw bez
zmian (tylko rejestruj), ale możliwe są następujące dwa dodatkowe działania:
• Monituj
Powoduje wyświetlenie pytania, czy użytkownik chce zezwolić na pobrany plik,
czy też go zablokować. Jeśli użytkownik zezwoli na plik, plik jest uznawany za
„dozwolony przez użytkownika”.
• Ignoruj
Zezwala w trybie dyskretnym na plik na komputerze klienckim. Funkcja Download
Insight nie wyświetla powiadomienia.

Ochrona pobierania: Powiadomienia
Można określić, czy powiadomienia o wykryciach funkcji Download Insight są wyświetlane na komputerach klienckich.
Tekst można dostosować. Powiadomienia obejmują informacje o wykrytym zagrożeniu bezpieczeństwa.
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NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 442: Opcje powiadamiania
Opcja

Opis

Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem na zainfekowanym
komputerze

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania na
zainfekowanych komputerach komunikatów z powiadomieniem o
wykryciu funkcji Doradca pobierania.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję
na komputerach klienckich.
Gdy opcja ta jest włączona, można zmodyfikować komunikat
domyślny, wyświetlany gdy użytkownik zezwoli na plik.

Opcje globalne skanowania
Można skonfigurować opcje dotyczące wszystkich skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 443: Opcje globalne skanowania
Opcja

Opis

Włącz funkcję Insight dla

Funkcja Insight umożliwia pomijanie skanowania plików podpisanych cyfrowo i
zaufanych plików. Można skonfigurować poziom zaufania stosowany w przypadku,
gdy funkcja Insight używa danych reputacji do pomijania plików. W razie wybrania
opcji Zaufane firmy Symantec i wspólnoty skanowania pomijają więcej plików (mniej
bezpieczne). W razie wybrania opcji Zaufane firmy Symantec skanowania pomijają
mniej plików (bezpieczniejsze).
Pomijanie plików może zwiększyć wydajność skanowania.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję na komputerach
klienckich.

Włącz wykrywanie Bloodhound w celu
skanowania plików w poszukiwaniu
podejrzanego sposobu działania

Technologia Bloodhound izoluje i wydziela logiczne obszary pliku w celu wykrywania
znacznego odsetka nieznanych wirusów. Następnie technologia Bloodhound analizuje
składnię logiczną programu w poszukiwaniu działań typowych dla wirusów.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować tę opcję na komputerach
klienckich.
Można ustawić jedną z następujących opcji poziomu wykrywania:
• Automatycznie
Jest to ustawienie domyślne. Funkcja Bloodhound stosuje zaawansowaną analizę
heurystyczną w celu wykrywania. Powoduje również stosowanie heurystyki
eksperymentalnej, jeśli na klientach włączone są wysyłki wykryć.
• Agresywny
Zwiększa czułość automatycznego wykrywania heurystycznego Bloodhound.
Wybranie tego poziomu zazwyczaj zwiększa liczbę fałszywych alarmów. Jest to opcja
zalecana tylko w przypadku użytkowników zaawansowanych.
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Opcja

Opis

Żądaj hasła przed skanowaniem
zmapowanego dysku sieciowego

Określa, czy przed skanowaniami dysków sieciowych klienci mają monitować
użytkowników o wprowadzenie hasła.
Hasłem domyślnym jest: symantec. W celu zmiany hasła domyślnego należy kliknąć
przycisk Zmień hasło i ustawić nowe hasło.
Hasło jest zapisywane przy użyciu algorytmów mieszania MD5 i SHA-256. Klienci
Symantec Endpoint Protection 12.1.2 stosują mieszanie SHA-256. Algorytm MD5 jest
używany przez starszych klientów.

Po zalogowaniu użytkownika
wyświetlaj powiadomienia o wykrytych
zagrożeniach i naprawach

Podczas logowania użytkownika wyświetla powiadomienia o funkcji automatycznej
ochrony, zagrożeniach wykrytych w zaplanowanych skanowaniach i naprawach.

Edytuj foldery
Za pomocą tego okna dialogowego można wybrać do skanowania określone foldery, zamiast skanować wszystkie pliki na
komputerze.
Table 444: Opcje folderów
Opcja

Opis

Skanuj wszystkie foldery i dyski

Umożliwia określenie, że skanowane mają być wszystkie foldery.

Skanuj wybrane foldery

Umożliwia określenie, że skanowane mają być wszystkie zaznaczone foldery. Zalecane jest raczej
wybranie folderów systemu Windows, a nie bezwzględne ścieżki folderów. Komputery klienckie w
sieci zabezpieczeń mogą używać innych ścieżek do tych folderów.

Rozszerzenia plików
Podczas konfigurowania skanowania wybranych rozszerzeń plików można dodać nowe rozszerzenia do listy lub usunąć
dowolne rozszerzenia z listy. Domyślnie klienci skanują wszystkie rozszerzenia.
Skanowania zaplanowane i na żądanie zawsze skanują rozszerzenia pliku kontenera, takie jak .zip, bez względu na
rozszerzenia wybrane do skanowania. Opcję Skanuj pliki wewnątrz plików skompresowanych można wyłączyć w
oknie dialogowym Zaawansowane opcje skanowania, aby wyłączyć skanowanie rozszerzeń plików kontenerów.
Table 445: Opcje rozszerzeń plików
Opcja

Opis

Użyj ustawień domyślnych

Przywraca domyślny stan listy rozszerzeń.
Wszelkie dodane rozszerzenia zostają usunięte, a wszelkie
usunięte rozszerzenia domyślne zostają dodane.

Dodaj typowe programy

Powoduje zaznaczenie wszystkich typowych rozszerzeń
programów.

Dodaj typowe dokumenty

Powoduje zaznaczenie wszystkich typowych rozszerzeń
dokumentów.
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Table 446: Rozszerzenia plików, których skanowanie jest zalecane
Rozszerzenie

Opis

CHM

Skompilowany plik Pomocy systemu Microsoft Windows w formacie HTML.

386

Sterownik.

ACM

Sterownik, menedżer kompresji audio.

ACV

Sterownik, menedżer kompresji lub dekompresji audio.

ADT

Plik ADT, faks.

AX

Plik AX.

BAT

Plik wsadowy.

BTM

Plik wsadowy.

BIN

Plik binarny

CLA

Klasa języka Java.

CMD

Plik poleceń.

COM

Plik wykonywalny.

CPL

Aplet Panelu sterowania systemu Microsoft Windows.

CSC

Skrypt firmy Corel.

CSH

Skrypt powłoki systemu UNIX.

DLL

Biblioteka dołączana dynamicznie.

DOC

Szablon programu Microsoft Word.

DOT

Szablon programu Microsoft Word.

DRV

Sterownik.

EXE

Plik wykonywalny.

HLP

Plik Pomocy.

HTA

Aplikacja HTML.

HTM

HTML

HTML

HTML

HTT

HTML

INF

Skrypt instalacyjny.

INI

Plik inicjujący.

JPEG

Plik graficzny.

JPG

Plik graficzny.

JS

Plik JavaScript.

JSE

Zakodowany plik JavaScript.

JTD

Plik programu Ichitaro.

MDB

Plik programu Microsoft Access.

MP?

Plik programu Microsoft Project.

MSO

Plik pakietu Microsoft Office 2000.

OBD

Spinacz Microsoft Office.

OBT

Spinacz Microsoft Office.

OCX

Niestandardowy formant systemu Microsoft OLE.

903

Rozszerzenie

Opis

OV?

Nakładka.

PDF

Format Portable Document firmy Adobe.

PIF

Plik informacji o programie.

PL

Kod źródłowy programu w języku PERL (UNIX).

PM

Mapy bitowe menedżera prezentacji.

POT

Plik programu Microsoft PowerPoint

PPT

Plik programu Microsoft PowerPoint

PPS

Plik programu Microsoft PowerPoint

RTF

Dokument w formacie Rich Text Format.

SCR

Faks, wygaszacz ekranu, migawka bądź skrypt programu Faxview lub systemu Microsoft Windows.

SH

Skrypt powłoki (UNIX).

SHB

Plik Corel Show Background.

SHS

Plik wycinka powłoki.

SMM

Plik programu Lotus AmiPro.

SYS

Sterownik urządzenia.

VBE

VESA BIOS (funkcje podstawowe).

VBS

Skrypt VBScript.

VSD

Plik programu Microsoft Office Visio.

VSS

Plik programu Microsoft Office Visio.

VST

Plik programu Microsoft Office Visio.

VXD

Sterownik urządzenia wirtualnego.

WSF

Plik skryptu Windows.

WSH

Plik ustawień hosta skryptów systemu Windows.

XL?

Plik programu Microsoft Excel.

XL??

Plik programu Microsoft Excel.

ACCD?

Plik programu Microsoft Access.

DOC?

Dokument programu Microsoft Word.

DOT?

Dokument programu Microsoft Word.

PP?

Plik programu Microsoft PowerPoint.

PP??

Plik programu Microsoft PowerPoint.

Śledzenie zagrożeń
Funkcja Śledzenie zagrożeń identyfikuje źródła infekcji wirusowych pochodzących z udziałów sieciowych na komputerach
klienckich.
NOTE
Obok opcji Włącz funkcję Śledzenie zagrożeń wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można
zablokować lub odblokować ustawienia funkcji Śledzenie zagrożeń na komputerach klienckich. Gdy ustawienia
są zablokowane, użytkownicy nie mogą ich zmienić.
Funkcja Śledzenie zagrożeń nie blokuje żadnych atakujących adresów IP. Opcja automatycznego blokowania adresów IP
jest domyślnie włączona w zasadzie zapory.
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Table 447: Opcje funkcji Śledzenie zagrożeń
Opcja

Opis

Włącz funkcję Śledzenie zagrożeń

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Śledzenie zagrożeń
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować opcje
funkcji Śledzenie zagrożeń na komputerach klienckich.
Gdy funkcja automatycznej ochrony wykryje infekcję, ustala, czy
źródło infekcji jest lokalne, czy zdalne.

Rozpoznaj adres IP komputera źródłowego

Jeżeli ta opcja jest wyłączona, program Symantec Endpoint
Protection wyszukuje i rejestruje tylko nazwę NetBIOS komputera.
Jeżeli ta opcja jest włączona, klient próbuje uzyskać adres IP
znanej nazwy NetBIOS.
Jeśli infekcja pochodzi z komputera zdalnego, funkcja
Śledzenie zagrożeń może wykonać następujące działania:
• Wyszukać i zarejestrować nazwę NetBIOS i adres IP
komputera.
• Wyszukać i zarejestrować nazwę użytkownika zalogowanego
na komputerze w chwili dostarczenia.
• Wyświetlić informacje w oknie dialogowym Właściwości
zagrożenia.

Sonduj sesje sieciowe co <liczba> milisekund

Umożliwia włączenie lub wyłączenie sondowania sesji sieciowych
Mniejsze wartości powodują większe obciążenie procesora i
pamięci. Mniejsze wartości zwiększają także prawdopodobieństwo
zarejestrowania informacji o sesji sieciowej przez klienta, zanim
zagrożenie zamknie udziały sieciowe.
Większe wartości zmniejszają obciążenie systemu związane z
przetwarzaniem, ale zmniejszają także zdolność wykrywania
źródeł infekcji przez funkcję Śledzenie zagrożeń.
Funkcja Śledzenie zagrożeń sonduje sesje sieciowe w
określonych odstępach czasu, a następnie buforuje uzyskane
informacje jako pomocniczą listę źródłowych komputerów
zdalnych. Informacje te maksymalizują częstotliwość skutecznej
identyfikacji zainfekowanego zdalnego komputera przez
funkcję Śledzenie zagrożeń. Na przykład zagrożenie może
zamknąć udział sieciowy, zanim funkcja Śledzenie zagrożeń
zarejestruje sesję sieciową. Następnie funkcja Śledzenie
zagrożeń do zidentyfikowania komputera zdalnego wykorzystuje
pomocniczą listę komputerów źródłowych. Informacje te można
skonfigurować w oknie dialogowym Automatyczna ochrona –
opcje zaawansowane.

Informacje funkcji Śledzenie zagrożeń są wyświetlane w oknie dialogowym Właściwości zagrożenia i są dostępne tylko
dla wpisów zagrożeń spowodowanych przez zainfekowane pliki. Jeżeli funkcja Śledzenie zagrożeń ustali, że infekcja
pochodzi z hosta lokalnego, jako źródło wyświetlony zostanie host lokalny.
Funkcja Śledzenie zagrożeń wyświetli źródło jako nieznane w następujących przypadkach:

• Nie można zidentyfikować komputera zdalnego.
• Użytkownik, który zalogował się do udziału sieciowego, istnieje na wielu komputerach. Może to nastąpić, gdy

identyfikator użytkownika skojarzony jest z wieloma sesjami sieciowymi. Na przykład wiele komputerów może być
zalogowanych do serwera udostępniającego pliki przy użyciu tego samego identyfikatora użytkownika serwera.

Można zarejestrować pełną listę wielu zdalnych komputerów aktualnie infekujących komputer lokalny. Należy w tym
celu ustawić wartość ciągu w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV
\ProductControl\Debug równą „THREATTRACER X” na lokalnym komputerze klienckim. Wartość THREATTRACER

905

włącza generowanie wyników debugowania, a parametr X sprawia, że wyświetlane są tylko dane debugowania związane
z funkcją Śledzenie zagrożeń. Można także dodać parametr L, aby rejestrować dane w pliku dziennika vpdebug.log. Aby
okno debugowania nie było wyświetlane, należy dodać parametr XW.
W celu zapoznania się z działaniem tej funkcji można użyć testowego pliku Eicar.com dostępnego pod następującym
adresem:
www.eicar.org

Pamięć podręczna plików
Użytkownik może skonfigurować opcje pamięci podręcznej plików dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona systemu
plików. Funkcja Automatyczna ochrona używa pamięci podręcznej plików do przechowywania listy niezainfekowanych
plików z ostatniego skanowania. Pamięć podręczna plików nie zostaje usunięta przy zamknięciu komputera. Po
zamknięciu i ponownym uruchomieniu komputera funkcja Automatyczna ochrona korzysta z listy niezainfekowanych
plików i nie skanuje ich ponownie.
Funkcja Automatyczna ochrona skanuje ponownie pliki w następujących sytuacjach:

• Komputer kliencki pobrał nowe definicje.
• Funkcja Automatyczna ochrona wykryła, że pliki mogły ulec zmianie w czasie, gdy Automatyczna ochrona była
wyłączona.

Pamięć podręczną plików można wyłączyć, jeśli funkcja Automatyczna ochrona ma skanować wszystkie pliki. Wyłączenie
pamięci podręcznej plików może mieć negatywny wpływ na wydajność komputerów klienckich.
NOTE
Obok opcji Włącz pamięć podręczną wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować
lub odblokować ustawienia pamięci podręcznej plików na komputerach klienckich. Gdy ustawienia są
zablokowane, użytkownicy nie mogą ich zmienić.
Table 448: Opcje pamięci podręcznej plików
Opcja

Opis

Włącz pamięć podręczną plików

Włącza lub wyłącza pamięć podręczną plików.
Buforowanie plików zmniejsza użycie pamięci przez funkcję
automatycznej ochrony i ułatwia zwiększenie wydajności
skanowania przez tę funkcję.
Opcję tę można wyłączyć w celu rozwiązywania problemów.
Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, po ponownym uruchomieniu
komputera klienckiego funkcja automatycznej ochrony ponownie
skanuje wszystkie pliki.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować opcje
pamięci podręcznej plików na komputerach klienckich.

Stosuj domyślny rozmiar pamięci podręcznej plików

Dotyczy wyłącznie klientów w wersji 11.0.
Powoduje stosowanie domyślnego rozmiaru pamięci podręcznej
plików, gdy jest włączone buforowanie plików.
Domyślny rozmiar pamięci podręcznej plików jest oparty
na typowych wzorcach użytkowania plików i jest określany
dynamicznie.
Klienci w wersji 12.1 automatycznie obsługują rozmiar pamięci
podręcznej.
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Opcja

Opis

Stosuj niestandardowy rozmiar pamięci podręcznej plików

Dotyczy wyłącznie klientów w wersji 11.0.
Powoduje stosowanie określonej liczby wpisów pamięci
podręcznej plików, zamiast rozmiaru domyślnego
Można określić liczbę niestandardowych wpisów w pamięci
podręcznej plików. Opcja ta jest przydatna w przypadku
serwerów plików lub serwerów WWW, na których wymagane jest
buforowanie dużej liczby plików.
Klienci w wersji 12.1 automatycznie obsługują rozmiar pamięci
podręcznej.

Skanuj ponownie pamięć podręczną po załadowaniu nowych
definicji

Po odebraniu na komputerze klienckim nowych definicji funkcja
Automatyczna ochrona będzie ponownie skanować pamięć
podręczną.
Opcję tę można wyłączyć, aby zwiększyć wydajność komputera
klienckiego.

Funkcja Automatyczna ochrona: Szczegóły skanowania
Karta Szczegóły skanowania umożliwia konfigurowanie opcji skanowania i typów dysków dla funkcji automatycznej
ochrony plików i procesów.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Zasada wyjątków umożliwia określenie wykluczeń plików lub folderów ze skanowania.
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Table 449: Opcje szczegółów skanowania funkcji Automatyczna ochrona
Opcja

Opis

Włącz funkcję Automatyczna ochrona

Włącza lub wyłącza funkcję Automatyczna ochrona systemu plików
Funkcja Automatyczna ochrona jest domyślnie włączona.
Jeśli funkcja Automatyczna ochrona zostanie wyłączona, automatycznie
zastosowane zostaną następujące zmiany ochrony na komputerach
klienckich:
• Funkcja Download Insight nie działa, nawet jeśli jest włączona.
• Funkcja SONAR nie wykrywa heurystycznie zagrożeń. Wykrywanie zmian w
systemie lub zmian pliku hosta przez funkcję SONAR nadal jednak działa.

Skanowanie

Można skanować wszystkie typy plików lub tylko pliki o wybranych rozszerzeniach.
• Skanuj wszystkie pliki
Powoduje skanowanie wszystkich plików na komputerze, niezależnie od typu.
• Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Umożliwia skanowanie tylko plików o określonych rozszerzeniach. Jeżeli
używane są programy i dokumenty, których rozszerzeń nie ma na liście, można
je dodać. Można także przywrócić domyślną wartość tej opcji.
• Określaj typy plików na podstawie analizy ich zawartości
powoduje skanowanie określonej, konfigurowanej grupy rozszerzeń plików
zawierających kod wykonywalny oraz wszystkich plików z rozszerzeniami .exe
i .doc. Klient Symantec Endpoint Protection odczytuje nagłówek każdego
pliku w celu ustalenia jego typu. Pliki .exe i .doc są skanowane, nawet jeśli
rozszerzenia ich nazw zostaną zmienione przez wirusa. Domyślnie ta opcja jest
wyłączona.
• Wybierz rozszerzenia
Określa, że tylko niektóre rozszerzenia plików mają być objęte skanowaniem.
Można dodawać lub usuwać rozszerzenia plików do skanowania. Skanowane
są tylko rozszerzenia plików określone przez użytkownika. Klient nie skanuje
żadnych plików o rozszerzeniach spoza listy.

•

•

Note: W celu wykluczenia plików lub folderów ze skanowań należy utworzyć
wyjątek.
Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń
Domyślnie ta opcja jest włączona. Na klientach systemu Windows i Linux
można wyłączyć realizowane przez funkcję automatycznej ochrony
skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Użytkownik może
tymczasowo wyłączyć skanowania w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa
przeprowadzane przez funkcję Auto-Protect, jeśli wykrycie zagrożenia
bezpieczeństwa może naruszyć stabilność komputera. Zamiast wyłączenia tej
opcji firma Symantec zaleca dodanie wyjątku do zasady Wyjątki.
Jeśli wyłączysz tę opcję, skanowania zaplanowane oraz na żądanie będą nadal
wykrywać ryzyko.
Note: Ta opcja nie ma żadnego wpływu na komputery ze starszymi wersjami
oprogramowania klienckiego.
Zaawansowane skanowanie i monitorowanie
Opcje uruchamiania automatycznych skanowań i inne opcje zaawansowane.
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Opcja
Ustawienia sieci

Opis
W obszarze Ustawienia sieci dostępne są następujące opcje skanowania
plików na komputerach zdalnych:
• Skanuj pliki na komputerach zdalnych
Umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowania dysków sieciowych.
Wyłączenie tej opcji może zwiększyć wydajność komputera klienckiego.
• Tylko gdy pliki są wykonywane
Domyślnie funkcja Automatyczna ochrona skanuje pliki na komputerach
zdalnych tylko wówczas, gdy pliki są wykonywane. Można wyłączyć tę opcję,
aby skanować wszystkie pliki na komputerach zdalnych, ale może to mieć
negatywny wpływ na wydajność komputerów klienckich.
• Ustawienia sieci
Jeśli skanowanie dysków sieciowych jest włączone, funkcja Automatyczna
ochrona skanuje pliki, do których komputer kliencki lub serwer uzyskuje
dostęp na serwerze. Gdy skanowanie sieciowe jest włączone, można również
włączyć w funkcji Automatyczna ochrona opcję ufania zdalnym wersjom funkcji
Automatyczna ochrona i używania sieciowej pamięci podręcznej.

Zaawansowane skanowanie i monitorowanie
Klienta Symantec Endpoint Protection można skonfigurować do skanowania w poszukiwaniu określonych działań i
wykrywania podejrzanych działań plików.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 450: Szczegóły zaawansowanego skanowania i monitorowania
Grupa
lub opcja

Opis

Skanuj pliki

Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj plik przy dostępie lub modyfikacji
Pliki są skanowane podczas zapisywania, otwierania, przenoszenia, kopiowania lub uruchamiania.
Ta opcja zapewnia lepszą ochronę systemu plików. Może ona jednak negatywnie wpływać na wydajność,
ponieważ funkcja Automatyczna ochrona skanuje pliki podczas wszystkich wykonywanych na nich operacji.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.
• Skanuj plik przy modyfikacji
Pliki są skanowane podczas zapisywania, modyfikowania lub kopiowania.
Opcja ta zapewnia nieco większą szybkość działania, ponieważ funkcja Automatyczna ochrona skanuje pliki
tylko wówczas, gdy są one zapisywane, modyfikowane lub kopiowane.
• Skanuj plik przy tworzeniu jego kopii zapasowej
Skanuje plik podczas tworzenia kopii zapasowej, jeśli inny proces próbuje w tym czasie zapisać dane do pliku.
Proces kopii zapasowej odczytuje pliki tylko podczas tworzenia kopii zapasowej, co oznacza, że ten proces nie
inicjuje skanowania.
W przypadku wyłączenia tej opcji funkcja automatycznej ochrony nie skanuje żadnych plików podczas tworzenia
kopii zapasowych. Jednak bez względu na to ustawienie, klient skanuje pliki przywracane z kopii zapasowej.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.
• Nie skanuj plików, gdy dostęp do plików uzyskują zaufane procesy
Powoduje pomijanie plików, do których uzyskuje dostęp moduł indeksujący usługi wyszukiwania systemu
Windows i inne procesy uznane za bezpieczne przez program Symantec Endpoint Protection.
Należy skorzystać z niestandardowej listy, aby kontrolować które z procesów mogą pomijać pliki.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.
• Włącz niestandardową listę
Dostępne tylko gdy włączone jest Nie skanuj plików, gdy dostęp do plików uzyskują zaufane procesy
Aby określić, które procesy uznawane są za procesy bezpieczne, skorzystaj z opcji Dostosuj listę procesów.
Wprowadź nazwę pliku procesu, pomijając ścieżkę. Skanuje pominięte pliki używane przez procesy z tej listy
oraz procesy, do których firma Symantec ma zaufanie.

Ustawienia
dyskietki

Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.
W obszarze Ustawienia dyskietki dostępne są następujące opcje:
• Przed użyciem dyskietki sprawdź, czy w rekordzie rozruchowym nie ma wirusów
Umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowania dyskietki w poszukiwaniu wirusów sektora rozruchowego
podczas uzyskiwania dostępu do zapisanych na niej danych. Domyślnie ta opcja jest włączona.
• W razie wykrycia wirusa w rekordzie rozruchowym:
Ustawia działanie podejmowane po wykryciu wirusa rekordu rozruchowego (usunięcie go z rekordu
rozruchowego lub pozostawienie bez zmian). W przypadku wybrania opcji Pozostaw bez zmian (tylko
rejestrowanie) po wykryciu wirusa generowany jest alert, ale nie są podejmowane żadne działania. Tej opcji
należy użyć, aby użytkownik komputera mógł przejąć kontrolę nad procesem usuwania wirusów.

910

Grupa
lub opcja
Inne opcje

Opis
Dostępne są następujące opcje:
• Zawsze usuwaj nowo utworzone zainfekowane pliki
Opcję tę należy włączyć, aby usuwać nowy plik, który jest zainfekowany, bez względu na działanie
skonfigurowane dla typu zagrożenia. To ustawienie nie dotyczy wykrywanych przez funkcję Automatyczna
ochrona istniejących plików zawierających wirusy. Funkcja automatycznej ochrony nie usuwa zainfekowanych
plików już istniejących na komputerze klienckim, chyba że skonfigurowane działanie to Usuń.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.
• Zawsze usuwaj nowo utworzone zagrożenia bezpieczeństwa
Opcja ta dostępna jest tylko po włączeniu opcji Zawsze usuwaj nowo utworzone zainfekowane pliki.
Opcję tę należy włączyć, aby usuwać nowo utworzony plik, który zawiera zagrożenie bezpieczeństwa, bez
względu na działanie skonfigurowane dla typu zagrożenia. To ustawienie nie dotyczy wykrywanych przez
funkcję Automatyczna ochrona istniejących plików zawierających zagrożenia bezpieczeństwa. Funkcja
Automatyczna ochrona nie usuwa zagrożeń bezpieczeństwa już istniejących na komputerze klienckim, chyba że
skonfigurowane działanie to Usuń.

Kwarantanna: Ogólne
Na tej karcie można ustawić opcje kwarantanny lokalnej dla klientów systemu Windows.
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Table 451: Opcje kwarantanny
Opcja

Opis

Po nadejściu nowych definicji
wirusów

Określa działania podejmowane po otrzymaniu przez komputer nowych definicji wirusów i
zagrożeń bezpieczeństwa.
• Automatycznie naprawiaj i przywracaj w trybie dyskretnym pliki w obszarze
kwarantanny
Jeżeli nowe definicje umożliwiają naprawę plików poddanych kwarantannie, program
Symantec Endpoint Protection naprawia te pliki. Klient ponadto przywraca pliki w poprzednich
lokalizacjach bez powiadamiania użytkownika.
• Naprawiaj pliki w obszarze kwarantanny w trybie dyskretnym bez przywracania
Jeżeli nowe definicje umożliwiają naprawę plików poddane kwarantannie, klient naprawia te
pliki, ale nie przywraca ich w poprzednich lokalizacjach.
• Pytaj użytkownika
Użytkownik jest pytany, czy chce spróbować naprawić pliki poddane kwarantannie.
• Nie rób nic
Klient nie próbuje naprawiać plików poddanych kwarantannie.

Opcje lokalnej kwarantanny

Określa folder, w którym pliki są poddawane kwarantannie.
Można wybrać folder domyślny lub przejść do dowolnego innego folderu.
Można także ustawić następujące parametry rozszerzenia:
• %COMMON_APPDATA%
• Folder, który zawiera dane aplikacji dla wszystkich użytkowników i nie jest specyficzny dla
użytkownika. Typowa ścieżka to C:\ProgramData.
• %PROGRAM_FILES%
Folder Program Files. Typowa ścieżka to C:\Program Files. W przypadku systemu 64bitowego, program Symantec Endpoint Protection używa 64- i 32-bitowych lokalizacji systemu.
32-bitowa lokalizacja systemu to C:\Program Files (x86).
• %PROGRAM_FILES_COMMON%
Folder zawierający wspólne składniki aplikacji. Typowa ścieżka to C:\Program Files\Common
Files. W przypadku systemu 64-bitowego, program Symantec Endpoint Protection używa
64- i 32-bitowych lokalizacji systemu. 32-bitowa lokalizacja systemu to C:\Program Files
(x86)\Common Files.
• %COMMON_PROGRAMS%
Folder zawierający foldery wspólnych grup programów wyświetlane w menu Start wszystkich
użytkowników. Typowa ścieżka to C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
• %COMMON_STARTUP%
Folder plików systemowych zawierający programy z folderu Startup (Autostart) wszystkich
użytkowników. Typowa ścieżka to C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Startup.
• %COMMON_DESKTOPDIRECTORY%
Folder zawierający pliki i foldery wyświetlane na pulpicie wszystkich użytkowników. Typowa
ścieżka to C:\Users\Public\Desktop.
• %COMMON_DOCUMENTS%
Folder zawierający dokumenty dostępne dla wszystkich użytkowników. Typowa ścieżka to C:
\Users\Public\Documents.
• %SYSTEM%
Folder systemowy Windows. Zazwyczaj jest to ścieżka C:\Windows\System32.
• %WINDOWS%
Folder Windows. Zazwyczaj jest to ścieżka C:\Windows.
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Opcja
Elementy poddane
kwarantannie

Opis
Zezwalaj klientom na automatyczne wysyłanie elementów z kwarantanny do serwera
kwarantanny (opcja domyślnie wyłączona): umożliwia określenie, czy komputery klienckie mają
automatycznie przesyłać elementy poddane kwarantannie do określonego serwera Centralnej
kwarantanny. To centralne repozytorium można wykorzystać do przechowywania próbek do
użytku wewnętrznego, np. analizy niebezpiecznych zachowań.
Skonfiguruj następujące parametry serwera kwarantanny:
• Nazwa serwera/Port
Nazwa serwera lub jego adres IP oraz numer portu serwera kwarantanny. Portem domyślnym
jest port 33
• Ponów próbę
Domyślne ustawienie tej opcji to 600 sekund.
Note: Wersja 14 programu nie obejmuje serwera kwarantanny ani konsoli kwarantanny.
Narzędzia te można zainstalować za pomocą dysku instalacyjnego we wcześniejszej wersji
programu.

Szczegóły skanowania zaplanowanego dla klientów systemu Mac
W przypadku skanowań zaplanowanych można określić skanowane dyski i foldery.
NOTE
W przypadku klientów z systemem Mac nie można określić typu skanowania. Różne typy skanowania są
dostępne jedynie w klientach dla systemu Windows. Klienci z systemem Mac zawsze uruchamiają skanowania
niestandardowe. W razie uruchomienia polecenia skanowania aktywnego w grupie zawierającej klientów
z systemem Mac i klientów z systemem Windows, klienci z systemem Windows uruchamiają skanowanie
aktywne. Klienci z systemem Mac natomiast uruchamiają skanowanie niestandardowe.
Table 452: Szczegóły skanowania zaplanowanego
Opcja

Opis

Nazwa skanowania

Umożliwia wprowadzenie nazwy skanowania ułatwiającej jego identyfikację. Nazwa skanowania jest
ograniczona do 128 znaków.

Opis

Umożliwia podanie bardziej szczegółowego opisu skanowania. Opis jest ograniczony do 255 znaków.

Skanuj dyski i foldery Umożliwia określenie, czy mają być skanowane dyski twarde, dyski wymienne, czy jedne i drugie. Można także
wybrać żądane foldery do przeskanowania.
Note: Jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany w czasie planowanego skanowania folderu głównego,
skanowanie nie zostanie uruchomione.
Skanowania podczas bezczynności można także włączyć lub wyłączyć.

Skanowania zdefiniowane przez administratora: Powiadomienia
Na tej karcie można utworzyć komunikat, który będzie wyświetlany na zainfekowanych komputerach po wykryciu wirusa
lub zagrożenia bezpieczeństwa.
Komunikaty powiadomień dla klienta dla systemu Mac pojawiają się w Centrum Powiadomień macOS (Mac OS X). Ze
względu na ograniczenia znaków Centrum Powiadomień, nie można indywidualizować komunikatu dla systemu Mac.
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Table 453: Opcje powiadamiania
Opcja

Opis

Wyświetlaj komunikat
z powiadomieniem na
zainfekowanym komputerze

Umożliwia włączenie wyświetlania komunikatu na zainfekowanym komputerze.
Można zmodyfikować wyświetlany w komunikacie typ informacji o znalezieniu wirusa lub
zagrożenia bezpieczeństwa.

Zapisz kopię jako szablon
skanowania zaplanowanego

Umożliwia zapisanie kopii komunikatu jako szablonu używanego do tworzenia następnych
komunikatów.
Note: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku dodawania skanowania zaplanowanego dla
klientów na komputerach z systemem Windows.

Table 454: Pola komunikatu z powiadomieniem
Etykieta

Pole

Opis

Typ
skanowania

ZarejestrowanyPrzez

Typ skanowania (na żądanie, zaplanowane itd.), wskutek którego wykryto wirusa
lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Zdarzenie

Zdarzenie

Typ zdarzenia, np. Znaleziono zagrożenie.

Wykryto
NazwaZagrożeniaBezpieczeństwa
Nazwa znalezionego wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
zagrożenie
bezpieczeństwa
Plik

ŚcieżkaINazwaPliku

Pełna ścieżka i nazwa pliku zainfekowanego wirusem lub zagrożeniem
bezpieczeństwa.

Lokalizacja

Lokalizacja

Dysk komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Komputer

Komputer

Nazwa komputera, na którym znaleziono wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkownik

Użytkownik

Nazwa użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa.

Podjęte
działanie

PodjęteDziałanie

Działanie podjęte w odpowiedzi na wykrycie wirusa lub zagrożenia
bezpieczeństwa. Może to być zarówno pierwsze, jak i drugie skonfigurowane
działanie.

Data
znalezienia

DataZnalezienia

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Stan

Stan

Data znalezienia wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa.
Ta zmienna komunikatu domyślnie nie jest używana. Aby wyświetlić te informacje,
należy ręcznie dodać zmienną do komunikatu.

