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Rozdział

1
Rozpoczynanie pracy

Informacje dotyczące rozpoczynania pracy z produktem.Tematy:

W tej sekcji opisano sposób rozpoczęcia pracy z produktem.• Jak upewnić się, że komputer jest
chroniony

• Jak uruchamiać typowe zadania

• Jakwyświetlićdziałaniapodjęteprzez
produkt

• Security Cloud
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1.1 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony

Aby upewnić się, że komputer jest chroniony, można sprawdzić ikonę stanu na pasku zadań systemu oraz stan produktu
na stronie Bieżący stan.

1.1.1 Co wskazuje ikona na pasku zadań systemu

Powskazaniu ikony stanuproduktunapaskuzadań systemuWindows jestwyświetlanaetykietkanarzędziowa informująca
o bieżącym stanie produktu.

Ikony stanu i ich znaczenie:

Sposób postępowaniaStanIkona

Komputeramożnaużywaćwnormalny
sposób.

Produkt działa poprawnie. Komputer jest chroniony.

Produkt pobiera i instaluje najnowsze
aktualizacje. Należy poczekać na
ukończenie pobierania.

Trwapobieranieproduktu.Komputerbędziechroniony,gdy tylko
pobieranie zostanie ukończone.

Abywyświetlić przyczynębłędu, należy
umieścić wskaźnik myszy na ikonie

Wystąpił błąd i komputer nie jest w pełni chroniony.

stanu. W razie potrzeby należy
uruchomić ponownie komputer.

Aby wyświetlić etykietkę narzędziową
stanu, należy umieścićwskaźnikmyszy

Ostrzeżenie. Funkcja produktu jest wyłączona lub produkt jest
nieaktualny. Komputer nie jest w pełni chroniony.

na ikonie stanu.Należywłączyćobecnie
wyłączoną funkcję lub sprawdzić
dostępność aktualizacji.

Uwaga: Ta ikona może być
widocznanaprzykładpodczas
defragmentacji dysku
twardego, gdyż niektóre
funkcje systemumogą
powodować wstrzymanie
pobierania.

Definicje wirusów i szpiegów nie były
ostatnio aktualizowane. Należy jak

Ostrzeżenie krytyczne. Produkt jest nieaktualny.

najszybciej zaktualizować definicje
wirusów i szpiegów.

Należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy ikonę stanu i wybrać polecenie

Produkt został zwolniony i komputer nie jest chroniony.

Załadujponowniewceluuaktywnienia
produktu.

Należyuruchomićponowniekomputer.
Jeśli ikona nie zostanie wyświetlona,

Produkt nie jest zainstalowany lub nie można go uruchomić z
powodu błędu.

Brak ikony

konieczne jestponownezainstalowanie
produktu.

1.1.2 Wyświetlanie ogólnego stanu ochrony

Na stronie Stan wyświetlane są podstawowe informacje o zainstalowanych funkcjach produktu i ich bieżącym stanie.

Aby otworzyć stronę Stan, wykonaj następujące czynności:

F-Secure Client Security forWindows | 5



Na stronie głównej kliknij opcję Stan.

Zostanie otwarta strona Stan.

Ikony przedstawiają stan programu i jego funkcji zabezpieczeń.

OpisNazwa stanuIkona stanu

Komputer jestchroniony. Funkcja
jest włączona i działa poprawnie.

OK

Produkt informuje o specjalnym
stanie funkcji.

Informacja

Ta ikona jest wyświetlanamiędzy
innymi podczas aktualizowania
funkcji.

Komputer nie jest w pełni
chroniony.

Ostrzeżenie

Ponadto cały ruch internetowy
może być blokowany przez
zaporę.

Na przykład definicje wirusów są
stare lub stan jednej z funkcji
wymaga uwagi użytkownika.

Komputer nie jest chroniony.Błąd

Ponadto cały ruch internetowy
może być akceptowany przez
zaporę.

Na przykład wygasła ważność
subskrypcji, krytyczna funkcja jest
wyłączona lub produkt napotkał
błąd.

Niekrytyczna funkcja jest
wyłączona.

Wyłączone

1.2 Jak uruchamiać typowe zadania

Strona Zadania udostępnia informacje o funkcjach produktu, a także umożliwia wykonywanie typowych czynności.

Aby otworzyć stronę Zadania, wykonaj następujące czynności:

Na stronie głównej kliknij opcję Zadania.

Zostanie otwarta strona Zadania.

1.2.1 Otwórz produkt.

Kliknij dwukrotnie ikonę stanu produktu na pasku zadań systemuWindows, aby otworzyć produkt.

Aby otworzyć produkt, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij daszek, aby wyświetlić ikony paska zadań systemu.
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2. Kliknij dwukrotnie ikonę .

Zostanie otwarty widok główny z bieżącym stanem ochrony.

Wskazówka: Produkt i pomoc można również otworzyć z poziomumenu Start systemuWindows, a także za
pomocą ikony produktu na pulpicie.

1.2.2 Otwieranie ustawień zaawansowanych

Edytując ustawienia zaawansowane, można zmienić sposób działania produktu.

Aby otworzyć ustawienia zaawansowane:

Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

Zostanie wyświetlone okno Ustawienia.

W okienku z lewej strony są wyświetlane składniki produktu pogrupowane według funkcji. W prawym okienku można
zmieniać ustawienia.

1.2.3 Jak używać skrótów

Istnieje możliwość skanowania plików i folderów w Eksploratorze Windows. Korzystając z menu ikony na pasku zadań
systemu, można uruchamiać szereg zadań.

Skanowanie w EksploratorzeWindows

Skanowanie dysków, folderów i plików w poszukiwaniu wirusów, oprogramowania szpiegującego i ryzykownego
oprogramowania można wykonywać w Eksploratorze Windows.

Aby przeskanować dysk, folder lub plik:

1. Umieść wskaźnik myszy na dysku, folderze lub pliku, który chcesz przeskanować, a następnie kliknij go prawym
przyciskiemmyszy.

2. Wwyświetlonymmenu wybierz polecenie Skanuj foldery w poszukiwaniu wirusów. Nazwa tej opcji różni się w
zależności od tego, czy skanowany jest dysk, folder czy plik.
Zostanie otwarte okno Kreator skanowania i rozpocznie się skanowanie.

W przypadku znalezienia wirusa lub oprogramowania szpiegującego Kreator skanowania przeprowadzi użytkownika
przez proces oczyszczania.

Uruchamianie zadań z poziomu paska zadań systemu

Przy użyciu ikony stanu produktu znajdującej się na pasku zadań systemuWindows można szybko uruchamiać typowe
zadania.

Aby uruchomić zadania:

1. Kliknij daszek, aby wyświetlić ikony paska zadań systemu.

2. Kliknij prawym przyciskiemmyszy ikonę .
Zostanie otwarte menu zawierające typowe zadania.

3. Wybierz z menu zadanie, które chcesz uruchomić.

Zadania ogólne:

DziałanieOpcja

Otwiera interfejsużytkownikaproduktu,
w którymmożna sprawdzić stan

Otwórz aplikację

wszystkich składników produktu i
zmienićpoziomochronywustawieniach
produktu.

Otwiera listę komunikatów
informacyjnychwyświetlonychwpostaci

Pokaż historię powiadomień
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DziałanieOpcja

powiadomień w prawym dolnym rogu
ekranu.

Zdarzenia uwzględniane na tej liście
obejmują między innymi wyniki
skanowania zaplanowanego i informacje
o zablokowaniu przez produkt
potencjalnie szkodliwego programu.

W przypadku korzystania z połączenia
internetowego, które jest rozliczane na

Wstrzymaj wszystkie pobierania i aktualizacje

podstawie przesłanych danych, można
wstrzymać wszystkie operacje
pobierania i aktualizowania.

Zadania w podmenu Połączenia sieciowe:

DziałanieOpcja

Blokuje cały ruch sieciowy. Tej opcji należy używać tylko
w przypadku podejrzenia, że komputer jest celem ataku
sieciowego.

Zablokuj cały ruch sieciowy

Przepuszcza cały ruch sieciowy. Ta opcja całkowicie
wyłącza zaporę, narażając komputer na wszystkie ataki
sieciowe.

Zezwalaj na cały ruch sieciowy

Otwiera okno dialogoweAlerty zapory.Pokaż dziennik alertów

Podmenu Informacje:

DziałanieOpcja

Przedstawia informacje o produkcie, takie jak numer
wersji.

Informacje

1.3 Jak wyświetlić działania podjęte przez produkt

Karta Statystyka umożliwia wyświetlenie działań produktu. Czynności wykonane przez produkt w celu zapewnienia
ochrony komputera można przejrzeć w historii powiadomień.

1.3.1 Wyświetlanie statystyki

Na stronie Statystykamożna sprawdzić, co produkt robił od momentu zainstalowania.

Aby otworzyć stronę Statystyka:

Na stronie głównej kliknij opcję Statystyka.

Zostanie otwarta strona Statystyka.

• WpoluOstatniepomyślne sprawdzanie aktualizacjiwyświetlane są informacjeo czasie przeprowadzenia ostatniej
aktualizacji.

• Skanowanie w poszukiwaniu najnowszych aktualizacji oprogramowania wskazuje czas ostatniego skanowania
komputera przez Narzędzie do aktualizowania oprogramowania pod kątem niezainstalowanych aktualizacji
zabezpieczeń.

• Instalacja najnowszych aktualizacji oprogramowania pokazuje czas ostatniego zainstalowania aktualizacji przez
Narzędzie do aktualizowania oprogramowania.
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• Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów zawiera informacje o liczbach plików przeskanowanych i
oczyszczonych przez produkt od momentu zainstalowania.

• Programy wskazuje liczbę programów, którym technologia DeepGuard umożliwiła działanie lub które zablokowała
od momentu zainstalowania produktu.

• Brakująceaktualizacjezabezpieczeńwskazuje liczbęzainstalowanychprogramów,dlaktórychdostępneaktualizacje
nie zostały zastosowane.

1.3.2 Co to są powiadomienia

Powiadomienia to niewielkie komunikaty wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu komputera.

Powiadomienia informująoczynnościachwykonywanychprzezproduktwcelu zapewnieniaochronykomputera. Produkt
wyświetla informacjezapomocąpowiadomieńnaprzykładwtedy,gdyuniemożliwiuruchomieniepotencjalnie szkodliwego
programu.Tepowiadomieniamająnacelu informowanieużytkownika i niewymagająpodejmowania jakichkolwiekdziałań.

1.4 Security Cloud

Wtymdokumencie opisano funkcję Security Cloud (znanąwcześniej jako Sieć ochronyw czasie rzeczywistym)—usługę
internetową firmy F-Secure Corporation służącą do identyfikowania bezpiecznych aplikacji i witryn internetowych oraz
zabezpieczania przed złośliwym oprogramowaniem i witrynami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach.

1.4.1 Co to jest funkcja Security Cloud?

Funkcja Security Cloud to usługa online zapewniającą błyskawiczne reakcje na nowe zagrożenia internetowe.

Korzystając z funkcji Security Cloud, zezwalasz jej na gromadzenie danych zabezpieczeń, które pomagają namwzmocnić
nasze zabezpieczenia przed nowymi i powstającymi zagrożeniami. Funkcja Security Cloud gromadzi dane zabezpieczeń
dotyczące nieznanych, złośliwych i podejrzanych aplikacji oraz niesklasyfikowanychwitryn internetowych. Te informacje
mają charakter anonimowy i sąwysyłanedoanalizy zbiorczejw firmie F-SecureCorporation. Korzystając zwyników takich
analiz, udoskonalamy zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami i złośliwymi plikami.