Opcje sterownika funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem
Program Symantec Endpoint Protection zawiera sterownik funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (ELAM), współdziałający ze sterownikiem funkcji ELAM firmy Microsoft , aby zapewnić ochronę
komputerów w chronionej sieci podczas ich uruchamiania, przed zainicjowaniem sterowników innych firm. Ustawienia są
obsługiwane w systemach Windows 8 oraz Windows Server 2012.
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Table 455: Opcje wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem
Opcja

Opis

Włącz funkcję ELAM firmy
Symantec

Włącza sterownik funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem
(ELAM) programu Symantec Endpoint Protection.
Gdy ta opcja jest włączona, ustawienia działają jedynie wówczas, gdy sterownik ELAM systemu
Windows jest włączony.

Gdy wykryty zostanie
potencjalnie destrukcyjny
sterownik

Można wybrać jedną z następujących opcji:
• Rejestruj wykrycie jako nieznane, aby system Windows zezwolił na załadowanie
sterownika
Ta opcja jedynie rejestrowania konfiguruje sterownik ochrony przed destrukcyjnym
oprogramowaniem programu Symantec Endpoint Protection do zgłaszania systemowi
Windows złych lub złych krytycznych sterowników jako nieznanych. Program Symantec
Endpoint Protection rejestruje wykrycie jako zły lub zły krytyczny sterownik, a następnie
system Windows stosuje działanie ze swojej zasady dotyczące nieznanych sterowników.
Domyślnie system Windows zezwala na załadowanie nieznanych sterowników. Można wybrać
tę opcję w przypadku, gdy fałszywe alarmy blokują ważne sterowniki.
• Użyj domyślnego działania systemu Windows w przypadku wykrycia
Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień funkcji ELAM systemu Windows umożliwia edytor
zasad grupy systemu Windows. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja
systemu Windows

Działania
Istnieje możliwość skonfigurowania działań dla skanowań zdefiniowanych przez administratora oraz dla funkcji
Automatyczna ochrona.
Od wersji 14.3 RU1 konfigurowanie działań wobec wykryć nie jest obsługiwane dla klienta systemu Linux.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 456: Opcje działań
Typ wykrywania
Destrukcyjne
oprogramowanie

Opcje działania
Można skonfigurować pierwsze działanie i drugie działanie, podejmowane w przypadku niepowodzenia
pierwszego działania.
Note: Domyślnie funkcja Automatyczna ochrona automatycznie usuwa nowo utworzone lub zapisane
zainfekowane pliki bez względu na określone tutaj opcje działań.
Opcje działań można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie
zmian użytkownikom.
Działania dostępne w przypadku wirusów to:
• Wyczyść zagrożenie (domyślne pierwsze działanie): podejmuje próbę naprawy pliku
zainfekowanego wirusem. Działanie to nie ma wpływu na konie trojańskie ani robaki.
• Poddaj zagrożenie kwarantannie (domyślne drugie działanie): podejmuje niezwłocznie
po wykryciu wirusa próbę przeniesienia zainfekowanego pliku do obszaru kwarantanny na
zainfekowanym komputerze. Po przeniesieniu zainfekowanego pliku do obszaru kwarantanny
użytkownik nie może uruchomić tego pliku na komputerze klienckim. W obszarze kwarantanny
użytkownik może jednak wybrać żądane działanie wobec pliku. Użytkownik może na przykład
określić, że klient ma wyczyścić plik i przenieść go z powrotem do oryginalnej lokalizacji.
• Usuń zagrożenie: podejmuje próbę usunięcia pliku. Z opcji tej należy korzystać jedynie wówczas,
gdy zainfekowany plik można zastąpić wolną od wirusów kopią zapasową. Plik jest bezpowrotnie
usuwany i nie można go przywrócić.
Jeżeli klient nie może usunąć pliku, szczegółowe informacje na temat podjętych działań zostaną
wyświetlone w oknie dialogowym Powiadomienia oraz w dzienniku systemu.
• Pozostaw bez zmian (tylko rejestruj): powoduje zablokowanie dostępu do pliku, wyświetlenie
powiadomienia i zarejestrowanie zdarzenia. Za pomocą dziennika można ręcznie kontrolować
sposób postępowania z wirusem przez klienta.
Należy otworzyć dziennik zagrożeń, kliknąć nazwę zagrożenia prawym przyciskiem myszy i wybrać
jedno z następujących działań: Wyczyść (tylko wirusy), Usuń trwale lub Poddaj kwarantannie.
Użytkownik na komputerze klienckim może też określić w dzienniku zagrożeń działanie, które ma
zostać podjęte wobec zagrożenia.
Dzienniki i szybkie raporty dotyczące zagrożeń

Zagrożenia
bezpieczeństwa

Opcje działań można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie
zmian użytkownikom.
Note: Domyślnie funkcja Automatyczna ochrona automatycznie usuwa nowo utworzone lub zapisane
zagrożenia bezpieczeństwa bez względu na określone tutaj opcje działań.
Działania podejmowane wobec zagrożeń bezpieczeństwa można skonfigurować w następujący
sposób:
• Skonfigurować te same działania dla wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa.
• Skonfigurować te same działania dla całej kategorii zagrożeń bezpieczeństwa.
• Skonfigurować indywidualne wyjątki od działań ustawionych dla określonych kategorii zagrożeń
bezpieczeństwa. Opcja Pomiń działania skonfigurowane dla zagrożeń bezpieczeństwa jest
domyślnie wyłączona.
Można skonfigurować pierwsze działanie i drugie działanie, podejmowane w przypadku niepowodzenia
pierwszego działania.
Działania dostępne w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa to:
• Poddaj zagrożenie kwarantannie (domyślne pierwsze działanie): podejmuje niezwłocznie po
wykryciu lub zainstalowaniu zagrożenia bezpieczeństwa próbę przeniesienia zainfekowanych
plików do obszaru kwarantanny na zainfekowanym komputerze. Klient usuwa lub naprawia
skutki uboczne działania zagrożenia. Do skutków ubocznych należą dodatkowe klucze rejestru,
zmodyfikowane wartości kluczy rejestru, wpisy dodane do plików bat lub ini oraz dodatkowe
wpisy w plikach hostów. Skutki uboczne to także błędy w sterowniku systemowym lub skutki
działania narzędzi typu rootkit. Elementy zagrożenia bezpieczeństwa poddane kwarantannie można
przywrócić do ich oryginalnego stanu na komputerze. W niektórych przypadkach trzeba ponownie
uruchomić komputer, aby ukończyć usuwanie lub przywracanie.
• Usuń zagrożenie (domyślne drugie działanie): podejmuje próbę usunięcia plików zagrożenia
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bezpieczeństwa. Z opcji tej należy korzystać jedynie wówczas, gdy pliki można zastąpić za pomocą
niezainfekowanej kopii zapasowej. Plików usuniętych bezpowrotnie nie można przywrócić.
Działania tego należy używać z rozwagą. Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa może spowodować
utratę możliwości korzystania z aplikacji.
Jeżeli klient nie może usunąć plików, szczegółowe informacje na temat podjętych działań zostaną

Edytuj skanowanie zaplanowane: Szczegóły skanowania
W przypadku skanowań zaplanowanych można określić skanowane foldery i typy plików.
NOTE
W przypadku klientów z systemem Linux nie można określić typu skanowania. Różne typy skanowania są
dostępne jedynie w klientach dla systemu Windows. Klienci z systemem Linux zawsze uruchamiają skanowania
niestandardowe. W razie uruchomienia polecenia skanowania aktywnego w grupie zawierającej klientów
z systemem Linux i klientów z systemem Windows klienty z systemem Windows uruchamiają skanowanie
aktywne. Klienci z systemem Linux ignorują jednak to polecenie i nie uruchamiają skanowania.
Table 457: Szczegóły skanowania zaplanowanego
Opcja

Opis

Nazwa skanowania

Umożliwia określenie nazwy danego skanowania.
W przypadku administracyjnych skanowań na żądanie nazwą skanowania jest Administracyjne
skanowanie na żądanie. Nazwy tej nie można zmienić.

Opis

Opis skanowania, ułatwiający jego identyfikację w przyszłości.
W przypadku administracyjnych skanowań na żądanie opis to domyślny opis skanowania na żądanie.
Opisu tego nie można zmienić.

Typy folderów

Umożliwia określenie folderów, które mają podlegać skanowaniu.
To ustawienie umożliwia skrócenie czasu skanowania i zmniejszenie obciążenia zasobów komputera.

Typy plików

Umożliwia określenie typów plików, które mają być skanowane.
Skanowane mogą być wszystkie pliki lub tylko pliki z określonymi rozszerzeniami.

Określ, czy mają być
Umożliwia ograniczenie skanowania plików skompresowanych. Pozwala również określić liczbę
skanowane pliki zawarte w poziomów skanowania plików skompresowanych.
plikach skompresowanych
Opcje dodatkowe

Umożliwia określenie, czy ma być uruchamiane skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń
bezpieczeństwa. Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa spowalnia działanie systemu,
ale zwiększa jego bezpieczeństwo. Domyślne ustawienie to skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń
bezpieczeństwa.

Automatyczna ochrona systemu Linux: Zaawansowane skanowanie i
monitorowanie
Klienta programu Symantec Endpoint Protection można skonfigurować, tak aby wykonywał skanowanie w poszukiwaniu
określonych działań. Możliwe jest również dostosowanie operacji skanowania plików skompresowanych.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 458: Szczegóły zaawansowanego skanowania i monitorowania
Grupa lub opcja

Opis

Skanuj pliki

Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj plik przy dostępie lub modyfikacji
Pliki są skanowane podczas zapisywania, otwierania, przenoszenia, kopiowania lub uruchamiania.
Ta opcja zapewnia lepszą ochronę systemu plików. Może ona jednak negatywnie wpływać
na wydajność, ponieważ funkcja Automatyczna ochrona skanuje pliki podczas wszystkich
wykonywanych na nich operacji.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie
zmian użytkownikom.
• Skanuj plik przy modyfikacji
Pliki są skanowane podczas zapisywania, modyfikowania lub kopiowania.
Opcja ta zapewnia nieco większą szybkość działania, ponieważ funkcja Automatyczna ochrona
skanuje pliki tylko wówczas, gdy są one zapisywane, modyfikowane lub kopiowane.

Skanowanie plików
skompresowanych

Umożliwia ograniczenie skanowania plików skompresowanych. Pozwala również określić liczbę
poziomów skanowania plików skompresowanych.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.

Automatyczna ochrona systemu Linux: Szczegóły skanowania
Karta Szczegóły skanowania umożliwia konfigurowanie opcji skanowania i typów dysków dla funkcji automatycznej
ochrony plików i procesów.
Zasada wyjątków umożliwia określenie rozszerzeń plików lub folderów wykluczonych ze skanowania.
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Table 459: Opcje szczegółów skanowania funkcji Automatyczna ochrona
Opcja

Opis

Włącz funkcję
Automatyczna ochrona

Włącza lub wyłącza funkcję Automatyczna ochrona systemu plików
Funkcja Automatyczna ochrona jest domyślnie włączona.
Tę opcję można zablokować albo odblokować, aby uniemożliwić albo umożliwić wprowadzanie zmian
użytkownikom.

Skanowanie

Można skanować wszystkie typy plików lub tylko pliki o wybranych rozszerzeniach.
Typy plików
Dostępne są następujące opcje:
• Skanuj wszystkie pliki
Powoduje skanowanie wszystkich plików na komputerze, niezależnie od typu.
• Skanuj tylko wybrane rozszerzenia
Umożliwia skanowanie tylko plików o określonych rozszerzeniach. Jeżeli używane są programy
i dokumenty, których rozszerzeń nie ma na liście, można je dodać. Można także przywrócić
domyślną wartość tej opcji.
• Wybierz rozszerzenia
Określa, że tylko niektóre rozszerzenia plików mają być objęte skanowaniem.
Można dodawać lub usuwać rozszerzenia plików do skanowania. Skanowane są tylko rozszerzenia
plików określone przez użytkownika. Klient nie skanuje żadnych plików o rozszerzeniach spoza
listy.
Note: W celu wykluczenia plików lub folderów ze skanowań należy utworzyć wyjątek.
Nośniki wymienne
Domyślnie ta opcja jest włączona.
Opcje dodatkowe
Dostępne są następujące dodatkowe opcje:
• Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń
Domyślnie ta opcja jest włączona.
• Zaawansowane skanowanie i monitorowanie
Opcje uruchamiania automatycznych skanowań i inne opcje zaawansowane.

Ustawienia sieci

• Skanuj pliki na komputerach zdalnych

Umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowania dysków sieciowych. Wyłączenie tej opcji może
zwiększyć wydajność komputera klienckiego.

Automatyczna ochrona systemu Linux: Zaawansowane
Użytkownik może skonfigurować opcje pamięci podręcznej plików dla skanowań funkcji Automatyczna ochrona systemu
plików. Funkcja Automatyczna ochrona używa pamięci podręcznej plików do przechowywania listy niezainfekowanych
plików z ostatniego skanowania. Pamięć podręczna plików nie zostaje usunięta przy zamknięciu komputera. Po
zamknięciu i ponownym uruchomieniu komputera funkcja Automatyczna ochrona korzysta z listy niezainfekowanych
plików i nie skanuje ich ponownie.
Funkcja Automatyczna ochrona skanuje ponownie pliki w następujących sytuacjach:

• Komputer kliencki pobrał nowe definicje.
• Funkcja Automatyczna ochrona wykryła, że pliki mogły ulec zmianie w czasie, gdy Automatyczna ochrona była
wyłączona.

Pamięć podręczną plików można wyłączyć, jeśli funkcja Automatyczna ochrona ma skanować wszystkie pliki. Wyłączenie
pamięci podręcznej plików może mieć negatywny wpływ na wydajność komputerów klienckich.

919

NOTE
Obok opcji Włącz pamięć podręczną wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować
lub odblokować ustawienia pamięci podręcznej plików na komputerach klienckich. Gdy ustawienia są
zablokowane, użytkownicy nie mogą ich zmienić.
Table 460: Opcje pamięci podręcznej plików
Opcja

Opis

Włącz pamięć podręczną plików

Włącza lub wyłącza pamięć podręczną plików.
Opcję tę można wyłączyć w celu rozwiązywania problemów.
Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować opcje
pamięci podręcznej plików na komputerach klienckich.
Buforowanie plików zmniejsza użycie pamięci przez funkcję
Automatyczna ochrona i ułatwia śledzenie problemów. Funkcja
Automatyczna ochrona dodaje 16-bajtowy wpis do indeksu
pamięci podręcznej, który pozostaje tam do chwili, gdy funkcja
Automatyczna ochrona wykryje zmianę w pliku.

Stosuj domyślny rozmiar pamięci podręcznej plików

Powoduje stosowanie domyślnego rozmiaru pamięci podręcznej
plików, gdy jest włączone buforowanie plików.
Domyślny rozmiar pamięci podręcznej plików jest oparty na
typowych wzorcach użytkowania plików. Domyślny rozmiar
pamięci podręcznej jest wartością dynamiczną opartą na
pojemności pamięci systemu Linux.

Stosuj niestandardowy rozmiar pamięci podręcznej plików

Powoduje stosowanie określonej liczby wpisów pamięci
podręcznej plików zamiast rozmiaru domyślnego.
Można określić liczbę niestandardowych wpisów w pamięci
podręcznej plików. Opcja ta jest przydatna w przypadku
serwerów plików lub serwerów WWW, na których wymagane jest
buforowanie dużej liczby plików.

Niestandardowa lista procesów
Można dodawać lub edytować nazwy procesów na tej liście, aby skanowania pomijały te pliki. Należy dodawać do tej listy
wyłącznie procesy, o których wiadomo, że są bezpieczne. Lista jest wykorzystywana jako uzupełnienie listy procesów,
który firma Symantec już ufa jako bezpiecznym. Dodaj nazwę procesu bez nazwy ścieżki, na przykład, foo.exe.

SONAR: SONAR
Użytkownik może zmienić sposób obsługi określonych typów wykryć przez skanowania funkcji SONAR. Ustawienia te
można zmienić, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.
Ustawienia domyślne zależą od typu używanej zasady ochrony przed wirusami i programami typu spyware. Można użyć
zasady zrównoważonej, zasady wysokiego stopnia zabezpieczeń lub zasady wysokiej wydajności.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
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Table 461: Ustawienia funkcji SONAR
Grupa opcji

Opcje

Opis

Technologia
SONAR

Włącz funkcję SONAR

Szczegóły
skanowania

Wykrycie zagrożenia
wysokiego stopnia
Wykrycie zagrożenia
niskiego stopnia

Konfiguruje działanie w razie heurystycznego wykrycia zagrożeń przez funkcję SONAR.
Zagrożenia wykryte heurystycznie są klasyfikowane jako bardziej prawdopodobnie
destrukcyjne (wysokie ryzyko) lub mniej prawdopodobnie destrukcyjne (niskie ryzyko).
Dla wykryć zagrożeń niskiego stopnia można wyłączyć wszystkie działania. Funkcja
SONAR wykrywa wówczas jedynie aplikacje bardziej prawdopodobnie destrukcyjne.
Można ustawić następujące działania:
• Poddaj kwarantannie
Przenosi lub podejmuje próbę przeniesienia pliku związanego z wykryciem do
lokalnej kwarantanny na zainfekowanym komputerze.
• Dziennik
Ignoruje wykrycie, ale rejestruje zdarzenie.
• Usuń
Kończy aplikację i usuwa ją z komputera. Działania tego należy używać z rozwagą.
W niektórych przypadkach można spowodować utratę możliwości korzystania z
aplikacji.
• Wyłączony
Dotyczy jedynie wykryć zagrożeń niskiego stopnia. Gdy opcja jest wybrana, funkcja
SONAR nie wykrywa zagrożeń niskiego stopnia.

Włącz tryb agresywny

Obniża próg wykrywania zagrożeń niskiego stopnia.
Gdy ta opcja jest włączona, funkcja SONAR jest bardziej czuła na wykrycia zagrożeń
niskiego stopnia, ale może to skutkować większą liczbą fałszywych alarmów.

W razie znalezienia
wykrycia

Konfiguruje powiadomienia ostrzegające użytkownika, gdy technologia SONAR dokona
wykrycia.
Można wybrać następujące powiadomienia:
• Pokaż alert przy wykryciu
• Przed zakończeniem procesu wyświetlaj monit
• Przed zatrzymaniem usługi wyświetlaj monit

Włącza lub wyłącza funkcję SONAR.
Note: Gdy funkcja SONAR jest włączona, zasada Włącz wykrywanie podejrzanego
sposobu działania jest włączona i nie można jej wyłączyć.
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Grupa opcji
Zdarzenia
zmian w
systemie

Opcje
Wykryto zmianę usługi
DNS
Wykryto zmianę pliku
hosta

Opis
Konfiguruje działanie podejmowane przez funkcję SONAR po wykryciu zmiany usługi
DNS lub zmiany pliku hosts.
Note: Funkcja SONAR nie podejmuje żadnego działania w odpowiedzi na próbę
otwarcia pliku hosts lub uzyskania do niego dostępu przez proces. Funkcja SONAR
podejmuje działanie, gdy proces modyfikuje plik hosts.
Ustawienia dotyczące zmian DNS lub pliku hosta nie wykluczają aplikacji z wykrywania
przez funkcję SONAR. Funkcja SONAR zawsze wykrywa aplikację działającą w
podejrzany sposób.
Można skonfigurować następujące działania:
• Ignoruj
Wykryte zagrożenie zostaje zignorowane. Jest to działanie domyślne. Każde
działanie inne niż Ignoruj może skutkować wieloma zdarzeniami dziennika w konsoli
i powiadomieniami wysyłanymi pocztą elektroniczną do administratorów.
• Monituj
Powoduje wyświetlenie użytkownikowi monitu o zezwolenie na zmianę lub jej
zablokowanie. To działanie może skutkować wieloma powiadomieniami na
komputerach klienckich.
• Blokuj
Zmiana jest blokowana.
Note: W przypadku ustawienia działania Blokuj ważne aplikacje mogą zostać
zablokowane na komputerach klienckich.

•

Note: W przypadku ustawienia działania Blokuj dla zdarzeń Wykryto zmianę usługi
DNS zablokowane mogą zostać klienty VPN. W przypadku ustawienia działania
Blokuj dla zdarzeń Wykryto zmianę pliku hosta zablokowane mogą zostać
aplikacje wymagające dostępu do pliku hosta.
Dziennik
Powoduje zezwolenie na zmianę i jednocześnie utworzenie wpisu dziennika dla
zdarzenia. To działanie może skutkować bardzo dużymi plikami dziennika.

Wykrycie
podejrzanego
sposobu
działania

Włącz wykrywanie
podejrzanego sposobu
działania

Włącza lub wyłącza wykrywanie zaufanych aplikacji, które wykazują podejrzany sposób
działania
Opcja ta jest włączona i nie da się jej konfigurować, gdy funkcja SONAR jest aktywna.

Wykrycie zagrożenia
wysokiego stopnia
Wykrycie zagrożenia
niskiego stopnia

Konfiguruje działanie podejmowane przez funkcję SONAR po wykryciu zaufanej aplikacji
okazującej podejrzany sposób działania. Zaufana aplikacja może na przykład tworzyć
pliki wykonywalne lub pobierać niezaufany sterownik.
Można skonfigurować następujące działania:
• Ignoruj
Wykryte zagrożenie zostaje zignorowane.
• Monituj
Powoduje wyświetlenie użytkownikowi monitu o zezwolenie na aplikację lub jej
zablokowanie.
• Blokuj
Zmiana jest blokowana.
• Dziennik
Powoduje zezwolenie na aplikację i jednocześnie utworzenie wpisu dziennika dla
zdarzenia.

Ustawienia
sieci

Skanuj pliki na
komputerach zdalnych

Umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowania SONAR dla dysków sieciowych.
Technologia SONAR wyszukuje robaki takie jak Sality, które infekują dyski sieciowe.
Sality jest rodzaj oprogramowania destrukcyjnego, które infekuje pliki w systemach
Microsoft Windows i rozprzestrzenia się przez dyski wymienne i zasoby sieciowe.
Jeżeli potrzebne jest skanowanie operacji na plikach, które działają na dyskach
sieciowych, należy włączyć tę opcję. Wyłączenie tej opcji zwiększy wydajność klientów.
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Kontrola aplikacji i Kontrola urządzeń
Blokada systemu dla nazwa grupy
Blokada systemu blokuje niezatwierdzone aplikacje na komputerach klienckich w określonej grupie. Niezatwierdzone
aplikacje to wszelkie aplikacje nie znajdujące się na liście zatwierdzonych. W trybie zezwalania (tryb listy dozwolonych)
dozwolone są tylko aplikacje na liście. W trybie odmowy (tryb listy niedozwolonych) aplikacje na liście są blokowane,
a wszystkie niezatwierdzone aplikacje są dozwolone. Blokadę systemu można skonfigurować w trybie zezwalania lub
odmowy.
Table 462: Opcje blokady systemu
Opcja

Opis

Blokada systemu

Dostępne są następujące opcje:
• Wyłącza blokadę systemu
Wyłącza blokadę systemu. Aplikacji nie są ani blokowane, ani rejestrowane.
• Rejestruj niezatwierdzone aplikacje
Tej opcji należy użyć w celu przetestowania aplikacji przed włączeniem blokady systemu. W trybie
zezwalania opcja ta powoduje rejestrowanie wszystkich aplikacji spoza listy zatwierdzonych aplikacji.
W trybie odmowy opcja ta powoduje rejestrowanie wszystkich aplikacji z listy niezatwierdzonych
aplikacji.
• Włącz blokadę systemu
W trybie zezwalania blokowane są wszystkie aplikacje spoza listy zatwierdzonych aplikacji. W trybie
odmowy blokowane są wszystkie aplikacje z listy niezatwierdzonych aplikacji.

Listy plików aplikacji

Dostępne są następujące opcje:
• Włącz tryb zezwalania
Ta opcja jest wyświetlana tylko w razie skonfigurowania programu program Symantec Endpoint
Protection Manager do wyświetlania tych trybów. W trybie zezwalania blokada systemu zezwala na
wszystkie aplikacje określone na listach niepowtarzalnych identyfikatorów plików i aplikacji. Blokada
systemu blokuje wszystkie aplikacje spoza listy.
Ta opcja to Włącz tryb listy dozwolonych w wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych.
• Włącz tryb odmowy
Ta opcja jest wyświetlana tylko w razie skonfigurowania programu program Symantec Endpoint
Protection Manager do wyświetlania tych trybów. W trybie odmowy blokada systemu blokuje
wszystkie aplikacje określone na listach niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub aplikacji.
Blokada systemu zezwala na wszystkie aplikacje spoza listy.
Ta opcja to Włącz tryb listy niedozwolonych w wersji 14.3 MP1 i wcześniejszych.
• Lista niepowtarzalnych identyfikatorów plików
Lista zatwierdzonych niepowtarzalnych identyfikatorów plików, które mają być akceptowane lub
blokowane. Do zarządzania tą listą służą przyciski Dodaj i Usuń.
W przypadku włączenia blokady systemu można zaznaczyć pozycję Przetestuj przed usunięciem,
aby rejestrować aplikacje z listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików jako niezatwierdzone
aplikacje. Uruchamianie aplikacji na komputerach klienckich jest dozwolone, ale są one rejestrowane
jako niezatwierdzone. Po sprawdzeniu dziennika kontroli można kliknąć przycisk Usuń, aby usunąć
listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików, które nie mają już być używane.
• Nazwa pliku
Lista zatwierdzonych plików. Do zarządzania tą listą służą opcje Dodaj i Usuń. Opcja Importuj
umożliwia zaimportowanie listy nazw aplikacji, co pozwala uniknąć dodawania kolejnych
pojedynczych nazw aplikacji.
Zaznaczając pozycję Przetestuj przed usunięciem, można rejestrować plik jako niezatwierdzony
plik. Uruchamianie aplikacji na komputerach klienckich jest dozwolone, ale są one rejestrowane jako
niezatwierdzone. Po sprawdzeniu dziennika kontroli można kliknąć przycisk Usuń, aby usunąć pliki,
które mają być blokowane na komputerach klienckich.
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Opcja

Opis

Powiadamiaj
użytkownika, jeśli
aplikacja jest blokowana

Po włączeniu blokady systemu można powiadamiać użytkownika o zablokowaniu aplikacji przez blokadę
systemu.
Używając pozycji Powiadomienie, można utworzyć komunikat niestandardowy, który będzie wyświetlany
użytkownikowi, gdy blokada systemu zablokuje aplikację.
Długość tekstu wyświetlanego w tym powiadomieniu na komputerze klienckim jest ograniczana przez
system operacyjny. Aby uniknąć obcięcia tekstu powiadomienia, należy ograniczyć dodawany tekst do
nie więcej niż 120 znaków.

Wyświetl
Wyświetla listę aplikacji, które będą blokowane po włączeniu blokady systemu. W trybie domyślnym
niezatwierdzone aplikacje (zezwalania) na liście widnieją aplikacje spoza określonych list niepowtarzalnych identyfikatorów
plików lub aplikacji. W trybie odmowy na liście widnieją aplikacje znajdujące się na określonych listach
niepowtarzalnych identyfikatorów plików lub aplikacji.
Listę można sprawdzić, aby dodać lub usunąć żądane aplikacje w konfiguracji blokady systemu.
Można również sprawdzić dziennik kontroli.

Niezatwierdzone aplikacje
Można uruchomić blokadę systemu w trybie testowym albo testować poszczególne niepowtarzalne identyfikatory plików,
listy nazw aplikacji lub aplikacje w konfiguracji. Podczas testowania blokady systemu nie są faktycznie blokowane żadne
aplikacje. Aplikacje są rejestrowane jako niezatwierdzone, a administrator może sprawdzić ich listę. Następnie można
zadecydować, czy należy dodać, zachować, czy też usunąć niepowtarzalne identyfikatorów plików, listę nazw aplikacji lub
poszczególne aplikacje.
Test można prowadzić przez kilka dni, a następnie sprawdzić listę niezatwierdzonych aplikacji. Można kliknąć przycisk
Resetuj test, aby rozpocząć test od nowa.

Dodaj definicję pliku lub folderu
To okno dialogowe umożliwia określenie pliku i ustawień używanych do dopasowywania.
Table 463: Opcje definicji pliku
Opcja

Opis

Jednostka Nazwa do dopasowania

Określa nazwę folderu i nazwę pliku. Dozwolone jest używanie
zmiennych środowiskowych, symboli wieloznacznych i kluczy
rejestru.

Użyj dopasowywania przy użyciu symboli wieloznacznych
(obsługiwane są symbole * oraz ?)

Dopasowuje nazwę pliku, jeśli użyto w niej symboli
wieloznacznych. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Użyj dopasowywania przy użyciu wyrażeń regularnych

Dopasowuje nazwę pliku, jeśli użyto w niej wyrażeń regularnych.

Dopasuj tylko pliki z następujących typów dysków

Dopasowuje pliki, jeśli znajdują się na co najmniej jednym z
zaznaczonych typów dysków.

Dopasuj tylko pliki z następującego typu identyfikatora urządzenia Dopasowuje pliki tylko wówczas, jeśli znajdują się na urządzeniu
o określonym identyfikatorze. Jeśli stosowane są symbole
wieloznaczne, dopasowuje pliki tylko wówczas, jeśli znajdują się
na dowolnym urządzeniu o określonym typie identyfikatora. Można
na przykład wpisać USBSTOR*, aby określić dowolne urządzenie
pamięci masowej USB.
Można kliknąć pozycję Wybierz, aby wybrać z listy domyślne
wystąpienia urządzeń i ich identyfikatory.
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Kontrola aplikacji: Zestawy reguł kontroli aplikacji
Ta strona umożliwia wyświetlanie zestawów reguł kontroli aplikacji wybranej zasady kontroli aplikacji i urządzeń oraz
zarządzenie nimi. Zestaw reguł kontroli aplikacji zawiera reguły i warunki monitorujące określone pliki, foldery i procesy.
Dla wybranej zasady można tworzyć lub modyfikować zbiory reguł.
Uodparnianie programu Symantec Endpoint Protection (SEP) za pomocą Zasady kontroli aplikacji i urządzeń w celu
poprawienia zabezpieczeń
Table 464: Zestawy reguł kontroli aplikacji
Opcja

Opis

Włączona

Pokazuje, czy dany zbiór reguł jest używany. Tę opcję należy
wyczyścić, aby wyłączyć odpowiadający jej zestaw reguł w
zasadzie.

Zestawy reguł

Nazwa zbioru reguł danej zasady. W jednej zasadzie może
znajdować się wiele zbiorów reguł.

Test/produkcja

Określa, czy ten zbiór reguł jest stosowany w trybie testowym
(tylko rejestrowanie), czy w trybie produkcji. Tryb testowy
umożliwia zastosowanie zbioru reguł w urządzeniach bez
konieczności modyfikowania sposobu działania tych urządzeń.
Następnie można przeanalizować wygenerowany dziennik.
Podczas tworzenia zbioru reguł zasady włączony jest tryb
testowy (tylko rejestrowanie). Aby zmienić go na tryb produkcji, w
obszarze Test/produkcja żądanego zbioru reguł należy wybrać z
menu rozwijanego opcję Produkcja.

Dodawanie zestawu reguł kontroli aplikacji
W tym oknie dialogowym można konfigurować opcje zbioru reguł w zasadzie kontroli aplikacji. Zbiór reguł stanowi
zestaw reguł. Można na przykład zdefiniować regułę dla wszystkich procesów, a następnie dodatkowe reguły w celu
dopasowania do określonych procesów.
Najpierw należy określić definicję procesu, a następnie do reguły procesu dodać odpowiednie elementy.
NOTE
W przypadku utworzenia reguły niestandardowej, która blokuje dostęp do folderu 32-bitowego (takiego jak
Windows\system32), reguła nie działa na klientach 64-bitowych. Należy również utworzyć regułę blokującą
dostęp do folderu Windows\syswow64.
Table 465: Opcje reguły kontroli aplikacji
Grupa lub opcja

Opis

Nazwa zestawu reguł

Nazwa tego zbioru reguł.

Opis

Opis tego zbioru reguł.

Włącz rejestrowanie

To pole wyboru należy wyczyścić, aby wyłączyć rejestrowanie
informacji dotyczących tej reguły.

Włącz tę regułę

To pole wyboru należy wyczyścić, aby nie stosować natychmiast
danej reguły.
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Grupa lub opcja

Opis

Reguły

Wyświetla reguły zawarte w tym zbiorze reguł. W jednym zbiorze
może się znajdować wiele reguł. Kolejność reguł jest istotna.
Reguły utworzone wcześniej mają pierwszeństwo.
Aby dodać nową regułę (regułę aplikacji), należy kliknąć przycisk
Dodaj pod listą reguł.
Każda reguła może zawierać wiele warunków. Aby dodać nowy
warunek do reguły, należy kliknąć przycisk Dodaj pod listą reguł.
Można dodać następujące warunki:
• Próby dostępu do rejestru
• Próby dostępu do plików i folderów
• Próby uruchomienia procesu
• Próby zakończenia procesu
• Próby załadowania pliku DLL

Właściwości

Umożliwia skonfigurowanie właściwości aktualnie wybranej reguły.
Dostępne są następujące opcje:
• Nazwa reguły
• Opis
• Włącz tę regułę
• Zastosuj tę regułę do następujących procesów
• Nie stosuj tej reguły do następujących procesów
Domyślnie ta reguła nie jest stosowana do żadnego procesu. Ta
reguła zostanie zastosowana do procesów wyświetlonych na liście
Zastosuj tę regułę do następujących procesów. Procesy z listy
w obszarze Nie stosuj tej reguły do następujących procesów
to wyjątki od procesów, do których reguła jest stosowana. Lista
nie musi zawierać wszystkich procesów, do których reguła nie jest
stosowana.

Podprocesy dziedziczą warunki

Tę opcję należy wybrać, aby umożliwić dziedziczenie warunków z
procesu nadrzędnego przez definicje procesów podrzędnych.