Jak działa funkcja Security Cloud?

Funkcja SecurityCloudgromadzi danezabezpieczeńdotyczącenieznanychaplikacji iwitryn internetowychoraz złośliwych
programów i witryn zawierających próby wykorzystania luk w zabezpieczeniach. Zbieramy dane zabezpieczeń, aby
udostępniać Ci usługi zabezpieczeń, które subskrybujesz, oraz zwiększać bezpieczeństwo innych naszych usług.Musimy
zbieraćdanezabezpieczeńdotyczącenieznanychplików,podejrzanegozachowaniaurządzeńczyodwiedzanychadresów
URL. Te dane są niezbędne do działania naszych usług.

Usługa SecurityCloudnie śledzi działańużytkownikóww Internecie, niegromadzi informacji na tematwitryn, które zostały
już przeanalizowane, ani nie zbiera informacji o bezpiecznych aplikacjach zainstalowanych na komputerze. Dane
zabezpieczeń nie są używane w celach marketingowych.

1.4.2 Zalety funkcji Security Cloud

Funkcja SecurityCloudzapewnia szybszą i dokładniejsząochronęprzednajnowszymi zagrożeniami—bezniepotrzebnych
alertów dotyczących podejrzanych aplikacji, które nie są złośliwe.

Korzystając z funkcji Security Cloud, możesz pomóc nam w wykrywaniu nowych i nieznanych form złośliwego
oprogramowania oraz określaniu obiektów niepoprawnie uznanych za niebezpieczne.

Wszyscy użytkownicy funkcji Security Cloud pomagają sobie wzajemnie. W przypadku wykrycia podejrzanej aplikacji
funkcja Security Cloud używa wyników analizy tej aplikacji wykrytej wcześniej u innych użytkowników. Funkcja Security
Cloud zwiększa ogólną wydajność, ponieważ zainstalowany produkt zabezpieczający nie musi skanować aplikacji
przeanalizowanych i uznanych za bezpieczne przez funkcję Security Cloud. Podobnie informacje dotyczące złośliwych
witryn internetowych iniechcianychwiadomości zbiorczychsąudostępnianezapomocą funkcji SecurityCloud,umożliwiając
zapewnianie dokładniejszej ochrony przed witrynami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach i spamem.

Im więcej osób korzysta z funkcji Security Cloud, tym indywidualna ochrona użytkowników staje się lepsza.
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1.4.3 Jakie dane są przesyłane

Korzystając z funkcji Security Cloud, zezwalasz jej na gromadzenie danych zabezpieczeń dotyczących instalowanych
aplikacji i odwiedzanych witryn internetowych. Te dane umożliwiają funkcji Security Cloud zapewnianie ochrony przed
najnowszymi złośliwymi aplikacjami i podejrzanymi witrynami internetowymi.

Analizowanie reputacji plików

Funkcja Security Cloud gromadzi dane zabezpieczeń dotyczące tylko aplikacji bez określonej reputacji i znanych plików,
które są podejrzane lub zawierają złośliwe oprogramowanie.

Gromadzone są informacje tylkona tematplikówaplikacji (plikówwykonywalnych). Inne typyplikównie są uwzględniane.

W zależności od produktu gromadzone dane zabezpieczeń mogą obejmować:

• ścieżkę do pliku aplikacji (bez jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika),

• rozmiar oraz datę utworzenia lub zmodyfikowania pliku;

• atrybuty i uprawnienia pliku;

• informacje o sygnaturze pliku;

• bieżącą wersję pliku i nazwę firmy, w której został utworzony;

• źródło pliku lub adres URL jego pobierania (bez jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika),

• wyniki skanowania plików przy użyciu technologii F-Secure DeepGuard i mechanizmów antywirusowych;

• inne podobne informacje.

Analizowanie reputacji witryn internetowych

Funkcja Security Cloud nie śledzi działań użytkownikóww Internecie, a jedynie sprawdza bezpieczeństwo odwiedzanych
witryn podczas przeglądania Internetu. Po otwarciu witryny funkcja Security Cloud sprawdza, czy jest ona bezpieczna, a
następnie powiadamia o poziomie ewentualnego zagrożenia (w przypadku podejrzanych lub szkodliwych witryn).

Aby zwiększyć jakość usługi i zachować wysoką dokładność analizy, funkcja Security Cloud może gromadzić informacje
o odwiedzanych witrynach internetowych. Takie informacje są zbierane, gdy odwiedzana witryna zawiera złośliwe lub
podejrzane elementy albo próby wykorzystania znanych luk w zabezpieczeniach bądź jeśli zawartość witryny nie została
jeszcze sprawdzona i skategoryzowana. Gromadzone informacje obejmują adres URL i metadane powiązane z witryną i
wizytą w niej.

Funkcja Security Cloud korzysta z rygorystycznych zabezpieczeń uniemożliwiających wysyłanie prywatnych danych
użytkowników.Dodatkowo liczbagromadzonychadresówURL jest ograniczona. Przedwysłaniemwszystkiegromadzone
dane są filtrowanepodkątem informacji związanych zprywatnością iwszystkie pola, któremogą zawieraćdanedotyczące
użytkownika i pozwalać na jego identyfikację, są usuwane. Funkcja Security Cloud nie ocenia ani nie analizuje stron w
prywatnych sieciach ani nie gromadzi żadnych informacji o prywatnych adresach sieciowych i aliasach.

Analizowanie informacji systemowych

Wramachdziałania funkcji Security Cloudgromadzone są informacje onazwie i wersji systemuoperacyjnego, połączeniu
internetowym oraz dane statystyczne dotyczące użytkowania funkcji Security Cloud, takie jak liczba zapytań o reputację
witryny i średni czas uzyskiwania wyników zapytania, na potrzeby monitorowania i ulepszania naszej usługi.

1.4.4W jaki sposób chronimy Twoją prywatność

Wszystkie informacje sąprzesyłanewbezpieczny sposóbpoautomatycznymusunięciu jakichkolwiekdanychosobistych.

Zgromadzone dane zabezpieczeń nie są przetwarzane indywidualnie, ale w zbiorowej postaci obejmującej informacje
uzyskane od innych użytkowników funkcji Security Cloud. Wszystkie dane są anonimowo analizowane pod kątem
statystycznym, co oznacza, że nie można ich skojarzyć z poszczególnymi użytkownikami.

Żadne informacjeumożliwiające identyfikowanie tożsamości użytkownikównie sąuwzględnianewgromadzonychdanych.
Funkcja Security Cloud nie gromadzi prywatnych adresów IP ani innych danych osobowych, takich jak adresy e-mail,
nazwyużytkowników ihasła.Mimożepodejmujemywszelkie staraniawceluusunięciawszystkich identyfikującychdanych
osobistych, istnieje możliwość pozostania identyfikujących danych w gromadzonych informacjach. W takich sytuacjach
nie będziemy używać tych przypadkowo uzyskanych danych w celu określania tożsamości użytkowników.

Stosujemy rygorystyczne metody ochrony oraz fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia gromadzonych
danychpodczas ichprzesyłania, przechowywania i przetwarzania.Dane zabezpieczeń sąprzechowywanewbezpiecznych
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lokalizacjach na kontrolowanych przez nas serwerach, które znajdują się w naszych biurach lub w biurach naszych
podwykonawców. Tylko upoważniony personel ma dostęp do gromadzonych informacji.

Zbieranie danych zabezpieczeń

Naszągłówną regułą jest to, żedane, które identyfikująTwoją tożsamość lubw jakiś sposób łącząCię zdanymi zabezpieczeń
zbieranyminaurządzeniu, sąusuwane lubukrywanewceluochronyTwojej prywatności.Możemydalej przekazywać takie
dane zabezpieczeń do naszych oddziałów, podwykonawców, zespołów pomocy komputerowej i innych firm— z
zachowaniem anonimowości danych.

Będziemy przetwarzać dane zabezpieczeń— lub wynikające z nich metadane—w formie umożliwiającej określenie
tożsamości tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie możemy świadczyć usług w inny sposób, na przykład w czasie
rozwiązywania zgłoszonego przez Ciebie problemu— za Twoją zgodą. Innym przykładem jest pokazywanie złośliwego
oprogramowania na zainfekowanych urządzeniach w firmowym portalu zarządzania produktami. Jeśli to konieczne,
możemy udostępniać takie dane zabezpieczeń umożliwiające zidentyfikowanie naszym oddziałom, podwykonawcom i
dystrybutorom. SzczegółowedanedotycząceoglądanychprzezCiebie stron internetowych są zawsze anonimowe i nigdy
nie mogą być z Tobą powiązane.

1.4.5 Pytania dotyczące funkcji Security Cloud

Informacje kontaktowe w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcji Security Cloud.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące funkcji Security Cloud, skontaktuj się z nami:

F-Secure Corporation

Tammasaarenkatu 7

PL 24

00181 Helsinki

Finland

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact

Najnowsza wersja tego dokumentu jest zawsze dostępna w naszej witrynie internetowej.
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Rozdział

2
Ochrona komputera przed złośliwym oprogramowaniem

Funkcja skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego
chroni komputer przed programami, które mogą wykraść przechowywane na
nim informacje osobiste, uszkodzić go lub użyć w niedozwolonych celach.

Tematy:

• Co to są wirusy i inne złośliwe
oprogramowanie?

Domyślnie wszystkie typy złośliwego oprogramowania są przetwarzane
natychmiast po wykryciu, uniemożliwiając wyrządzenie jakichkolwiek szkód.

• Jak przeskanować komputer

• Jak korzystać z funkcji kwarantanny?
Domyślnie skanowaniewposzukiwaniuwirusówautomatycznie sprawdza lokalne
dyski twarde, nośniki wymienne (takie jak pamięci przenośne, dyski CD/DVD) i
pobierane pliki.

• Jak korzystać z aktualizacji
automatycznych

• Aktualizowanie oprogramowania na
bieżąco Ponadto skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegówmonitoruje komputer

pod kątem zmian, które mogą wskazywać na obecność złośliwego
oprogramowania. W przypadkuwykrycia jakiejkolwiek niebezpiecznej zmiany w
systemie, takiej jakmodyfikacja ustawień systemowych lubpróbamanipulowania
ważnym procesem systemowym, funkcja DeepGuard zatrzymuje określony
program, który prawdopodobnie stanowi złośliwe oprogramowanie.
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2.1 Co to są wirusy i inne złośliwe oprogramowanie?

Złośliweoprogramowanie toprogramyutworzone specjalniewcelu czynienia szkódnakomputerze, używania komputera
w niedozwolonych celach bez wiedzy użytkownika lub kradzieży informacji z komputera.

Złośliwe oprogramowanie może:

• przejąć kontrolę nad przeglądarką sieci Web,

• przekierowywać próby wyszukiwania,

• wyświetlać niepożądane reklamy,

• śledzić witryny odwiedzane przez użytkownika,

• kraść informacje osobiste, takie jak informacje dotyczące bankowości elektronicznej,

• używać komputera użytkownika do wysyłania spamu,

• używać komputera użytkownika do ataku na inne komputery.