Próby dostępu do rejestru – właściwości
Ta karta umożliwia dodanie warunku i określenie sposobu obsługi rejestrów z tym warunkiem przez daną regułę.
Table 466: Opcje karty Próby dostępu do rejestru – właściwości
Grupa lub opcja

Opis

Nazwa

Nazwa tego warunku rejestru.

Opis

Opis warunku rejestru.

Włącz ten warunek

Należy zaznaczyć lub wyczyścić opcję, aby włączyć lub wyłączyć
ten warunek w zestawie reguł. Tego parametru można użyć do
wyłączenia warunków, których użytkownik nie chce usuwać ani
jeszcze stosować.
Domyślnie ten parametr jest włączony.

Zastosuj do następujących kluczy rejestru

Klucze rejestru z tej listy można dodawać, edytować lub usuwać.
Po zastosowaniu tej zasady do klienta, do kluczy rejestrów
znajdujących się na tej liście zostanie zastosowany bieżący
warunek.
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Grupa lub opcja

Opis

Nie stosuj do następujących kluczy rejestru

Klucze rejestru z tej listy można dodawać, edytować lub usuwać.
Po zastosowaniu tej zasady do klienta, do kluczy rejestrów
znajdujących się na tej liście nie zostanie zastosowany bieżący
warunek.

Dodawanie definicji klucza rejestru
W tym oknie dialogowym można utworzyć definicję klucza rejestru dla reguły.
Table 467: Opcje definicji docelowego klucza rejestru
Opcja

Opis

Klucz rejestru

Nazwa klucza rejestru. Na przykład: HKEY_CLASSES_ROOT\*

Nazwa wartości rejestru

Aby dopasować wszystkie nazwy wartości, pole należy pozostawić puste.

Dane wartości rejestru

Aby dopasować dowolne dane, pole należy pozostawić puste.
Note: Dane są przetwarzane jako ciąg, a nie liczba. Można na przykład utworzyć
warunek klucza rejestru o nazwie AAA i wartości klucza rejestru 111. Jeśli reguła
zostanie skonfigurowana do blokowania, reguła blokuje AAA tylko w przypadku, gdy
klucz zostanie utworzony jako ciąg.

Użyj dopasowywania przy użyciu
symboli wieloznacznych

Domyślnie opcja ta jest włączona.

Użyj dopasowywania przy użyciu
wyrażeń regularnych

Tę opcję należy zaznaczyć, aby używać składni wyrażeń regularnych do dopasowania
wpisów z rejestru, gdy ta reguła jest używana jako część zasady.
Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur niestandardowego systemu
zapobiegania włamaniom oraz regułach kontroli aplikacji

Próby dostępu rejestru lub do plików i folderów: karta Działania
W regule można skonfigurować prawa do odczytu i zapisu w rejestrze oraz prawa do odczytu i zapisu plików i folderów.
NOTE
W przypadku utworzenia reguły niestandardowej, która blokuje dostęp do folderu 32-bitowego (takiego jak
Windows\system32), reguła nie działa na klientach 64-bitowych. Należy również utworzyć regułę blokującą
dostęp do folderu Windows\syswow64.
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Table 468: Opcje działania
Grupa lub opcja
Próba odczytu

Opis
Należy wybrać jedno z poniższych działań: Kontynuuj przetwarzanie pozostałych reguł, Zezwól na
dostęp, Zablokuj dostęp lub Zakończ proces. Domyślnie wybrane jest działanie Kontynuuj przetwarzanie
pozostałych reguł. Jeśli wybrane zostanie działanie Zezwól, ta reguła może powodować konflikt z inną regułą
blokującą proces lub wymuszającą jego zakończenie.
Aby rejestrować działanie, gdy stosowana jest ta reguła, należy zaznaczyć opcję Włącz rejestrowanie. Można
też wybrać poziom istotności.
Note: W razie włączenia rejestrowania w dzienniku kontroli mogą pojawiać się dwa wpisy pojedynczego
zdarzenia. Dwa wpisy mogą na przykład pojawić się w przypadku, gdy aplikacja odczytuje, a następnie
próbuje zapisać plik.
Note:
Opcje Włącz rejestrowanie i Wyślij alert w wiadomości e-mail należy zaznaczyć, jeśli na karcie Monitory
zostaną włączone powiadomienia funkcji kontroli aplikacji dla administratora.
Aby powiadamiać użytkownika, gdy podejmowane jest zdefiniowane działanie, należy zaznaczyć pozycję
Powiadom użytkownika. Można wprowadzić tekst, który będzie wyświetlany na komputerze klienckim.
Długość tekstu wyświetlanego w tym powiadomieniu na komputerze klienckim jest ograniczana przez system
operacyjny. Aby uniknąć obcięcia tekstu powiadomienia, należy ograniczyć dodawany tekst do nie więcej niż
120 znaków.

Próba utworzenia,
Dostępne są identyczne opcje.
usunięcia lub zapisu
Note: W razie włączenia rejestrowania zdarzenia wyświetlane w dzienniku kontroli mogą wskazywać rozmiar
pliku równy 0 bajtów, zamiast faktycznego rozmiaru pliku. Zazwyczaj rozmiar pliku 0 bajtów jest wyświetlany,
gdy reguła kontroli aplikacji jest uruchamiana, zanim proces utworzy plik lub dokona w nim zapisu.

Próby dostępu do plików i folderów – właściwości
Ten warunek umożliwia lub blokuje dostęp do określonych plików lub folderów na komputerach klienckich. Aby
zastosować warunek do całej zawartości danego folderu, zastosuj symbol wieloznaczny, np. {nazwa folderu}\*.
Table 469: Opcje karty Próby dostępu do plików i folderów – właściwości
Opcja

Opis

Nazwa

Nazwa warunku

Opis

Opis funkcji warunku.

Włącz ten warunek

Umożliwia włączenie lub wyłączenie danego warunku.

Zastosuj do następujących plików i folderów

Pliki i foldery z tej listy można dodawać, edytować lub usuwać.
Działania dla tego warunku są stosowane do plików i folderów z
tej listy.

Nie stosuj do następujących plików i folderów

Pliki i foldery z tej listy można dodawać, edytować lub usuwać.
Działania dla tego warunku nie są stosowane do plików i folderów
z tej listy.

Próby uruchomienia lub zakończenia procesów – właściwości
Za pomocą tej karty można określić informacje dotyczące sposobu, w jaki ta reguła obsługuje aplikacje próbujące
uruchamiać lub kończyć procesy.
Próba uruchomienia procesu daje lub blokuje możliwość uruchomienia procesu na komputerze klienckim.
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Próby zakończenia procesu daje lub blokuje możliwość zakończenia procesu na komputerze klienckim Administrator
może na przykład zablokować możliwość zatrzymania określonej aplikacji. Warunek ten nie uniemożliwia zakończenia
aplikacji za pomocą normalnych metod wyjścia z aplikacji takich jak Alt-F4 lub własna procedura wyjścia z programu.
Zapobiega jedynie zakończeniu procesu przez inne aplikacje lub procedury.
Table 470: Opcje karty Próby uruchomienia lub zakończenia procesów – właściwości
Opcja

Opis

Włącz ten warunek

Warunek ten musi być włączony, aby został zastosowany. Usuń zaznaczenia, aby wyłączyć warunek,
jeżeli nie jesteś gotowy na jego zastosowanie.

Zastosuj do następujących
procesów

Warunek dotyczy procesów znajdujących się na tej liście. Kliknij pozycję Dodaj, aby wpisać proces,
który chcesz zablokować lub zabić. Przykład:

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

Nie stosuj do następujących Warunek ignoruje procesy znajdujące się na tej liście.
procesów
Lista ta zawiera procesy będące wyjątkami od procesów znajdujących się na liście Zastosuj do
następujących procesów. Nie zawiera ona wszystkich procesów, do których ten warunek nie jest
stosowany.

Dodawanie definicji procesu
Za pomocą tego okna dialogowego można dodać definicje procesów do reguły.
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Table 471: Opcje dodawania definicji procesu
Grupa lub opcja
Nazwa procesu do dopasowania

Opis
Należy wpisać nazwę procesu, który ma być porównywany z tą
regułą. W przypadku użycia tej opcji nie można użyć opcji Dopasuj
niepowtarzalny identyfikator pliku, która jest dostępna po wybraniu
pozycji Opcje.
Dozwolone jest używanie zmiennych środowiskowych, symboli
wieloznacznych i kluczy rejestru. Zmienne środowiskowe są
użyteczne w przypadku, gdy klienty mogą mieć różne wersje
systemu operacyjnego Windows. Na przykład zmienna %windir
%\calc.exe dopasowuje dowolną ścieżkę do aplikacji calc.exe.
Dostępne są następujące opcje:
• Użyj dopasowywania przy użyciu symboli wieloznacznych
(obsługiwane są symbole * oraz ?)
• Użyj dopasowywania przy użyciu wyrażeń regularnych
Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur
niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom oraz
regułach kontroli aplikacji
• Dopasuj tylko procesy uruchamiane z następujących
typów dysków
Można zaznaczyć typy dysków, które mają być
dopasowywane.
Note: Nie można zablokować zapisu na dyskach CD ani DVD,
nawet wybierając opcję Napęd dysków DVD.

•

Note: Aby uzyskać najnowsze informacje, zobacz dokument
bazy wiedzy Symantec: Po skonfigurowaniu zasad kontroli
aplikacji i urządzenia w celu blokowania zapisu dysku DVD
zapis dysku DVD nie jest blokowany zgodnie z oczekiwaniami,
a próba zapisu nie jest rejestrowana.
Dopasuj tylko procesy z następującym typem
identyfikatora urządzenia
Aby nie wpisywać typu identyfikatora urządzenia, można
kliknąć pozycję Wybierz, a następnie wybrać urządzenie z
listy urządzeń. Lista urządzeń zawiera nazwę wystąpienia
urządzenia i identyfikator wystąpienia urządzenia.

Note: Aplikacja może uruchamiać więcej niż jeden proces. W celu
blokowania lub dopuszczania określonej aplikacji konieczne może
być dodanie wielu procesów.
Dopasuj niepowtarzalny identyfikator pliku

Niepowtarzalny identyfikator pliku to suma kontrolna pliku
wykonywalnego lub biblioteki DLL znajdujących się na
komputerze klienckim. Aby mieć pewność, że prawidłowy plik jest
dozwolony lub zablokowany, firma Symantec zaleca obliczenie
skrótów MD5 lub SHA256 pliku (wersja 14.3 RU1 i nowsze).
Gdy dostępna jest aktualizacja programu, a jego plik wykonywalny
został zmodyfikowany, należy utworzyć i dodać nowy skrót MD5
lub SHA256. Skróty są niezbędne dla wszystkich używanych
wersji pliku wykonywalnego.
Niektóre narzędzia do tworzenia skrótu MD5 mogą podawać
wartości skrótu plików w folderze: C:\Windows\SysWOW64\, mimo
że żądasz wartości dla plików w folderze: C:\Windows\System32\.
Narzędzie checksum.exe firmy Symantec (zalecane) generuje
wartości skrótu dla dokładnej żądanej ścieżki pliku.
Aby uzyskać skrót MD5 lub SHA256, uruchom narzędzie sum
kontrolnych z flagą -csv. Na przykład wpisz: checksum.exe

<output file> -csv lub checksum.exe <output
file> -csv <directories to scan> . Możesz wyciąć930
i wkleić wartość skrótu z pliku wyjściowego do reguły Kontroli
aplikacji.
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za
pomocą narzędzia checksum.exe

Grupa lub opcja
Dopasuj tylko procesy z następującymi argumentami

Opis
Ta opcja jest dostępna po wybraniu polecenia Opcje. Tę opcję
należy zaznaczyć, aby dodać określone argumenty w dostępnym
polu tekstowym.
Dostępne są następujące opcje:
• Dopasuj dokładnie
• Użyj dopasowywania przy użyciu wyrażeń regularnych
Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur
niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom oraz
regułach kontroli aplikacji

Próby uruchomienia lub zakończenia procesu, lub próby załadowania pliku DLL:
karta Działania
Ta karta umożliwia skonfigurowanie działania, które ma nastąpić, gdy monitorowany proces spełnia warunek tej reguły.
Table 472: Opcje karty Działania
Opcja
<Nazwa warunku> Próba

Opis
Należy wybrać działanie, które ma nastąpić, gdy monitorowany proces spełnia warunek tej reguły.
• Kontynuuj przetwarzanie pozostałych reguł
Umożliwia rejestrowania zdarzenia, a następnie kontynuowanie przetwarzania innych reguł z
listy. Standardowym działaniem jest zatrzymanie przetwarzania dalszych reguł, jeżeli pierwsze
kryteria są spełnione. Jest to opcja domyślna.
• Zezwól na dostęp
Umożliwia kontynuowanie operacji.
• Zablokuj dostęp
Blokuje operację.
• Zakończ proces
Zabija aplikację wysyłającą żądanie lub proces wywołujący.
Warning! Należy się upewnić, że używana jest najlepsze możliwe działania lub w przeciwnym
wypadku można uzyskać niepożądane rezultaty. Na przykład firma Symantec zaleca korzystanie
raczej z polecenia Blokuj dostęp niż Zakończ proces, który może prowadzić do niestabilności
systemu i spowodować jego nieplanowane ponowne uruchomienie. Polecenie Blokuj dostęp
blokuje proces docelowy zdefiniowany dla warunku. Proces docelowy zabija proces wywołujący
określony dla reguły.
W przypadku warunków Próby dostępu do plików i folderów oraz Próby dostępu do rejestru
można skonfigurować jedno działanie dla prób odczytu. Można skonfigurować podejmowanie
innego działania dla prób tworzenia, usuwania i zapisu. Jeśli wybrane zostanie działanie Zezwól,
ta reguła może powodować konflikt z inną regułą blokującą proces lub wymuszającą jego
zakończenie.

Włącz rejestrowanie

Rejestruje działanie w dzienniku kontroli aplikacji, kiedy warunek reguły zostanie spełniony.
Opcje Włącz rejestrowanie i Wyślij alert w wiadomości e-mail należy zaznaczyć, jeśli na karcie
Monitory zostaną włączone powiadomienia funkcji kontroli aplikacji dla administratora.
W razie włączenia rejestrowania w dzienniku kontroli mogą pojawiać się dwa wpisy pojedynczego
zdarzenia. Dwa wpisy mogą na przykład pojawić się w przypadku, gdy aplikacja odczytuje, a
następnie próbuje zapisać plik. Dwa wpisy mogą też pojawić się w przypadku, gdy aplikacja
zapisuje, a następnie próbuje usunąć plik.
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Opcja
Powiadom użytkownika

Opis
Wyświetla komunikat na komputerze klienckim kiedy dana reguła jest stosowana.
Długość tekstu wyświetlanego w tym powiadomieniu na komputerze klienckim jest ograniczana
przez system operacyjny do 255 znaków. Ilość wyświetlanego niestandardowego tekstu różni
się w zależności od długości nazwy reguły oraz nazwy pliku. Aby uniknąć obcięcia tekstu
powiadomienia, należy ograniczyć dodawany tekst do nie więcej niż 120 znaków. Zastosowanie
się do tego zalecenia nie gwarantuje jednak wyświetlenia całego niestandardowego tekstu.

Próby załadowania pliku DLL – właściwości
Za pomocą tej karty można określić informacje dotyczące sposobu, w jaki ta reguła obsługuje biblioteki DLL.
Table 473: Opcje karty Próby załadowania pliku DLL – właściwości
Opcja

Opis

Nazwa

Nazwa tego warunku reguły.

Opis

Opis tego warunku reguły.

Włącz ten warunek

Należy zaznaczyć lub wyczyścić opcję, aby włączyć lub
wyłączyć ten warunek w zasadzie kontroli aplikacji i urządzeń.
Tego parametru można użyć do wyłączenia warunku, którego
użytkownik nie chce usuwać ani jeszcze stosować.
Domyślnie opcja ta jest włączona.

Zastosuj do następujących plików DLL

Biblioteki DLL z tej listy można dodawać, edytować lub usuwać.
Po zastosowaniu tej zasady do klienta, do bibliotek DLL
znajdujących się na tej liście zostanie zastosowany bieżący
warunek.

Nie stosuj do następujących plików DLL

Biblioteki DLL z tej listy można dodawać, edytować lub usuwać.
Po zastosowaniu tej zasady do klienta, do bibliotek DLL
znajdujących się na tej liście nie zostanie zastosowany bieżący
warunek.

Dodaj definicję pliku DLL
Na tej karcie można określić opcje biblioteki DLL, która ma być porównywana z tym warunkiem.
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Table 474: Opcje definicji pliku DLL
Opcja

Opis

Nazwa pliku DLL do dopasowania

Należy wprowadzić nazwę biblioteki DLL, która ma być
porównywana z tym warunkiem. Dozwolone jest używanie
zmiennych środowiskowych, symboli wieloznacznych i kluczy
rejestru. W przypadku użycia tej opcji nie można użyć opcji
Dopasuj niepowtarzalny identyfikator pliku, która jest dostępna po
wybraniu Opcje.
Dostępne są następujące opcje:
• Użyj dopasowywania przy użyciu symboli wieloznacznych
(obsługiwane są symbole * oraz ?)
• Użyj dopasowywania przy użyciu wyrażeń regularnych
Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur
niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom oraz
regułach kontroli aplikacji
• Dopasuj tylko pliki DLL ładowane z następujących typów
dysków
• Dopasuj tylko procesy z następującym typem
identyfikatora urządzenia
Aby nie wpisywać typu identyfikatora urządzenia, można
kliknąć pozycję Wybierz, a następnie wybrać urządzenie z
listy urządzeń. Lista urządzeń zawiera nazwę wystąpienia
urządzenia i identyfikator wystąpienia urządzenia.

Dopasuj niepowtarzalny identyfikator pliku

Niepowtarzalny identyfikator pliku to suma kontrolna pliku
wykonywalnego lub biblioteki DLL znajdujących się na
komputerze klienckim. Aby mieć pewność, że prawidłowy plik jest
dozwolony lub zablokowany, firma Symantec zaleca obliczenie
skrótów MD5 lub SHA256 pliku (wersja 14.3 RU1 i nowsze).
Gdy dostępna jest aktualizacja programu, a jego plik wykonywalny
został zmodyfikowany, należy utworzyć i dodać nowy skrót MD5
lub SHA256. Skróty są niezbędne dla wszystkich używanych
wersji pliku wykonywalnego.
Niektóre narzędzia do tworzenia skrótu MD5 mogą podawać
wartości skrótu plików w folderze: C:\Windows\SysWOW64\, mimo
że żądasz wartości dla plików w folderze: C:\Windows\System32\.
Narzędzie checksum.exe firmy Symantec (zalecane) generuje
wartości skrótu dla dokładnej żądanej ścieżki pliku.
Aby uzyskać skrót MD5 lub SHA256, uruchom narzędzie sum
kontrolnych z flagą -csv. Na przykład wpisz: checksum.exe

<output file> -csv lub checksum.exe <output
file> -csv <directories to scan> . Możesz wyciąć
i wkleić wartość skrótu z pliku wyjściowego do reguły Kontroli
aplikacji.
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za
pomocą narzędzia checksum.exe

Kontrola urządzeń
Dla każdego typu zasady można utworzyć listę kontroli urządzeń sprzętowych. Lista ta zawiera listę blokowanych
urządzeń i listę urządzeń wykluczonych z blokowania.
Lista nie pokazuje wszystkich dozwolonych urządzeń. Ta lista zawiera tylko wyjątki od listy Blokowane urządzenia.
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NOTE
Firma Symantec zaleca NIEBLOKOWANIE portów ani kart sieciowych. Jeśli te urządzenia zostaną wybrane,
klienci, do których zastosowano tę zasadę, utracą połączenie z siecią.
Table 475: Opcje blokowania urządzeń
Grupa lub opcja

Opis

Nazwa urządzenia

Nazwa urządzenia zablokowanego lub wykluczonego z
blokowania. Do tej listy można dodawać urządzenia lub usuwać je
z niej.

Identyfikacja

Identyfikator urządzenia zablokowanego lub wykluczonego z
blokowania. Może to być identyfikator klasy lub identyfikator
urządzenia.

Rejestruj wykryte urządzenia

Dodaje wpis do dziennika zabezpieczeń przy każdym
zablokowaniu urządzenia przez funkcję Kontrola urządzeń lub
wykryciu urządzenia wyłączonego z blokowania. Domyślnie ta
opcja jest włączona.

Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane lub
odblokowywane

Powoduje wysyłanie do komputerów klienckich powiadomienia
o podłączeniu lub uruchomieniu blokowanego urządzenia.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Opcja Określ tekst wiadomości umożliwia utworzenie
komunikatu niestandardowego wyświetlanego w powiadomieniu.
Długość tekstu wyświetlanego w powiadomieniu ogranicza
system operacyjny komputera klienckiego. Aby uniknąć obcięcia
tekstu powiadomienia, należy użyć nie więcej niż 120 znaków w
komunikacie.

Kontrola urządzeń na systemie Mac w programie Endpoint Protection 14
Dla każdego typu zasady można utworzyć listę kontroli urządzeń sprzętowych. Lista ta zawiera listę blokowanych
urządzeń i listę urządzeń wykluczonych z blokowania.
Kontrola urządzeń sprzętowych odbywa się na poziomie systemu plików. W związku z tym użytkownik może mieć nadal
możliwość wykonywania zadań na poziomie woluminów w odniesieniu do blokowanych urządzeń lub urządzeń tylko do
odczytu przy użyciu aplikacji Narzędzie dyskowe lub poleceń terminalu. Zadania te obejmują wymazywanie, wysuwanie i
tworzenie obrazu dysku blokowanego urządzenia.
Lista nie pokazuje wszystkich dozwolonych urządzeń. Ta lista zawiera tylko wyjątki od listy Blokowane urządzenia.
Przed zastosowaniem zasady do wszystkich klientów systemu Mac należy przetestować wszystkie tworzone warunki
kontroli urządzeń na niewielkiej grupie testowej. Przeprowadzenie testów pozwala upewnić się, że zasada kontroli
urządzeń blokuje urządzenia i wyklucza je z blokowania zgodnie z oczekiwaniami.
NOTE
Przy blokowaniu urządzeń z użyciem identyfikatora urządzenia lub dostawcy należy zachować ostrożność.
Firma Symantec zaleca nieblokowanie urządzeń innych niż nośniki danych, które mogą być wyświetlane w
oknie Finder.
Można skonfigurować ustawienia kontroli interfejsu użytkownika klienta w trybie Kontrola serwera lub Kontrola
mieszana, aby uniemożliwić użytkownikom włączanie lub wyłączanie kontroli urządzeń.
Uniemożliwianie użytkownikom wyłączania ochrony na komputerach klienckich
Opcje blokowania urządzeń Mac zawierają listę opcji blokowania dostępnych dla urządzeń Mac.
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Wyrażenia regularne używane do blokowania urządzeń dla komputerów Mac opisują wyrażenia regularne, za pomocą
których można zdefiniować kryteria kontroli urządzenia.
W wyżej wymienionych polach nie jest rozróżniana wielkość znaków. Jeśli pola dostawca, model lub numer seryjny
zostaną pozostawione puste, zasada zablokuje urządzenia odpowiadające danemu typowi urządzenia.
Warunki reguł kontroli urządzeń mają pierwszeństwo przed bardziej szczegółowymi kryteriami. Na przykład ciąg
znaków zawierający tylko tekst ma pierwszeństwo przed ciągiem znaków będącym częściowym tekstem z symbolem
wieloznacznym, który z kolei jest nadrzędny w stosunku do ciągu znaków złożonego tylko z symbolu wieloznacznego.
Puste pole działa jak wyszukiwanie symbolów wieloznacznych, charakteryzując się mniejszą wagą niż ciąg znaków
zawierający tylko tekst lub ciąg znaków będący w części tekstem. Podobnie numer seryjny ma pierwszeństwo przed
nazwą modelu, która z kolei jest nadrzędna w stosunku do nazwy producenta. Pełna nazwa producenta jest nadrzędna w
stosunku do częściowego numeru seryjnego.
Wagi warunków kontroli urządzeń z systemem Mac klasyfikowane są w następujący sposób, od najwyższej do najniższej:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pełny ciąg znaków, numer seryjny
Pełny ciąg znaków, nazwa modelu
Pełny ciąg znaków, nazwa producenta
Częściowy ciąg znaków z symbolem wieloznacznym, numer seryjny
Częściowy ciąg znaków z symbolem wieloznacznym, nazwa modelu
Częściowy ciąg znaków z symbolem wieloznacznym, nazwa producenta
Sam symbol wieloznaczny, numer seryjny
Sam symbol wieloznaczny, nazwa modelu
Sam symbol wieloznaczny, nazwa producenta
Puste pole (brak definicji)

Aby uzyskać numer seryjny, numer modelu lub nazwę producenta urządzenia z zainstalowanym systemem Mac, należy
użyć narzędzia DeviceInfo z pliku instalacyjnego. Narzędzie i jego instrukcje można znaleźć w obszarze Narzędzia/
Deviceinfo.
Table 476: Opcje blokowania urządzeń Mac
Grupa lub opcja

Opis

Nazwa urządzenia

Nazwa urządzenia zablokowanego lub wykluczonego z
blokowania. Do tej listy można dodawać urządzenia lub usuwać je
z niej.
Typy urządzeń obsługiwane w przypadku klientów Mac:
• Urządzenia Thunderbolt
• Dyski CD/DVD
• Urządzenia USB
• Urządzenia FireWire
• Karta Secure digital (SD)

Dostawca urządzenia

Dostawca urządzenia zablokowanego lub wykluczonego z
blokowania.
Można zablokować lub wykluczyć z blokowania wszystkie typy
urządzeń określonego dostawcy z wyjątkiem Thunderbolt.
Nazwę dostawcy można zdefiniować za pomocą wyrażeń
regularnych.
Wyrażenia regularne służące do blokowania urządzeń w systemie
Mac
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Grupa lub opcja

Opis

Model urządzenia

Model urządzenia zablokowanego lub wykluczonego z
blokowania.
Można zablokować lub wykluczyć z blokowania wszystkie typy
urządzeń określonego modelu.
Nazwę modelu można zdefiniować za pomocą wyrażeń
regularnych.
Wyrażenia regularne służące do blokowania urządzeń w systemie
Mac

Numer seryjny

Numer seryjny urządzenia zablokowanego lub wykluczonego z
blokowania.
Można jedynie zablokować lub wykluczyć z blokowania
urządzenia Thunderbolt lub USB z określonymi numerami
seryjnymi.
Numer seryjny można zdefiniować za pomocą wyrażeń
regularnych.
Wyrażenia regularne służące do blokowania urządzeń w systemie
Mac

Rejestruj wykryte urządzenia

Dodaje wpis do dziennika kontroli urządzeń przy każdym wykryciu
urządzenia przez funkcję Kontrola urządzeń. Domyślnie ta opcja
jest włączona.

Powiadamiaj użytkowników, gdy urządzenia są blokowane lub
odblokowywane

Powoduje wysyłanie do komputerów klienckich powiadomienia
o podłączeniu lub uruchomieniu zablokowanego urządzenia.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Table 477: Wyrażenia regularne służące do blokowania urządzeń w systemie Mac
Opcja

Opis

.
(kropka)

Pozwala dopasować dowolny znak z wyjątkiem znaku końca
wiersza.
Na przykład So*.* pasuje do "So", "so", "so", Sobar", "Sooxxx".

\
(ukośnik odwrotny)

Pozwala dopasować umieszczony po nim znak.
Ukośnik odwrotny modyfikuje wszystkie następujące po nim
symbole wieloznaczne, w tym ukośniki odwrotne. W przypadku
użycia ukośnika odwrotnego w zbiorze ukośnik ten jest traktowany
jako zwykły znak.
W przypadku dopasowania binarnego należy użyć \x. Na przykład
\xA0 dopasowuje binarne a0 Hex.

[zbiór], [^zbiór]
(zbiór)

Pozwala dopasować jeden ze znaków należących do zbioru.
Jeśli pierwszym znakiem zbioru jest kareta (^), dopasowywane są
wszelkie znaki, które nie znajdują się w zbiorze. Znaki specjalne
prawego nawiasu kwadratowego (]) i łącznika (-) nie mają
znaczenia specjalnego, jeśli są używane jako pierwsze znaki
zbioru.
Za pomocą zbioru można także dopasować przedział znaków. Na
przykład wzorzec S-E określa zbiór znaków od S do E (włącznie).
Wzorzec [a-z] pozwala dopasować dowolny znak alfabetyczny,
a wzorzec [^]\-] odpowiada dowolnemu znakowi z wyjątkiem
znaków ], \ oraz -.
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Opcja

Opis

*
(gwiazdka lub asterysk)

Gwiazdka (*) umieszczona na końcu wyrażenia regularnego
pozwala dopasować dowolną liczbę wystąpień danego elementu
(także zero wystąpień).
Na przykład wyrażenie Soo\\* pozwala dopasować ciągi "Soo\",
"Soo\\", "Soo\\\" i "Soo\\\12".

+
(plus)

Plus (+) umieszczony na końcu wyrażenia regularnego pozwala
dopasować jedno lub więcej wystąpień danego elementu.
Na przykład wyrażenie Soo\\+ pozwala dopasować ciągi "Soo\",
"Soo\\" i "Soo\\\", ale nie "Soo\\\12".

Dodawanie komunikatu z powiadomieniem
W tym oknie dialogowym można wpisać tekst, który będzie wyświetlany w komunikatach z powiadomieniem przesyłanych
użytkownikom próbującym uzyskać dostęp do urządzeń z listy Blokowane urządzenia.

Urządzenie sprzętowe
W tym oknie dialogowym można dodawać lub edytować urządzenia na liście Urządzenia sprzętowe. Podczas
konfigurowania kontroli urządzeń można użyć listy Urządzenia sprzętowe.
Urządzeń niestandardowych nie można dodawać do klientów Mac ani ich edytować.
Table 478: Opcje urządzenia sprzętowego
Pole

Opis

Nazwa urządzenia

Należy wpisać opisową nazwę urządzenia lub kategorii urządzeń.

Identyfikator klasy

Należy wpisać identyfikator klasy urządzenia. W celu sprawdzenia identyfikatora klasy
urządzenia sprzętowego można użyć Edytora rejestru lub narzędzia DevViewer.

Identyfikator urządzenia

Należy wprowadzić identyfikator urządzenia dostarczony przez producenta. W celu
znalezienia identyfikatora urządzenia sprzętowego można użyć panelu sterowania
Menedżera urządzeń lub narzędzia DevViewer.

Uzyskiwanie dostawcy lub modelu urządzenia dla komputerów z systemem Windows za pomocą narzędzia DevViewer

Zasada zapory
Reguły: Reguły
Ta karta umożliwia pracę nad regułami zapory. Można dodawać, edytować, kopiować, wklejać, importować, dziedziczyć,
włączać lub wyłączać reguły zapory, a także zmieniać ich kolejność.
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Table 479: Karta Reguły
Opcja

Opis

Dziedzicz reguły zapory z grupy
nadrzędnej

Powoduje dziedziczenie reguł tylko z zasady zapory grupy nadrzędnej. Nie można
dziedziczyć reguł z zasady w lokalizacji, która dziedziczy wszystkie swoje zasady z grupy
nadrzędnej.
Dodawanie reguł zapory dziedziczonych z grupy nadrzędnej

Reguły zapory

Wyświetla reguły zapory. Można dodawać, edytować, usuwać i przenosić reguły na tej
liście.
Lista zawiera niebieską linię rozdzielającą. Reguły wyświetlane ponad linią rozdzielającą
mają wyższy priorytet niż reguły pod linią. Linii tej można użyć do rozdzielenia reguł
dziedziczonych z grupy nadrzędnej oraz reguł wdrożonych na poziomie podgrupy. Za
pomocą linii rozdzielającej można także skonfigurować priorytet reguł dotyczących
klientów objętych kontrolą mieszaną. Reguły ponad linią mają pierwszeństwo przed
regułami skonfigurowanymi przez użytkowników na komputerach klienckich. Reguły
i ustawienia zabezpieczeń stosowane przez użytkowników na klientach są scalane z
regułami wdrażanymi przez konsolę na klientach.

Dodaj regułę

Umożliwia dodanie reguły przy użyciu kreatora ułatwiającego skonfigurowanie działania,
hostów, usług sieciowych i ustawień rejestrowania dla reguły.

Dodaj pustą regułę

Powoduje dodanie pustej reguły do listy Reguły. Zapora ignoruje ustawienia pustej
reguły.

Przenieś w górę lub Przenieś w dół

Powoduje przeniesienie reguły o jeden wiersz w górę lub w dół listy. Reguły są
przetwarzane w takiej kolejności, w jakiej występują w tabeli.

Na liście Reguły są wyświetlane domyślne reguły zapory, dziedziczone reguły oraz reguły tworzone przez administratora.
Reguły są wyświetlane na liście i egzekwowane w takiej kolejności, w jakiej są ponumerowane.
Table 480: Kolumny listy Reguły
Nazwa
kolumny

Opis

Nie

Wyświetla kolejność, w jakiej zapora przetwarza reguły.
Kolejność reguł można zmienić, aby zmienić priorytety.

Włączona

Powoduje włączenie reguły. Brak zaznaczenia powoduje ignorowanie reguły przez zaporę.

Nazwa

Wyświetla nazwę reguły.
Aby edytować nazwę, należy ją kliknąć.

Działanie

Określa, co dzieje się z ruchem po spełnieniu następujących warunków reguły:
• Zezwalaj
Zezwala na ten rodzaj komunikacji.
• Blokuj
Blokuje wszelką komunikację tego typu.
• Zapytaj
Powoduje wyświetlenie pytania, czy użytkownik chce zezwolić na ruch, czy zablokować ruch.
Aby zmienić działanie, należy kliknąć je dwukrotnie.
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Nazwa
kolumny

Opis

Aplikacja

Określa aplikacje wyzwalające tę regułę.
Reguła jest stosowana, jeżeli aplikacja ta zostanie wykryta. Aplikację można określić na następujące
sposoby:
• Zdefiniować aplikację na podstawie nazwy pliku, opisu, rozmiaru, daty ostatniej modyfikacji lub
niepowtarzalnego identyfikatora pliku.
• Wybrać z listy aplikacji uruchamianych na komputerach klienckich.
Lista aplikacji

Host

Określa hosty wyzwalające tę regułę.
W przypadku tych komputerów można zidentyfikować określoną domenę DNS, hosta DNS, adres IP, zakres
adresów IP, adres MAC lub podsieć.
Dodawanie lub edytowanie hosta

Usługa

Określa usługi wyzwalające tę regułę.
Zazwyczaj określone typy usług używają określonych portów. Na przykład ruch internetowy (HTTP i HTTPS)
zazwyczaj odbywa się na portach 80 i 443. Na liście usług można grupować wiele portów.
Można wybrać usługę z listy lub zdefiniować dodatkowe usługi.
Regułę można zastosować do przychodzącego ruchu sieciowego, wychodzącego ruchu sieciowego lub ruchu
sieciowego w obu kierunkach.
Protokół

Dziennik

Określa, czy serwer ma utworzyć wpis w dzienniku, czy też wysłać wiadomość e-mail, kiedy zdarzenie związane z
ruchem spełni kryteria ustawione w tej regule.
Można wybrać jedną lub więcej z następujących opcji dziennika:
• Zapisz w dzienniku ruchu
• Zapisz w dzienniku pakietów
• Wyślij alert w wiadomości e-mail
W celu wysyłania wiadomości e-mail należy skonfigurować na karcie Powiadomienia strony Monitory alert
zabezpieczeń klienta, wyświetlany w przypadku jakiegokolwiek działania zapory.
Dodaj lub edytuj warunek powiadomienia

Dotkliwość

Przypisuje zdarzeniu poziom istotności.
Istotność jest wyświetlana w dzienniku zabezpieczeń.

Karta sieciowa

Określa karty sieciowe wyzwalające tę regułę. Można wybrać jedną lub wiele następujących kart:
• Wszystkie karty
• Dowolna sieć VPN
• Połączenie telefoniczne
• Ethernet
• Bezprzewodowa
• Więcej kart sieciowych
Umożliwia wybór z listy kart określonych producentów, a także niestandardowych kart dodanych samodzielnie.
Reguły oparte na kartach sieciowych są dostępne tylko w klientach dla systemu Windows.

Czas

Okres aktywności lub nieaktywności reguły. Można skonfigurować harmonogram uwzględniający lub wykluczający
okres aktywności reguły. Należy wprowadzić godzinę w formacie UTC.

Wygaszacz
ekranu

Określa, który z poniższych stanów wygaszacza ekranu ma wpływ na regułę:
• Włączony
• Wyłączony
• Dowolna
Stan wygaszacza ekranu nie ma wpływu na regułę.

Utworzono o

Określa, czy zasadę utworzono jako zasadę wspólną, czy niewspólną dla lokalizacji indywidualnej. W przypadku
zasady niewspólnej wyświetlana jest nazwa grupy, na przykład Sprzedaż.
Ta kolumna jest wyświetlana tylko w celach informacyjnych.
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Nazwa
kolumny
Opis

Opis
Udostępnia dodatkowe informacje dotyczące reguły, np. sposobu jej działania.
Opisu należy użyć do rozróżniania podobnych reguł.

Dodawanie nowej reguły zapory

Lista aplikacji
Za pomocą listy aplikacji można zdefiniować aplikację, która wyzwala regułę. Aplikację można zdefiniować, wprowadzając
informacje o niej lub wyszukując ją na liście zapamiętanych aplikacji. Zapamiętane aplikacje to lista aplikacji
uruchamianych na klientach.

Dodaj aplikację
W tym oknie dialogowym można zdefiniować aplikację wyzwalającą tę regułę zapory.
NOTE
Aby definiować regułę zapory za pomocą wszystkich pól poza Nazwa pola, funkcja Monitorowanie aplikacji
sieciowych musi być włączona. Jeżeli funkcja monitorowania aplikacji sieciowych jest wyłączona, zawartość tych
pól będzie ignorowana przy przetwarzaniu reguł.
Blokowanie potencjalnie zaatakowanych aplikacji sieciowych
Table 481: Opcje aplikacji
Opcja

Opis

Nazwa pliku

Ścieżka i nazwa pliku aplikacji dodawanej do listy aplikacji dla tej zasady.
Można na przykład wpisać c:\program files\internet explorer\iexplore.exe lub tylko
iexplore.*. Można użyć symbolu wieloznacznego, takiego jak * lub ?. Ścieżka jest ścieżką na komputerze
klienckim.

Opis pliku

Opis aplikacji, np. Internet Explorer.

Rozmiar

Dokładny rozmiar aplikacji w bajtach, np. 2534879.

Ostatnia
modyfikacja

Data ostatniego zapisania aplikacji, wyświetlana w następującym formacie:
• Rok
• Miesiąc
• Dzień
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Opcja

Opis

Niepowtarzalny
Niepowtarzalny identyfikator pliku to suma kontrolna, która jednoznacznie identyfikuje plik i jest
identyfikator pliku bardziej unikatowa niż nazwa pliku. Niepowtarzalny identyfikator pliku to 128-bitowy lub 256bitowy ciąg znaków utworzony za pomocą algorytmu mieszania MD5 lub SHA-256. Na przykład:
Cfca3291df528430fb6b2c526e9a04d0.
Aby utworzyć niepowtarzalny identyfikator pliku, można użyć narzędzia checksum.exe instalowanego razem z
klientem. Narzędzie to tworzy niepowtarzalny identyfikator pliku MD5 dla aplikacji danego klienta. Można także
użyć narzędzi innych firmy, które korzystają z algorytmu MD5 lub SHA-256 do tworzenia niepowtarzalnych
identyfikatorów plików.
Funkcja zapamiętywania aplikacji w konsoli oblicza sumę kontrolną MD5 i SHA-256 zapamiętywanych aplikacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o niepowtarzalnym identyfikatorze pliku dla aplikacji, można użyć
opcji Wyszukaj aplikacje na stronie Zasady. Zapamiętywanie aplikacji musi być włączone w ustawieniach
komunikacji klienta.
Niepowtarzalne identyfikatory plików są przydatne w przypadku dodawania aplikacji, która ma kilka wersji. Dla
każdej wersji należy dodać osobną aplikację z niepowtarzalnym identyfikatorem pliku. Do reguły zapory należy
na przykład dodać program Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11 z niepowtarzalnymi identyfikatorami plików
jako osobne aplikacje.

Karta sieciowa
To okno dialogowe umożliwia określanie karty sieciowej wyzwalającej regułę zapory. Jeżeli zostanie włączona karta
sieciowa z tej listy, reguła zapory będzie ignorować pozostałe karty.
Do listy kart sieciowych zainstalowanych domyślnie można dodawać niestandardowe karty sieciowe, a także je edytować
i usuwać. Jest to jednak możliwe tylko w odniesieniu do określonej reguły. Karty sieciowe dodawane w tym oknie
dialogowym są niedostępne dla innych zasad zapory. Kartę sieciową dostępną dla wszystkich reguł zapory należy dodać
za pośrednictwem listy Składniki zasad.
Table 482: Opcje karty sieciowej
Opcja

Opis

Zastosuj regułę do wszystkich kart
sieciowych

Powoduje zastosowanie reguły do dowolnej karty, a nie tylko kart wymienionych na liście.

Zastosuj regułę do następujących kart
sieciowych

Powoduje zastosowanie reguły tylko do włączonych kart.
Opcję tę można wybrać, aby dodać, edytować lub usunąć niestandardową kartę sieciową
w odniesieniu do wybranej reguły. Domyślnej karty sieciowej nie można edytować ani
usuwać.

Lista kart

Lista kart, które można włączać. Na liście tej są wyświetlane opisy i nazwy producentów
wszystkich kart.

Integracja z systemem Windows
Za pomocą tego okna dialogowego można kontrolować, kiedy zapora systemu Windows jest włączona i czy wyświetla
komunikat o włączeniu na komputerach klienckich.
Wyłączanie zapory systemu Windows
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Table 483: Opcje integracji z systemem Windows
Opcja
Wyłącz zaporę
systemu
Windows

Opis
Konfiguruje działanie podejmowane przez program Symantec Endpoint Protection, gdy wykryje on zaporę systemu
Windows na komputerze klienckim. Zapora systemu Windows zostanie przywrócona do stanu sprzed instalacji
programu Symantec Endpoint Protection, jeżeli:
• Odinstalujesz program Symantec Endpoint Protection.
• Wyłączysz zaporę programu Symantec Endpoint Protection.
Program Symantec Endpoint Protection zachowuje ustawienie zapory systemu Windows po nowej instalacji
produktu.
Dostępne są następujące opcje:
• Bez działania
Nie zmienia bieżącego ustawienia zapory systemu Windows.
• Wyłącz tylko raz
Wyłącza zaporę systemu Windows podczas uruchamiania systemu przy pierwszym wykryciu tej zapory przez
program Symantec Endpoint Protection. Przy następnych uruchomieniach program Symantec Endpoint
Protection nie wyłącza zapory systemu Windows.
• Wyłącz na stałe
Wyłącza zaporę systemu Windows podczas każdego uruchomienia systemu, jeśli program Symantec Endpoint
Protection wykryje, że zapora jest włączona.
• Przywróć w razie wyłączenia
Włącza zaporę systemu Windows przy uruchomieniu.
Note: W systemie Windows 7 i nowszych program Symantec Endpoint Protection nie wyłącza Zapory systemu
Windows, lecz przejmuje nad nią kontrolę. W panelu sterowania Zapory systemu Windows jest wyświetlany
komunikat Do zarządzania tymi ustawieniami służy aplikacja dostawcy Symantec Endpoint Protection.
Jednak opcje dostępne w tej zasadzie nadal działają zgodnie z oczekiwaniami.

Komunikat o
wyłączeniu
zapory
systemu
Windows

Konfiguruje komunikat o stanie zapory systemu Windows wyświetlany podczas uruchamiania na komputerach
klienckich.
• Włącz
Wyświetla przy uruchomieniu komputerów klienckich komunikat informujący o wyłączeniu zapory systemu
Windows.
• disable
Pomija wyświetlanie przy uruchomieniu komunikatu informującego o wyłączeniu zapory systemu Windows.

Karta sieciowa
Nową kartę sieciową można dodać do domyślnej listy kart sieciowych. Następnie za pomocą reguły zapory można
włączyć lub wyłączyć blokowanie ruchu tej karty sieciowej.
NOTE
Klient nie filtruje ani nie wykrywa ruchu sieciowego z urządzeń PDA (palmtopów).
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Table 484: Niestandardowe opcje karty sieciowej
Opcja

Opis

Typ karty sieciowej

Typ karty sieciowej. Karty sieciowe są urządzeniami sprzętowymi. Umożliwiają komputerom
komunikowanie się w sieci.

Nazwa karty sieciowej

Opis karty sieciowej.
Note: Ta opcja jest dostępna jedynie w przypadku, gdy to okno dialogowe zostanie otwarte z
poziomu listy Składniki zasad.

Identyfikacja karty sieciowej

Producent i marka karty sieciowej.
Aby sprawdzić nazwę karty sieciowej, na komputerze klienckim można otworzyć wiersz polecenia i
wprowadzić polecenie ipconfig/all.

Wybierz hosta
Użyj tej strony, aby określić, które urządzenia wyzwalają regułę zapory.
Domyślnie każdy host wyzwala regułę zapory. Można również dodać określonego hosta lub grupę hostów, aby wyzwolić
regułę zapory. Aby dodać hosta dostępnego dla dowolnej zasady zapory, utwórz grupę hostów z wieloma hostami w
składnikach zasad. Grupa hostów zostanie automatycznie dodana do listy hostów.
Wszystkie hosty są domyślnie włączone.
Można określić adres lub nazwę hosta w następujących sytuacjach:

• Urządzenie, które klient wyklucza ze sprawdzania przez zaporę lub sygnatury systemu zapobiegania włamaniom.
• Urządzenie, które wystawiający uwierzytelnienia komputer kliencki wyklucza z procesu uwierzytelniania typu peer-

to-peer. Wystawca uwierzytelnień normalnie blokuje ruch z klienta zdalnego próbującego nawiązać połączenie z
wystawcą uwierzytelnień. Wystawca uwierzytelnień nie blokuje komputerów z tej listy. W przypadku uwierzytelniania
typu peer-to-peer można określić tylko adres IP, zakres adresów IP i podsieć. Niektóre typy adresów są obsługiwane
przy definiowaniu hostów w zasadach zapory, ale nie w zasadach systemu zapobiegania włamaniom.

Należy zdefiniować urządzenie według relacji hosta źródłowego i docelowego lub relacji hosta zdalnego i lokalnego.
Każda z tych metod zapewnia taką samą funkcjonalność. Można zdefiniować wiele hostów źródłowych i wiele hostów
docelowych.
Table 485: Hosty źródłowy/docelowy i lokalny/zdalny
Opcja

Opis

Źródłowy/
docelowy

Host źródłowy i docelowy zależą od kierunku ruchu. Port źródłowy może w jednym przypadku należeć do
lokalnego komputera klienckiego, a w innym przypadku — do komputera zdalnego.
Ta relacja jest częściej stosowana w zaporach opartych na sieciach.

Lokalny/zdalny

Host lokalny to zawsze lokalny komputer kliencki, a host zdalny to zawsze komputer zdalny znajdujący się w
innym miejscu w sieci. Takie wyrażenie relacji hosta jest niezależne od kierunku ruchu.
Ta relacja jest częściej stosowana w zaporach hostów i stanowi prostszą metodę określania ruchu.

Relacja między hostami źródłowymi i docelowymi ilustruje relację źródłową i docelową w odniesieniu do kierunku ruchu.
Relacja między hostami lokalnymi i zdalnymi ilustruje relację hosta lokalnego i zdalnego hosta w odniesieniu do kierunku
ruchu.
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Relacje są oceniane przy użyciu następujących typów instrukcji:
Hosty zdefiniowane po obu stronach połączenia (między źródłem a celem)

Instrukcja OR

Wybrane hosty

Instrukcja AND

Przyjmijmy na przykład, że reguła definiuje jeden host lokalny i wiele hostów zdalnych. Gdy zapora analizuje pakiety,
host lokalny musi mieć odpowiedni adres IP. Inne adresy mogą być dopasowywane do dowolnego hosta zdalnego.
Na przykład można zdefiniować regułę zezwalającą na komunikację HTTP między hostem lokalnym a hostem
Symantec.com, Yahoo.com lub Google.com. Regułę taką można zastosować zamiast trzech oddzielnych reguł.

Dodawanie lub edytowanie hosta
Można określić adres lub nazwę hosta następujących komputerów:

• Komputera wyzwalającego regułę zapory
• Komputera, którego klient wyklucza ze sprawdzania przez zaporę lub sygnatury systemu zapobiegania włamaniom.
• Komputera, który wystawiający uwierzytelnienia komputer kliencki wyklucza z procesu uwierzytelniania P2P.

Wystawca uwierzytelnień normalnie blokuje ruch z klienta zdalnego próbującego nawiązać połączenie z wystawcą
uwierzytelnień. Wystawca uwierzytelnień nie blokuje komputerów z tej listy. W przypadku uwierzytelniania typu peerto-peer można określić tylko adres IP, zakres adresów IP i podsieć.
NOTE
Niektóre typy adresów są obsługiwane przy definiowaniu hostów w zasadach zapory, ale nie w zasadach
systemu zapobiegania włamaniom.
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Table 486: Opcje konfiguracji hosta
Typ
Typ adresu

Opis
Typ adresu hosta, dla którego połączenia są dozwolone lub blokowane.
W celu zdefiniowania hosta należy wybrać jedną z następujących opcji:
• Domena DNS
(Tylko zasady zapory) Unikatowy adres używany przez urządzenia do wzajemnej komunikacji przy
użyciu domeny DNS.
• Host DNS
(Tylko zasady zapory) Unikatowy adres używany przez urządzenia do wzajemnej komunikacji przy
użyciu domeny DNS.
• Adres IP
Unikatowy adres używany przez urządzenia do wzajemnej komunikacji przy użyciu adresu IP. W
przypadku zasad zapory można określić adres IPv4 lub IPv6.
Adres IP jest domyślnym typem adresu.
• Zakres adresów IP
Początkowy i Końcowy adres IP identyfikujący blok adresów IP. W przypadku zasad zapory można
określić adres IPv4 lub IPv6.
• Podsieć lokalna
(Tylko zasady zapory) Umożliwia ruch do podsieci lokalnej nawet w razie zmiany adresu IP podsieci
lokalnej. Ta opcja jest widoczna jedynie podczas dodawania lub edytowania listy hostów bezpośrednio
w ramach zasady zapory.
• Adres MAC
(Tylko zasady zapory) Unikatowy adres używany przez urządzenia do wzajemnej komunikacji przy
użyciu adresu MAC.
• Podsieć
Część adresu IP dotyczącą hosta można podzielić na dwie lub więcej podsieci. Maska podsieci służy
do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. W przypadku zasad zapory można
określić maskę podsieci IPv4 lub IPv6. Dla adresu IPv4 określa się wartości Adres podsieci i Maska
podsieci. Formatem maski podsieci dla IPv4 jest nnn.nnn.nnn.nnn, na przykład 255.255.255.0. W
przypadku protokołu IPv6, adres i maskę należy wprowadzić razem w polu tekstowym Maska podsieci
IPv6.

Dodawanie grup hostów

Grupy hostów
To okno dialogowe umożliwia utworzenie listy hostów. Można określić albo nazwę hosta, albo adres IP komputera, który
wyzwala regułę zapory. Do grupy hostów można dodać wiele hostów. Będzie ona wtedy dostępna z dowolnej reguły na
liście Reguły. Po dodaniu hosta z listy Reguły będzie on dostępny jedynie z jednej reguły.
Table 487: Opcje grup hostów
Opcja

Opis

Nazwa grupy

Określa nazwę grupy zdefiniowanych hostów.

Typ

Określa hosta przy użyciu domeny DNS, hosta DNS, adresu IP, zakresu adresów IP, adresu MAC
lub podsieci.

Treść

Określa kryteria typu hosta.
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Lista harmonogramów
Reguła jest aktywna lub nieaktywna w ciągu pewnego okresu czasu. Za pomocą tego okna dialogowego można dodawać,
modyfikować i usuwać takie okresy.
Wszystkie okresy na liście są włączone automatycznie. Aby wyłączyć pewien okres w odniesieniu do wybranej reguły,
należy usunąć daną pozycję z tabeli.
Table 488: Opcje listy harmonogramów
Opcja

Opis

Dowolny czas z wyjątkiem

Definiuje okres, w którym reguła jest nieaktywna. Należy wprowadzić godzinę w formacie UTC.
Zaznaczenie pola wyboru Dowolny czas z wyjątkiem można usunąć, aby zastosować regułę do
wybranego okresu.

Czas

Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz częstotliwość harmonogramu. Należy wprowadzić godzinę
w formacie UTC.

Dodawanie harmonogramu
Za pomocą tego okna dialogowego można skonfigurować lub edytować harmonogram aktywności bądź nieaktywności
reguły zapory. Można na przykład wyłączyć regułę na czas instalowania nowych aplikacji.
Table 489: Opcje harmonogramów
Opcja

Opis

Przedział czasu

Określa przedział czasu, w którym reguła zapory jest aktywna lub nieaktywna.
Przedział czasu wskazywany jest w godzinach, minutach i sekundach rozpoczęcia oraz zakończenia.
Można na przykład ustawić wykrywanie przez zaporę, czy klienci uruchamiają pewne aplikacje w
godzinach pracy firmy. W takiej sytuacji można ustawić godzinę rozpoczęcia na 8:00, a godzinę
zakończenia na 17:30. Należy wprowadzić godzinę w formacie UTC.

Miesiące i dni

Określa częstotliwość harmonogramu przy użyciu następujących opcji:
• Miesiąc
Jeden lub wszystkie 12 miesięcy roku.
• Codziennie
Wszystkie siedem dni tygodnia.
• Weekendy
Tylko soboty i niedziele.
• Dni robocze
Od poniedziałku do piątku.
• Określ dni
Jeden lub więcej dni tygodnia.
Note: Pozycję Określ dni należy kliknąć, aby jako weekend wskazać inne dni niż sobotę i niedzielę.

Lista usług
Usługa sieciowa jest to zbiór protokołów i numerów portów zgrupowanych pod jedną nazwą. Na przykład, przechodzący
przez serwer HTTP używa portów lokalnych TCP 80 i 443. Lista usług sieciowych zawiera najczęściej używane usługi
sieciowe, takie jak serwer DHCP i różne sieci VPN.
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Można dodać usługę sieciową tylko dla wybranej reguły. To znaczy, że po utworzeniu innej reguły usługa ta nie będzie
widoczna na liście usług tej reguły. Aby usługa była dostępna dla każdej reguły zapory, należy dodać usługę do listy
Usługa sieciowa w obszarze Składniki zasad.
Wszelkie usługi sieciowe dodawane z listy reguł zapory są umieszczane na początku listy usług tej reguły. Usługi
sieciowe dodawane w obszarze Składniki zasad są umieszczane końcu listy Usługa sieciowa.
Table 490: Opcje usług sieciowych
Opcja

Opis

Włącz

Uaktywnia usługę. Jeśli niezaznaczona, reguła ignoruje tę usługę.

Nazwa usługi

Wyświetla nazwę usługi.
Można dodać tylko jeden protokół na jedną usługę.

Treść

Wyświetla listę typów protokołów każdej usługi oraz port i kierunek ruchu, który definiuje protokół.

Protokół
Można wybrać usługi sieciowe uaktywniające regułę zapory. Usługa jest definiowana na podstawie wykorzystywanego
protokołu i portu oraz kierunku ruchu.
Zdefiniować można następujące protokoły:
TCP

Port lub zakresy portów.

UDP

Port lub zakresy portów.

ICMP

Użytkownik może określić typ i kod.

IP

Numer protokołu (typ protokołu IP).
Przykłady: Typ 1 = ICMP, Typ 6 = TCP, Typ 17 = UDP
Jest to ustawienie domyślne w przypadku dodawania protokołów.

Ethernet

Typ ramki Ethernet.
Przykłady: Typ 0x0800 = IPv4, Typ 0x8BDD = IPv6, Typ 0x8137 = IPX

Ustawienia protokołów TCP i UDP
Opcje protokołów ICMP, IP i Ethernet
Definiując wyzwalacze usług oparte na protokołach TCP lub UDP, określa się porty po obu stronach opisanego połączenia
sieciowego. Porty określa się zwyczajowo jako źródłowe lub docelowe w połączeniu sieciowym.
Relacje usługi sieciowej można zdefiniować w jeden z następujących sposobów:
Źródłowy/docelowy

Port źródłowy i docelowy zależą od kierunku ruchu. Port źródłowy może w jednym przypadku należeć
do lokalnego komputera klienckiego, a w innym do komputera zdalnego.

Lokalny/zdalny

Lokalny komputer hosta zawsze jest właścicielem portu lokalnego, a zdalny komputer jest zawsze
właścicielem portu zdalnego. Takie wyrażenie relacji portu jest niezależne od kierunku ruchu.

Kierunek ruchu określa się, definiując protokół.
Zdefiniować można większą liczbę protokołów. Reguła może na przykład uwzględniać protokoły ICMP, IP i TCP. Reguła
opisuje większą liczbę możliwych połączeń pomiędzy zidentyfikowanymi komputerami klienckimi lub używanych przez
aplikację. Dodając wiele portów TCP/UDP lub typów protokołów, należy pamiętać o rozdzielaniu ich przecinkami.
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Table 491: Ustawienia protokołów TCP i UDP
Opcja

Opis

Źródłowy/docelowy

Określa numer portu w następujących polach:
• Port źródłowy
Port, z którego pochodzi pakiet. W przypadku ruchu przychodzącego źródłem jest port zdalny.
W przypadku ruchu wychodzącego źródłem jest port lokalny.
• Port docelowy
Port, do którego skierowany jest pakiet. W przypadku ruchu przychodzącego portem
docelowym jest port lokalny. W przypadku ruchu wychodzącego portem docelowym jest port
zdalny.
Kliknij przycisk >> w celu wyświetlenia dostępnych numerów portów.
Jeżeli na przykład komputer kliencki łączy się z pulpitem zdalnym, gdy ruch jest wychodzący,
port źródłowy jest losowy, a portem docelowym jest TCP 3389. Jeżeli z tym klientem połączy się
inny komputer jako pulpit zdalny, ruch będzie przychodzący, ale port źródłowy i port docelowy
pozostaną takie same. Port źródłowy jest nadal losowy, a port docelowy to TCP 3389.

Lokalny/zdalny

Określa numer portu w następujących polach:
• Port lokalny
Komputer kliencki
• Port zdalny
Port na komputerze komunikującym się z komputerem klienckim.
Kliknij przycisk >> w celu wyświetlenia dostępnych numerów portów.
Na przykład, jeżeli komputer kliencki łączy się z pulpitem zdalnym, portem zdalnym jest port TCP
3389. Port lokalny jest taki sam, zarówno dla ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego.
Jeżeli numer portu nie zostanie wybrany, regułę będą uaktywniać wszystkie porty. Jeżeli
wprowadzony zostanie jedynie numer portu lokalnego, regułę uaktywniać będzie określony port
lokalny i wszystkie porty zdalne.

Kierunek

Umożliwia określenie kierunku ruchu w następujący sposób:
• Oba
Ruch odbywa się w obie strony pomiędzy klientem a siecią.
Jest to ustawienie domyślne.
• Przychodzący
Ruch przebiega od sieci do klienta.
• Wychodzący
Ruch przebiega od klienta do sieci.

UDP z analizą stanową

Zapewnia analizę stanową sesji UDP.
W przypadku protokołu TCP analiza stanowa jest zapewniona automatycznie.
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Table 492: Opcje protokołów ICMP, IP i Ethernet
Typ protokołu

Opis

ICMP lub ICMPv6

Steruje komunikatami zgłaszającymi błędy w komunikacji, np. Odpowiedź z echem.
Protokół ICMP obejmuje następujące pola:
• Typ ICMP
Lista oznaczeń liczbowych ISO protokołów.
Kliknij przycisk >> w celu wyświetlenia listy dostępnych typów i kodów.
• Kod ICMP
Pola kodu typu protokołu ICMP.
• Kierunek pakietu
Opcja domyślna to Oba.

IP

Określa następujące pola protokołu IP:
• Typ protokołu
Numery protokołu IP używane w polu protokołu pakietów IPv4 oraz w polu nagłówka pakietów IPv6.
Kliknięcie przycisku >> z prawej strony pola tekstowego powoduje wyświetlenie listy dostępnych
typów i oznaczeń liczbowych ISO.
• Kierunek protokołu
Kierunek ruchu pomiędzy siecią a klientem. Ruch z sieci do klienta jest przychodzący, a od klienta do
sieci — wychodzący.
Opcja domyślna to Oba.
• Stosuj tylko do pofragmentowanych pakietów
Pakiety IP mogą być dzielone na mniejsze pakiety na potrzeby niektórych segmentów sieci. Aby
zapobiec blokowaniu niepełnych pakietów przez zaporę i dopuścić je przy użyciu protokołu ICMP,
można włączyć tę opcję.

Ethernet

Określa następujące pola protokołu Ethernet:
• Typ protokołu
Typy sieci Ethernet.
• Kierunek protokołu
Kierunek połączenia pomiędzy siecią a klientem.
Opcja domyślna to Oba.
Protokoły Ethernet to grupa sieci LAN uwzględniona w standardzie IEEE 802.3.

Usługa sieciowa
Usługa sieciowa jest to zbiór protokołów i numerów portów zgrupowanych pod jedną nazwą. Lista usług sieciowych
zawiera najczęściej używane usługi sieciowe, takie jak serwer DHCP i różne sieci VPN. Można też dodać niestandardowe
usługi sieciowe. W celu uwzględnienia w regule zapory należy wybrać albo predefiniowaną usługę sieciową, albo usługę
niestandardową.
Definiowane usługi sieciowe są dodawane na końcu listy.
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Table 493: Opcje usług sieciowych
Opcja

Opis

Nazwa usługi

Nazwa usługi.
W razie dodania usługi blisko spokrewnionej z inną usługą należy podać opis wskazujący różnice
między nimi.

Typ protokołu

Typ protokołu każdej z usług.
Dla każdej usługi można podać kilka protokołów.
W przypadku wybrania protokołu można go edytować lub usunąć.

Treść

Numer portu i kierunek ruchu, który definiuje protokół.

Reguły wbudowane
Od wersji 14.2 adresy IPv4 i IPv6 są obsługiwane jako odniesienia do adresów. We wcześniejszych wersjach obsługiwane
są tylko adresy IPv4.
Table 494: Dozwolone protokoły ruchu i Inne ustawienia
Opcja

Opis

Włącz Smart DHCP*

Zezwala jedynie na wychodzące żądania DHCP i przychodzące odpowiedzi DHCP. Włączenie opcji
Smart DHCP powoduje również włączenie mechanizmu odnawiania DHCP.
W przypadku wyłączenia tego ustawienia w celu korzystania z usługi DHCP konieczne jest utworzenie
reguły zapory zezwalającej na ruch UDP na portach zdalnych 67 (bootps) i 68 (bootpc).
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest używany do przypisywania dynamicznych
adresów IP komputerom w sieci. W przypadku używania adresów dynamicznych komputer może
uzyskiwać inny adres IP przy każdym łączeniu się z siecią firmową. Protokół DHCP obsługuje
zarówno statyczne, jak i dynamiczne adresy IP. Korzystanie z adresów dynamicznych upraszcza
administrowanie siecią, ponieważ oprogramowanie zarządza adresami IP. W przeciwnym przypadku
administrator musi ręcznie przypisać unikatowy adres IP za każdym razem, gdy do sieci firmowej
dodawany jest nowy komputer. Jeżeli klient zostanie przeniesiony z jednej podsieci do innej, usługa
DHCP wprowadzi odpowiednie zmiany w konfiguracji protokołu IP tego klienta.
Domyślnie ta opcja jest włączona.

Włącz Smart DNS*

Zezwala jedynie na wychodzące żądania DNS i odpowiadające im odpowiedzi przychodzące z
przypisanych serwerów DNS.
Jeżeli po wysłaniu przez komputer żądania DNS w ciągu pięciu sekund odebrana zostanie odpowiedź,
oprogramowanie zezwoli na komunikację. Wszystkie inne pakiety DNS są odrzucane.
Jeśli ustawienie to zostanie wyłączone, w celu korzystania z usługi DNS należy utworzyć regułę
zapory zezwalającą na ruch UDP na porcie zdalnym 53 (domain).
Domyślnie ta opcja jest włączona.
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Opcja

Opis

Włącz Smart WINS

Zezwala jedynie na wychodzące żądania WINS i odpowiadające im odpowiedzi przychodzące z
przypisanych serwerów WINS.
Jeżeli po wysłaniu przez komputer żądania WINS w ciągu pięciu sekund odebrana zostanie
odpowiedź, oprogramowanie zezwoli na komunikację. Wszystkie inne pakiety WINS są odrzucane.
Jeśli ustawienie to zostanie wyłączone, w celu korzystania z usługi WINS należy utworzyć regułę
zapory zezwalającą na pakiety UDP na porcie zdalnym 137.
Usługa WINS oferuje rozproszoną bazę danych, w której rejestrowane i ustalane są dynamiczne
mapowania nazw NetBIOS komputerów i grup używanych w sieci. Usługa WINS mapuje nazwy
NetBIOS na adresy IP. Usługa WINS jest używana do rozpoznawania nazw NetBIOS w sieciach z
trasami, w których używana jest usługa NetBIOS over TCP/IP. Nazwy NetBIOS są wymagane w celu
korzystania z usług sieciowych w starszych wersjach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Protokół
nadawania nazw NetBIOS jest zgodny z protokołami sieciowymi innymi niż TCP/IP, takimi jak NetBEUI
lub IPX/SPX. Usługa WINS została jednak opracowana specjalnie z myślą o obsłudze protokołu
NetBIOS over TCP/IP (NetBT). Usługa WINS upraszcza zarządzanie przestrzenią nazw NetBIOS w
sieciach TCP/IP.
Domyślnie ta opcja jest włączona.

Zezwalaj na ruch Token
Ring

Zezwala na dostęp do sieci komputerom klienckim łączącym się za pośrednictwem karty typu token
ring, bez względu na reguły zapory klienta.
Jeżeli ustawienie to zostanie wyłączone, cały ruch pochodzący z komputerów łączących się z siecią
firmową za pomocą karty Token Ring będzie blokowany. Zapora nie filtruje ruchu token ring. Możliwe
jest tylko całkowite zablokowanie albo całkowite odblokowanie ruchu token ring.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Włącz ochronę systemu
NetBIOS

Umożliwia zablokowanie ruchu systemu NetBIOS z zewnętrznej bramy.
Użytkownik może korzystać z funkcji udostępniania plików i drukarek w otoczeniu sieciowym w sieci
LAN i chronić komputer przed atakami z wykorzystaniem systemu NetBIOS z sieci zewnętrznych.
Włączenie tej opcji blokuje pakiety systemu NetBIOS (UDP 88, UDP 137, UDP 138, TCP 135, TCP
139, TCP 445 i TCP 1026) pochodzące z adresów IPv4 i IPv6, które nie należą do zdefiniowanych
wewnętrznych zakresów ICANN.
Note: Włączenie funkcji ochrony systemu NetBIOS może spowodować problem z programem
Microsoft Outlook, jeżeli komputer kliencki łączy się z serwerem Microsoft Exchange znajdującym się
w innej podsieci. Adres IP serwera można dodać do listy komputerów wykluczonych z działania funkcji
zapobiegania włamaniom. Program Symantec Endpoint Protection przetwarza listę wykluczonych
komputerów przed przetworzeniem reguł wbudowanych.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Włącz odwrotną translację
adresu DNS

Umożliwia wykonanie przez zaporę odwrotnej translacji adresu DNS na adresach IP i porównanie
nazwy domeny z nazwą zdefiniowaną w regule zapory. Dotyczy jedynie reguł, w których definicjach
hostów są używane nazwy domen.
Note: Ta opcja powinna być włączona w przypadku korzystania z jakichkolwiek reguł DNS zapory.
Jeśli ta opcja jest wyłączona, zapora nie może zastosować reguły DNS do ruchu korzystającego z
adresu IP domeny. Zazwyczaj bezpieczniejsze jest określanie w regułach zapory adresów IP zamiast
nazw domen.
Po włączeniu tej opcji komputer kliencki może mieć obniżoną wydajność, jeśli odpowiedź z serwerów
DNS jest przesyłana powoli.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

* Te opcje są jedynymi obsługiwanymi przez klientów systemu Mac.