Złośliwe oprogramowanie może też spowolnić działanie komputera lub negatywnie wpływać na jego stabilność. Jeśli
komputer nagle spowolnił lub często się wiesza, może to oznaczać, że jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.

2.1.1 Wirusy

Wirusy to zwykle programy, które dołączają się do plików i powielają się wielokrotnie. Wirusy mogą modyfikować i
zastępować zawartość innych plików w sposób, który może spowodować uszkodzenie komputera.

Wirus to program, który zazwyczaj jest instalowany na komputerze bez wiedzy użytkownika. Po zainstalowaniu wirus
podejmuje próbę powielenia się. Wirus:

• korzysta z części zasobów systemowych komputera,

• może modyfikować lub uszkadzać pliki na komputerze,

• prawdopodobnie próbuje użyć komputera do zainfekowania innych komputerów,

• może umożliwić użycie komputera w niedozwolonych celach.

2.1.2 Oprogramowanie szpiegujące

Oprogramowanie szpiegujące jest używane do gromadzenia informacji osobistych użytkownika.

Oprogramowanie szpiegujące może zbierać informacje osobiste, w tym dotyczące:

• przeglądanych stron internetowych,

• adresów e-mail przechowywanych na komputerze,

• haseł,

• numerów kart kredytowych.

Oprogramowanieszpiegująceprawiezawsze instalujesięsamoczynniebezświadomejzgodyużytkownika.Oprogramowanie
szpiegujące może zostać zainstalowane razem z przydatnym programem lub w wyniku nakłonienia użytkownika do
kliknięcia opcji w mylącym oknie podręcznym.

2.1.3 Ryzykowne oprogramowanie

Ryzykowne oprogramowanie nie powstaje z myślą w wyrządzaniu szkód na komputerach, ale nieodpowiednio używane
może powodować uszkodzenia.

Ryzykowne oprogramowanie nie jest, ściśle rzecz biorąc, złośliwym oprogramowaniem. Pełni ono użyteczne, jednak
potencjalnie niebezpieczne funkcje.

Przykładami takich programów są:

• klienty wiadomości błyskawicznych, np. usługa IRC (Internet Relay Chat);

• programy służące do przesyłania plików w Internecie między komputerami;

• programy telefonii internetowej, np. VoIP (Voice over Internet Protocol).

• oprogramowanie do zdalnego uzyskiwania dostępu, na przykład program VNC;

• oprogramowanie straszące (scareware), które zaprojektowano w celu przestraszenia użytkownika i nakłonienia go
do zakupu fałszywego oprogramowania zabezpieczającego;
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• oprogramowanie używane w celu omijania zabezpieczeń przed kopiowaniem i narzędzi do sprawdzania obecności
dysków CD.

Jeśli programtenzostał świadomie zainstalowany i prawidłowoskonfigurowanyprzezużytkownika, prawdopodobieństwo
jego szkodliwego działania jest mniejsze.

Jeśli ryzykowne oprogramowanie zostało zainstalowane bez wiedzy użytkownika, najprawdopodobniej zostało
zainstalowane w złośliwym celu i powinno zostać usunięte.

2.2 Jak przeskanować komputer

Komputer można przeskanować w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym, ręcznie lub o
ustalonym czasie.

Podczas wyboru odpowiedniej metody należy wziąć pod uwagę wydajność komputera i wymagany poziom ochrony.
Włączenie wszystkich funkcji skanowania w poszukiwaniu wirusów i szpiegówmoże mieć znaczny wpływ na szybkość
działania komputera w przypadku starszych konfiguracji.

2.2.1 Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania

Funkcja skanowaniawczasie rzeczywistymchroni komputer, skanującwszystkiepliki przy każdej próbiedostępu i blokując
dostęp do plików zawierających złośliwe oprogramowanie.

Oto jak działa skanowanie w czasie rzeczywistym:

1. Komputer próbuje uzyskać dostęp do pliku.

2. Plik jest natychmiast skanowanywposzukiwaniu złośliwegooprogramowania, zanimdostępdoniegobędziemożliwy.

3. Jeśli w pliku wykryte zostanie złośliwe oprogramowanie, funkcja skanowania w czasie rzeczywistym automatycznie
usunie to złośliwe oprogramowanie, zanim zdąży ono uszkodzić komputer.

Czy skanowanie w czasie rzeczywistymwpływa na wydajność komputera?

Zazwyczaj użytkownik nie dostrzega procesu skanowania, ponieważ trwa on krótko i nie korzysta z wielu zasobów
systemowych. Ilość czasu i zasobów systemowych wykorzystywanych podczas skanowania w czasie rzeczywistym zależy
między innymi od zawartości, lokalizacji oraz typu pliku.

Pliki, których skanowanie trwa dłużej:

• Pliki skompresowane, takie jak archiwa zip.

Uwaga: Domyślnie takie pliki nie są skanowane.

• Pliki na nośnikach wymiennych, takich jak dyski CD i DVD oraz przenośne dyski USB.

Skanowanie w czasie rzeczywistymmoże spowolnić pracę komputera w następujących przypadkach:

• Komputer jest starszego typu.

• Jednocześnie jest uzyskiwany dostęp do wielu plików, na przykład podczas otwierania katalogu zawierającego dużą
liczbę elementów.

Włączanie lub wyłączanie skanowania w czasie rzeczywistym

Włączenie skanowania w czasie rzeczywistym umożliwia powstrzymanie złośliwego oprogramowania, zanim zdoła ono
wyrządzić szkody na komputerze.

Aby włączyć skanowanie w czasie rzeczywistym:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz kolejno opcje Komputer > Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów.

3. Wybierz opcjęWłącz skanowanie w czasie rzeczywistym.

4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Włączanie skanowania ruchu w sieci Web

Informacje przechodzące przez przeglądarkę sieci Webmożna skanować, zapewniając komputerowi ochronę przed
wirusami podczas przeglądania Internetu.
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Aby włączyć skanowanie ruchu w sieci Web:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz kolejno opcje Komputer > Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów.

3. Zaznacz pole wyboru Skanuj i usuwaj wirusy w ruchu sieci Web .

4. Kliknij przyciskOK.

5. Jeśli podczas zmieniania ustawienia przeglądarka była otwarta, należy ją uruchomić ponownie, aby zmiana odniosła
skutek.

Jeśli pobierany plik ma złośliwą lub podejrzaną zawartość, zostanie on pobrany, ale niebezpieczna zawartość zostanie
zastąpiona zerami.

Uwaga: Administratormoże też zablokowaćdostępdonieznanych lubniesklasyfikowanych stron internetowych
zawierających określone typy zawartości, na przykład elementy Adobe Flash czy dokumenty pakietu Microsoft
Office. Jeśli nie możesz otworzyć potrzebnej strony internetowej, skontaktuj się z administratorem.

2.2.2 Skanowanie o ustalonym czasie

Istniejemożliwość skanowania komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania w regularnych odstępach czasu,
np. codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania jest intensywnymprocesem.Wymaga pełnejmocy komputera
i zajmuje trochę czasu. Z tego powodu korzystne jest skonfigurowanie programu do przeprowadzania skanowania w
czasie, gdy komputer nie jest używany.

Planowanie skanowania

Programmożna skonfigurować w celu skanowania komputera w regularnych odstępach czasu.

Aby zaplanować skanowanie:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Komputer > Skanowanie zaplanowane.

3. Zaznacz pole wyboruWłącz skanowanie zaplanowane.

4. Wybierzdni,w jakie regularniemaodbywać się skanowaniewposzukiwaniuwirusów i oprogramowania szpiegującego
.

OpisOpcja

Aby skanować codziennie.Codziennie

Skanowaniewwybrane dni tygodnia. Z listy po prawej stroniewybierz dni, w którychma
być przeprowadzane skanowanie.

Co tydzień

Aby skanować wmaksymalnie trzy dni miesiąca. Aby wybrać, jakie to mają być dni:Comiesiąc

1. Wybierz jedną z opcji Dzień.

2. Wybierz dzień miesiąca z listy znajdującej się obok wybranego dnia.

3. Powtórz czynność, jeśli skanowanie ma być przeprowadzane jeszcze innego dnia.

5. Określ czas rozpoczęcia skanowania w wybrane dni.

OpisOpcja

Godzina rozpoczęcia skanowania. Najlepiej jest wybrać taką godzinę,
kiedy nie zamierzasz używać komputera.

Godzina rozpoczęcia

Wybierz okres bezczynności, po którym rozpoczyna się skanowanie, jeśli
komputer nie jest używany.

Jeżelikomputernie jestużywanyprzez

Anulowanie skanowania zaplanowanego

W razie potrzeby uruchomione skanowanie zaplanowane można anulować lokalnie. Skanowanie zaplanowane zostanie
przeprowadzone w następnym określonym terminie.
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Uwaga: Nie można anulować skanowania zaplanowanego za pomocą konsoli sieci Web.

Operacja skanowania zaplanowanegomożemiećdostrzegalnywpływnawydajnośćkomputera.Abyanulować skanowanie
zaplanowane:

Uwaga: Wtrybie zarządzania centralnegoopcja anulowania skanowania zaplanowanegomożebyćniedostępna.

1. Kliknij łącze Zaplanowane skanowanie rozpoczęte na powiadomieniu Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i
szpiegów i oprogramowania szpiegowskiego

Powiadomienie będzie widoczne przez ok. 15 sekund, a następnie zniknie. Jeśli nie klikniesz tego łącza, nie będziesz
już w stanie anulować skanowania zaplanowanego.

2. Kliknij przyciskAnulujwoknieSkanowaniewposzukiwaniuwirusówiszpiegów i oprogramowania szpiegowskiego.

3. Kliknij przycisk Zamknij.

Skanowanie zaplanowane zostanie anulowane. Następne skanowanie zaplanowane zostanie przeprowadzone zgodnie z
harmonogramem.

Wyświetlanie wyników skanowania zaplanowanego

Po zakończeniu skanowania zaplanowanegomożna sprawdzić, czy zostało znalezione złośliwe oprogramowanie.

Aby sprawdzić wyniki skanowania zaplanowanego, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij opcję Zaplanowane skanowanie zakończone na powiadomieniu Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i
oprogramowania szpiegowskiego.

2. Kliknij opcję Pokaż raport, aby wyświetlić listę działań wykonanych podczas skanowania.

Uwaga: Jeśli oknodialogowezostałootwarte zapośrednictwemoknadialogowegoHistoriapowiadomień,
przycisk Pokaż raport będzie niedostępny. Wyświetlenie wyników wcześniejszych operacji skanowania
zaplanowanego będzie niemożliwe.

3. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć to okno dialogowe.

Wskazówka: Ponadto w celu wyświetlenia wyników ostatniego skanowania można kliknąć kolejno pozycje
Ustawienia >Komputer >Skanowanie zaplanowane. Następnienależy kliknąćopcjęWyświetl ostatni raport
skanowania.

2.2.3 Skanowanie ręczne

Wraziepodejrzenia, żekomputer zawierazłośliweoprogramowanie,możnaprzeprowadzić skanowanie ręcznekomputera.

Jak wybrać typ skanowania ręcznego

Skanowanie może obejmować cały komputer lub dotyczyć tylko określonego typu złośliwego oprogramowania lub
określonej lokalizacji.