Ustawienia ochrony i trybu ukrywania
Ustawienia ukrywania są niedostępne dla zapory systemu Mac.
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Table 495: Ustawienia ochrony i trybu ukrywania
Opcja

Opis

Włącz wykrywanie skanowania
portów

Monitoruje wszystkie pakiety wychodzące zablokowane przez dowolną regułę zabezpieczeń. Jeśli
reguła blokuje w krótkim czasie kilka różnych pakietów na różnych portach, program Symantec
Endpoint Protection tworzy wpis w dzienniku zabezpieczeń.
Wykrywanie skanowania portów nie blokuje żadnych pakietów. Należy utworzyć zasadę
zabezpieczeń w celu blokowania ruchu w razie skanowania portów.

Włącz wykrywanie ataków typu
odmowa obsługi

Wykrycie ataku DoS to typ wykrycia włamania. Gdy to ustawienie jest włączone, klient blokuje
ruch, jeśli wykryje wzorzec na podstawie znanych sygnatur, bez względu na numer portu i typ
protokołu internetowego.

Włącz przeciwdziałanie
fałszowaniu adresów MAC

Zezwala na przychodzący i wychodzący ruch tylko wtedy, gdy do danego hosta wysłano żądanie
dotyczące jednego z następujących protokołów:
• ARP (Address resolution protocol)
• NDP (Neighbor Discovery Protocol)
Pozostały nieoczekiwany ruch tego typu jest blokowany i rejestrowany w dzienniku zabezpieczeń.
Adresy MAC (Media Access Control) są adresami sprzętowymi identyfikującymi komputery,
serwery i routery. Niektórzy hakerzy fałszują adresy MAC w celu przechwycenia sesji komunikacji
między dwoma komputerami. Jeżeli komputer A chce komunikować się z komputerem B, może
wysłać do niego pakiet.
Funkcja przeciwdziałania fałszowaniu adresów MAC chroni komputer użytkownika przed
możliwością zresetowania tabeli adresów MAC przez inny komputer. Przykładowo: po wysłaniu
przez komputer komunikatu żądania ARP REQUEST klient zezwala na odbiór związanego z
nim komunikatu odpowiedzi ARP RESPOND w ciągu 10 sekund. Wszystkie nieoczekiwane
komunikaty odpowiedzi ARP RESPOND są odrzucane przez klienta.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Automatyczne blokowanie
adresu IP atakującego

Automatycznie blokuje adres IP znanego intruza przez konfigurowaną liczbę sekund.

Włącz tryb ukrywania
przeglądania Internetu

Wykrywa ruch HTTP z przeglądarki internetowej na wszystkich portach. Usuwa nazwę i numer
wersji przeglądarki, system operacyjny i stronę internetową, z której nastąpiło przejście do danej
strony. Dzięki temu witryny internetowe nie uzyskują informacji o przeglądarce ani systemie
operacyjnym użytkownika. Opcja ta nie powoduje wykrywania ruchu HTTPS (SSL).
Warning! Tryb ukrywania przeglądania Internetu może spowodować nieprawidłowe działanie
niektórych witryn internetowych. Niektóre serwery internetowe budują strony na podstawie
informacji o przeglądarkach. Ponieważ opcja ta powoduje usunięcie informacji o przeglądarce,
niektóre strony internetowe mogą się nie wyświetlać prawidłowo bądź wcale. Tryb ukrywania
przeglądania Internetu powoduje usunięcie sygnatury przeglądarki, HTTP_USER_AGENT, z
nagłówka żądania HTTP i zastąpienie jej sygnaturą ogólną.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
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Opcja
Włącz zmianę sekwencji TCP

Opis
Włączenie tej opcji zapobiega fałszowaniu lub podszywaniu się pod adresy IP przez intruza.
Hakerzy wykorzystują fałszowanie adresów IP do przejęcia sesji komunikacji między dwoma
komputerami, np. A i B. Haker może wysłać pakiet danych, który powoduje, że komputer
A przerywa komunikację. Następnie haker może podszyć się pod komputer A i nawiązać
komunikację z komputerem B, a następnie zaatakować go. Aby chronić komputer, funkcja zmiany
sekwencji TCP powoduje generowanie losowych numerów sekwencji TCP.
Note: Funkcja maskowania niepowtarzalnego identyfikatora systemu operacyjnego działa
najskuteczniej przy włączonym mechanizmie zmiany sekwencji TCP.
Warning! Mechanizm zmiany sekwencji TCP powoduję zmianę numeru sekwencji TCP podczas
działania usługi na komputerze klienckim. Numer sekwencji jest inny podczas działania i
niedziałania usługi. W związku z tym połączenia sieciowe zostają przerwane wskutek wyłączenia
bądź włączenia usługi zapory. Pakiety TCP/IP używają sekwencji numerów sesji do komunikacji
z innymi komputerami. Kiedy program kliencki nie działa, komputer kliencki używa schematu
numerowania systemu Windows. Kiedy program kliencki działa i włączony jest mechanizm zmiany
sekwencji TCP, komputer kliencki używa innego schematu numerowania. Jeżeli usługa działająca
na kliencie zostanie nagle zatrzymana, przywrócony zostanie schemat numerowania systemu
Windows, a system Windows odrzuci pakiety takiego ruchu. Mechanizm zmiany sekwencji TCP
może spowodować problemy ze zgodnością z niektórymi kartami sieciowymi, wskutek których
klient blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Włącz maskowanie
Opcja ta zapobiega wykryciu przez program systemu operacyjnego komputera klienckiego. Klient
niepowtarzalnego identyfikatora zmienia czas TTL i wartość identyfikatora pakietów TCP/IP, aby zapobiec identyfikacji systemu
systemu operacyjnego
operacyjnego przez program.
Note: Funkcja maskowania niepowtarzalnego identyfikatora systemu operacyjnego działa
najskuteczniej przy włączonym mechanizmie zmiany sekwencji TCP.
Warning! Mechanizm zmiany sekwencji TCP może spowodować problemy ze zgodnością
z niektórymi kartami sieciowymi, wskutek których klient blokuje cały ruch przychodzący i
wychodzący.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Ustawienia uwierzytelniania P2P
Uwierzytelnianie P2P uniemożliwia komputerowi zdalnemu połączenie z komputerem klienckim do chwili, gdy komputer
kliencki uwierzytelni ten komputer zdalny.
Table 496: Ustawienia uwierzytelniania P2P
Opcja

Opis

Włącz uwierzytelnianie P2P

Włącza uwierzytelnianie P2P.
Domyślnie opcja nie jest zaznaczona.

Maksymalna liczba prób
uwierzytelnienia w jednej sesji

Liczba wezwań komputera zdalnego do odpowiedzi przez komputer kliencki. Komputer
kliencki wysyła wezwanie, gdy nie otrzymuje odpowiedzi od komputera zdalnego.
Przekroczenie tej liczby skutkuje niepowodzeniem uwierzytelnienia komputera zdalnego
na komputerze klienckim.
Wartość domyślna to trzy próby.

Czas między próbami uwierzytelnienia
(w sekundach)

Czas między dwoma kolejnymi próbami uwierzytelnienia.
Wartość domyślna to trzy sekundy.
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Opcja

Opis

Czas, po którym komputer zdalny
może być ponownie uwierzytelniony (w
sekundach)

Liczba sekund, po której upływie komputer zdalny może ponownie podjąć próbę
uwierzytelnienia na komputerze klienckim.
Wartość domyślna to 30 sekundy.

Czas blokowania odrzuconego
komputera zdalnego (w sekundach)

Liczba sekund, przez którą odrzucony komputer zdalny nie może ponownie podjąć próby
uwierzytelnienia na komputerze klienckim.
Wartość domyślna to 30 sekundy.

Czas bezczynności między
uwierzytelnionym komputerem a
klientem, po którym sesja zostaje
zakończona (w sekundach)

Wyrażony w sekundach limit czasu bezczynności między dwoma komputerami, po
którym sesja zostaje zamknięta.
Wartość domyślna to 40 sekundy.

Wyklucz hosty z uwierzytelniania

Hosty, które mają być wykluczone z uwierzytelniania, a wymiana danych z nimi ma być
dozwolona.

Monitorowanie aplikacji sieciowych dla <nazwa grupy>
Można skonfigurować, czy komputer kliencki monitoruje aplikacje próbujące uzyskać dostęp do sieci.
Table 497: Opcje monitorowania aplikacji sieciowych
Opcja

Opis

Włącz monitorowanie aplikacji
sieciowych

Umożliwia klientowi monitorowanie zmian w aplikacjach uruchomionych na komputerze
klienckim.

Gdy wykryta zostanie zmiana aplikacji

Określa działanie wykonywane przez zaporę wobec aplikacji, w której klient wykrył
zmiany. Dostępne są następujące działania:
• Zapytaj
• Blokuj ruch
• Zezwalaj i rejestruj

Dodatkowy tekst do wyświetlenia

Dodaje tekst do standardowego komunikatu wyświetlanego na komputerze klienckim,
gdy klient wykryje zmianę w aplikacji.
Note: Długość tekstu wyświetlanego w tym powiadomieniu na komputerze klienckim
jest ograniczana przez system operacyjny. Aby uniknąć obcięcia tekstu powiadomienia,
należy ograniczyć dodawany tekst do nie więcej niż 120 znaków.

Lista aplikacji niemonitorowanych

Wyświetla listę aplikacji, które nie są monitorowane przez klienta.

Włączona

Włącza ignorowanie przez klienta aplikacji, które zmieniają się na komputerze klienckim.
To pole wyboru należy wyczyścić, aby monitorować aplikację znajdującą się na liście.
Note: To pole wyboru jest wyświetlane tylko wtedy, gdy na liście wyświetlane są
aplikacje.

Dodaj

Umożliwia zdefiniowanie aplikacji w celu monitorowania.

Dodaj z

Umożliwia zdefiniowanie aplikacji w celu monitorowania poprzez filtrowanie aplikacji na
liście zapamiętanych aplikacji.
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Zasada systemu zapobiegania włamaniom
Wykluczone hosty
W niektórych sytuacjach sygnatury systemu zapobiegania włamaniom powinny ignorować ruch do i z pewnych
komputerów klienckich. Niektóre komputery w sieci wewnętrznej mogą na przykład być skonfigurowane do celów
testowych.
Wykluczone hosty nie wymagają uwierzytelniania P2P. Gdy klient wystawiający uwierzytelnienia odbiera nowych ruch
przychodzący od klienta zdalnego, wystawca uwierzytelnień najpierw sprawdza, czy klient zdalny znajduje się na liście
Wykluczone hosty. Jeśli klient zdalny znajduje się na liście, wystawca uwierzytelnień zezwala na ruch i nie uruchamia
uwierzytelniania P2P.
NOTE
Wykluczone hosty są obsługiwane tylko w przypadku zapobiegania włamaniom sieciowym.
Table 498: Wykluczone hosty
Opcja

Opis

Włączona

Gdy opcja Włączona jest zaznaczona:
• System zapobiegania włamaniom ignoruje ruch do i z określonego komputera.
• Uwierzytelnianie P2P nie jest uruchamiane na określonym komputerze.
Gdy opcja Włączona nie jest zaznaczona:
• System zapobiegania włamaniom sprawdza ruch do i z określonego komputera.
• Uwierzytelnianie P2P jest uruchamiane na określonym komputerze.
Jeśli host zostanie dodany z listy Składniki zasad, można go włączyć i wyłączyć. W przypadku
dodawania hosta za pomocą kliknięcia pozycji Dodaj host zostaje automatycznie włączony. Aby
wyłączyć hosta, należy go usunąć z listy.

Nazwa grupy

Przedstawia nazwę grupy hostów. Pole to wyświetlane jest tylko po dodaniu grupy hostów z listy
Składniki zasad.
Nie można edytować grup hostów, można je tylko włączyć lub wyłączyć.

Treść

Określa typ i zawartość hosta.

Wyjątki
Ta tabela umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie wyjątków sygnatur systemu zapobiegania włamaniom na komputerach
z systemem Windows lub Mac. Użytkownik może tworzyć wyjątki sygnatur pobierane do klienta w ramach zawartości
LiveUpdate. Sygnatury te nie są widoczne w zasadach do momentu pobrania przez serwer zarządzania zawartości z
usługi LiveUpdate. W przypadku komputerów Mac można również utworzyć wyjątki dla wielu wbudowanych sygnatur
dostępnych po zainstalowaniu serwera zarządzania.
W odniesieniu do sygnatur sieciowych można zmienić działanie domyślne i działanie związane z zapisem do dziennika.
Zmianę działania domyślnego i działania związane z zapisem do dziennika można wykonać przed pobraniem sygnatur
sieciowych na klienta może być potrzebna.
NOTE
Nie można zmienić domyślnego sposobu działania sygnatur przeglądarek. Sygnatury przeglądarek są
obsługiwane jedynie w systemie Windows.
Aby usunąć wyjątek, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć pozycję Usuń. Jeśli działanie po edycji jest takie samo, jak
oryginalne działanie sygnatury sieciowej, sygnatura pozostanie na liście wyjątków.
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Table 499: Opcje wyjątków
Opcja

Opis

Identyfikator

Identyfikator przypisywany przez firmę Symantec każdej sygnaturze.

Nazwa sygnatury

Nazwa sygnatury.

Dotkliwość

Poziom zagrożenia powodowany przez pakiet danych, jeśli zostanie wykryty przez sygnaturę.

Kategorie

Typ sygnatury.

Działanie

Działanie podejmowane przez klienta wobec pakietu ruchu pasującego do sygnatury systemu zapobiegania
włamaniom.

Dziennik

Działanie rejestrowania podejmowane przez klienta wobec pakietu ruchu pasującego do sygnatury systemu
zapobiegania włamaniom.

Ustawienia Zapobiegania włamaniom
Na tej stronie można włączyć lub wyłączyć ustawienia systemu zapobiegania włamaniom klienta.
NOTE
Obok niektórych opcji wyświetlana jest ikona kłódki. Klikając ikonę kłódki, można zablokować lub odblokować
daną opcję na komputerach klienckich. Gdy opcja jest zablokowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.
Table 500: Opcje systemu zapobiegania włamaniom
Opcja

Opis

Włącz funkcję Zapobieganie Stosuje sygnatury systemu zapobiegania włamaniom sieciowym, wyjątki systemu zapobiegania
włamaniom sieciowym
włamaniom oraz sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom do ruchu
przychodzącego oraz wychodzącego na kliencie.
Ataki pochodzące z Internetu są rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń. Można skonfigurować
powiadomienia, które będą wyświetlane, gdy komputer kliencki wykryje atak.
Zazwyczaj ta opcja powinna być zawsze włączona. Domyślnie ta opcja jest włączona.
Włącz wykluczone hosty

Włącza listę komputerów, w przypadku których klient ignoruje cały ruch przychodzący i wychodzący.
Klient nie stosuje reguł zapory ani nie dopasowuje sygnatur systemu zapobiegania włamaniom do
komputerów z listy. Klient nie sprawdza również tych komputerów pod względem skanowania portów,
przeciwdziałania fałszowaniu adresów MAC ani ataków typu „odmowa obsługi”.

Włącz reputację adresu URL Identyfikuje zagrożenia pochodzące z domen i adresów URL, które mogą dostarczać złośliwe treści,
takie jak złośliwe oprogramowanie, próby dokonania oszustwa, wyłudzenia informacji oraz spam itp.
Reputacja adresu URL blokuje dostęp do adresów internetowych, które są identyfikowane jako znane
źródła ze złośliwą zawartością. Informacje z odwiedzonych adresów URL są wysyłane do Broadcom w
celu uzyskania oceny reputacji.
Reputacja adresów URL wymaga definicji SymPlatform i definicji IPS pobranych z usługi Symantec
LiveUpdate.
Dostępne w wersji 14.3 RU1.
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Opcja

Opis

Włącz funkcję Zapobieganie Stosuje sygnatury systemu zapobiegania włamaniom do przeglądarki do ruchu przychodzącego oraz
włamaniom do przeglądarki wychodzącego przeglądarki na kliencie.
systemu Windows
Note: Ta opcja jest obsługiwana na klientach Symantec Endpoint Protection uruchomionych w
systemie Windows.
Gdy ta opcja jest włączona, klient porównuje sygnatury przeglądarek do ruchu przychodzącego
oraz wychodzącego z przeglądarek. Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer i Firefox. Inne
przeglądarki nie są obsługiwane. Informacje o konkretnych wersjach przeglądarek znajdują się w
dokumencie:
Obsługiwane przeglądarki do zapobiegania włamaniom do przeglądarki w programie Endpoint
Protection
Ataki na przeglądarki są rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń.
W przypadku niektórych ataków na przeglądarki funkcja zapobiegania włamaniom wymaga, aby klient
zamknął przeglądarkę. Na komputerze klienckim wyświetlane jest powiadomienie.
Zazwyczaj ta opcja powinna być zawsze włączona. Domyślnie ta opcja jest włączona.
Rejestruj wykryte
zagrożenia, ale ich nie
blokuj

Tej opcji należy używać do monitorowania zdarzeń, które usługa zapobiegania włamaniom do
przeglądarki wykryła przed włączeniem blokowania wykrywania włamań do przeglądarki.
Zwykle tryb jedynie rejestrowania należy wyłączyć po krótkim czasie, tak aby zapewnić najwyższy
poziom ochrony komputerów klienckich.

Skanowanie poza pasmem
transmisyjnym

Wielowątkowe skanowanie sieci. Stosuje się do zapobiegania włamaniom sieciowym.
Obsługiwane dla wersji systemu Windows 8.1 i nowszych. Zalecane zwłaszcza dla serwerów, z
powodu wysokiej przepustowości środowiska.
Note: Ten tryb zmienia model przetwarzania dla ruchu sieciowego i może powodować problemy
ze zgodnością z innymi sterownikami platformy filtrowania systemu Windows (WFP). Dlatego po
włączeniu tej opcji firma Symantec zaleca przetestowanie skanowania poza pasmem transmisyjnym
przed wdrożeniem go w środowisku produkcyjnym. Charakterystyka wydajności zależy od obciążenia.

Używaj podzbioru sygnatur
dla serwerów

Używa podzbioru sygnatur zapobiegania włamaniom do najczęściej występujących aktywności na
systemach operacyjnych serwera. Stosuje się do zapobiegania włamaniom sieciowym i zapobiegania
włamaniom do przeglądarki.

Dodawanie wyjątków systemu zapobiegania włamaniom
To okno dialogowe umożliwia zmianę domyślnego działania sygnatur zapobiegania włamaniom na kliencie. Na
komputerach z systemem Windows lista sygnatur jest zgodna z listą sygnatur pobieranych do klientów z usługi
LiveUpdate. W przypadku komputerów Mac niektóre sygnatury są wbudowane w oprogramowanie klienta. Zawartość
usługi LiveUpdate musi być dostępna na serwerze zarządzania, aby można było wyświetlić listę sygnatur w ramach
zasady. W przeciwnym razie na komputerach z systemem Windows lista ta będzie pusta, a na komputerach Mac będzie
zawierała jedynie sygnatury wbudowane.
Można zmienić domyślne działania podejmowane przez klienta, jeśli wybrana sygnatura wykryje pakiet ruchu pasujący do
tej sygnatury. Klient przepuszcza lub blokuje pakiet danych i rejestruje informacje o nim lub nie.
Na komputerach z systemem Windows dołączone są również sygnatury inspekcji, dzięki czemu można monitorować
określone typy ruchu, na przykład logowania w serwisie Yahoo IM. Domyślnie te sygnatury mają ustawioną wartość Nie
rejestruj. Można utworzyć wyjątek w celu zarejestrowania tego ruchu, a następnie sprawdzić dzienniki w celu podjęcia
decyzji odnośnie sposobu jego obsłużenia. Na przykład można utworzyć regułę zapory dla danego typu ruchu.
Sygnatury można filtrować według kategorii lub poziomów dotkliwości.
NOTE
po wybraniu wielu sygnatur jednocześnie można określić tylko jedno działanie. Na przykład klient blokuje
wszystkie wybrane zdarzenia albo zezwala na nie.
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Table 501: Zawartość sygnatury systemu zapobiegania włamaniom
Opcja

Opis

Pokaż kategorię

Dotyczy tylko wyjątków dla systemu Windows.
Typy sygnatur, według których można filtrować.
Ustawienie domyślne to Wszystko.

Pokaż dotkliwość

Poziom dotkliwości związany z każdą sygnaturą.
Ustawienie domyślne to Wszystko.

Identyfikator

Identyfikator przypisywany przez firmę Symantec każdej sygnaturze.

Nazwa sygnatury

Nazwa sygnatury.
Sygnatury inspekcji zawierają w nazwie wyraz Inspekcja. Sygnatury inspekcji są obsługiwane tylko na
komputerach z systemem Windows.

Dotkliwość

Poziom zagrożenia powodowany przez pakiet danych, jeśli zostanie wykryty przez sygnaturę.

Kategorie

Typ sygnatury. W przypadku klientów Mac pole Kategoria zawiera również pozycję Wbudowane.

Działanie

Powoduje przepuszczanie lub blokowanie pakietu.

Dziennik

Powoduje rejestrowanie informacji o pakiecie lub ich nierejestrowanie.

Zaznacz wszystkie

Zaznacza wszystkie sygnatury na liście.

Usuń zaznaczenie
wszystkich

Usuwa zaznaczenie wszystkich sygnatur na liście.

W celu wybrania działania i określenia opcji rejestrowania należy zaznaczyć co najmniej jedną sygnaturę na liście, a
następnie kliknąć przycisk Dalej.

Działanie sygnatury
Można zmienić działanie podejmowane przez klienta, gdy system zapobiegania włamaniom wykryje zdarzenie i dopasuje
je do sygnatury sieciowej. Jeśli na przykład domyślne działanie polega na zablokowaniu zdarzenia, można na nie
zezwolić. Jeśli domyślne działanie polega na zezwoleniu na zdarzenie, można je zablokować.
NOTE
Nie można zmienić reakcji zezwalania lub blokowania sygnatur przeglądarek. Podczas dodawania wyjątku
sygnatury przeglądarki program program Symantec Endpoint Protection Managerautomatycznie konfiguruje
sygnaturę z działaniem Zezwalaj i ustawieniem Nie rejestruj.
Table 502: Działania sygnatury
Opcja

Opis

Działanie

Umożliwia określenie jednego z następujących działań, które klient podejmuje wobec zdarzenia
ruchu:
• Blokuj
Powoduje zablokowanie ruchowi dostępu do klienta
Jest to działanie domyślne.
• Zezwalaj
Powoduje zignorowanie ruchu

Dziennik

Powoduje rejestrowanie zdarzenia ruchu w dzienniku zabezpieczeń i dzienniku ruchu lub
nierejestrowanie go.
Działanie domyślne to Rejestruj ruch.
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Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom: Sygnatury
Na tej karcie można dodać grupy sygnatur i sygnatury do niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom.
Sygnatury można dodać dopiero po utworzeniu grupy sygnatur.
Table 503: Opcje sygnatur biblioteki systemu zapobiegania włamaniom
Opcja

Opis

Nazwa

Nazwa niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom

Opis

Opis niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom

Grupy sygnatur

Dostępne grupy sygnatur.
Grupy sygnatur można dodawać i usuwać z wyświetlonej listy. Domyślna niestandardowa
biblioteka systemu zapobiegania włamaniom zawiera domyślną grupę sygnatur.

Nazwa grupy

Nazwa grupy sygnatur. W tym polu tekstowym można edytować nazwę grupy.

Opis

Opcjonalny opis grupy sygnatur. W tym polu tekstowym można edytować opis.

Włącz tę grupę

Umożliwia uaktywnienie sygnatur. Grupę sygnatur należy włączyć, aby uaktywnić wszystkie
sygnatury w tej grupie. Domyślnie wszystkie grupy sygnatur są włączone.

Sygnatury dla tej grupy

Sygnatury i ich zawartości dla każdej grupy sygnatur. Można dodawać, edytować lub usuwać
sygnatury z listy oraz konfigurować następujące opcje:
• Włączona
Powoduje uaktywnienie sygnatury.
• Nazwa
Nazwa sygnatury.
• Treść
Składnia sygnatury.
• Aplikacje
Aplikacja, która uaktywnia niestandardową sygnaturę systemu zapobiegania włamaniom.
• Działanie
Działanie podejmowane przez klienta, jeśli sygnatura pakietu ruchu zostanie dopasowana do
sygnatury systemu zapobiegania włamaniom.
• Śledź
Umożliwia rejestrowanie zdarzenia w dzienniku pakietów.
• Przenieś w górę i Przenieś w dół
Umożliwia przeniesienie wybranej sygnatury o jeden wiersz w górę lub w dół. Kolejność
sygnatur na liście określa kolejność ich przetwarzania. Mechanizm obsługi niestandardowych
sygnatur systemu zapobiegania włamaniom sprawdza każdą sygnaturę zgodnie z kolejnością
w tabeli sygnatur. Dla każdego pakietu uaktywniana jest tylko jedna sygnatura. Jeżeli jedna
z sygnatur zostanie dopasowana do pakietu ruchu przychodzącego lub wychodzącego,
mechanizm systemu zapobiegania włamaniom nie sprawdza pozostałych sygnatur.
Sygnatury niestandardowe muszą być przetwarzane w ustalonej kolejności. Dlatego
konieczna może być zmiana ich kolejności. Jeżeli do ruchu dopasowywanych jest wiele
sygnatur, sygnatury o najwyższym priorytecie powinny być umieszczone na górze tabeli.

Grupa sygnatur systemu zapobiegania włamaniom
W tym oknie dialogowym można dodać nazwę i opcjonalny opis grupy sygnatur.
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Dodawanie aplikacji lub Edycja aplikacji
W tym oknie dialogowym można zdefiniować aplikację wyzwalającą niestandardową sygnaturę systemu zapobiegania
włamaniom.
Aby dodać aplikację do listy, należy wpisać jej nazwę i opcjonalny opis. W celu dodania nazwy pliku można użyć formatu:
iexplore lub iexplore.exe. Informacje o aplikacji można później edytować lub usunąć z listy.
Aby każda aplikacja wyzwalała sygnaturę, należy wpisać znak symbolu wieloznacznego *.

Sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom: Zmienne
Podczas dodawania sygnatur do niestandardowej biblioteki systemu zapobiegania włamaniom można używać zmiennych
w celu przedstawiania zmieniających się danych lub wartości sygnatur. Jeśli dane ulegną zmianie, to zamiast edytować
sygnatury w całej bibliotece, wystarczy edytować zmienną.
Zmienne definiowane w niestandardowej bibliotece sygnatur systemu zapobiegania włamaniom mogą być używane w
dowolnej sygnaturze w tej bibliotece. Za pomocą opcji można dodawać, edytować lub usuwać poniższe zmienne.
Table 504: Karta Zmienne
Opcja

Opis

Włączona

Uaktywnia zmienną.
Jeśli zmienna nie zostanie włączona, sygnatura ignoruje zmienną używaną w sygnaturze
niestandardowej.

Nazwa

Nazwa zmiennej, np. ip.

Opis

Pokazuje sposób użycia zmiennej w sygnaturze, np.
• var ip=(192.10.58.10/24) (IPv4)
• var ip=(fd15:4ba5:5a2b:1008::/64) (IPv6)

Treść

Zawiera ciąg treści wartości zmiennej, maksymalnie 255 znaków.
Należy używać następującego formatu:
• (0.0.0.0/0) (IPv4)
• (fd15:4ba5:5a2b:1008::/64) (IPv6)
Należy używać następującej składni:
rule typ-protokołu, [opcje-protokołu,] [opcje-protokołu-ip,] msg,
content...

Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Definiowanie zmiennych dla sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Dodawanie zmiennej lub Edycja zmiennej
Za pomocą tego okna dialogowego można dodawać lub edytować zmienne używane podczas tworzenia
niestandardowych sygnatur.
Table 505: Karta Dodawanie zmiennej lub Edycja zmiennej
Opcja
Nazwa
Opis

Opis
Pokazuje nazwę zmiennej, np. ip.

Opisuje sposób użycia zmiennej w sygnaturze, np. var ip=(192.10.58.10/24).
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Opcja
Treść

Opis
Wyświetla zawartość zmiennej.
Wartość zmiennej może składać się z maksymalnie 255 znaków. Należy używać następującego
formatu: (0.0.0.0/0)
Należy używać następującej składni:
rule typ-protokołu, [opcje-protokołu,] [opcje-protokołu-ip,] msg,
content...

Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Definiowanie zmiennych dla sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Niestandardowy system zapobiegania włamaniom dla Nazwa grupy
W tym oknie dialogowym można przypisać wybranej grupie niestandardowe sygnatury systemu zapobiegania włamaniom.
Możliwe jest przypisanie wielu zestawów do jednej grupy. Aby serwer zarządzania mógł pobrać sygnatury dla klientów w
grupie, sygnatury niestandardowe muszą być włączone dla serwera zarządzania.
Tabela sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom zawiera nazwę, opis oraz datę i godzinę
utworzenia każdej biblioteki.

Dodawanie sygnatury lub Edycja sygnatury
Za pomocą tego okna dialogowego można napisać własne sygnatury pakietowe i dodać je do niestandardowej biblioteki
systemu zapobiegania włamaniom.
Table 506: Okno dialogowe Dodawanie sygnatury lub Edycja sygnatury
Opcje

Opis

Nazwa

Nazwa niestandardowej sygnatury.

Opis

Opis niestandardowej sygnatury.

Dotkliwość

Istotność zdarzenia, które wyzwala działanie sygnatury.

Kierunek

Kierunek ruchu zdarzenia sprawdzanego przez sygnaturę.

Treść

Pole tekstowe, w którym wprowadza się składnię sygnatury.
Należy użyć następującej składni. Argumenty zakończone wielokropkiem mogą być powtarzane.
rule typ-protokołu, [opcje-protokołu,] [opcje-protokołu-ip,] "msg",
"content"...
• reguła typ-protokołu, [protokół-opcje,] [opcja ip-protokół,] = Opis ruchu.
• msg = ciąg tekstowy wyświetlany w dzienniku zabezpieczeń. Ciąg wiadomości musi być ujęty
w cudzysłowy ('' "). Apostrofy (' ') nie są dozwolone.
• content = ciąg dopasowywany do zawartości pakietu. Ciąg zawartości musi być ujęty w
cudzysłowy ('' "). Apostrofy (' ') nie są dozwolone.

Aplikacje

Aplikacje wyzwalające działanie sygnatury. Podając nazwy aplikacji, można zmniejszyć liczbę
fałszywych alarmów generowanych przez inne aplikacje.
Aby aplikacja wyzwalała działanie sygnatury, należy zaznaczyć pole wyboru Włączona. Aby
każda aplikacja wyzwalała sygnaturę, należy wpisać znak symbolu wieloznacznego *.
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Opcje
Działanie

Opis
Działanie, które może nastąpić po zdarzeniu lub ataku.
• Blokuj
Umożliwia identyfikację i zablokowanie zdarzenia lub ataku oraz zapisanie go w dzienniku
zabezpieczeń klienta. To działanie należy stosować w przypadku wysokiej istotności.
• Zezwalaj
Umożliwia identyfikację i zapisanie zdarzenia lub ataku w dzienniku zabezpieczeń klienta. To
działanie należy stosować w celu monitorowania ruchu.
• Zapisz w dzienniku pakietów
Umożliwia zapisanie zdarzenia lub ataku w dzienniku pakietów klienta. Dziennik pakietów
zawiera zrzut transakcji.

Zarządzanie sygnaturami niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur niestandardowego systemu
zapobiegania włamaniom oraz regułach kontroli aplikacji
W treści sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom i reguł kontroli aplikacji możliwe jest stosowanie
wyrażeń regularnych (regex). Korzystanie z wyrażeń regularnych może odbiegać od standardowego wykorzystania.
Wyrażenia regularne dla niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
W przypadku niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom wyrażenia regularne są budowane zgodnie z
następującym formatem:
regexpcontent="string value" (offset, depth)opt

przesunięcie

Określa bajt danych pakietu, od którego mechanizm systemu zapobiegania włamania rozpoczyna
dopasowywanie wzorca sygnatury.

głębokość

Określa długość danych pakietu, do którego mechanizm systemu zapobiegania włamania dopasowuje wzorzec
sygnatury.

opcje

Opcje C i H.
• Opcja C powoduje, że w wyrażeniu nie jest rozróżniana wielkość znaków.
• Opcja H określa kodowanie HTTP.
• Jeżeli nie zastosowano opcji, dopasowywany jest cały pakiet danych.

W przypadku niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom wyrażenia regularne obsługują następujące
funkcje:

• Wiele wyrażeń regexpcontent
• Rozróżnianie wielkości znaków
• Format binarny

Obsługiwany format to \x lub \X, a następnie dwa znaki w systemie szesnastkowym, np. \xA9.

Wyrażenia regularne w kontroli aplikacji
Wyrażenie regularne w przypadku kontroli aplikacji nie rozróżniają wielkości liter.
W przypadku kontroli aplikacji, część składni różni się od typowej składni wyrażeń regularnych. Niektóre popularne
funkcje wyrażeń regularnych są nieobsługiwane. Dodatkowo unikalne funkcje kontroli aplikacji mogą być wykorzystywane
we wzorcu regex.
Składnia wyrażeń regularnych w kontroli aplikacji różni się od składni standardowej pod następującymi względami:
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• Nawiasy ze znakami ucieczki określają grupę. Nawiasy bez znaków ucieczki są interpretowane jako literały.
• Kotwice początkowe i kotwice końcowe są dodawane automatycznie. W przypadku ich ręcznego dodania do
wyrażenia traktowane są jako literały.