W razie podejrzenia istnienia określonego typu złośliwego oprogramowania można przeprowadzić skanowanie tylko w
poszukiwaniu tego typu. Jeśli podejrzenie dotyczy tylko określonej lokalizacji na komputerze, można przeprowadzić
skanowanie tylko w tej sekcji. Takie skanowanie będzie trwać znacznie krócej niż skanowanie całego komputera.

Aby uruchomić skanowanie ręczne komputera, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij strzałkę w dół obok przycisku Skanuj.

Zostaną wyświetlone opcje skanowania.

2. Wybierz typ skanowania.

Aby określić własne ustawienia skanowania, wybierz pozycję Zmień ustawienia skanowania.

3. Wprzypadkuwybrania opcjiWybierz obiekty do skanowania zostanie wyświetlone okno umożliwiające określenie
lokalizacji do przeskanowania.
Zostanie otwarty Kreator skanowania.
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Typy skanowania
Skanowanie może obejmować cały komputer lub dotyczyć tylko określonego typu złośliwego oprogramowania albo
określonej lokalizacji.
Poniżej wymieniono różne typy skanowania:

Zalecane użycieSkanowane elementyTyp skanowania

Wceluuzyskania całkowitej pewności, żenakomputerzeniema
złośliwegooprogramowaniaani ryzykownegooprogramowania.

Cały komputer (wewnętrzne i
zewnętrzne dyski twarde) w

Pełne skanowanie
komputera

Skanowanie tego typu zajmuje najwięcej czasu. Stanowiposzukiwaniu wirusów,
połączenie funkcji szybkiego skanowania w poszukiwaniuoprogramowania szpiegującego i

ryzykownego oprogramowania złośliwego oprogramowania i funkcji skanowania dysku
twardego.

Wprzypadkupodejrzeń, żeokreślona lokalizacjanakomputerze
zawiera złośliwe oprogramowanie. Na przykład miejsce

Określony plik, folder lub dysk w
poszukiwaniu wirusów,

Wybierz elementy
do
przeskanowania zapisywaniaplikówpobieranychzpotencjalnieniebezpiecznych

źródeł, takich jak sieci udostępnianiaplikówtypu„peer-to-peer”.
oprogramowania szpiegującego i
ryzykownego oprogramowania

Czas potrzebny na przeprowadzenie skanowania zależy od
wielkości skanowanego obiektu docelowego. Skanowanie trwa
krótko, jeśli na przykład wybrano folder zawierający tylko kilka
małych plików.

Podczas skanowania tego typu skanowane są wszystkie dyski
twardekomputera.Wprzeciwieństwiedoszybkiegoskanowania

Wszystkie wewnętrzne dyski
twardekomputerawposzukiwaniu

Skanuj dyski
twarde

w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania skanowanie tegowirusów, oprogramowania
typu obejmuje nie tylko określone obszary systemu, któreszpiegującego i ryzykownego

oprogramowania zawierają zainstalowanepliki programów, ale równieżwszystkie
pliki danych, takie jak dokumenty, muzyka, obrazy i wideo.
Skanowanie tego typu trwa długo i jest zalecane tylko w
przypadku, gdypodczas szybkiego skanowaniawposzukiwaniu
złośliwegooprogramowanianie znalezionożadnegozłośliwego
oprogramowania i gdy koniecznie trzeba się upewnić, że inne
obszary komputera nie zawierają złośliwych plików.

Skanowanie tego typu jest dużo szybsze niż pełne skanowanie.
Przeszukiwane są tylko obszary systemu zawierające

Określone obszary komputera w
poszukiwaniu wirusów,

Skanowanie w
poszukiwaniu

zainstalowane pliki programów. Skanowanie tego typu jestoprogramowania szpiegującego i
ryzykownego oprogramowania

wirusów i
oprogramowania
szpiegującego

zalecane, gdy trzeba szybko sprawdzić, czy komputer nie jest
zainfekowany, ponieważ umożliwia ono wydajne wyszukiwanie
i usuwanie wszelkiego aktywnego złośliwego oprogramowania
znajdującego się na komputerze.

Automatyczne czyszczenie złośliwego oprogramowania

Jeśli podczas skanowania zostanie wykryte złośliwe oprogramowanie, można zezwolić programowi na automatyczne
wybieranie sposobu oczyszczania komputera lub samodzielnie decydować dla każdego elementu.

1. Wybierz jedną z opcji:

Co się dziejeOpcja

Program wybiera sposób postępowania w odniesieniu do każdego
elementu złośliwego oprogramowania w celu automatycznego
oczyszczenia komputera.

Przetwórz automatycznie (zalecane)

Program pyta użytkownika o sposób postępowania w odniesieniu do
każdego elementu złośliwego oprogramowania.

Chcę decydować osobno dla każdego
elementu

2. Kliknij przycisk Dalej.

• WprzypadkuwybraniaopcjiPrzetwórzautomatycznie (zalecane) zostaniewyświetloneoknozawierającewyniki
automatycznego przetwarzania złośliwego oprogramowania.
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Uwaga: Stanniektórychelementówzłośliwegooprogramowaniamożemiećwartość „Nieprzetworzono”.
Oznacza to, że zainfekowany plik znajduje się w archiwum (na przykład w pliku ZIP) i nie może zostać
przetworzony automatycznie. Zainfekowany plik możesz usunąć ręcznie po otwarciu archiwum. Jeśli
zawartość archiwum nie jest ważna, możesz usunąć całe archiwum.

• W przypadku wybrania opcji Chcę decydować osobno dla każdego elementumusisz określić czynność dla
każdego wykrytego elementu złośliwego oprogramowania.

3. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe Kreator skanowania.

Wyświetlanie wyników skanowania ręcznego

Po ukończeniu skanowania można przejrzeć raport dotyczący wyników skanowania.

Uwaga: Zaleca się przejrzenie tego raportu, ponieważ zamiast wybranej czynnościmoże zostać wykonana inna.
Jeśli na przykład zostanie wybrana opcja wyczyszczenia zainfekowanego pliku, ale nie uda się usunąć wirusa,
istnieje prawdopodobieństwo, że produkt wykonał inne działanie na pliku.

Aby wyświetlić raport:

1. Kliknij pozycję Pokaż raport.

Raport zawiera następujące informacje:

• Liczba wykrytych elementów będących złośliwym oprogramowaniem.

• Typ znalezionego złośliwego oprogramowania oraz łącza do opisów złośliwego oprogramowania dostępnych w
Internecie.

• Czynności przeprowadzone w przypadku każdego elementu będącego złośliwym oprogramowaniem.

• Elementy wykluczone ze skanowania.

• Aparaty skanowania zastosowane przy skanowaniu w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Uwaga: Liczba przeskanowanych plikówmoże się różnić w zależności od tego, czy są skanowane pliki
wewnątrz archiwów. Jeśli pliki zarchiwizowane zostały przeskanowane wcześniej, wyniki skanowania mogą
być zapisane w pamięci podręcznej.

2. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe Kreator skanowania.

Wskazówka: Ponadto można wyświetlić wyniki ostatniego skanowania, klikając kolejno pozycje Ustawienia >
Komputer > Skanowanie ręczne. Następnie należy kliknąć przyciskWyświetl ostatni raport skanowania.

2.2.4Wybieranie plików do skanowania

Użytkownik może wybrać typy plików oraz części komputera, które mają być skanowane podczas skanowania ręcznego
i zaplanowanego.

Uwaga: Edytuj ustawienia skanowania ręcznego w celu określenia plików i folderów sprawdzanych podczas
skanowania zaplanowanego.

Wybórplikówskanowanychwposzukiwaniuwirusówpodczas skanowania ręcznego i zaplanowanego jest określanyprzez
dwa typy list:

• Lista typów skanowanych plików— zawiera wszystkie pliki lub zdefiniowaną listę typów plików.

• Listy plików wykluczonych ze skanowania— definiują wyjątki od listy skanowanych typów plików. Typy plików lub
lokalizacje znajdujące sięna listachwykluczonychplikównie są skanowane,nawet jeśli znajdują sięna liście skanowanych
typów plików.

Listy skanowanych typów plików i wykluczonych plików umożliwiają definiowanie, które części komputera mają być
skanowane na różne sposoby:

• Można dołączyć wszystkie pliki, a następnie opcjonalnie zastosować listę „wykluczeń” w celu wykluczenia dysków,
katalogów lub plików, co do których wiadomo, że są bezpieczne i nie mają być skanowane.

• Możnazdefiniować listę typówplików, któremająbyć skanowane, co spowoduje skanowanie tylko tych typówplików.
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Dołączanie plików

Użytkownikmożewybrać typyplików,któremająbyćskanowanewposzukiwaniuwirusów ioprogramowania szpiegującego
podczas skanowania ręcznego i zaplanowanego.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Komputer > Skanowanie ręczne.

3. WybierzOpcje skanowania, których chcesz używać:

Skanowanie tylko plików, w przypadku których istnieje największe
prawdopodobieństwo infekcji, na przykład plików wykonywalnych.
Wybranie tej opcji zapewnia szybsze skanowanie.

Skanuj tylko znane typy plików (szybciej)

Skanowanie zarchiwizowanych plików i folderów.Skanujwewnątrzplikówskompresowanych
(zip, rar itp.)

4. Kliknij przyciskOK.

OpcjewybranewobszarzeOpcje skanowaniaokreślają, którepliki zostanąuwzględnionepodczas przyszłychprocesów
skanowania ręcznego i zaplanowanego.

Uwaga: Wszystkie typyplików lub lokalizacje znajdujące sięna liście elementówwykluczonychzastąpiąustawienia
zdefiniowane tutaj. Typy plików znajdujące się na liście elementów wykluczonych nie będą skanowane, nawet
jeśli zostaną wybrane tutaj do skanowania.

Wykluczanie typów plików

Pliki można wykluczać ze skanowania ręcznego i zaplanowanego na podstawie ich typów.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kolejno opcje Komputer > Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów.

• Wybierz opcje Komputer > Skanowanie ręczne.

3. Kliknij opcjęOtwórz listę elementówwykluczonych.

4. Aby wykluczyć typ pliku:

a) Wybierz kartę Typy plików.

b) Wybierz opcjęWyklucz pliki z tymi rozszerzeniami.

c) W polu obok przycisku Dodaj wpisz rozszerzenie pliku określające typ plików, które chcesz wykluczyć.

Abyuwzględnićpliki, któreniemają rozszerzenia, należyużyćznaku „.”.Można teżzastosowaćsymbolwieloznaczny
„?” reprezentujący dowolny znak lub „*” reprezentujący dowolną liczbę znaków.

Aby na przykład wykluczyć pliki wykonywalne, wpisz w tym polu wartość exe.
d) Kliknij przycisk Dodaj.

5. Powtórz poprzedni krok dla każdego rozszerzenia, które ma zostać wykluczone ze skanowania w poszukiwaniu
wirusów.

6. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno dialogoweWykluczanie ze skanowania.

7. Kliknij przyciskOK, aby zastosować nowe ustawienia.

Wybrane typyplikówniebędąuwzględnianepodczasprzeprowadzanegowprzyszłości skanowaniawczasie rzeczywistym
i skanowania ręcznego.

Wykluczanie plikówwedług lokalizacji

Można zdefiniować listę wykluczonych folderów i dysków, które nie będą skanowane w poszukiwaniu wirusów podczas
skanowania ręcznego i zaplanowanego.

Uwaga: Pliki znajdujące się w folderach lub na dyskach, które zostały wykluczone ze skanowania, nie będą
skanowane, nawet jeśli typy tych plików są objęte skanowaniem.