Tabela Składnia wyrażeń regularnych dla niestandardowych systemów zapobiegania włamaniom oraz kontroli aplikacji
pokazuje przykłady tych różnic.
Pewne popularne funkcje wyrażeń regularnych są nieobsługiwane. Na przykład:

• Klasy znaków \d, \w i \s oraz ich wersje odwrotne \D, \W i \S.

Zamiast z nich należy korzystać z zestawów alfanumerycznych np. [0-9] zamiast \d, lub [a-z0-9_] zamiast \w.

• Kwantyfikatory nawiasów klamrowych {nn} i {nn,nn}.

Zamiast nich należy powtórzyć pożądaną sekwencję. Na przykład użyć [XYZ][XYZ][XYZ] zamiast [XYZ]\{3\}.

• Opcjonalny kwantyfikator ?, który reprezentuje „zero lub jeden”.

W niektórych przypadkach użytkownik może być w stanie użyć *.

Unikalne funkcje kontrole aplikacji, których można użyć w wyrażeniach regularnych obejmują:

• Importowanie ciągów znaków wartości rejestru za pomocą #.

•

Na przykład, #HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir#\\
Messenger\\msmsgs\.exe może pasować do msmsgs.exe na zlokalizowanym systemie operacyjnym, w którym
katalog Program Files nazywa się inaczej.
Importowanie ciągów znaków zmiennych środowiskowych za pomocą %.
Na przykład %windir%\\winhlp32\.exe pasuje do winhlp32.exe w folderze Windows, nawet jeżeli nazywa się
inaczej lub znajduje się na innym dysku.
NOTE
Aby dopasować literał %, należy użyć %%.

Składnia wyrażeń regularnych
Table 507: Składnia wyrażeń regularnych dla niestandardowych systemów zapobiegania włamaniom oraz kontroli
aplikacji
Symbol

Opis

Znak

Dopasowuje do siebie, o ile nie jest jednym z następujących znaków specjalnych (metaznaków):
• Niestandardowe systemy zapobiegania włamaniom: . \ [ ] * + ^ $
• Kontrola aplikacji: . \ [ ] * +

.

Dopasowuje dowolny znak.

\

Dopasowuje znak następujący po znaku \, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to:
• Lewy nawias lub prawy nawias: ( )
• Lewy lub prawy nawias ostry: [ ]
• Cyfra od 1 do 9.
Znak \ jest stosowany jako znak ucieczki dla wszystkich innych metaznaków, a także dla samego siebie. W
przypadku użycia w zbiorze, znak \ jest traktowany jak zwyczajny znak.
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Symbol

Opis

[zbiór]
[^zbiór]

Pozwala dopasować jeden ze znaków należących do zbioru.
Jeżeli pierwszym znakiem zbioru jest ^, dopasowuje znak nieznajdujący się w zbiorze, czyli dopasowuje do
dopełnienia zbioru. Skrótu S-E można użyć w celu określenia zbioru znaków od S do E (włącznie). Znaki specjalne
] i - nie mają specjalnego znaczenia, gdy zostaną użyte jako pierwsze znaki zbioru.
Przykład:
• [a-z]: dopasowuje dowolny znak alfabetu.
• [^]-]: dopasowuje dowolny znak z wyjątkiem znaków ] i -.
• [^A-Z]: dopasowuje dowolny znak niebędący znakiem alfabetu (duże znaki alfabetu dla IPS).
• [a-zA-Z]: dopasowuje dowolny znak alfabetu. Jest to to samo wyrażenie, co [a-z] lub [A-Z].

*

Dowolne wyrażenie regularne z czterech pierwszych wierszy tabeli, po którym następuje znak domknięcia (*),
oznaczający dowolną liczbę dopasowań do danej formuły (także zero dopasowań).

+

To samo, co *, z tym wyjątkiem, że + oznacza jedno lub więcej dopasowań.

\jedna cyfra

Dopasowuje do ciągu, do którego poprzednio oznaczona \(formuła\) była dopasowana. Cyfra wskazuje która
oznaczona formułę ma być dopasowana jako zastępstwo. Należy pamiętać, że znakiem ucieczki dla nawiasów jest
ukośnik odwrotny. Nawiasy bez znaków ucieczki są interpretowane jako literały.
W pierwszym przykładzie \(xxx\) oznaczono jako 1. W drugim przykładzie \(yy\) oznaczono jako 1, a (zz\)
oznaczono jako 2.
• \(xxx\)[1-3]\1 dopasowuje xxx1xxx lub xxx2xxx albo xxx3xxx
• \(yy\)X\(zz\)[1-3]\2\1 dopasowuje yyXzz1zzyy lub yyXzz2zzyy lub yyXzz3zzyy

\(formuła\)

\<
\>

^
$

Wyrażenie regularne w obsługiwanej składni \(formuła\) pasuje do wszystkiego, co formuła pasuje. Znaczniki
zamykające stosowane są w formule z \jedna cyfra w celu podstawiania wzorców, gdzie jedna cyfra ma wartość od
1 do 9. Oznaczone formuły są numerowane w kolejności od początku składni.
Przykład:
• \(xxx\)[1-3] dopasowuje xxx1 lub xxx2 lub xxx3
Nawiasy bez znaków ucieczki są interpretowane jako literały. Przykład:
• C:\\Program Files (x86)\\test\\test\.exe dopasowuje prawidłowo wyszukiwanie w katalogu C:
\Program Files (x86).

Wyrażenie regularne rozpoczynające się od \< ogranicza dopasowywanie wzorca do początku słowa. Wyrażenie
regularne kończące się \> ogranicza dopasowywanie wzorca do końca słowa. Można wykorzystywać te symbole
łącznie lub oddzielnie.
Słowo jest tu definiowane jako ciąg znaków rozpoczynający się i/lub kończący znakami ze zbiorów A-Z a-z 0-9 i _.
Wszelkie znaki oprócz tych wymienionych muszą być przed nim lub po nim.
Na przykład składnia: .*\<Symantec.\>.* dopasowuje ...ABC Symantec 123....
Wyrażenie regularne rozpoczynające się od ^ i/lub kończące się $. Te znaki kotwicy ograniczają wzór pasujący do
początku wiersza lub do końca wiersza. W każdym innym miejscu wzorca znaki ^ i $ są traktowane jako zwykłe
znaki.
Na potrzeby kontroli aplikacji nie trzeba dodawać tych znaków kotwic. Są one automatycznie dodawane do
początku i do końca wyszukiwanego terminu. Jeżeli zostaną dodane ręcznie, będą interpretowane jako literały.
Przykład:
• c:\\file\.txt dopasowuje c:\file.txt, ale c:\\file\.txt$ już nie.
• *\\notepad\.exe dopasowuje notepad.exe w dowolnym folderze, ale notepad\.exe nie dopasowuje
notepad.exe w żadnym folderze. Automatycznie dodawane znaki kotwic oznaczają, że to nie dopasowuje pełnej
ścieżki pliku.

Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom

Składnia sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania
włamaniom
Konwencje i składnia sygnatur — informacje
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Tworząc zawartość sygnatur systemu zapobiegania włamaniom, należy używać następującej składni:
rule typ-protokołu, [opcje-protokołu,] [opcje-protokołu-ip,] "msg", "content"...

Każda sygnatura musi rozpoczynać się od słowa kluczowego rule, po którym następuje argument typu protokołu, opcje
protokołu, opcje protokołu IP, argumenty komunikatu (msg) i argumenty zawartości (content). Argumenty opcjonalne
zostały ujęte w nawiasy kwadratowe. Należy wprowadzić jedynie dane w nawiasach, pomijając same nawiasy. Argumenty
zakończone wielokropkiem mogą być powtarzane. Przy wprowadzaniu danych argumentów można korzystać z
obsługiwanych operatorów i wyrażeń regularnych.
Argumenty typu protokołu
Ta część sygnatury określa typ protokołu przy użyciu następującej składni:
typ-protokołu

gdzie parametr typ-protokołu to jedna z następujących wartości:

• tcp
• udp
• icmp
Typ protokołu musi następować bezpośrednio po słowie rule.
Przykład:
rule udp

Każdy z typów protokołu (tcp, udp i icmp) obsługuje swój własny zestaw argumentów opcjonalnych.
Argumenty protokołu TCP
Dodatkowe szczegóły dotyczące protokołu TCP można znaleźć w dokumentacji RFC 793.
https://tools.ietf.org/html/rfc793
Table 508: Argumenty protokołu TCP
Atrybut

Opis

Składnia

source

Źródłowy port TCP

source operator (wartość)
gdzie wartość to dodatnia liczba 16-bitowa z zakresu od 0 do 65535.
Przykład:
source=(180,2100)
Wartość musi być ujęta w nawias. Wartość 0 (zero) oznacza wszystkie porty.
Można określić zakres portów, rozdzielając dwa numery myślnikiem (na przykład zapis
3-5 oznacza porty 3, 4 i 5). Wiele portów można określić, rozdzielając je przecinkami.

dest

Docelowy port TCP

dest operator (wartość)
gdzie wartość to dodatnia liczba 16-bitowa z zakresu od 0 do 65535.
Przykład:
dest=(120,125)
Wartość musi być ujęta w nawias. Wartość 0 (zero) oznacza wszystkie porty.
Zakres portów można określić, rozdzielając dwa numery myślnikiem (na przykład zapis
3-5 oznacza porty 3, 4 i 5). Wiele portów można określić, rozdzielając je przecinkami.
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Atrybut

Opis

Składnia

tcp_flag

Flagi protokołu TCP w
pakiecie

tcp_flag operator flag|[flaga]...
gdzie flaga to jeden z następujących parametrów:
• fin: koniec danych
• syn: synchronizacja numerów sekwencji
• rst: zresetowanie połączenia
• psh: funkcja wypychania
• ack: znacznik ważności pola potwierdzenia
• urg: znacznik ważności wskaźnika priorytetu
• 0: dopasuj wszystkie flagi
Przykład:
tcp_flag&ack|ps
W przypadku większości testów tcp_flag jako maska używany jest operator bitowe AND
& (oznacza to, że pakiet musi zawierać określone flagi, ale może też mieć ustawione
inne flagi).
Można określić wiele flag na raz, rozdzielając je kreską pionową (|).

window

Rozmiar okna protokołu
TCP

window operator rozmiar
gdzie rozmiar to liczba 16-bitowa bez znaku z zakresu od 0 do 65535.
Przykład:
window=16384

Argumenty protokołu UDP
Szczegółowe informacje o protokole UDP zawiera dokument RFC 768.
https://tools.ietf.org/html/rfc768
Table 509: Argumenty protokołu UDP
Atrybut

Opis

Składnia

source

Źródłowy port UDP

source operator (wartość)
gdzie wartość to dodatnia liczba 16-bitowa z zakresu
od 0 do 65535.
Przykład:
source=(180,2100)
Wartość musi być ujęta w nawias. Wartość 0 (zero)
oznacza wszystkie porty.
Zakres portów można określić, rozdzielając dwa numery
myślnikiem (na przykład zapis 3-5 oznacza porty 3,
4 i 5). Wiele portów można określić, rozdzielając je
przecinkami.

dest

Docelowy port UDP

dest operator (wartość)
gdzie wartość to dodatnia liczba 16-bitowa z zakresu
od 0 do 65535.
Przykład:
dest=(120)
Wartość musi być ujęta w nawias. Wartość 0 (zero)
oznacza wszystkie porty.
Zakres portów można określić, rozdzielając dwa numery
myślnikiem (na przykład zapis 3-5 oznacza porty 3,
4 i 5). Wiele portów można określić, rozdzielając je
przecinkami.
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Argumenty protokołu ICMP
Szczegółowy opis poprawnych kombinacji kodów i typów protokołu ICMP zawierają dokumenty RFC 792 i 1256:

• https://tools.ietf.org/html/rfc792
• https://tools.ietf.org/html/rfc1256
Protokoły ICMPv4 i ICMPv6 są obsługiwane w przypadku reguł ICMP.
Protokół ICMPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
Table 510: Argumenty protokołu ICMP
Atrybut

Opis

Składnia

typ

Typ protokołu ICMP

type operator wartość
gdzie wartość to ośmiobitowa liczba bez znaku z
przedziału od 0 to 255.
Przykład: type=0

code

Typ protokołu ICMP

code operator wartość
gdzie wartość to ośmiobitowa liczba bez znaku z
przedziału od 0 to 255.
Przykład:
code<=10

Argumenty protokołu IP
Argumenty protokołu IP są niezależne od argumentów typu protokołu i mogą być używane w przypadku typów protokołu
TCP, UDP i ICMP.
Szczegółowe informacje o protokole IP zawiera dokument RFC 791:
https://tools.ietf.org/html/rfc791
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Table 511: Argumenty protokołu IP
Atrybut

Opis

Składnia

saddr

Źródłowy adres IP

saddr=(wartość/CIDR)
gdzie:
• wartość stanowi adres IPv4 lub IPv6 określający
adres IP komputera, na którym uruchomiono klienta
lub zmienną $LOCALHOST.
Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
• CIDR to bezklasowa notacja routingu
międzydomenowego, wskazująca liczbę bitów
używanych przez prefiks sieci.
Przykład:
saddr=(127.0.0.0/25)
W tym przypadku do identyfikacji unikatowej sieci
używanych jest 25 bitów adresu IPv4, a pozostałe bity
identyfikują hosta.
saddr=(2001:0db8::0001/32)
W tym przypadku do identyfikacji unikatowej sieci
używane są 32 bity adresu IPv6, a pozostałe bity
identyfikują hosta.

daddr

Docelowy adres IP

daddr=(wartość/CIDR)
gdzie:
• wartość stanowi adres IPv4 lub IPv6 określający
adres IP komputera, na którym uruchomiono klienta
lub zmienną $LOCALHOST.
Protokół IPv6 jest obsługiwany od wersji 14.2.
• CIDR to bezklasowa notacja routingu
międzydomenowego, wskazująca liczbę bitów
używanych przez prefiks sieci.
Przykład:
daddr=(128.0.0.0/4)
W tym przypadku do identyfikacji unikatowej sieci
używane są 4 bity adresu IPv4, a pozostałe bity
identyfikują hosta.
daddr=(2001:0db8::0002/120)
W tym przypadku do identyfikacji unikatowej sieci
używanych jest 120 bitów adresu IPv6, a pozostałe bity
identyfikują hosta.

tos

Zawarta w pakiecie flaga typu usługi
Ten atrybut dotyczy tylko adresów IPv4.

tos operator wartość
gdzie wartość to stała liczbowa zapisana w systemie
dziesiętnym, szesnastkowym lub ósemkowym.
Przykład:
tos=0x4
Aby wyświetlić prawidłowe wartości adresów IP, zobacz
Prawidłowe wartości adresów IP.
Aby możliwe było sprawdzenie, czy pakiet zawiera wiele
wartości tos, wartość argumentu tos powinna być równa
sumie sprawdzanych wartości. Zazwyczaj stosowany jest
operator = lub &. Tych flag nie można łączyć przy użyciu
kreski pionowej (|).
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Atrybut

Opis

Składnia

tot_len

Całkowita długość pakietu
Ten atrybut dotyczy tylko adresów IPv4.

tot_len operator wartość
gdzie wartość to 16-bitowa liczba z zakresu od 0 do
65535, określająca całkowitą długość pakietu.
Przykład:
tot_len>1445
Podczas określania tej wartości należy wziąć pod
uwagę typ protokołu reguły, aby prawidłowo wyliczyć
sprawdzaną długość. Wyliczanie wartości argumentu
tot_len dla każdego z obsługiwanych typów protokołu
może ułatwić następująca lista długości ich nagłówków:
TCP: 20-60 bajtów
UDP: 8 bajtów
ICMP: 8-20 bajtów

ttl

Czas życia (TTL) pakietu
Ten atrybut dotyczy tylko adresów IPv4.

ttl operator wartość
gdzie wartość to 8-bitowa liczba z zakresu od 0 do 255,
określająca czas TTL pakietu.

ip_flag

Wartość przesunięcia fragmentacji pakietu
Ten atrybut dotyczy tylko adresów IPv4.

ip_flag operator wartość
gdzie wartość to 13-bitowa wartość określająca
przesunięcie fragmentacji w pakiecie.
Fragmentacja protokołu IP występuje na granicach
8 bajtów, w związku z tym każdy bit w przesunięciu
fragmentacji reprezentuje trzy bity.

Table 512: Prawidłowe wartości argumentu tos protokołu IP
Dec

Hex

Opcja

2

0x2

Minimalizuj koszty finansowe

4

0x4

Maksymalizuj niezawodność

8

0x8

Maksymalizuj przepływność

24

0x18

Minimalizuj opóźnienie

Argumenty msg
Gdy sygnatura systemu zapobiegania włamaniom dopasuje zawartość pakietu do warunków reguły, w argumencie
msg określony zostanie komunikat. Argument msg występuje w dzienniku zabezpieczeń zarówno na kliencie, jak i na
serwerze. W każdej sygnaturze systemu zapobiegania włamaniom może wystąpić tylko jeden argument msg.
Składnia:
msg="komunikat alertu"

Komunikat alertu musi zostać umieszczony w znakach cudzysłowu i nie może zawierać znaków interpunkcyjnych.
Apostrofy nie są dozwolone. Komunikat alertu ułatwia zidentyfikowanie zdarzenia sieciowego podczas przeglądania
dziennika zabezpieczeń. W związku z tym wszystkie sygnatury systemu zapobiegania włamaniom muszą zawierać w
argumencie msg zwięzłe, lecz opisowe komunikaty alertów.
Przykład:
msg="Luka IIS Unicode Transversal"

Argumenty content
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Argument content określa wzorzec, który będzie poszukiwany w pakiecie. Argument content może wystąpić wiele razy w
sygnaturze systemu zapobiegania włamaniom. Wartość content musi być ujęta w cudzysłowy (" "). Apostrofy (' ') nie są
dozwolone.
Składnia:
content="wartość"

gdzie wartość to wzorzec przedstawiony w postaci literału binarnego lub ciągu ujętego w znaki cudzysłowu.
Literał w postaci ciągu to grupa następujących po sobie znaków, włącznie ze spacjami. Ciąg może zawierać dowolne
znaki oprócz znaku cudzysłowu ("), odwróconej kreski ułamkowej (\) lub sekwencji znaków oznaczającej nowy wiersz (\n).
Przykład:
content="system32"

Literał binarny to grupa następujących po sobie bajtów wyrażonych w formacie szesnastkowym, w którym każdy bajt jest
poprzedzony sekwencją znaków \x. Przykład:
content="\x04\x20\x20\x20\xBF"

W powyższym przykładzie zawartość została określona jako literał binarny "\x04\x20\x20\x20\xBF".
Literały w postaci ciągu można łączyć z literałami binarnymi, aby utworzyć złożone wzorce. Przykład:
content="\x0DLocation\x3A"

Opcjonalne argumenty content
Dodatkowych, opcjonalnych argumentów content można użyć, aby dokładniej określić zawartość. Dostępne
opcje to:

• Rozróżnianie wielkości znaków
• Dekodowanie HTTP
• Głębokość i przesunięcie
Rozróżnianie wielkości znaków
Można określić opcjonalną flagę rozróżniania wielkości znaków na każdym argumencie treści. Przy korzystaniu z tej
flagi ciąg wzorca dla argumentu content pasuje tylko, gdy wielkość znaków odpowiada danego przypadkowi danych w
pakiecie.
Można na przykład zastosować następującą składnię:
content="wartość"C
content="\x0DLocation\x3A"C

Dekodowanie HTTP
Dla każdego argumentu zawartości można określić opcjonalną flagę dekodowania HTTP H. Po zastosowaniu flagi
H zakodowane znaki będą konwertowane na literały binarne przed podjęciem próby dopasowania wzorca. Flagi
HTTP H można użyć również po fladze rozróżniania wielkości znaków C. Identyfikatory URI protokołu HTTP używają
zakodowanych znaków. Podczas próby dopasowania wzorca i jego normalizacji znormalizowane dane są porównywane z
literałem binarnym lub ciągiem zawartym w argumencie content. W większości przypadków flaga H jest stosowana tylko w
regułach protokołu TCP związanych z aplikacją korzystającą z protokołu HTTP.
Można na przykład zastosować następującą składnię:
content="wartość"H
content="\x6f\x6e\x4c\x6f\x61\x64\x3d\x22\x61\x6c\x65\x72\x74\x28"H

Przesunięcie i głębokość
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Wartości głębokości i przesunięcia mogą zostać użyte jako opcjonalne argumenty content. Jako pierwsza określana jest
wartość przesunięcia, a następnie wartość głębokości
Można na przykład zastosować następującą składnię:
content="wartość"(przesunięcie,głębokość)
Składnia

Opis

wartość

Wzorzec przedstawiony w postaci literału binarnego lub ciągu ujętego w znaki cudzysłowu.

głębokość

Dodatnia liczba całkowita w zapisie dziesiętnym. głębokość używana jest do określenia maksymalnej liczby bajtów
przeszukiwanych podczas próby dopasowania wzorca do argumentu content.
Gdy argument głębokości ma wartość 0, zawarty w argumencie content wzorzec jest dopasowywany do pakietu
od przesunięcia do końca pakietu. Wartość argumentu określającego głębokość nie może być mniejsza od liczby
bajtów określonych we wzorcu dopasowania w argumencie content.

przesunięcie Dodatnia liczba całkowita w zapisie dziesiętnym.
Przesunięcie określa alternatywne miejsce rozpoczęcia dopasowywania wzorca. Przesunięcie określa również
liczbę bajtów, które mają zostać pominięte przez sygnaturę przed podjęciem próby dopasowania wzorca.
Jeżeli wartość przesunięcia nie została podana lub jest równa 0, następuje próba odnalezienia dopasowania wzorca
argumentu content. Następują próby dopasowania wzorca do jednego z poniższych:
• Treści na początku zawartości pakietu
• Części pakietu występującej za nagłówkiem protokołu dla pierwszego argumentu content
Każdy kolejny argument content automatycznie rozpoczyna sprawdzanie dopasowań wzorca następujących za
końcem poprzedniego udanego dopasowania wzorca.

content="\x04\x20\x20\x20\xBF"(4,5)

W podanym przykładzie pomijane są cztery bajty od poprzedniego dopasowania wzorca lub od początku zawartości
pakietu. Następnie porównywanych jest kolejnych pięć bajtów z literałem binarnym zawartym w argumencie content.
Argumenty streamdepth
Argumentu streamdepth można użyć w celu ograniczenia długości strumienia, w którym reguła zapobiegania włamaniom
szuka sygnatury. Argumentu streamdepth można użyć w celu zwiększenia wydajności niestandardowych reguł systemu
zapobiegania włamaniom. Argument streamdepth jest opcjonalny.
Składnia:
streamdepth=wartość
Można na przykład podejrzewać, że sygnatura znajduje się w pierwszych 10 KB strumienia o rozmiarze 1 MB. Można
użyć następującej składni:
streamdepth=10240

Przy pobieraniu pliku reguła zapobiegania włamaniom o tej wartości streamdepth zatrzymuje szukanie sygnatury po 10
KB. Wskutek ograniczenia sprawdzania zwiększa się wydajność pobierania.
W razie ustawienia argumentu streamdepth na 0 system zapobiegania włamaniom stosuje regułę do całego strumienia.
Obsługiwane operatory
Wiele argumentów składni sygnatur wymaga zastosowania operatora wskazującego typ testu, który ma zostać
przeprowadzony w celu sprawdzenia danego typu próby.
Obsługiwane operatory opisano w tabeli Obsługiwane operatory używane w podpisach IPS.
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Table 513: Obsługiwane operatory używane w sygnaturach systemu zapobiegania włamaniom
Operator

Opis

<

Mniejszy niż

>

Większy niż

=

Równa się

&

Bitowe AND
W bibliotece sygnatur znak & jest czasem reprezentowany przez jego odpowiednik w języku HTML, &

<=

Mniejszy lub równy

>=

Większy lub równy

Przykład składni sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom
Można utworzyć przykładowe sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom w celu wykrywania prób
dostępu do plików MP3 i ich pobrania za pomocą przeglądarki internetowej lub klienta FTP.
Format MP3 utrudnia wykrywanie plików MP3 w ruchu sieciowym. Można jednak sprawdzać pakiety TCP w poszukiwaniu
poleceń i protokołów używanych do pobierania plików MP3. Następnie informacji tych można użyć do utworzenia składni
sygnatury niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom.
Aby wykryć plik MP3, a następnie zablokować dostęp do niego, należy utworzyć dwie sygnatury. Jedna sygnatura służy
do wykrywania pliku MP3 przy użyciu usługi HTTP. Druga sygnatura służy do wykrywania pliku MP3 przy użyciu usługi
FTP.
Tworząc sygnaturę niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom, należy wpisać jej zawartość w następującym
formacie:
rule protocol-type, [protocol-options,] [ip-protocol
option,] msg, content...

Podczas sesji HTTP lub FTP serwer i klient wymieniają informacje. Informacje te są zawarte w pakietach TCP
skierowanych do odpowiedniej usługi na serwerze. Usługa HTTP wykorzystuje port 80, a usługa FTP – port 21. Pakiety
TCP zawierają żądane informacje w składniku zawartości.
Przeglądarki internetowe stosują polecenie GET protokołu HTTP w celu pobierania plików MP3. Klient FTP wysyła w
celu pobrania plików polecenie FTP RETR. Polecenie FTP jest również stosowane w przypadku pobierania wielu plików
za pomocą polecenia MGET. W obu żądaniach znajduje się nazwa pliku i rozszerzenie mp3. W obu protokołach koniec
żądania jest oznaczany znakami [CR][LF].
Składnia sygnatury musi zawierać również kilka parametrów, w tym wyrażenie regularne identyfikujące polecenia, które
mają być blokowane. Wyrażenia regularne to wzorce znaków porównywane z zawartością pakietu. Polecenia, które
mają być blokowane, znajdują się w tych pakietach. Jeśli nazwa określonego pliku nie jest znana, za pomocą symbolu
wieloznacznego (*) można wyrazić dowolną liczbę znaków między poleceniem a nazwą pliku. Polecenie musi być
wyrażone małymi literami, a rozszerzenie pliku można wyrazić małymi lub dużymi literami.
Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom oraz regułach
kontroli aplikacji
Zawartość sygnatury HTTP ma następującą składnię:
rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",
regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

Zawartość sygnatury FTP ma następującą składnię:
rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
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msg="MP3 GET in FTP detected",
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Składnię dla sygnatury HTTP i dla sygnatury FTP wyjaśniono w tabeli Składnia sygnatury HTTP i sygnatury FTP.
Table 514: Składnia sygnatury HTTP i sygnatury FTP
Należy użyć następującej składni
W przypadku sygnatury HTTP:
rule tcp dest=(80,443)

W przypadku sygnatury FTP:
rule tcp dest=(21)

W przypadku sygnatury FTP:

W celu wykonania następującego zadania
Informuje mechanizm pakietowy, jakiego ruchu ma poszukiwać. Dzięki temu mechanizm
nie przeszukuje zbędnego ruchu i nie obciąża zasobów systemu. Im bardziej szczegółowe
informacje zostaną podane, tym lepiej będzie działać mechanizm pakietowy.
Ten argument ogranicza porty docelowe do portów 80 i 443 w przypadku usługi HTTP oraz
portu 21 w przypadku usługi FTP.
Zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

tcp_flag&ack
saddr=$LOCALHOST

W przypadku sygnatury HTTP:
msg="MP3 GET in HTTP"

W przypadku sygnatury FTP:

Powoduje upewnienie się, że żądanie pochodzi z hosta.
Powoduje wyświetlenie nazwy wyzwolonej sygnatury. Nazwa jest rejestrowana w dzienniku
zabezpieczeń. Należy użyć opisowej nazwy, ułatwiającej identyfikację wyzwolonej sygnatury w
dzienniku.

msg="MP3 GET in FTP"

W przypadku sygnatury HTTP:
regexpcontent="[Gg][Ee]
[Tt]
.*[Mm][Pp]3 .*"

W przypadku sygnatury FTP:

Powoduje porównanie tego ciągu w ruchu HTTP lub FTP z zawartością pakietów TCP. Tego
argumentu należy używać z rozwagą, aby uniknąć fałszywych alarmów.
Ciąg jest porównywany z tekstem ASCII z pakietu TCP, to jest "GET [.*].mp3[CR][LF]" w
przypadku sygnatury HTTP i "RETR [.*].mp3[CR][LF]" w przypadku sygnatury FTP.
Ciąg jest napisany w taki sposób, aby wielkość liter nie była rozróżniana.

regexpcontent="[Rr][Ee][Tt]
[Rr]
.*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Stosowanie wyrażeń regularnych w treści sygnatur niestandardowego systemu zapobiegania włamaniom oraz regułach
kontroli aplikacji

Ustawienia funkcji ograniczenia ataków na pamięć
Użyj tych kart, aby przetestować zasadę ograniczenia ataków na pamięć, zanim zastosujesz ją na komputerach
klienckich, albo po to, by rozwiązać ewentualne problemy. Aby chronić aplikację przed atakiem wykorzystującym luki
w zabezpieczeniach, funkcja ograniczania ataków na pamięć (Memory Exploit Mitigation – MEM) kończy działanie
zaatakowanej aplikacji lub blokuje atak bez wyłączania aplikacji. Od czasu do czasu technika zapobiegania atakom może
powodować niezamierzony konflikt w aplikacji na komputerze klienckim. Przykładowo komputer kliencki może zablokować
lub zakończyć proces, który nie jest atakiem, co powoduje fałszywy alarm.

• Włączanie funkcji ograniczania ataków na pamięć

Powoduje całkowite wyłączenie funkcji ograniczania ataków na pamięć. Funkcję ograniczania ataków na pamięć
można wyłączyć w ostateczności, by rozwiązać problemy z aplikacją, która nieoczekiwanie zakończyła pracę na
komputerze klienckim.. Jeżeli aplikacja zostanie znowu uruchomiona, można z powrotem włączyć funkcję ograniczania
ataków na pamięć i kontynuować rozwiązywanie problemu w oparciu przede wszystkim o konkretną technikę
zapobiegania atakom, a następnie w odniesieniu do konkretnej aplikacji. Po zakończeniu rozwiązywania problemów
należy ponownie włączyć funkcję ograniczania ataków na pamięć.

Karta Reguły aplikacji
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Table 515: Karta Techniki zapobiegania atakom
Ustawienie

Opis

Ustaw działanie
ochronne dla wszystkich
technik tylko na
rejestrację

Wyłącza ochronę oferowaną przez wszystkie techniki zapobiegania atakom, ale rejestruje wszelkie
wydarzenia wykonywane przez taką technikę na aplikacji. To działanie zastępuje domyślne działanie
używane przez konkretną technikę.
Z tego ustawienia należy skorzystać, jeśli nie ma się pewności, która technika jest przyczyną konfliktów w
aplikacji zamkniętej przez klienta.
Następujące techniki ignorują to ustawienie i nadal używają swoich bieżących działań:
• ForceDEP
• ForceASLR
• EnhASLR
• NullProt
Funkcja MEM rejestruje wydarzenia w opcji Ataki na sieć i hosty > w dzienniku Ograniczanie ataków
na pamięć.

Wybór techniki
zapobiegania atakom

Funkcja MEM zapewnia ochronę przed wykorzystywaniem luk w zabezpieczeniach, wykorzystując w
tym celu szereg technik, które są dobierane w zależności od rodzaju aplikacji. Niektóre techniki służą do
ochrony wielu aplikacji. Skorzystaj z tej opcji, jeśli wiesz, która technika zakończyła działanie aplikacji
uruchomionej na komputerze klienckim..
Więcej informacji o działaniu każdej techniki zapobiegania atakom znajduje się w artykule:
Symantec Endpoint Protection Techniki wykorzystywane przez funkcję Ograniczenie ataków na pamięć

Wybierz działanie
Zastępuje domyślną akcję dla wszystkich aplikacji chronionych przez konkretną technikę zapobiegania
ochronne dla wszystkich atakom.
aplikacji na tej liście
Należy korzystać z tej opcji w następujących przypadkach:
• Jeżeli chcesz przetestować technikę w trybie audytu, zanim wdrożysz ją na wszystkich klientach
• Jeżeli określiłeś, że zakres spowodował efekty uboczne w postaci niezamierzonego zachowania,
które jest fałszywym alarmem i należy wyłączyć zakres.
• Domyślnie (Tak) i Tak
Chroni klienta, kończąc działanie aplikacji lub blokując próbę wykorzystania luki w zabezpieczeniach i
rejestrując wydarzenie w dzienniku Ataki na sieć i hosty > Ograniczanie ataków na pamięć.
• Nie
Nie jest podejmowane żadne działanie w odniesieniu do aplikacji ani do próby wykorzystania luki w
zabezpieczeniach. Klient nie jest chroniony, a wydarzenie nie jest rejestrowane. Z tej opcji należy
korzystać wyłącznie po stwierdzeniu, że technika zapobiegania wywołuje konflikt z aplikacją albo
że próba wykorzystania luki w zabezpieczeniach jest fałszywym alarmem. O konflikcie należy
powiadomić Symantec Security Response. Po rozwiązaniu problemu przez firmę Symantec włącz z
powrotem ochronę, zmieniając akcję na Tak.
• Tylko rejestruj
Nie podejmuje żadnych działań w odniesieniu do aplikacji, ale rejestruje wydarzenie. Nie chroni
klienta. Użyj tej opcji, aby sprawdzić, czy technika zapobiegania nie wywołuje skutków ubocznych z
powodu nieoczekiwanego konfliktu aplikacji z funkcją MEM. Program Symantec Endpoint Protection
rejestruje wydarzenia w opcji Ataki na sieć i hosty > w dzienniku Ograniczanie ataków na pamięć.
Po rozwiązaniu problemu przez firmę Symantec włącz działanie na Tak.
Wybierz działania
Zmień działanie domyślne w następujących przypadkach:
zastępowania dla danej
• Chcesz przetestować technikę ograniczania dla wszystkich aplikacji w trybie rejestrowania, zanim
aplikacji chronionej przez
zasada zostanie zastosowana na komputerach klienckich.
<technikę>
• Określiłeś, że zakres spowodował efekty uboczne w postaci niezamierzonego zachowania, które jest
fałszywym alarmem i należy wyłączyć zakres.
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Table 516: Karta Reguły aplikacji
Ustawienie
Reguły aplikacji

Opis
Użyj tej karty, aby wybrać, które aplikacje będą lub nie będą chronione przez funkcję MEM, niezależnie od
zastosowanej techniki. Użyj tej opcji, jeżeli nie wiesz, która technika spowodowała zakończenie działania
aplikacji. Jeżeli wyłączysz ochronę, funkcja ograniczania ataków na pamięć nie podejmie żadnego działania w
odniesieniu do aplikacji działającej na komputerze klienckim. Nie będzie ona chronić działania ani rejestrować
wydarzenia.
Należy przynajmniej raz uruchomić usługę LiveUpdate, aby lista aplikacji pojawiła się na liście.
Sprawdzenie, czy program program Symantec Endpoint Protection Manager jest zaktualizowany

Ograniczenie ataków na pamięć
Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć powstrzymuje ataki na popularne programy działające w systemie Windows,
które nie zostały odpowiednio zaktualizowane przez producenta. Funkcja Ograniczenie ataków na pamięć wykrywa próby
ataku przy użyciu różnych technik ograniczania ryzyka. Poszczególne techniki blokują lukę w zabezpieczeniach lub
zamykają zagrożone aplikacje.