Aby zdefiniować listę plików, folderów lub dysków wykluczonych według lokalizacji, wykonaj następujące czynności:
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1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kolejno opcje Komputer > Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów.

• Wybierz opcje Komputer > Skanowanie ręczne.

3. Kliknij opcjęOtwórz listę elementówwykluczonych.

4. Aby wykluczyć plik, dysk lub folder:

a) Wybierz kartęObiekty.

b) Wybierz opcjęWyklucz obiekty (pliki, foldery itd.).

c) Kliknij przycisk Dodaj.

d) Wybierz plik, folder lub dysk, który chcesz wykluczyć ze skanowania antywirusowego.

Uwaga: Niektóre dyski mogą być wymienne, na przykład dyski CD lub DVD i dyski sieciowe. Nie można
wykluczyć dysków sieciowych i pustych dysków wymiennych.

e) Kliknij przyciskOK.

5. Powtórz poprzedni krok w celu wykluczenia innych plików, folderów lub dysków ze skanowania antywirusowego.

6. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno dialogoweWykluczanie ze skanowania.

7. Kliknij przyciskOK, aby zastosować nowe ustawienia.

Wybrane pliki, dyski lub foldery nie będą uwzględniane podczas przeprowadzanego w przyszłości skanowania w czasie
rzeczywistym i skanowania ręcznego.

Wyświetlanie aplikacji wykluczonych

Aplikacje wykluczone z przyszłych operacji skanowania w czasie rzeczywistym, skanowania ręcznego i zaplanowanego
można wyświetlać, a także usuwać z listy wykluczeń, aby w przyszłości były uwzględniane podczas skanowania.

Aby wyświetlić aplikacje wykluczone ze skanowania:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wybierz kolejno opcje Komputer > Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów.

• Wybierz opcje Komputer > Skanowanie ręczne.

3. Kliknij opcjęOtwórz listę elementówwykluczonych.

4. Wybierz kartęAplikacje.

Uwaga: Ze skanowania można wykluczyć tylko oprogramowanie szpiegujące i ryzykowne, nie wirusy.

5. Aby przywrócić aplikację, tak aby była uwzględniana w przyszłości podczas skanowania ręcznego i zaplanowanego:

a) Wybierz aplikację, której wykluczenie ma zostać anulowane.

b) Kliknij przycisk Usuń.

6. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno dialogoweWykluczanie ze skanowania.

7. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno.

Skanowanie wewnątrz skompresowanych plików i folderów

Możliwe jest skanowanie w poszukiwaniu wirusów ukrywających się wewnątrz plików skompresowanych.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Komputer > Skanowanie ręczne.

3. Jeśli chcesz skanować pliki i foldery archiwów, takie jak pliki w formacie zip, zaznacz pole wyboru Skanuj wewnątrz
plików skompresowanych (zip, rar itp.).

Skanowanie skompresowanych plików trwa nieco dłużej.

4. Kliknij przyciskOK.
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2.2.5 Czynności dostępne dowykonania podczas skanowaniaw czasie rzeczywistym

Jeśli skanowanie w czasie rzeczywistym jest ustawione tak, aby pytało o wybór czynności do wykonania, produkt blokuje
wszystkie elementy znalezione podczas skanowania w czasie rzeczywistym i pyta, co z nimi zrobić.

Uwaga: Infekcja może zostać znaleziona nie tylko w plikach, ale również we wpisie rejestru lub procesie.

W przypadku wirusów dostępne są następujące czynności:

Co się dzieje z
zainfekowanymi
plikami

Czynność do wykonania

Produkt próbuje wyleczyć pliki zainfekowane wirusami. Jeśli
pliku nie da się wyleczyć, zostaje on umieszczony w
kwarantannie.

Wyczyść pliki

Produkt przenosi zainfekowane pliki do kwarantanny, gdzie
nie mogą uszkodzić serwera.

Poddaj pliki kwarantannie

Produkt usuwa zainfekowane pliki.Usuń pliki

Produkt blokuje dostęp do zainfekowanego pliku.Tylko zablokuj plik

W przypadku oprogramowania szpiegującego do wykonania są dostępne następujące czynności:

Co się dzieje z
zainfekowanymi
plikami

Czynność do wykonania

Produkt usuwa oprogramowanie szpiegujące.Usuń pliki

Produkt blokuje dostęp do oprogramowania
szpiegującego.

Tylko zablokuj plik

Produktpozostawiaoprogramowanie szpiegującebez
zmian i wyklucza je ze skanowania w przyszłości.

Wykluczoprogramowanie szpiegujące
ze skanowania

W przypadku ryzykownego oprogramowania do wykonania są dostępne następujące czynności:

Co się dzieje z
zainfekowanymi
plikami

Czynność do wykonania

Produkt usuwa ryzykowne oprogramowanie.Usuń pliki

Produkt blokuje dostęp do ryzykownego
oprogramowania.

Tylko zablokuj plik

Produkt pozostawia ryzykowne oprogramowanie bez
zmian i wyklucza je ze skanowania w przyszłości.

Wyklucz ryzykowne oprogramowanie
ze skanowania

2.2.6 Czynności dostępne do wykonania podczas skanowania ręcznego i
zaplanowanego

Jeśli coś zostanie znalezione podczas ręcznego lub zaplanowanego skanowania, a skanowanie jest ustawione tak, aby
pytało o wybór czynności do wykonania, kreator skanowania zapyta, co zrobić ze znalezionymi elementami podczas
etapu czyszczenia.

Uwaga: Infekcja może zostać znaleziona nie tylko w plikach, ale również we wpisie rejestru lub procesie.

W przypadku wirusów dostępne są następujące czynności:
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Co się dzieje z zainfekowanymi plikamiCzynność do wykonania

Produkt usuwa zainfekowane pliki.Usuń

Produkt próbuje automatycznie wyleczyć pliki zainfekowane wirusami.Wylecz

Uwaga: Wyczyszczenie wirusa w pliku może okazać się niemożliwe. W takim
przypadku plik jest poddawany kwarantannie (z wyjątkiem plików znajdujących
sięnadyskach sieciowych i nośnikachwymiennych), abywirusniemógłuszkodzić
komputera.

Produkt przenosi zainfekowane pliki do kwarantanny, gdzie nie mogą uszkodzić serwera.Umieść w kwarantannie

Produkt pozostawia zainfekowane pliki bez zmian i rejestruje wykrycie w raporcie ze
skanowania.

Nie rób nic

Uwaga: Wprzypadku gdy skanowanie w czasie rzeczywistym jest wyłączone,
złośliweoprogramowaniemożenadal uszkodzić komputer, jeśli zostaniewybrana
ta opcja.

W przypadku oprogramowania szpiegującego do wykonania są dostępne następujące czynności:

Co się dzieje z zainfekowanymi plikamiCzynność do wykonania

Produkt usuwa oprogramowanie szpiegujące.Usuń

Produktpozostawiaoprogramowanie szpiegującebez zmian iwyklucza je ze skanowania
w przyszłości.

Wyklucz

Produkt przenosi oprogramowanie szpiegujące do kwarantanny, gdzie nie może
uszkodzić serwera.

Umieść w kwarantannie

Produkt pozostawia oprogramowanie szpiegujące bez zmian i rejestruje wykrycie w
raporcie ze skanowania.

Nie rób nic

Uwaga: Wprzypadku gdy skanowanie w czasie rzeczywistym jest wyłączone,
złośliwe oprogramowanie może nadal uszkodzić komputer, jeśli zostanie
wybrana ta opcja.

W przypadku ryzykownego oprogramowania do wykonania są dostępne następujące czynności:

Co się dzieje z zainfekowanymi plikamiCzynność do wykonania

Produkt usuwa ryzykowne oprogramowanie.Usuń

Produktpozostawia ryzykowneoprogramowaniebezzmian iwyklucza je ze skanowania
w przyszłości.

Wyklucz

Produktprzenosi ryzykowneoprogramowaniedokwarantanny,gdzieniemożeuszkodzić
serwera.

Umieść w kwarantannie

Produkt pozostawia ryzykowne oprogramowanie bez zmian i rejestruje wykrycie w
raporcie ze skanowania.

Nie rób nic

Uwaga: Wprzypadku gdy skanowanie w czasie rzeczywistym jest wyłączone,
złośliwe oprogramowanie może nadal uszkodzić komputer, jeśli zostanie
wybrana ta opcja.

2.2.7Wyświetlanie historii wirusów i oprogramowania szpiegowskiego

Whistorii wirusów i oprogramowania szpiegującego dostępne są informacje o czynnościachwykonanych przez program
w związku z wykryciem wirusów i szpiegów.

Aby wyświetlić historię:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.
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2. Wybierz kolejno opcje Komputer > Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i szpiegów.

3. Kliknij przyciskWyświetl historię wirusów i oprogramowania szpiegującego.

Zostanie wyświetlona historia wirusów i oprogramowania szpiegowskiego.

2.2.8 Co to jest technologia DeepGuard?

Technologia DeepGuard analizuje zawartość plików i działanie programów w celu blokowania nowych i niewykrytych
wirusów, robaków oraz innych złośliwych programów, które próbują wprowadzić potencjalnie szkodliwe zmiany na
komputerze.

Potencjalnie niebezpieczne zmiany w systemie obejmują:

• zmiany ustawień systemu (rejestru systemuWindows);

• próbywyłączeniaważnychprogramówsystemowych, naprzykładprogramówzabezpieczających, takich jakniniejszy
produkt;

• próby edytowania ważnych plików systemowych.

Technologia DeepGuard stale monitoruje takie zmiany i sprawdza każdy program, który próbuje wprowadzić zmiany w
systemie.

Jak działa technologia DeepGuard?

Wprzypadku wykrycia przez technologię DeepGuard programu, który próbuje wprowadzić w systemie potencjalnie
niebezpiecznezmiany, taki programzostajeuruchomionywbezpiecznej strefie, chyba żeużytkownik zezwoli nanormalne
działanie tego programu lub zablokuje go.

Wbezpiecznej strefie programniemożeuszkodzić komputera. TechnologiaDeepGuard analizuje zmiany, któreprogram
próbował wprowadzić, i na tej podstawie określa prawdopodobieństwo, czy ten program to złośliwe oprogramowanie.

Technologia DeepGuard automatycznie zezwala na uruchomienie programu, blokuje go lub wyświetla zapytanie o
czynność do wykonania w zależności od:

• prawdopodobieństwa, że program stanowi złośliwe oprogramowanie,

• ustawień technologii DeepGuard dotyczących działań podejmowanych w razie wykrycia próby wprowadzenia w
systemie potencjalnie szkodliwych zmian.

Jak włączyć technologię DeepGuard

Włączenie technologii DeepGuard umożliwia zapobieganie wprowadzaniu potencjalnie szkodliwych zmian w systemie
na komputerze przez podejrzane programy.

Aby włączyć technologię DeepGuard:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Komputer > DeepGuard.

3. Wybierz opcjęWłącz funkcję DeepGuard.

4. Kliknij przyciskOK.

Zezwalanie na program zablokowany przez technologię DeepGuard

Programowi, który został zablokowanyprzez technologięDeepGuard,możnazezwolićnawprowadzanie zmianwsystemie.

Zdarza się, że technologia DeepGuard zablokuje uruchomienie programu, którego użytkownik chce użyć i o którymwie,
że jest bezpieczny. Dzieje się tak dlatego, że ten program próbuje wprowadzić potencjalnie niebezpieczne zmiany w
systemie. Mogło się też zdarzyć, że program został przypadkowo zablokowany przez użytkownika powyświetleniu okna
podręcznego technologii DeepGuard.Użytkownikmoże zezwolić na zablokowanyprogram, zmieniając jegouprawnienia
na liście Programy.

Aby zezwolić na program, który został zablokowany przez technologię DeepGuard:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Zadania.

2. Kliknij pozycję Zezwól na uruchomienie programu.
Zostanie wyświetlona lista Programy.

3. Kliknij kolumnę Uprawnienie , aby posortować listę na grupy programów dozwolonych i zabronionych.
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4. Zaznacz program, który ma być dozwolony, a następnie kliknij przycisk Szczegóły .

5. Wobszarze Uprawnienie wybierz opcję Zezwalaj.

6. Kliknij przyciskOK.

7. Kliknij przycisk Zamknij.

Wybrany programmoże od tej chwili działać i wprowadzać zmiany w systemie.

Ochrona przed szkodliwymi zmianami w systemie

Gdy technologia DeepGuard wykryje program próbujący wprowadzić potencjalnie szkodliwe zmiany w systemie i nie
będziemogła określić, czy tenprogram jest bezpieczny, czy niebezpieczny, zostaniewyświetloneoknodialogowePróba
modyfikacji systemu.

Okno dialogowe Próba modyfikacji systemu jest wyświetlane, jeśli wybrano jedną z następujących opcji jako czynność
wykonywaną przez technologię DeepGuard w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznej próby wprowadzenia
zmian w systemie:

• Zawsze pytaj lub

• Zapytaj w przypadku niejednoznacznej sytuacji.

OknodialogowetechnologiiDeepGuardmożenaprzykładzostaćwyświetlonewprzypadku instalowaniaoprogramowania.

Aby zdecydować, czy program próbujący wprowadzić zmiany w systemie ma być programem zaufanym:

1. Wprzypadkubrakupewności codoźródłapróbymodyfikacji kliknij przyciskSzczegóły, abywyświetlićwięcej informacji
o programie.
W sekcji szczegółów są wyświetlane następujące dane:

• nazwa programu próbującego wprowadzić zmianę;

• lokalizacja programu;

• zmiana, jaką próbuje wprowadzić program;

• ocena ryzyka, która wskazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że program stanowi złośliwe oprogramowanie:

• niska wartość oceny wskazuje na program, który najprawdopodobniej jest nieszkodliwy, a

• wysoka wartość oceny wskazuje na program, który najprawdopodobniej jest złośliwym oprogramowaniem.

2. Wybierz jedną z następujących opcji:

JeżeliWybierz opcję

sądzisz, że program jest bezpieczny. Prawdopodobieństwo, że program jest
bezpieczny, jest większe, jeśli:

Ta aplikacja jest zaufana—
kontynuuj

• jego wartość oceny ryzyka jest niska,

• okno dialogowe zostało wyświetlone w wyniku czynności wykonanej przez
użytkownika,

• użytkownik rozpoznaje program lub

• program pochodzi z zaufanego źródła.

podejrzewasz, żeprogram jestniebezpieczny. Prawdopodobieństwo, żeprogram
jest niebezpieczny, jest większe, jeśli:

Ta aplikacja nie jest zaufana—
zablokuj operację

• wartość jego oceny ryzyka jest wysoka,

• użytkownik nie zna programu lub

• użytkownik zna program i uważa go za podejrzany.

3. ZaznaczpolewyboruNiepokazujwięcej tegooknadialogowegodla tegoprogramu, jeśli technologiaDeepGuard
ma zastosować tę decyzję w odniesieniu do tego programu w przypadku przyszłych prób wprowadzenia zmian w
systemie.

Ta opcja jest widoczna tylko w przypadku wybrania ustawienia Zawsze pytaj dla czynności do wykonania w razie
wykrycia próby modyfikacji systemu.

Gdy technologia DeepGuard po raz kolejny wykryje ten sam program, nie będzie pytać o sposób postępowania i
zastosuje wcześniejszą decyzję.
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Jak sprawdzić wyniki działania technologii DeepGuard

Funkcja DeepGuardwyświetla powiadomienie, gdy automatycznie zablokuje próbęwprowadzenia przez program zmian
w systemie.

Funkcja DeepGuard wyświetla powiadomienie, gdy zablokuje możliwość użycia programu.

Jeśli program, który chcesz zainstalować lub uruchomić, nie działa, możliwe, że funkcja DeepGuard blokuje próby
wprowadzenia przez ten program zmian w systemie.

DataGuard

DataGuard to funkcja wspierająca technologię DeepGuard przez monitorowanie określonych folderów na komputerze,
aby uniemożliwiać niezaufanym aplikacjommodyfikowanie plików.

Funkcja DataGuard jest wyjątkowo przydatna jako zabezpieczenie przed nowymi atakami typu ransomware, które może
przedostać się przez inne warstwy ochrony produktu.

Foldery monitorowane i zabezpieczane przez funkcję DataGuard są ustawiane przez administratora i zwykle obejmują
domyślnie lokalizacje przechowywania danych należących do użytkowników, takie jak foldery Dokumenty, Muzyka,
Zdjęcia. Zaufaneaplikacjemajądostępdo tych folderów imogąmodyfikować zapisanewnichpliki, ale niezaufaneaplikacje
są blokowane, gdy podejmą próbę zmiany chronionych plików.

Co zrobić, gdy funkcja DataGuard zablokuje aplikację

FunkcjaDataGuardblokuje zarównopodejrzane, jak i niezaufaneaplikacje, uniemożliwiając immodyfikowaniechronionych
danych.

Jeśli funkcja DataGuard zablokowała aplikację, której ufasz i potrzebujesz, poproś administratora o dodanie jej do listy
zaufanych aplikacji. Możesz też zainstalować ją ponownie w domyślnym folderze sugerowanym podczas instalacji.

Jeśli nie rozpoznajesz lubnieufasz aplikacji, zapoznaj się zwytycznymidotyczącymibezpieczeństwa informacjiworganizacji
lub skontaktuj się z administratorem.

2.3 Jak korzystać z funkcji kwarantanny?

Kwarantanna to bezpieczne repozytorium dla plików, które mogą być szkodliwe.

Pliki poddane kwarantannie nie mogą się rozprzestrzeniać ani powodować uszkodzeń komputera.

Kwarantanniemożnapoddaćzłośliweoprogramowanie,oprogramowanie szpiegująceoraz ryzykowneoprogramowanie
w celu ich unieszkodliwienia. W razie potrzeby aplikacje i pliki można później przywrócić z kwarantanny.

Jeśli element poddany kwarantannie nie jest potrzebny,można go usunąć. Usunięcie elementu z kwarantanny powoduje
jego trwałe usunięcie z komputera.

• Zazwyczaj użytkownik może usuwać złośliwe oprogramowanie poddane kwarantannie.

• W większości przypadków użytkownik może usunąć oprogramowanie szpiegujące poddane kwarantannie. Zdarza
się, że oprogramowanie szpiegujące poddane kwarantannie to część nieszkodliwego programu i po usunięciu go
programtenprzestajedziałaćpoprawnie. Jeśli użytkownikchcezachowaćprogramnakomputerze,możeprzywrócić
oprogramowanie szpiegujące z kwarantanny.

• Ryzykowne oprogramowanie poddane kwarantannie może być nieszkodliwym programem. Jeśli użytkownik sam
zainstalował i skonfigurował ten program, może go przywrócić z kwarantanny. Jeśli ryzykowne oprogramowanie
zostało zainstalowanebezwiedzyużytkownika, najprawdopodobniej zostało zainstalowanewzłośliwymcelu i powinno
zostać usunięte.

2.3.1 Obsługa elementów poddanych kwarantannie

Na temat elementów poddanych kwarantannie można wyświetlać więcej informacji.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat elementów poddanych kwarantannie:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Zadania.

2. Na stronie Zadania kliknij opcję Przywróć usunięty plik lub program.
Zostanie otwarte okno dialogowe Kwarantanna.
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3. WoknieKwarantannawyświetlana jest nazwazłośliwegooprogramowania, jego rodzaj oraz lokalizacja. Aby zobaczyć
więcej informacji o elemencie poddanym kwarantannie, wybierz jedną z tych opcji:

• Kliknij ikonę obok elementu poddanego kwarantannie.

• Kliknij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat elementu poddanego kwarantannie.

4. Pliki poddane kwarantannie można przywrócić lub usunąć.

• Aby usunąć element poddany kwarantannie, wybierz go i kliknij opcję Usuń. Usunięcie elementu z kwarantanny
usuwa go bezpowrotnie z komputera.

• Aby przywrócić element poddany kwarantannie, zaznacz go i kliknij opcję Przywróć.

2.4 Jak korzystać z aktualizacji automatycznych

Dzięki aktualizacjom automatycznymmechanizmy ochrony komputera są zawsze aktualne.

Produkt pobiera na komputer najnowsze aktualizacje po nawiązaniu połączenia z Internetem—wykrywa ruch sieciowy
i nie przeszkadza w korzystaniu z Internetu w innych celach nawet w przypadku wolnego połączenia sieciowego.

2.4.1 Sprawdzanie stanu aktualizacji

Możliwe jest wyświetlenie daty i godziny ostatniej aktualizacji.

Gdy aktualizacje automatyczne są włączone i jest dostępne połączenie z Internetem, produkt automatycznie otrzymuje
najnowsze aktualizacje.

Aby upewnić się, że najnowsze aktualizacje zostały zainstalowane:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia >Aktualizacje automatyczne.

3. Kliknij łącze Sprawdź teraz.
Produkt nawiąże połączenie z Internetem i sprawdzi dostępność najnowszych aktualizacji. Jeśli ochrona nie jest
aktualna, zostaną pobrane najnowsze aktualizacje.

Uwaga: Jeżeli dostęp do Internetu jest uzyskiwany za pomocąmodemu lub łącza ISDN, to abymożliwe było
sprawdzenie aktualizacji, połączenie musi być aktywne.

2.4.2 Zmienianie ustawień połączenia internetowego

Zazwyczaj nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych. Jednak można skonfigurować sposób nawiązywania połączenia z
Internetem przez serwer na potrzeby automatycznego otrzymywania aktualizacji.

Aby zmienić ustawienia połączenia internetowego, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia > Połączenie.

3. Za pomocą listy Połączenie internetowe wybierz używany na komputerze sposób nawiązywania połączenia z
Internetem.

• Wybierz opcję Uznaj za zawsze połączone, jeśli komputer ma stałe połączenie sieciowe.

Uwaga: Jeżeli komputer niema stałegopołączenia sieciowego i został skonfigurowanydonawiązywania
połączenia na żądanie, to wybranie opcji Uznaj za zawsze połączonemoże powodować inicjowanie
wielu połączeń telefonicznych.

• WybierzopcjęWykryjpołączenie, abypobieraćaktualizacje tylkopowykryciuprzezproduktaktywnegopołączenia
sieciowego.

• Wybierz opcjęWykryj ruch, abypobierać aktualizacje tylkopowykryciu przezprodukt innego ruchu sieciowego.