Zasada integralności hosta
Wymagania
Należy dodać wymagania do zasad sprawdzania integralności hosta, aby działały prawidłowo. Jeżeli wymagania nie
zostaną dodane, komputer kliencki uruchomi test zgodności, ale nie sprawdzi wymagań.
Możliwe jest dodawanie wymagań predefiniowanych, wymagań niestandardowych lub wymagań z szablonów.
Po dodaniu wymagania jest ono włączane.
Przeniesienie wymagania w górę lub w dół na liście powoduje określenie kolejności ich wykonywania. Położenie to może
być ważne przy pobieraniu oprogramowania wymagającego ponownego uruchomienia komputera po instalacji. Kolejność
należy ustawić w taki sposób, aby wymagania wymagające ponownego uruchomienia komputera w celu naprawy były
sprawdzane na końcu.
Table 517: Ustawienia nowych wymagań
Ustawienie

Opis

Zawsze przeprowadzaj
sprawdzanie integralności
hosta

Po zakończeniu etapu testowania należy włączyć sprawdzanie integralności hosta i wybrać tę opcję.

Przeprowadzaj
sprawdzanie integralności
hosta tylko podczas
połączenia z serwerem
zarządzania

Powoduje sprawdzanie wymagań integralności hosta na klientach niepołączonych z serwerem
zarządzania.

Nigdy nie przeprowadzaj
sprawdzania integralności
hosta

Powoduje wyłączenie sprawdzania integralności hosta po zakończeniu optymalizacji wymagań. Można
skorzystać z tej metody, aby rozwiązać problemy dotyczące pojedynczych wymagań.

Dodaj wymaganie
Dodaj nowe wymaganie integralności hosta, które ma być uruchomione na kliencie dla systemu Windows.

975

Należy najpierw dodać i włączyć wymagania do zasad sprawdzania integralności hosta, aby działały prawidłowo.

Ustawienia zaawansowane
Użyj tego okna dialogowego, aby skonfigurować opcje sprawdzania, naprawy i powiadomień zgodności z wymogami
integralności hosta.
Table 518: Ustawienia zaawansowane sprawdzania integralności hosta
Ustawienie

Opis

Opcje sprawdzania
integralności hosta

Określa następujące opcje sprawdzania integralności hosta:
• Sprawdzaj integralność hosta co
Umożliwia określenie częstotliwości uruchamiania sprawdzania integralności hosta na komputerze
klienckim. Wpisz liczbę całkowitą od 1 do 24855.
• Zachowaj wyniki sprawdzania przez
Umożliwia ustawienie czasu, przez który klient zachowuje wyniki poprzedniego sprawdzania
integralności hosta. Klient zachowuje wynik, nawet jeśli użytkownik podejmuje działanie, które normalnie
spowodowałyby ponowne przeprowadzenie sprawdzania integralności hosta. Klient można na przykład
pobrać nowe oprogramowanie lub zmienić lokalizację, a każde z tych działań może zwiększyć zagrożenie
bezpieczeństwa.
• Jeśli wymaganie nie jest spełnione, kontynuuj sprawdzanie wymagań
Klient sprawdza wymagania integralności hosta w kolejności określonej w zasadzie integralności hosta.
Z tego powodu można umożliwić klientowi kontynuowanie sprawdzania wymagań, nawet jeśli jedno z
nich nie jest spełnione. W przeciwnym wypadku klient zatrzyma sprawdzanie integralności hosta, aż do
spełnienia odpowiedniego wymagania i uzyskania prawidłowego wyniku.
Dla każdego z typów wymagania z osobna można zastosować opcję Zezwalaj na prawidłowy wynik
sprawdzania integralności hosta, nawet jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony. Jeśli na przykład
dodane zostanie wymaganie antywirusowe i wymaganie zapory, sprawdzenie integralności hosta nadal
będzie kończyć się wynikiem prawidłowym, nawet jeśli jedno z wymagań nie zostanie spełnione.

Opcje okna
dialogowego
naprawy

Daje użytkownikom klienta opcję anulowania sprawdzania integralności hosta, jeżeli pierwsze
sprawdzenie się nie powiedzie. Należy korzystać z tej opcji w następujących sytuacjach:
• Jeżeli chcesz rozwiązywać problemy lub przetestować nową Zasadę integralności hosta.
• Jeżeli chcesz dać użytkownikom możliwość kontynuowania pracy, podczas gdy ich system rozwiązuje
problemy.

• Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie naprawy

Umożliwia określenie minimalnego i maksymalnego czasu, na jaki użytkownicy mogą odłożyć działanie
naprawcze.
• Liczba dozwolonych anulowań naprawy przez użytkownika
Umożliwia użytkownikowi klienta odłożenie pobierania i instalacji pliku naprawczego. Można włączyć tę
opcję, jeżeli naprawa przerwie pracę użytkownika. Użytkownicy mogą anulować naprawę nieograniczoną
liczbę razy.
• Ustaw dodatkowy tekst
Można zapewnić instrukcje dotyczące sposobu przywracania zgodności dla użytkowników klientów, gdy
klient nie spełnia danego wymagania.
Konfigurowanie naprawy predefiniowanego wymagania integralności hosta
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Ustawienie

Opis

Powiadomienia

• Pokaż szczegóły rejestrowania integralności hosta

•

•

Umożliwia wyświetlenie informacji o wynikach sprawdzania integralności hosta. Te informacje są
wyświetlane w Dzienniku zabezpieczeń klienta, w prawym dolnym okienku dziennika. Szczegółowe
informacje obejmują warunki sprawdzane za pomocą wymagania, takie jak określony klucz rejestru.
Informacje można także wyświetlić na serwerze zarządzania, klikając pozycję Monitory > Dzienniki >
Zgodność > Integralność hosta klienta.
Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem, gdy wynik sprawdzania integralności hosta jest
nieprawidłowy
Umożliwia wyświetlanie użytkownikom powiadomienia informującego, że komputer kliencki nie spełnił
wymagania integralności hosta.
Wyświetlaj komunikat z powiadomieniem, gdy wynik sprawdzania integralności hosta jest
prawidłowy, a poprzednio był nieprawidłowy
Jeśli wynik integralności hosta był nieprawidłowy i wykonano naprawę, użytkownik może nie wiedzieć,
że ponownie przeprowadzone zostało sprawdzenie integralności hosta, które dało wynik prawidłowy.
Można wyświetlać użytkownikowi powiadomienie, jeśli sprawdzenie integralności hosta powiedzie się po
niepowodzeniu. Oprócz powiadomienia program Symantec Endpoint Protection tworzy wpis na serwerze
zarządzania w oknie Monitory > Dzienniki > Zgodność > Integralność hosta klienta. Powiadomienie
jest także wyświetlane w dzienniku zabezpieczeń na kliencie.

Wymaganie niestandardowe: Wybierz warunek
Za pomocą tego panelu można dodać warunek logiczny do niestandardowego wymagania.
Table 519: Słowa kluczowe skryptu wymagania niestandardowego
Słowo kluczowe

Opis

Poniżej wstaw
instrukcje

Pozwala dodać instrukcję IF..THEN, funkcję, zwracaną wartość lub komentarz. Po dodaniu instrukcji
IF..THEN należy dodać warunek w polu po prawej stronie.

IF

Określa warunek, który zostanie sprawdzony przez wymaganie na komputerze klienckim. Można sprawdzić
na przykład, czy na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe.
Note: Węzeł IF nie może być pusty. Aby usunąć instrukcję IF, kliknij węzeł prawym przyciskiem myszy i
wybierz opcję Usuń.

THEN

Określa działanie podejmowane, kiedy warunek ustalony w instrukcji IF jest spełniony lub nie. Może to być
na przykład pobranie pliku, uruchomienie programu, ustawienie wartości rejestru itd.

END IF

Każdy test IF..THEN kończy się instrukcją END IF. Po wykonaniu instrukcji IF..THEN wykonywana jest
instrukcja END IF.
Aby dodać instrukcję IF..THEN na tym samym poziomie, co istniejąca, wybierz instrukcję END IF. Aby
dodać zagnieżdżoną instrukcję IF..THEN, wybierz wiersz, pod którym chcesz ją dodać.

TOGGLE NOT

Umożliwia sprawdzenie braku warunku. Kliknij warunek prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie TOGGLE NOT.

ELSE

Określa działania podejmowane w razie niespełnienia wskazanych warunków (fałsz).

Prawidłowy lub Powrót
Komentarz

Określa, czy wymaganie przechodzi pomyślnie sprawdzanie integralności hosta czy go nie przechodzi.
Umożliwia opisanie działania skryptu.

Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania

Wymaganie niestandardowe
Za pomocą tego panelu można utworzyć skrypt niestandardowych wymagań dotyczących integralności hosta.
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Table 520: Słowa kluczowe skryptu wymagania niestandardowego
Słowo kluczowe

Opis

Poniżej wstaw
instrukcje

Pozwala dodać instrukcję IF..THEN, funkcję, zwracaną wartość lub komentarz. Po dodaniu instrukcji
IF..THEN należy dodać warunek w polu po prawej stronie.

IF

Określa warunek, który zostanie sprawdzony przez wymaganie na komputerze klienckim. Można sprawdzić
na przykład, czy na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe.
Note: Węzeł IF nie może być pusty. Aby usunąć instrukcję IF, kliknij węzeł prawym przyciskiem myszy i
wybierz opcję Usuń.

THEN

Określa działanie podejmowane, kiedy warunek ustalony w instrukcji IF jest spełniony lub nie. Może to być
na przykład pobranie pliku, uruchomienie programu, ustawienie wartości rejestru itd.

END IF

Każdy test IF..THEN kończy się instrukcją END IF. Po wykonaniu instrukcji IF..THEN wykonywana jest
instrukcja END IF.
Aby dodać instrukcję IF..THEN na tym samym poziomie, co istniejąca, wybierz instrukcję END IF. Aby
dodać zagnieżdżoną instrukcję IF..THEN, wybierz wiersz, pod którym chcesz ją dodać.

TOGGLE NOT

Umożliwia sprawdzenie braku warunku. Kliknij warunek prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie TOGGLE NOT.

ELSE

Określa działania podejmowane w razie niespełnienia wskazanych warunków (fałsz).

Prawidłowy lub Powrót
Komentarz

Określa, czy wymaganie przechodzi pomyślnie sprawdzanie integralności hosta czy go nie przechodzi.
Umożliwia opisanie działania skryptu.

Tworzenie skryptu dostosowanego wymagania
Wymaganie niestandardowe: Skrypt dostosowanego wymagania

Wymaganie niestandardowe: Skrypt dostosowanego wymagania
Użyj opcji Prawidłowy, aby wymaganie pomyślnie przechodziło sprawdzanie w wyniku warunku IF..THEN.
Użyj opcji Niepowodzenie, aby wymaganie nie przechodziło pomyślnie sprawdzanie w wyniku warunku IF..THEN.

Dodaj wymaganie: wymaganie programu antywirusowego
Umożliwia sprawdzenie, czy program antywirusowy jest zainstalowany i uruchomiony na komputerze klienckim.
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Table 521: Wymaganie programu antywirusowego
Ustawienie

Opis

Aplikacja antywirusowa, która musi być
zainstalowana i uruchomiona

Umożliwia sprawdzenie dostępności określonej aplikacji na komputerze klienckim.
W przypadku kliknięcia opcji Dowolny produkt antywirusowy wymaganie będą
spełniać wszystkie aplikacje z listy rozwijanej. Nie ma opcji ustawienia działań
naprawczych.
Jeżeli kliknięcie określonej aplikacji antywirusowej nie spowoduje jej instalacji, można
ustawić opcje naprawy w celu pobrania pliku, a następnie uruchomienia i instalacji
programu.

Zainstaluj oprogramowanie
antywirusowe, jeśli nie jest
zainstalowane na kliencie

Konfiguruje działania naprawcze w taki sposób, aby klient pobrał i zainstalował brakującą
aplikację.
• Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, jeśli nie jest zainstalowane na
kliencie
Umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze
klienckim.
• Pobierz pakiet instalacyjny.
Umożliwia skorzystanie z następujących opcji pobierania i instalacji, jeśli aplikacja nie
jest jeszcze zainstalowana na komputerze klienckim:
– Adres URL pobierania
Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
– Wykonaj polecenie
Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana
automatycznie. Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta,
pole tekstowe należy pozostawić puste. Aby umożliwić automatyczną instalację,
należy wpisać tekst %F%.
Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje

Uruchom oprogramowanie
Powoduje uruchomienie aplikacji po zainstalowaniu. W polu tekstowym Wykonaj
antywirusowe, jeśli nie jest uruchomione polecenie wpisz polecenie uruchamiające aplikację.
na kliencie
Sprawdzanie pliku sygnatur
oprogramowania antywirusowego

Powoduje sprawdzenie aktualności pliku sygnatury.
• Określ najstarszy wiek pliku sygnatur
Umożliwia wybranie względnej wartości czasu dla wieku pliku sygnatur.
• Sprawdź datę pliku sygnatur
Umożliwia wybranie określonej daty i godziny ostatniej modyfikacji pliku sygnatur.
• Jeśli nie, zaktualizuj plik sygnatur
Umożliwia pobranie i zaktualizowanie pliku sygnatur, jeśli jest on nieaktualny. Określ
lokalizację pobierania pliku.
Note: Data ostatniej modyfikacji pliku określa wiek jego sygnatury.

• Wykonaj polecenie

Wpisz następujące polecenie: %F%.

Sprawdź stan infekcji programu
antywirusowego

Powoduje sprawdzenie, czy uruchomiono skanowanie antywirusowe programu
Symantec Endpoint Protection, a komputer kliencki nie jest zainfekowany. Z tego
warunku mogą korzystać tylko komputery z systemem Windows, na których jest
uruchomiony program Symantec Endpoint Protection.

Określ czas oczekiwania przed
ponowieniem próby pobrania w razie
niepowodzenia pobierania

Pozwala określić czas czekania na ponowną próbę pobrania i uruchomienia aplikacji
przez klienta.
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Ustawienie

Opis

Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie
pobierania przeprowadzanego w celu
naprawy integralności hosta

Umożliwia użytkownikowi anulowanie naprawy. Można umożliwić użytkownikom
anulowanie lub opóźnienie naprawy, aby nie zakłócać pracy.
Po wyłączeniu tej opcji użytkownicy są powiadamiani o trwającym pobieraniu.
Użytkownicy nie mają jednak możliwości anulować ani odłożyć naprawy.

Zezwalaj na prawidłowy wynik
sprawdzania integralności hosta, nawet
jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony

Umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią nawet w przypadku niespełnienia tego
wymogu dotyczącego integralności hosta. Niespełnione wymaganie jest rejestrowane w
dzienniku zabezpieczeń klienta.

Dodaj wymaganie: Wymaganie programu chroniącego przed programami typu
spyware
Umożliwia sprawdzenie, czy program chroniący przed programami typu spyware jest zainstalowany i uruchomiony na
komputerze klienckim.
Table 522: Wymagania programu chroniącego przed programami typu spyware
Ustawienie

Opis

Aplikacja chroniąca przed
oprogramowaniem typu
spyware, która musi być
zainstalowana i uruchomiona

Umożliwia sprawdzenie dostępności określonej aplikacji na komputerze klienckim.
W przypadku kliknięcia pozycji Dowolny produkt chroniący przed programami typu spyware
wymaganie będą spełniać wszystkie aplikacje z listy rozwijanej. Opcje ustawiania naprawy są
niedostępne.

Zainstaluj oprogramowanie
chroniące przed
oprogramowaniem typu
spyware, jeśli nie jest
zainstalowane na kliencie

Konfiguruje działania naprawcze w taki sposób, aby klient pobrał i zainstalował brakującą
aplikację.
• Zainstaluj oprogramowanie chroniące przed programami typu spyware, jeśli nie jest
zainstalowane na kliencie.
Umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze klienckim.
• Pobierz pakiet instalacyjny.
Umożliwia skorzystanie z następujących opcji pobierania i instalacji, jeśli aplikacja nie jest
jeszcze zainstalowana na komputerze klienckim:
– Adres URL pobierania
Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
– Wykonaj polecenie
Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana
automatycznie. Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta, pole
tekstowe należy pozostawić puste. Aby umożliwić automatyczną instalację, należy wpisać
tekst %F%.
Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje

Uruchom oprogramowanie
chroniące przed programami
typu spyware, jeśli nie jest
uruchomione na kliencie

Powoduje uruchomienie aplikacji po zainstalowaniu. W polu tekstowym Wykonaj polecenie wpisz
polecenie uruchamiające aplikację.
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Ustawienie

Opis

Sprawdzanie pliku sygnatur
Powoduje sprawdzenie aktualności pliku sygnatury.
oprogramowania chroniącego
• Określ najstarszy wiek pliku sygnatur
przed programami typu spyware
Umożliwia wybranie względnej wartości czasu dla wieku pliku sygnatur.
• Sprawdź datę pliku sygnatur
Umożliwia wybranie określonej daty i godziny ostatniej modyfikacji pliku sygnatur.
• Jeśli nie, zaktualizuj plik sygnatur
Umożliwia pobranie i zaktualizowanie pliku sygnatur, jeśli jest on nieaktualny. Określ
lokalizację pobierania pliku.
Note: Data ostatniej modyfikacji pliku określa wiek jego sygnatury.

• Wykonaj polecenie

Wpisz następujące polecenie: %F%.

Określ czas oczekiwania przed Pozwala określić czas czekania na ponowną próbę pobrania i uruchomienia aplikacji przez
ponowieniem próby pobrania w klienta.
razie niepowodzenia pobierania
Zezwalaj użytkownikowi
na anulowanie pobierania
przeprowadzanego w celu
naprawy integralności hosta

Umożliwia użytkownikowi anulowanie naprawy. Można umożliwić użytkownikom anulowanie lub
opóźnienie naprawy, aby nie zakłócać pracy.
Po wyłączeniu tej opcji użytkownicy są powiadamiani o trwającym pobieraniu. Użytkownicy nie
mają jednak możliwości anulować ani odłożyć naprawy.

Zezwalaj na prawidłowy wynik
sprawdzania integralności
hosta, nawet jeśli ten wymóg
nie zostanie spełniony

Umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią nawet w przypadku niespełnienia tego wymogu
dotyczącego integralności hosta. Niespełnione wymaganie jest rejestrowane w dzienniku
zabezpieczeń klienta.

Dodaj wymaganie: Poprawka
Umożliwia dodanie wymogu sprawdzania, czy komputer kliencki zawiera określoną poprawkę systemu operacyjnego.
Jeśli jedna poprawka jest stosowana do wielu systemów operacyjnych, można zawrzeć je wszystkie w jednym
wymaganiu.
WARNING
Należy uważnie sprawdzić wybrane ustawienia. W razie wybrania systemu operacyjnego niezgodnego z
poprawką wyegzekwowanie wymagania nie powiedzie się.
Table 523: Wymagania poprawki
Ustawienie

Opis

Nazwa poprawki, która ma zostać
zainstalowana

Opisuje poprawkę, która musi być zainstalowana na komputerze klienckim.
Należy wpisać nazwę poprawki, np. KB12345. W tym polu można wpisać tylko cyfry i
litery.

Zastosuj poprawkę w następujących
systemach operacyjnych

Określa systemy operacyjne, w których musi być zainstalowana poprawka. Istnieje
możliwość wybrania kilku systemów, ale nazwa poprawki musi być zgodna z wszystkimi
wybranymi systemami operacyjnymi.
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Ustawienie

Opis

Zainstaluj poprawkę, jeśli nie jest
zainstalowana na kliencie

Powoduje zainstalowanie nowej poprawki na komputerze klienckim przez serwer
zarządzania. To pole wyboru można wyczyścić, jeśli do instalowania poprawki używane
ma być oprogramowanie zarządzające firmy Microsoft. Jeżeli jednak ta opcja zostanie
wyczyszczona, a wymagana poprawka nie zostanie zainstalowana na komputerze
klienckim, sprawdzanie integralności hosta da wynik nieprawidłowy w odniesieniu do
tego wymagania.
• Zainstaluj poprawkę, jeśli nie jest zainstalowana na kliencie.
Umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze
klienckim.
• Pobierz pakiet instalacyjny.
Umożliwia skorzystanie z następujących opcji pobierania i instalacji, jeśli aplikacja nie
jest jeszcze zainstalowana na komputerze klienckim:
– Adres URL pobierania
Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
– Wykonaj polecenie
Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana
automatycznie. Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta,
pole tekstowe należy pozostawić puste. Aby umożliwić automatyczną instalację,
należy wpisać tekst %F%.
Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje

Uruchom program

Określa, czy użytkownik musi być zalogowany na kliencie, aby było możliwe
uruchomienie programu.
• w kontekście systemu
Użytkownik nie musi być zalogowany w celu uruchomienia programu.
• w kontekście zalogowanego użytkownika
Użytkownik musi być zalogowany na kliencie, aby możliwe było uruchomienie
programu. Wiersz polecenia musi zawierać pełną nazwę ścieżki.

Określ czas oczekiwania przed
ponowieniem próby pobrania w razie
niepowodzenia pobierania

Pozwala określić czas czekania na ponowną próbę pobrania i uruchomienia aplikacji
przez klienta.

Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie
pobierania przeprowadzanego w celu
naprawy integralności hosta

Umożliwia użytkownikowi anulowanie naprawy. Można umożliwić użytkownikom
anulowanie lub opóźnienie naprawy, aby nie zakłócać pracy.
Po wyłączeniu tej opcji użytkownicy są powiadamiani o trwającym pobieraniu.
Użytkownicy nie mają jednak możliwości anulować ani odłożyć naprawy.

Zezwalaj na prawidłowy wynik
sprawdzania integralności hosta, nawet
jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony

Umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią nawet w przypadku niespełnienia tego
wymogu dotyczącego integralności hosta. Niespełnione wymaganie jest rejestrowane w
dzienniku zabezpieczeń klienta.

Dodaj wymaganie: Dodatek Service Pack
Umożliwia dodanie wymogu sprawdzania, czy komputer kliencki zawiera określony dodatek Service Pack systemu
operacyjnego.
Jeżeli jeden dodatek Service Pack dotyczy wielu wersji systemu operacyjnego, można określić wszystkie te wersje w
jednym wymaganiu. Pracę z listą ułatwiają ikony Zaznacz wszystko i Wyczyść wszystko.
To wymaganie weryfikuje, czy określony dodatek Service Pack jest zainstalowany, za pomocą sprawdzenia rejestru lub
przy użyciu interfejsów API systemu Windows.
WARNING
Należy uważnie sprawdzić wybrane ustawienia. W razie wybrania systemu operacyjnego niezgodnego z
określonym dodatkiem Service Pack wymaganie nie zostanie spełnione.
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Table 524: Wymagania dodatku Service Pack
Ustawienie
Określ minimalny numer dodatku
Service Pack, który musi być
zainstalowany w następujących
systemach operacyjnych

Opis
Określa numer dodatku Service Pack. Przykład: 1. Numer jest ograniczony do jednego
znaku. Można wpisać tylko numery z zakresu od 1 do 9. Należy upewnić się, że
zaznaczone systemy operacyjne są zgodne z wpisanym numerem dodatku Service
Pack.

Zainstaluj dodatek Service Pack, jeśli nie Instaluje określony dodatek Service Pack na komputerze klienckim.
jest zainstalowany na kliencie
• Zainstaluj dodatek Service Pack, jeśli nie jest zainstalowany na kliencie.
Umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze
klienckim.
• Pobierz pakiet instalacyjny.
Umożliwia skorzystanie z następujących opcji pobierania i instalacji, jeśli aplikacja nie
jest jeszcze zainstalowana na komputerze klienckim:
– Adres URL pobierania
Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
– Wykonaj polecenie
Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana
automatycznie. Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta,
pole tekstowe należy pozostawić puste. Aby umożliwić automatyczną instalację,
należy wpisać tekst %F%.
Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje
Określ czas oczekiwania przed
ponowieniem próby pobrania w razie
niepowodzenia pobierania

Pozwala określić czas czekania na ponowną próbę pobrania i uruchomienia aplikacji
przez klienta.

Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie
pobierania przeprowadzanego w celu
naprawy integralności hosta

Umożliwia użytkownikowi anulowanie naprawy. Można umożliwić użytkownikom
anulowanie lub opóźnienie naprawy, aby nie zakłócać pracy.
Po wyłączeniu tej opcji użytkownicy są powiadamiani o trwającym pobieraniu.
Użytkownicy nie mają jednak możliwości anulować ani odłożyć naprawy.

Zezwalaj na prawidłowy wynik
sprawdzania integralności hosta, nawet
jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony

Umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią nawet w przypadku niespełnienia tego
wymogu dotyczącego integralności hosta. Niespełnione wymaganie jest rejestrowane w
dzienniku zabezpieczeń klienta.

Dodaj wymaganie: Wymaganie zapory
Umożliwia sprawdzenie, czy program zapory jest zainstalowany i uruchomiony na komputerze klienckim.
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Table 525: Wymagania zapory
Ustawienie

Opis

Aplikacja zapory, która musi być
zainstalowana i uruchomiona

Sprawdza obecność określonej aplikacji zapory na komputerze klienckim.
W przypadku kliknięcia pozycji Dowolny produkt zapory wymaganie będą spełniać
wszystkie aplikacje z listy rozwijanej. Opcje ustawiania naprawy są niedostępne.

Zainstaluj zaporę, jeśli nie jest
zainstalowana na kliencie

Konfiguruje działania naprawcze w taki sposób, aby klient pobrał i zainstalował brakującą
aplikację.
• Zainstaluj zaporę, jeśli nie jest zainstalowana na kliencie.
Umożliwia sprawdzenie, czy dana aplikacja jest zainstalowana na komputerze
klienckim.
• Pobierz pakiet instalacyjny.
Umożliwia skorzystanie z następujących opcji pobierania i instalacji, jeśli aplikacja nie
jest jeszcze zainstalowana na komputerze klienckim:
– Adres URL pobierania
Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
– Wykonaj polecenie
Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana
automatycznie. Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta,
pole tekstowe należy pozostawić puste. Aby umożliwić automatyczną instalację,
należy wpisać tekst %F%.
Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje

Uruchom zaporę, jeśli nie jest
uruchomiona na kliencie

Powoduje uruchomienie aplikacji po zainstalowaniu. W polu tekstowym Wykonaj
polecenie wpisz polecenie uruchamiające aplikację.

Określ czas oczekiwania przed
ponowieniem próby pobrania w razie
niepowodzenia pobierania

Pozwala określić czas czekania na ponowną próbę pobrania i uruchomienia aplikacji
przez klienta.

Zezwalaj użytkownikowi na anulowanie
pobierania przeprowadzanego w celu
naprawy integralności hosta

Umożliwia użytkownikowi anulowanie naprawy. Można umożliwić użytkownikom
anulowanie lub opóźnienie naprawy, aby nie zakłócać pracy.
Po wyłączeniu tej opcji użytkownicy są powiadamiani o trwającym pobieraniu.
Użytkownicy nie mają jednak możliwości anulować ani odłożyć naprawy.

Zezwalaj na prawidłowy wynik
sprawdzania integralności hosta, nawet
jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony

Umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią nawet w przypadku niespełnienia tego
wymogu dotyczącego integralności hosta. Niespełnione wymaganie jest rejestrowane w
dzienniku zabezpieczeń klienta.
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Określanie lokalizacji pliku i polecenie wykonawcze naprawy — informacje
Aby skonfigurować działanie naprawcze w taki sposób, aby klient pobrał i zainstalował brakującą aplikację, należy określić
lokalizację pobierania i uruchomić polecenie.
Adres URL
pobierania

Określa lokalizację, z której można pobrać plik instalacyjny.
Podczas określania lokalizacji pliku instalacyjnego lub pakietu do pobrania można stosować dowolny z
następujących formatów:
• UNC
\\nazwa_serwera\nazwa_udziału\nazwa_katalogu\nazwa_pliku
Przywracanie przy użyciu ścieżki UNC nie jest możliwe, jeśli wyłączone jest przeglądanie otoczenia
sieciowego na docelowym komputerze klienckim. W przypadku używania ścieżek UNC do plików
naprawczych należy upewnić się, że przeglądanie otoczenia sieciowego nie zostało wyłączone.
• FTP
FTP://ftp.naszftp.naszafirma.com/folder/nazwapliku
• HTTP
HTTP://www.naszawww.naszafirma.com/folder/nazwapliku
Pakiety instalacyjne lub pliki w systemie Windows są zawsze pobierane do katalogu tymczasowego. Do
tego katalogu odnoszą się wszystkie ścieżki względne. Katalog tymczasowy jest określony w zmiennej
środowiskowej TMP lub TEMP, o ile taka zmienna istnieje. Domyślnie znajduje się on w katalogu systemu
Windows.
W przypadku wykonywania plików bieżący katalog roboczy jest zawsze ustawiony na katalog tymczasowy
systemu Windows. Zmienne środowiskowe są zastępowane przed wykonaniem. Polecenie % windir% jest
zastępowane ścieżką do katalogu systemu Windows.

Wykonaj polecenie

Określa, czy instalację uruchamia użytkownik klienta, czy jest ona uruchamiana automatycznie.
• Aby umożliwić uruchamianie instalacji przez użytkownika klienta, pole tekstowe należy pozostawić puste.
• Aby umożliwić automatyczną instalację, należy wpisać tekst %F%.
Jeżeli nie wybrano pobrania pakietu instalacyjnego, można mimo to podać polecenie do wykonania przez
klienta. Klient próbuje zainstalować brakującą aplikację. Polecenie określa się, podając pełną ścieżkę
pliku wykonywalnego. Obsługiwane są ścieżki FTP i UNC. Wprowadzane polecenie można zmodyfikować,
używając zmiennych. Wprowadzanie polecenie można także zmodyfikować, jeżeli do wykonania programu
potrzebna jest inna aplikacja. Poniżej przedstawiono przykład prawidłowej składni:
C:\program files\WinZIP\winzip.exe -a -s %1 -r c:\temp

Konfigurowanie naprawy dla predefiniowanego wymagania integralności hosta

Oprogramowanie antywirusowe: jest zainstalowane
Umożliwia sprawdzenie, czy wybrana aplikacja antywirusowa jest zainstalowana na komputerze klienckim.

Oprogramowanie antywirusowe: jest uruchomione
Umożliwia sprawdzenie, czy wybrana aplikacja antywirusowa działa na komputerze klienckim.

Oprogramowanie antywirusowe: Plik sygnatury oprogramowania
antywirusowego jest aktualny
Umożliwia sprawdzenie, czy plik sygnatury oprogramowania antywirusowego jest aktualny.
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Table 526: Plik sygnatury oprogramowania antywirusowego jest aktualny
Ustawienie

Opis

Nazwa programu antywirusowego

Określa nazwę pakietu oprogramowania antywirusowego.

Sprawdź, czy wiek pliku sygnatur w
dniach jest mniejszy niż

Sprawdza, czy plik sygnatur został przesłany do komputera klienckiego w ciągu
określonej liczby dni. Wartość domyślna to siedem dni, ale nie ma żadnych ograniczeń.

Sprawdź datę pliku sygnatur

Sprawdza, czy data pliku sygnatur jest późniejsza, wcześniejsza lub równa określonej
dacie i godzinie. Domyślna data i czas to bieżąca data oraz godzina 00:00.

Oprogramowanie chroniące przed programami typu spyware: Oprogramowanie
chroniące przed programami typu spyware jest zainstalowane
Umożliwia sprawdzenie, czy wybrana aplikacja chroniąca przed programami typu spyware jest zainstalowana na
komputerze klienckim.

Oprogramowanie chroniące przed programami typu spyware: jest uruchomione
Umożliwia sprawdzenie, czy wybrana aplikacja chroniąca przed programami typu spyware działa na komputerze
klienckim.

Oprogramowanie chroniące przed programami typu spyware: Plik sygnatury
oprogramowania chroniącego przed programami typu spyware jest aktualny
Umożliwia sprawdzenie, czy plik sygnatury oprogramowania chroniącego przed programami typu spyware na komputerze
klienckim jest aktualny.
Table 527: Ustawienia wymagania Plik sygnatury oprogramowania chroniącego przed programami typu spyware
jest aktualny
Ustawienie

Opis

Nazwa programu chroniącego przed
programami typu spyware

Określa nazwę pakietu oprogramowania chroniącego przed programami typu spyware.

Sprawdź, czy wiek pliku sygnatur w
dniach jest mniejszy niż

Sprawdza, czy plik sygnatur został przesłany do komputera klienckiego w ciągu
określonej liczby dni. Wartość domyślna to siedem dni, ale nie ma żadnych ograniczeń.