Wskazówka: Wprzypadku nietypowej konfiguracji sprzętowej, w której ustawienieWykryj połączenie
zawszewskazuje istnienie aktywnegopołączenia sieciowego,nawet jeśli nie zostałoononawiązane, należy
wybrać opcjęWykryj ruch.
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4. Za pomocą listy Serwer proxy HTTP określ, czy komputer korzysta z serwera proxy do nawiązywania połączenia z
Internetem.

• Wybierz opcję Bez serwera proxy HTTP, jeśli komputer jest połączony z Internetem bezpośrednio.

• Wybierz opcję Ręcznie konfiguruj serwer proxy HTTP, aby skonfigurować ustawienia serwera proxy HTTP.

• Wybierz opcję Użyj serwera proxy HTTP przeglądarki , aby zastosować ustawienia serwera proxy HTTP
skonfigurowane w przeglądarce internetowej.

2.4.3 Sprawdzanie stanu funkcji Security Cloud

W celu prawidłowego działania wiele funkcji produktu potrzebuje połączenia z funkcją Security Cloud.

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem sieciowym, lub gdy zapora blokuje ruch funkcji Security Cloud,
wyświetlany jest stan „nie połączono”. Jeśli natomiast żadna funkcja wymagająca dostępu do funkcji Security Cloud nie
została zainstalowana, wyświetlana jest informacja o tym, że sieć nie jest używana.

Aby sprawdzić aktualny stan, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia > Połączenie.

W sekcji Security Cloud możesz sprawdzić aktualny stan funkcji Security Cloud.

2.4.4Włączanie aktualizacji automatycznych

Włączając aktualizacje automatyczne, można uzyskać pewność, że produkt zawsze będzie aktualny.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia >Aktualizacje automatyczne.

3. Wybierz opcjęWłącz aktualizacje automatyczne.

2.5 Aktualizowanie oprogramowania na bieżąco

Narzędzie do aktualizowania oprogramowania zapewnia aktualność systemu operacyjnego i aplikacji innych firm.

Narzędzie do aktualizowania oprogramowania powiadamia o dostępności aktualizacji dla używanego oprogramowania.
Zmniejsza to ilość zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z używania oprogramowania z lukami w zabezpieczeniach i
bez poprawek. Narzędzie proaktywnie skanuje komputer w poszukiwaniu niezainstalowanych aktualizacji zabezpieczeń
i poprawek, które można zastosować automatycznie, aby zapewnić stałą aktualność aplikacji.

2.5.1 Jak włączyć Narzędzie do aktualizowania oprogramowania

Włączenie Narzędzia do aktualizowania oprogramowania zapewnia automatyczne pobieranie i stosowanie poprawek do
systemu operacyjnego i oprogramowania innych firm.

Aby włączyć Narzędzie do aktualizowania oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Komputer >Narzędzie do aktualizowania oprogramowania.

3. Wybierz opcjęWłącz narzędzie do aktualizowania oprogramowania.

4. Jeśli chceszotrzymywaćpowiadomieniewprzypadkuznalezieniabrakującychaktualizacji,wybierzopcjęPowiadamiaj
mnie przy instalowaniu aktualizacji.

5. Kliknij przyciskOK.

Jeśli narzędziedoaktualizowaniaoprogramowania jestwłączone,produktautomatyczniezainstalujebrakująceaktualizacje.
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Rozdział

3
Zabezpieczanie połączeń sieciowych

Produkt chroni komputer przed niebezpiecznym ruchem internetowym.Tematy:

Produkt:• Co to jest zapora

• Jak zezwalać na ruch sieciowy przez
zaporę lub go blokować

• Chroniprzed intruzamipróbującymiuzyskaćdostępdokomputerabezzgody
użytkownika. Intruzimogąnaprzykładpróbowaćwykraść informacjeosobiste,
takie jak pliki, hasła lub numery kart kredytowych.• Jak kontrolować aplikacje sieciowe

• Blokuje złośliwy ruch internetowy, taki jak konie trojańskie. Konie trojańskie
mogą na przykład niszczyć pliki, wywoływać awarie komputera lub otwierać
porty w celu umożliwienia hakerom dostępu do komputera.

• Jak blokować intruzów

• Gdzie znajdują się alerty i pliki
dziennika zapory

• Blokuje szkodliwy ruch internetowy, taki jak oprogramowanie szpiegujące.
Oprogramowanie szpiegujące może na przykład gromadzić informacje o
adresach e-mail, hasłach i numerach kart kredytowych.

Po zainstalowaniuproduktupołączenia sieciowebędąautomatycznie chronione.
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3.1 Co to jest zapora

Zapora chroni komputer, zezwalając na bezpieczny, a blokując niebezpieczny ruch internetowy.

Zwykle zapora zezwala na cały ruch sieciowy wychodzący z komputera do Internetu, ale blokuje cały ruch z Internetu do
komputera, chyba że użytkownik określi inaczej. Blokowanie ruchu przychodzącego chroni komputer przed złośliwym
oprogramowaniem, takim jak robaki, i uniemożliwia intruzom uzyskanie dostępu do komputera. Zależnie od ustawień
alertowania mogą być wyświetlane okna podręczne alertów zapory dotyczące czynności zapory.

Komputer jest chroniony zapomocąpredefiniowanychustawieńzapory. Zwyklenie trzeba ich zmieniać. Zmianaustawień
możebyćkoniecznawprzypadkuużywaniabardzo rygorystycznegoprofilu zapory lubdodaniawłasnychusługalbo reguł
zapory.

Ostrzeżenie: Zapory nie należywyłączać.Wyłączenie zapory powoduje narażenie komputera nawszystkie ataki
sieciowe. Jeśli program przestanie działać, bo nie może nawiązać połączenia z Internetem, to zamiast wyłączać
zaporę należy zmienić reguły zapory lub ustawienia kontroli aplikacji.

3.1.1 Co to są profile zapory

Profil zapory określa poziom ochrony komputera.

Każdyprofil zaporymawstępnie zdefiniowany zestaw reguł zapory, któreokreślają typ ruchudozwolonegodokomputera
lub zabronionego z komputera. Do niektórych profilówmożna dodawać samodzielnie utworzone reguły.

Profile zapory definiują także następujące opcje:

• automatyczne zezwalanie wszystkim aplikacjom na nawiązywanie połączeń z Internetem,

• oddzielne akceptowanie lub blokowanie każdej nowej próby nawiązania połączenia w oknie podręcznym kontroli
aplikacji.

Istnieje szereg wstępnie zdefiniowanych profilów zapory— od bardzo rygorystycznych po bardzo swobodne:

• Bardzo rygorystyczny profil zapory (Zablokuj wszystko) zwykle blokuje większość ruchu sieciowego. Może to
uniemożliwić używanie na komputerze niektórych programów.

• Średni profil (Normalny) zwykle zezwala na cały ruch internetowy wychodzący z komputera. Średni profil może
blokować niektóre usługi przychodzące i generować związane z nimi alerty.

• Bardzo swobodny profil (Zezwalaj na wszystko) zwykle zezwala na cały przychodzący i wychodzący ruch, a także
nie generuje żadnych alertów.Wprzypadku tegoprofilu komputer nie jest chroniony, dlategonależy goużywać tylko
w wyjątkowych sytuacjach.

Uwaga: Nazwy profilów zapory mogą być różne w zależności od używanego produktu.

Komputer jest bezpiecznywprzypadkuużywaniawstępnie zdefiniowanegoprofilu zapory. Konieczność zmianypoziomu
na bardziej rygorystyczny może wystąpić na przykład w przypadku używania komputera przenośnego poza domem i
nawiązywania połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci WLAN.

Można zdefiniować własny profil zapory i dodać do niego własny zestaw reguł. Zalecane jest, aby tylko doświadczeni
użytkownicy definiowali własne profile zapory.

Jaki jest związekmiędzy profilami zapory a regułami i usługami zapory

Profil zapory składa się z kilku reguł zapory. Reguła zapory zawiera kilka usług zapory. Usługi są
definiowane przez używane protokoły i porty.

Na przykład poziom zabezpieczeń Urządzenia przenośne zawiera regułę o nazwie Przeglądanie
sieci Web. Umożliwia ona przeglądanie stron internetowych. Reguła zawiera usługi niezbędne do
przeglądania sieci Web, takie jak usługaHTTP (HyperText Transfer Protocol). Ta usługa korzysta z
protokołu TCP i portu o numerze 80.

Jak zmienić profil zapory

Aby zmienić poziom ochrony komputera, należy zmienić profil zapory.
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Aby zmienić profil zapory, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Stan.

2. Obok pozycji Zapora kliknij łącze umożliwiające wyświetlenie bieżącego profilu zapory.
Zostanie otwarte okno dialogowe Profil zapory Połączenia sieciowe.

3. Uważnie przeczytaj opisy profilów zapory.

4. Wybierz z listy odpowiedni profil i kliknij przyciskOK.

Na stronie Stan wyświetlany jest teraz nowy profil zapory. Reguły zapory i ustawienia kontroli aplikacji są zmieniane
zgodnie z wybranym profilem zapory.

3.1.2 Co to są reguły i usługi zapory

Reguły i usługi zapory określają sposób zapewniania ochrony połączeń sieciowych przez zaporę.

Co to są reguły zapory

Reguły zapory określają rodzaje dozwolonego lub blokowanego ruchu internetowego.

Każdy profil zapory ma wstępnie zdefiniowany zestaw reguł zapory, których nie można zmieniać. Można tylko dodawać
nowe reguły do niektórych profilów. W przypadku części profilówmoże nie być dostępna opcja dodawania własnych
reguł. Może również istnieć profil bez wstępnie zdefiniowanych reguł, który pozwala dodać dowolny zestaw własnych
reguł. Wybrany profil zapory ma wpływ na priorytet własnych reguł użytkownika względem wstępnie zdefiniowanych
reguł.

Regułę zapory można zastosować do ruchu przychodzącego z Internetu do komputera lub do ruchu wychodzącego z
komputera do Internetu. Można ją też zastosować do obu kierunków jednocześnie.

Reguła zapory składa się zusług zapory, które określają typ ruchu i porty używaneprzez ten typ ruchu.Naprzykład reguła
o nazwie Przeglądanie sieci Web zawiera usługęHTTP, która używa protokołu TCP i portu numer 80.

Reguły zapory określają także, czy okna podręczne alertów zapory są wyświetlane w przypadku ruchu odpowiadającego
regułom zapory.

Kiedy należy dodać nową regułę zapory

Dodanie nowej reguły zapory może być konieczne w przypadku rozpoczęcia używania nowego
programu lubpodłączeniadokomputeranowegourządzenia, takiego jakurządzenie sieciWLANbądź
kamera IP.

Dodanie do jednej reguływszystkich usług, które są niezbędne dodziałania programu lub urządzenia,
ułatwia:

• włączanie reguły lub wyłączanie jej w późniejszym terminie,

• usuwanie reguły, jeśli program zostanie odinstalowany bądź urządzenie zostanie odłączone.

Dodanie nowej reguły jest też konieczne, jeśli określony typ ruchu został zablokowany, a użytkownik
chce zezwolić na ten ruch dla określonych adresów IP. W tym przypadku istnieje już ogólna reguła
zapory dotycząca blokowania. Aby zezwolić na ruch z określonymi adresami IP, należy utworzyć
dokładniejszą regułę zezwalającą.