Sprawdź datę pliku sygnatur

Sprawdza, czy data pliku sygnatur jest późniejsza, wcześniejsza lub równa określonej
dacie i godzinie. Domyślna data i czas to bieżąca data oraz godzina 00:00.

Program antywirusowy: sprawdź niezainfekowane
Sprawdza, czy zostało uruchomione skanowanie antywirusowe programu Symantec Endpoint Protection i czy komputer
kliencki nie jest zainfekowany. Z tego warunku mogą korzystać tylko komputery z systemem Windows, na których jest
uruchomiony program Symantec Endpoint Protection.

Zapora: jest zainstalowana
Umożliwia sprawdzenie, czy wybrana aplikacja zapory jest zainstalowana na komputerze klienckim.
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Zapora: jest uruchomiona
Umożliwia sprawdzenie, czy wybrana aplikacja zapory działa na komputerze klienckim.

Poprawka: porównaj bieżący dodatek Service Pack z określoną wersją
Umożliwia porównanie określonego numeru dodatku Service Pack z numerem dodatku Service Pack na komputerze
klienckim. Dostępne opcje: równa się, nie równa się, mniejszy niż, większy niż.

Poprawka: poprawka jest zainstalowana
Umożliwia sprawdzenie, czy określona poprawka jest zainstalowana na komputerze klienckim.
Należy wprowadzić nazwę poprawki, na przykład KB12345.
NOTE
W tym polu należy wpisywać tylko litery i cyfry.

Plik: porównaj wiek pliku z
Powoduje sprawdzenie, ile dni i tygodni upłynęło od ostatniego zapisania pliku. Informacje te ułatwiają określenie, czy
wersja pliku na komputerze klienckim jest aktualna.

Plik: porównaj datę pliku z
Umożliwia sprawdzenie daty pliku na komputerze klienckim. Warunek określa, czy data pliku jest późniejsza,
wcześniejsza, inna lub równa określonej dacie i godzinie. Informacje te mogą ułatwić określenie, czy wersja pliku na
komputerze klienckim jest aktualna.
Można wpisać maksymalnie 255 znaków.

Plik: porównaj rozmiar pliku z
Umożliwia sprawdzenie rozmiaru pliku działającego na komputerze klienckim. Wyniki określają, czy rozmiar jest równy,
inny niż równy, mniejszy lub większy w porównaniu z określoną wielkością. Informacje te mogą ułatwić określenie, czy
wersja pliku na komputerze klienckim jest aktualna.

Plik: porównaj wersję pliku z
Umożliwia sprawdzenie, czy wersja pliku na komputerze klienckim jest taka sama, jak wersja określona przez
użytkownika. Informacje te mogą ułatwić określenie, czy wersja pliku na komputerze klienckim jest aktualna.
Pliki można porównać, podając zmienną systemową. Istnieje również możliwość określenia wartości rejestru, które są
równe, inne, mniejsze lub większe w porównaniu z podaną liczbą.

Plik: ukończono pobieranie pliku
Umożliwia potwierdzenie, że pobieranie określonego pliku zostało ukończone. Po ukończeniu pobierania pliku można
wykonać następny krok niestandardowego skryptu wymagania.
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Table 528: Ustawienia wymagania Ukończono pobieranie pliku
Ustawienie

Opis

Adres URL pliku

Określa adres URL pliku do pobrania.

Folder docelowy

Określa katalog na komputerze klienckim, w którym plik ma zostać zapisany.

Uwierzytelnianie wymagane
tylko dla protokołu HTTP

Określa nazwę użytkownika i hasło niezbędne do pobrania pliku przez użytkownika. Aby umożliwić
użytkownikom pobranie pliku z serwera FTP lub udziału plikowego UNC, należy zezwolić na
anonimowy dostęp do lokacji docelowej. Jeśli potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, należy
użyć tej opcji i skonfigurować serwer HTTP do pobierania pliku. Nazwę użytkownika i hasło można
skonfigurować w interfejsie użytkownika serwera HTTP.

Pokaż okno dialogowe
procesu pobierania

Powoduje wyświetlenie okna dialogowe procesu pobierania na komputerze klienckim. Można
zezwolić użytkownikom na anulowanie sprawdzania tego wymagania integralności hosta, jeśli
pobieranie plików przeszkadza im w pracy.

Plik: plik już istnieje
Umożliwia sprawdzenie, czy określony plik istnieje w podanej ścieżce na komputerze klienckim. Jeśli pliku nie ma w
podanej lokalizacji, można ustawić pobranie jego kopii przez komputer kliencki.
Plik można wskazać za pomocą ścieżki, zmiennej środowiskowej lub wartości rejestru systemu operacyjnego.

Plik: niepowtarzalny identyfikator pliku jest równy
Umożliwia sprawdzenie, czy plik aplikacji na komputerze klienckim ma określony niepowtarzalny identyfikator pliku.
Niepowtarzalny identyfikator pliku to suma kontrolna pliku wykonywalnego lub biblioteki DLL znajdujących się na
komputerze klienckim.
Ścieżkę, nazwę pliku i niepowtarzalny identyfikator pliku można znaleźć, klikając okno dialogowe Wyszukaj aplikacje.
Aby otworzyć tę funkcję, kliknij opcję Zasady > Wyszukaj aplikacje.
Tworzenie listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików za pomocą narzędzia checksum.exe

Rejestr: klucz rejestru istnieje
Należy określić nazwę klucza rejestru, aby sprawdzić, czy dany klucz istnieje.
NOTE
Nie wolno stosować skróconych kluczy rejestru, takich jak HKLM. Zawsze należy podać cały klucz rejestru. W
tym przykładzie zamiast klucza HKLM należy podać HKEY_LOCAL_MACHINE.
Table 529: Ustawienia wymagania Klucz rejestru istnieje
Ustawienie
Klucz rejestru

Opis
Umożliwia sprawdzenie, czy następujący klucz rejestru istnieje.

Rejestr: wartość rejestru istnieje
Należy określić wartość klucza rejestru, aby sprawdzić, czy zawiera on określoną nazwę wartości. Wartość można podać
w postaci wartości DWORD, ciągu lub binarnej.
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NOTE
Nie wolno stosować skróconych kluczy rejestru, takich jak HKLM. Zawsze należy podać cały klucz rejestru. W
tym przykładzie zamiast klucza HKLM należy podać HKEY_LOCAL_MACHINE.
Table 530: Ustawienia wymagania Wartość rejestru istnieje
Ustawienie

Opis

Klucz rejestru

Określa klucz rejestru zawierający nazwę wartości, która ma zostać sprawdzona.

Nazwa wartości

Powoduje sprawdzenie, czy nazwa wartości istnieje.

Rejestr: wartość rejestru jest równa
Należy określić nazwę klucza rejestru, nazwę wartości oraz dane, z którymi zostanie porównana wartość. Wartość można
podać w postaci wartości DWORD, ciągu lub binarnej.
NOTE
Nie wolno stosować skróconych kluczy rejestru, takich jak HKLM. Zawsze należy podać cały klucz rejestru. W
tym przykładzie zamiast klucza HKLM należy podać HKEY_LOCAL_MACHINE.
Table 531: Ustawienia funkcji Ustaw wartość rejestru
Ustawienie

Opis

Klucz rejestru

Określa klucz rejestru zawierający nazwę i typ wartości, która ma zostać sprawdzona.

Nazwa wartości

Określa nazwę wartości, która ma być sprawdzana.

Porównywane dane

Powoduje sprawdzenie wartości dla każdego z typów danych określonych na wyświetlonej liście.

Rejestr: ustaw wartość rejestru
Ustawia konkretną wartość wpisu rejestru. Funkcja Ustaw wartość rejestru w razie potrzeby tworzy żądaną wartość
rejestru. Można określić nazwę klucza rejestru i konkretną wartość.
NOTE
Nie wolno stosować skróconych kluczy rejestru, takich jak HKLM. Zawsze należy podać cały klucz rejestru. W
tym przykładzie zamiast klucza HKLM należy podać HKEY_LOCAL_MACHINE.
Table 532: Ustawienia funkcji Ustaw wartość rejestru
Ustawienie

Opis

Klucz rejestru

Określa klucz rejestru zawierający nazwę i typ wartości, która ma zostać sprawdzona.

Nazwa wartości

Określa nazwę wartości, która ma być używana.

Określ typ i dane

Powoduje sprawdzenie typu wartości i składników określonych na wyświetlonej liście.

Rejestr: ustawienie wartości rejestru powiodło się
Sprawdza rejestr w celu upewnienia się, że wartość określona dla opcji Ustaw wartość rejestru została pomyślnie
ustawiona.
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NOTE
Nie wolno stosować skróconych kluczy rejestru, takich jak HKLM. Zawsze należy podać cały klucz rejestru. W
tym przykładzie zamiast klucza HKLM należy podać HKEY_LOCAL_MACHINE.
Table 533: Ustawienia funkcji Ustaw wartość rejestru
Ustawienie

Opis

Klucz rejestru

Określa klucz rejestru zawierający nazwę i typ wartości, która ma zostać sprawdzona.

Nazwa wartości

Określa nazwę wartości, która ma być sprawdzana.

Określ typ i dane

Powoduje sprawdzenie typu wartości i składników określonych na wyświetlonej liście.

Rejestr: zwiększ wartość DWORD w rejestrze
Umożliwia dodanie ustawień wartości DWORD rejestru. Opcja ta umożliwia wykonywanie zliczeń, np. w celu zezwolenia
na uznanie komputera, na którym nie zainstalowano poprawki, za klienta spełniającego wymagania, nie więcej niż n razy.
Umożliwia utworzenie klucza zawierającego wartość DWORD, jeśli nie istnieje.
NOTE
Nie wolno stosować skróconych kluczy rejestru, takich jak HKLM. Zawsze należy podać cały klucz rejestru. W
tym przykładzie zamiast klucza HKLM należy podać HKEY_LOCAL_MACHINE.
Table 534: Ustawienia funkcji Zwiększ wartość DWORD w rejestrze
Ustawienie

Opis

Klucz rejestru

Określa klucz rejestru zawierający nazwę wartości DWORD, która ma zostać sprawdzona.

Nazwa wartości

Powoduje sprawdzenie nazwy wartości DWORD, np. 0x000001.

Narzędzie: sprawdź sygnaturę czasową
Umożliwia porównanie bieżącej godziny z wartością zapisaną w rejestrze przy użyciu narzędzia Ustaw sygnaturę
czasową. Warunku Sprawdź sygnaturę czasową można użyć do sprawdzenia, czy od chwili utworzenia sygnatury
czasowej minął określony czas. Jeśli na przykład sprawdzanie integralności hosta jest uruchamiane co 2 minuty, można
określić działanie, które ma być przeprowadzane w większych odstępach czasu. W takim przypadku zapisana wartość
czasu jest usuwana. Jeśli nie utworzono sygnatury czasowej przy użyciu narzędzia Ustaw sygnaturę czasową, funkcja ta
zwraca wartość true (prawda).

Narzędzie: Zwracana wartość okna dialogowego komunikatu jest równa true
Umożliwia skonfigurowanie pola komunikatu wyświetlanego na komputerze klienckim. Można dodać tekst oraz różne
przyciski i ikony. Jeśli użytkownik kliknie przycisk OK lub Tak, pole komunikatu zwraca wartość true (prawda). Jeśli
użytkownik kliknie przycisk Nie lub Anuluj, pole komunikatu zwraca wartość false (fałsz). W tym oknie dialogowym
można określić warunek wyszukujący wartość Prawda lub wartość Fałsz. Istnieje również możliwość określenia czasu
oczekiwania, po którym odpowiedź OK jest wprowadzana automatycznie.

Narzędzie: system operacyjny to
Umożliwia określenie systemu operacyjnego, który ma działać na komputerze klienckim. Można wybrać jeden lub kilka
systemów operacyjnych. Jednym z zastosowań tej funkcji jest sprawdzenie, czy poprawka instalowana na komputerze
klienckim jest zgodna z określonym systemem operacyjnym.
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Narzędzie: język systemu operacyjnego jest
Umożliwia wykrycie wersji językowej systemu operacyjnego klienta. Można wybrać jeden lub kilka języków. Ten warunek
pozwala wybrać poprawki i aktualizacje do zainstalowania, jeśli dotyczą one konkretnego języka.

Narzędzie: proces jest uruchomiony
Umożliwia sprawdzenie, czy wskazany przez użytkownika proces działa na komputerze klienckim. Ten warunek umożliwia
uniknięcie problemów z procesami powodującymi konflikt ze skryptem. Umożliwia także korzystanie z procesów, które
mają działać na komputerze klienckim.

Narzędzie: usługa jest uruchomiona
Umożliwia sprawdzenie, czy określona usługa działa na komputerze klienckim. Ten warunek pozwala uniknąć konfliktów
między usługą a skryptem. Umożliwia także korzystanie z usług, które mają działać na urządzeniu klienckim.

Plik: pobierz plik
Umożliwia pobranie pliku na komputer kliencki. Istnieje możliwość określenia warunków, tak aby klient pobrał plik z adresu
URL do folderu docelowego na komputerze klienckim. Można śledzić tę funkcję dzięki funkcji Uruchom program.
Table 535: Ustawienia funkcji Pobierz plik
Ustawienie

Opis

Adres URL pliku

Umożliwia określenie adresu URL, z którego plik został pobrany.

Folder docelowy

Określa katalog na komputerze klienckim, w którym plik ma zostać zapisany.

Uwierzytelnianie wymagane
tylko dla protokołu HTTP

Określa nazwę użytkownika i hasło niezbędne do pobrania pliku przez użytkownika. Jeśli
użytkownicy mają pobierać plik z serwera FTP lub udziału plików UNC, należy skonfigurować
serwer docelowy, tak aby zezwalał na dostęp anonimowy. Jeśli potrzebne są dodatkowe
zabezpieczenia, należy użyć tej opcji i skonfigurować serwer HTTP do pobierania pliku. Nazwę
użytkownika i hasło można skonfigurować w interfejsie użytkownika serwera HTTP.

Pokaż okno dialogowe
procesu pobierania

Powoduje wyświetlenie okna dialogowe procesu pobierania na komputerze klienckim. Można
zezwolić użytkownikom na anulowanie sprawdzania tego wymagania integralności hosta, jeśli
pobieranie plików przeszkadza im w pracy.

Narzędzie: komunikat dziennika
Umożliwia wyświetlenie komunikatu dziennika na komputerze klienckim. Funkcja ta umożliwia poinformowanie
użytkownika o wynikach wykonanego sprawdzania. Wyniki wyświetlane są również w Dzienniku zabezpieczeń klienta i
mają charakter wyłącznie informacyjny.
W przypadku komunikatu, który wymaga odpowiedzi użytkownika, należy użyć narzędzia Pokaż okno dialogowe
komunikatu.
Narzędzie: pokaż okno dialogowe komunikatu

Narzędzie: uruchom program
Umożliwia określenie programu, który działa na komputerze klienckim. Narzędzie to jest często używane wraz z
narzędziem Pobierz plik.
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Table 536: Ustawienia funkcji Uruchom program
Ustawienie

Opis

Określ polecenie
uruchamiające program

Uruchamia na komputerze klienckim polecenie wpisane w tym oknie dialogowym z uwzględnieniem
pełnej ścieżki. Można dodać zmienne środowiskowe.

Uruchom program

Określa, czy użytkownik musi być zalogowany na kliencie, aby było możliwe uruchomienie
programu.
• w kontekście systemu
Użytkownik nie musi być zalogowany w celu uruchomienia programu. Opcji tej należy użyć,
jeśli ze względów bezpieczeństwa program ma być uruchamiany na kliencie natychmiast. Na
kliencie musi być na przykład zainstalowany program antywirusowy.
• w kontekście zalogowanego użytkownika
Użytkownik musi być zalogowany na kliencie, aby możliwe było uruchomienie programu.

Określ maksymalny czas
oczekiwania na ukończenie
programu

Umożliwia określenie maksymalnego czasu oczekiwania na ukończenie programu. W przypadku
upłynięcia limitu czasu dla tej funkcji wykonywanie programu jest zatrzymywane.

Pokaż nowe okno procesu

Powoduje wyświetlenie nowego okna procesu, w którym użytkownik może obserwować działanie
programu.

Narzędzie: Uruchom skrypt
Umożliwia określenie skryptu, który ma być uruchamiany na komputerze klienckim.
Table 537: Ustawienia narzędzia Uruchom skrypt
Ustawienie

Opis

Nazwa pliku

Określa nazwę pliku skryptu.

Treść skryptu

Określa treść skryptu.

Wykonaj polecenie

Określa polecenie uruchamiające skrypt.

Określ maksymalny czas
oczekiwania na ukończenie
programu

Określa maksymalny czas oczekiwania komputera klienckiego na zakończenie uruchomionego
skryptu, zanim nastąpi wymuszenie zakończenia skryptu.

Usuń plik tymczasowy po
ukończeniu lub zakończeniu
wykonywania

Powoduje usunięcie pliku tymczasowego po zakończeniu wykonywania skryptu, jeśli taki plik został
utworzony.

Pokaż nowe okno procesu

Wyświetla okno, w którym użytkownik może obserwować działanie skryptu.

Narzędzie: ustaw sygnaturę czasową
Umożliwia nazwanie sygnatury czasowej, która jest przechowywana w rejestrze komputera klienckiego. Należy korzystać
z narzędzia Sygnatura czasowa wraz z narzędziem Sprawdź sygnaturę czasową. Następnie należy użyć narzędzia
Sprawdź sygnaturę czasową w celu sprawdzenia, czy od chwili utworzenia nazwanej sygnatury czasowej minął określony
czas. Można użyć obu narzędzi, aby sprawdzać, kiedy wystąpiły dane działania od momentu ustawienia nazwanej
sygnatury czasowej.
Wpisz nazwę zawierającą maksymalnie 255 znaki.
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Narzędzie: pokaż okno dialogowe komunikatu
Wyświetla komunikat na komputerze klienckim i oczekuje na odpowiedź użytkownika.
Aby wyświetlić komunikat o charakterze wyłącznie informacyjnym, który nie wymaga żadnego działania użytkownika, użyj
funkcji narzędzia Komunikat dziennika.
W polu Tekst okna komunikatu znaki specjalne >, = ani tabulatora nie są wyświetlane w oknie dialogowym komunikatu
na komputerze klienckim.

Narzędzie: czekaj
Tego narzędzia można użyć, gdy skrypt lub program jest uruchomiony, a jego działanie ma być kontynuowane po upływie
określonego czasu.

Różne: Obrazy wirtualne
Konieczne jest utworzenie obrazów bazowych, które mają być wykluczone za pomocą narzędzia Wykluczenie obrazu
wirtualnego.
Table 538: Obrazy wirtualne
Opcja

Opis

Włącz wyjątek obrazu
wirtualnego dla funkcji
Automatyczna ochrona

Program Symantec Endpoint Protection podczas skanowań funkcji Automatyczna ochrona nie
skanuje plików oznaczonych przez narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Włącz wyjątek obrazu
wirtualnego dla skanowań
definiowanych przez
administratora

Program Symantec Endpoint Protection podczas skanowań ręcznych lub zaplanowanych nie
skanuje plików oznaczonych przez narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

NOTE
Firma Symantec obsługuje używanie funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego tylko w infrastrukturach VDI.

Różne: Shared Insight Cache
Można używać serwera Shared Insight Cache, do którego klienci uzyskują dostęp przez sieć. Klienci używają usługi
Shared Insight Cache w przypadku skanowań zaplanowanych i skanowań ręcznych.
Począwszy od wersji 14, usługa Shared Insight Cache zintegrowanej z rozwiązaniem VMware vShield nie jest już
obsługiwana.
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Table 539: Opcje programu Shared Insight Cache
Opcja

Opis

Program Shared Insight Cache
używający sieci

Włącza program Shared Insight Cache, który komunikuje się z klientami Symantec
Endpoint Protection za pomocą sieci.

Wymagaj protokołu SSL

Pozwala programowi Shared Insight Cache korzystać z uwierzytelnienia za pomocą
protokołu SSL. Domyślnie program Shared Insight Cache nie używa uwierzytelniania ani
protokołu SSL.
W celu korzystania z uwierzytelnienia SSL należy włączyć protokół SSL w ustawieniach
serwera Shared Insight Cache, w pliku konfiguracji.
Dostosowywanie ustawień programu Shared Insight Cache
W razie włączenia protokołu SSL należy również skonfigurować klientów do komunikacji
z serwerem Shared Insight Cache poprzez dodanie certyfikatu serwera Shared
Insight Cache do magazynu zaufanych certyfikatów urzędów komputera lokalnego. W
przeciwnym przypadku komunikacja między klientami a serwerem Shared Insight Cache
nie będzie możliwa.
Dodatkowe informacje o sposobie dodawania certyfikatu serwera zawiera dokumentacja
usługi Active Directory.
Jeśli za pomocą zmiany pliku SharedInsightCacheService.exe.config usługa sieciowa
Shared Insight Cache zostanie skonfigurowana do używania podstawowego
uwierzytelniania z SSL lub podstawowego uwierzytelniania bez SSL, należy wpisać
następujące informacje:
• Nazwa użytkownika
Nazwa użytkownika uwierzytelnienia.
• Zmień hasło
Hasło uwierzytelnienia. Domyślnie hasło nie jest ustawione. Innymi słowy, hasło jest
puste. Można także zmienić hasło uwierzytelniania zdefiniowane przez użytkownika.
W takim przypadku należy określić nazwę użytkownika i hasło uwierzytelniania w
programie program Symantec Endpoint Protection Manager, aby umożliwić klientom
komunikację z programem Shared Insight Cache.

Nazwa hosta

Należy określić nazwę hosta serwera Shared Insight Cache.

Port

Należy określić port używany przez program Shared Insight Cache.

Zmień hasło
Domyślnie usługa sieciowa Shared Insight Cache nie stosuje uwierzytelniania ani protokołu SSL. Domyślnie hasło nie
jest ustawione (jest puste). Jeśli za pomocą zmiany pliku SharedInsightCacheInstallation.exe.config usługa sieciowa
Shared Insight Cache zostanie skonfigurowana do używania podstawowego uwierzytelniania z SSL lub podstawowego
uwierzytelniania bez SSL, należy określić hasło użytkownika, aby umożliwić dostęp do programu Shared Insight Cache.
W razie potrzeby można także zmienić hasło uwierzytelniania zdefiniowane przez użytkownika.
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Table 540:
Opcja

Opis

Nazwa użytkownika

Jeśli za pomocą zmiany pliku
SharedInsightCacheService.exe.config usługa sieciowa
Shared Insight Cache zostanie skonfigurowana do używania
podstawowego uwierzytelniania z SSL lub podstawowego
uwierzytelniania bez SSL, należy wpisać nazwę użytkownika
uwierzytelniania.

Zmień hasło

Jeśli za pomocą zmiany pliku
SharedInsightCacheService.exe.config usługa sieciowa
Shared Insight Cache zostanie skonfigurowana do używania
podstawowego uwierzytelniania z SSL lub podstawowego
uwierzytelniania bez SSL, należy użyć tej opcji, aby określić i
potwierdzić hasło uwierzytelniania.

Program Shared Insight Cache — informacje

Usługa Private Cloud
Można ustalić, aby wyszukiwaniem oraz zgłoszeniami funkcji Insight dla bieżącej grupy zarządzały serwery prywatne.
W przypadku używania prywatnego serwera Insight i skonfigurowania go jako elementu właściwości Lokacja należy
wyłączyć opcję używania grupy w całej lokacji. Opcja używania w całej lokacji ma pierwszeństwo.
NOTE
Ustawienia w tym oknie dialogowym można również zastosować do innych grup. Nie jest konieczne oddzielne
modyfikowanie zasad każdej grupy.
Table 541: Opcje usługi Private Cloud
Opcja
Włącz zarządzanie danych za pomocą
prywatnych serwerów

Opis
Pozwala serwerom prywatnym zarządzać danymi bieżącej grupy.
Jeśli jest włączona opcja całej lokacji dla serwerów prywatnych, ta opcja ma
pierwszeństwo. Aby użyć opcji tej grupy, należy wyłączyć opcję całej lokacji. Przejdź
do okna Administrator > Serwery, wybierz lokację, a następnie w obszarze Zadania
wybierz pozycje Edytuj właściwości lokacji > Prywatny serwer Insight.
Warning! Jeśli ta opcja zostanie włączona, klienty w wersji 12.1.5 i starszej nie będą
mogły używać serwerów Symantec, gdy wyznaczony serwer prywatny nie będzie
dostępny.

Używaj serwerów Symantec EDR do
wyszukiwania Insight oraz zgłoszeń

Jeśli ta opcja zostanie włączona, do zbierania informacji i wykonywania dodatkowej
analizy zagrożeń w środowisku będzie używany serwer Symantec Endpoint Detection
and Response (Symantec EDR). Serwer Symantec EDR obsługuje zarówno
wyszukiwania, jak i zgłoszenia funkcji Insight dotyczące wykrywania zagrożeń. Serwer
Symantec EDR wysyła do firmy Symantec oba typy danych.
Warning! Jeśli ta opcja zostanie włączona, klienty w wersji 12.1.5 i starszej nie będą
mogły używać serwerów Symantec, gdy wyznaczony serwer prywatny nie będzie
dostępny.
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Opcja

Opis

Używaj prywatnych serwerów usługi
Insight do wyszukiwania Insight

Jeśli ta opcja zostanie włączona, do wyszukiwań Insight klientów w bieżącej grupie
będzie używany prywatny serwer Insight. Prywatny serwer Insight używa kopii bazy
danych usługi Symantec Insight. Klienty nadal wysyłają zgłoszenia o wykryciu zagrożeń
bezpośrednio do firmy Symantec.
Warning! Jeśli ta opcja zostanie włączona, klienty w wersji 12.1.5 i starszej nie będą
mogły używać serwerów Symantec, gdy wyznaczony serwer prywatny nie będzie
dostępny.

Używaj serwerów Symantec, jeśli
serwery prywatne nie są dostępne

Ta opcja nie jest obsługiwana w przypadku klientów w wersji 12.1.5 i starszych.
Pozwala klientom z grupy wysyłać zapytania o reputację oraz zgłoszenia do firmy
Symantec, gdy serwery prywatne nie są dostępne.

Serwery prywatne

Listę serwerów prywatnych można dodać do grup priorytetów. Grupa 1 ma priorytet, gdy
serwery w grupie są dostępne. Jeśli nie są dostępne żadne serwery z grupy 1, klienty
używają serwerów z grupy 2 itd. Jednak w każdej grupie priorytetów wszystkie serwery
mają ten sam priorytet.
W przypadku klientów w wersji 12.1.5 oraz starszych można określić jeden serwer. W
przypadku klientów w wersji 12.1.5 i starszych lista priorytetów nie jest obsługiwana.

Kopiuj ustawienia

Ustawienia serwera prywatnego mają zastosowanie do bieżącej grupy, ale można je
również zastosować do innych grup oraz lokalizacji.

Kopiuj ustawienia prywatnego serwera
To okno dialogowe pozwala skopiować ustawienia Private Cloud do dodatkowych grup i lokalizacji. Domyślnie ustawienia
mają zastosowanie do bieżącej grupy. Aby ustawienia zaczęły obowiązywać, konieczne jest zaznaczenie grupy lub
lokalizacji.
Przy wszystkich wykonywanych w przyszłości zmianach tej grupy konieczne jest ponowne skopiowanie ustawień do
dodatkowych grup oraz lokalizacji.
Za pomocą ikon wyświetlane są następujące informacje:

• Ikona folderu wskazuje grupę.
• Okrągła ikona wskazuje lokalizację.
• Przyciemniony tekst wskazuje, że grupa lub lokalizacja dziedziczy ustawienie z grupy nadrzędnej.
Aby wybrać grupę nadrzędną i wszystkie podgrupy, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę nadrzędną i wybierz
polecenie Zaznacz wszystkie podgrupy.

Usługa Private Cloud: Dodawanie lub edytowanie serwera prywatnego
Określ informacje o serwerze prywatnym, które chcesz dodać do listy.
Table 542: Opcje dodawania serwera prywatnego
Opcja

Opis

Adres URL serwera

Określa adres URL serwera. Wybierz protokół z menu rozwijanego, a następnie wprowadź nazwę
hosta.

Port

Określa port serwera z zakresu od 1 do 65535. Domyślnie numer portu HTTP to 80. Domyślnie
numer portu HTTPS to 443.
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Opcja
Użyj tego serwera jako
prywatnego serwera usługi
Insight dla klientów w wersji
12.1.5 i starszych

Opis
Klienci w wersji 12.1.5 i starszych nie mogą używać listy serwerów. Ten serwer można wyznaczyć
jako jeden serwer, którego mogą używać klienci w wersji 12.1.5 i starszej.
Jeśli ten serwer jest niedostępny, klienci w wersji 12.1.5 i starszej nie mogą używać serwerów
Symantec. Opcje kwerend dotyczących reputacji i zgłoszeń od tych klientów są w zasadzie
wyłączone.

Chmura: Opis ogólny
Ta strona zawiera przegląd opcji dostępnych na karcie Chmura.
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Table 543: Opis ogólny opcji chmury
Ekran
Witaj

Opis
Z poziomu karty Chmura można rozpocząć rejestrację w konsoli w chmurze. Można tutaj także
wprowadzić token rejestracyjny (jeśli użytkownik go posiada). Należy uzyskać token rejestracyjny
poprzez program Symantec Endpoint Security.
Note: Jeśli po rejestracji zostanie wyświetlony alert dotyczący połączenia, należy wykonać instrukcje
dostępne na tej stronie:
Note: Błąd certyfikatu podczas otwierania konsoli zarządzania w przeglądarce internetowej
Kliknij opcję Rozwiązywanie problemów , aby uzyskać informacje dotyczące statusu. Kliknij opcję
Wyrejestruj, aby wyrejestrować program program Symantec Endpoint Protection Manager z konsoli
w chmurze.

Rozwiązywanie problemów z Na tej karcie są wyświetlane następujące informacje na temat aktywnego konektora
programem
odpowiedzialnego za wysyłanie i pobieranie danych:
• Stan instalacji
Informuje o tym, czy konektor rejestracji w chmurze jest zainstalowany.
• Aktywny konektor
Informuje o tym, który serwer pełni funkcję konektora z konsolą w chmurze.
• Stan połączenia
Wyświetla stan połączenia dla zasobów i zdarzeń oraz konektora
• Czas ostatniego połączenia
Wyświetla czas ostatniego połączenia dla zasobów i zdarzeń oraz konektora
• Błąd ostatniego połączenia
Wyświetla błąd ostatniego połączenia dla zasobów i zdarzeń oraz konektora
Informacje o rejestracji obejmują następujące pola:
• Stan rejestracji
Wyświetla stan rejestracji w konsoli w chmurze.
• Data/godzina rejestracji
Wyświetla czas rejestracji domeny program Symantec Endpoint Protection Manager w konsoli w
chmurze.
• Identyfikator klienta
Identyfikator klienta wymagany do rejestracji.
• Identyfikator domeny
Identyfikator domeny program Symantec Endpoint Protection Manager rejestrowanej w konsoli w
chmurze.
Note: Jeśli domena jest zarejestrowana w chmurze, struktura dziedziczenia konsoli w chmurze ma
zastosowanie do zasad, którymi zarządza.
Pomoc w przypadku komunikatów o błędach serwera proxy: Komunikaty o błędach serwera proxy
występują na karcie programu Endpoint Protection Manager Cloud > Rozwiązywanie problemów .
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Dokumenty pokrewne
Pobierz przewodniki i podręczniki programu Symantec Endpoint Protection w formie plików PDF
Dokumentacja programu Symantec Endpoint Protection:

• Obecne wydanie:
– Skrócona instrukcja programu Symantec Endpoint Protection
– Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programu Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
– Klient Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 dla systemu Mac – Pomoc
– Klient Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 dla systemu Linux – Pomoc
• Poprzednie wydania:
– Opracowanie techniczne dla programu Symantec Endpoint Protection dotyczące sprawdzonych metod

•

•

•

wymiarowania i skalowalności
– Klient Symantec Endpoint Protection 14.3 dla systemu Mac – Pomoc
– Dokumenty dotyczące programu Symantec Endpoint Protection 14.2.1 (.zip)
– Dokumenty dotyczące programu Symantec Endpoint Protection 14.2 (.zip)
– Dokumenty dotyczące programu Symantec Endpoint Protection 14 (.zip)
– Narzędzia programu Symantec Endpoint Protection 14.2.x (.zip)
– Zestaw usług internetowych SDK programu Symantec Endpoint Protection
Uwagi o wydaniu:
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 14.3.1.1 (14.3 RU1 MP1)
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 14.3.1 (14.3 RU1)
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 14.3.0.1 (14.3 MP1)
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 14.3
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 14.2.x (.zip)
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 14.x/14.1 (.zip)
– Uwagi o wydaniu programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6.10
Podręcznik informacyjny schematu bazy danych:
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection 14.3.1.1
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection 14.3.1
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection 14.3.0.1
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection w wersjach od 14.2.2 do
14.3
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection 14.2.1 do 14.2.1.1
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection 14.2.1
– Podręcznik informacyjny schematu bazy danych programu Symantec Endpoint Protection 14.2
Umowy licencyjne firm zewnętrznych:
– Symantec Endpoint Protection 14.3.1 Umowy licencyjne firm zewnętrznych:
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Broadcom, logo Pulse, Connect Everything oraz Symantec są znakami towarowymi firmy Broadcom.
Copyright © 2021 Broadcom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Termin „Broadcom” odnosi się do firmy Broadcom Inc. i/lub jej podmiotów zależnych. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.broadcom.com.
Firma Broadcom zastrzega prawo do wprowadzania bez uprzedniego powiadomienia zmian do produktów lub danych,
w celu poprawy wydajności, funkcji lub jakości. Informacje dostarczone przez firmę Broadcom są uważane za dokładne
i wiarygodne. Firma Broadcom nie przyjmuje jednak odpowiedzialności za konsekwencje stosowania tych informacji lub
opisywanych tutaj produktów i urządzeń. Nie przyznaje też licencji na swoje patenty lub patenty innych osób lub firm.
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