Jeśli na przykład ogólna reguła blokuje cały wychodzący ruch FTP, to nadal można zezwolić na ruch
FTP zwitryną usługodawcy internetowego, abymiećmożliwość aktualizowania stron sieciWeb.W tym
celumożna dodać dokładniejszą regułę zezwalającą na ruch FTP do adresu IP usługodawcy i nadać tej
regule wyższy priorytet niż regule blokującej.

Wyświetlanie reguł zapory
Obecnie aktywne reguły zapory można wyświetlić w celu uzyskania informacji na temat metod zezwalania na ruch i
blokowania go przez zaporę.

Każdy profil zapory ma własny zestaw aktywnych reguł zapory. Aby wyświetlić reguły:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.
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3. Kliknij kartę Reguły.

4. Obok pozycji Bieżący profil zapory wybierz odpowiedni profil zapory.

Zostanie wyświetlona lista reguł, która zawiera następujące informacje:

OpisPole

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, to reguła jest
obecnie włączona. Jeśli to pole wyboru jest puste, to
reguła jest obecnie wyłączona.

W użyciu

Nazwa reguły. Istnieją dwa typy reguł:Nazwa

• Reguły wstępnie zdefiniowane: Te reguły są
wyświetlane na szaro. Zostały one wstępnie
zdefiniowane dla obecnie wybranego profilu zapory.

• Reguły własne: jeśli użytkownik dodał własne reguły,
są wyświetlane na czarno powyżej wiersza Reguły
zostaną dodane tutaj.

Typ reguły:Typ

• : reguła zezwala na ruch sieciowy.

• : reguła blokuje ruch sieciowy.

• : reguła generuje alertywdzienniku alertów, a także
może wyświetlać okna podręczne alertów, gdy
zaakceptuje lub zablokuje ruch sieciowy.

Adresy IP i sieci, do których jest stosowana reguła. Jeśli
reguła jest stosowanadowszystkich adresów IP, tow tym
polu jest wyświetlana jedna z następujących wartości:

Host zdalny

• 0.0.0.0/0, ::/0: reguła jest stosowana do wszystkich
adresów IPv4 i IPv6.

• 0.0.0.0/0: reguła jest stosowana do wszystkich
adresów IPv4.

• ::/0: reguła jest stosowana do wszystkich adresów
IPv6.

5. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o regule, zaznacz ją na liście, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.

• Wprzypadku reguływstępnie zdefiniowanej zostanieotwarteoknodialogoweSzczegóły reguły, wktórymbędzie
wyświetlona ta reguła. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami kliknij przycisk Zakończ.

• Jeśli reguła została dodanaprzezużytkownika, zostanieotwarteoknodialogoweSzczegóły reguły. Klikaj pozycję
Następny, aż zostanie wyświetlone podsumowanie reguły. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami
kliknij przyciskAnuluj.

Szczegóły reguły zapory
Szczegóły reguły zaporyobejmują nazwę i typ reguły, adresy IP i usługi podlegające regule, a takżeustawienia alertowania.

W oknie dialogowym Szczegóły reguły są wyświetlane następujące informacje:

OpisPole

Nazwa danej reguły.Nazwa

Typ regułyokreślający, czy reguła zezwala na ruch sieciowy
czy blokuje go.

Typ
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OpisPole

Adresy IP i sieci, do których jest stosowana reguła. Jeśli
reguła obejmuje wszystkie adresy IP, to w tym polu jest
wyświetlana jedna z następujących wartości:

Adres zdalny

• 0.0.0.0/0, ::/0: reguła jest stosowana do wszystkich
adresów IPv4 i IPv6.

• 0.0.0.0/0: reguła jest stosowanadowszystkichadresów
IPv4.

• ::/0: reguła jest stosowanadowszystkichadresów IPv6.

W kolumnie Usługa są wyświetlane usługi zapory zawarte
w regule.

W kolumnie Kierunek jest wyświetlany kierunek usług, do
których jest stosowanareguła:przychodzące,wychodzące
lub oba te kierunki.

Usługi

Pokazuje, czy w wyniku działania reguły są generowane
alerty i wyświetlane okna podręczne alertów.

Alertowanie

Jeśli są generowane alerty, to pole zawiera tekst alertu,
który jest wyświetlany w dzienniku alertu i oknie
podręcznym.

Tekst alertu

Co to są usługi zapory

Usługi zapory określają typ ruchu, do którego jest stosowana reguła zapory.

Przykładami usług zapory są usługi sieciowe, takie jak przeglądanie sieci Web,udostępnianie plików lub zdalny dostęp do
konsoli.

Usługa używa określonego protokołu i portu. Na przykład usługa HTTP używa protokołu TCP i portu o numerze 80.

Usługa zapory używa dwóch rodzajów portów:

• Port inicjatora: port na komputerze używany do rozpoczęcia połączenia.

• Port respondera: port na komputerze używany do zakończenia połączenia.

O tym, czy port na komputerze użytkownika jest portem inicjatora, czy portem respondera decyduje kierunek ruchu.

• Jeśli usługa zapory jest przeznaczona dla ruchu wychodzącego, to portem inicjatora jest port na komputerze
użytkownika. Portem respondera jest wówczas port na komputerze zdalnym.

• Jeśli usługazapory jestprzeznaczonadla ruchuprzychodzącego, toportem inicjatora jestportnakomputerzezdalnym.
Portem respondera jest wówczas port na komputerze użytkownika.

Porty respondera są zwykle opisane w dokumentacji oprogramowania. Portem inicjatora zazwyczaj może być dowolny
portonumerzewiększymniż 1023. Jednakwprzypadkuniektórychgier koniecznemoże teżbyćzdefiniowanieokreślonych
portów inicjatora. Są one również opisane w dokumentacji oprogramowania.

Po utworzeniu nowej reguły zapory udostępnianych jest kilka predefiniowanych usług, które można dodać do reguły.
Jeśli potrzebnej usługi nie ma na liście usług, można ją utworzyć i dodać.

Wyświetlanie usług zapory
Listę istniejących usług zapory można wyświetlić na karcie Usługi.

Aby wyświetlić te usługi:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Usługi.
Znajdują się tam następujące informacje:
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OpisPole

Nazwa usługi.Nazwa

Nazwa reguły zapory, w której użyto tej usługi.Użyto w regule

4. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o usłudze, zaznacz ją na liście, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szczegóły usługi.

5. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami kliknij przycisk Zamknij.

Co to są dynamiczne reguły zapory

Dynamiczne reguły zapory są tworzone na potrzeby połączeń nawiązywanych przez zdalne komputery z programami
serwerowymi na komputerze użytkownika.

Jeśli zostaniewyświetloneoknopodręcznekontroli aplikacji i użytkownikzezwolinanawiązaniepołączeniaprzychodzącego,
naprzykładzzainstalowanymnakomputerzeprogramemserwerowymsieci „peer-to-peer”, tozaporautworzy tymczasową
dynamiczną regułę zapory. Ta reguła zostaniedodanado listydynamicznych regułnakarcieCzynność . Ta regułaotwiera
port, który pozostaje otwarty dopóki program nasłuchuje ten port pod kątem połączeń przychodzących.

Gdyprogramprzestajenasłuchiwaćport, reguła zamyka tenport, adynamiczna reguła zostajeusunięta z listydynamicznych
reguł. W zależności od ustawień funkcji kontroli aplikacji okno podręczne kontroli aplikacji może nie byćwyświetlane dla
wszystkichprogramów.Jeśli oknopodręcznenie jestwyświetlane, dynamiczna reguła zapory jest tworzonaautomatycznie
dla tego programu.

Wyświetlanie dynamicznych reguł zapory
Na karcie Czynność jest wyświetlana lista dynamicznych reguł zapory, które są obecnie aktywne.

Dynamiczne regułyzapory są tworzonedlapołączeńzkomputerówzdalnychdoprogramówserwerowychzainstalowanych
na komputerze użytkownika.

Aby wyświetlić listę dynamicznych reguł zapory:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Czynność.
Znajdują się tam następujące informacje:

• Aplikacja: nazwa pliku zainstalowanego na komputerze programu serwerowego, który obecnie nasłuchuje na
określonym porcie pod kątem połączeń przychodzących.

• Port nasłuchujący: numer portu otwartego przez dynamiczną regułę zapory. Program serwerowy nasłuchuje na
tym porcie pod kątem połączeń przychodzących.

• Adres zdalny: program serwerowy nasłuchuje na porcie pod kątem połączeń przychodzących z następujących
adresów IP:

• 0.0.0.0/0: wszystkie adresy IPv4.

• ::/0: wszystkie adresy IPv6.

Jak działa kolejność priorytetów reguł zapory

Reguły zapory mają kolejność priorytetów, która określa kolejność stosowania reguł do ruchu sieciowego.

Reguły zapory są wyświetlane jako lista na karcie Reguły . Reguły są stosowane w kolejności od góry do dołu listy, a
pierwsza reguła pasująca do ruchu zastępuje wszystkie pozostałe reguły znajdujące się niżej. Główna zasada polega na
zezwalaniu tylko na potrzebny ruch i blokowaniu pozostałego. Dlatego ostatnią regułą profilu zapory jest regułaNie
zezwalaj na pozostałe. Powoduje ona blokowanie całego ruchu, na który nie zezwalają reguły znajdujące się wyżej.

Dynamiczne reguły zapory sąwyświetlanenaosobnej liście na karcieCzynność. Dynamiczne regułymają niższy priorytet
niż reguły zapory o priorytecie normalnym. Oznacza to, że jeśli reguła zapory zablokuje określony ruch, to dynamiczna
reguła nie może zezwolić na ten ruch. Jednak priorytet dynamicznych reguł jest wyższy od priorytetu predefiniowanej
regułyNie zezwalaj na pozostałe.
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Przykład działania kolejności priorytetów

• Dodano regułę blokującą cały ruch wychodzący FTP. Ponad tą regułą dodano do listy reguł inną
regułę, która zezwala na nawiązywanie połączenia FTP z adresem IP usługodawcy internetowego.
Umożliwia ona nawiązanie połączenia FTP z tym adresem IP.

• DodanoregułęzezwalającąnautworzeniepołączeniaFTPzadresemIPusługodawcy internetowego.
Powyżej tej reguły na liście dodano kolejną regułę, która blokuje cały ruch FTP. Uniemożliwia ona
utworzenie połączenia FTP z adresem IP usługodawcy internetowego (i z każdym innym adresem
IP).

3.2 Jak zezwalać na ruch sieciowy przez zaporę lub go blokować

Reguły zapory umożliwiają zezwalanie na ruch sieciowy i blokowanie go.

3.2.1 Co zrobić, gdy pojawi się alert zapory?

Okno podręczne alertu zapory zostaje wyświetlone na ekranie komputera, gdy zapora wykryła podejrzany ruch sieciowy
na komputerze.

Po włączeniu okien podręcznych alertów w następujących sytuacjach wyświetlane są okna podręczne:

• Wykrycie ruchu pasującego do jednej z bieżących reguł zapory, dla której alertowanie zostało włączone.

• Wykryto próbę włamania do komputera przy włączonym alertowaniu funkcji zapobiegania włamaniom.

Nie jest koniecznewykonywanie żadnychczynności, ponieważ zapora automatycznieblokujepodejrzany ruch i zapobiega
włamaniom(jeśli wustawieniach funkcji zapobieganiawłamaniomzostaławłączonaopcjaZablokuj i zarejestruj próbę).

Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne alertu:

1. Przeczytaj informacje o alercie.

2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące alertu, kliknij przycisk Szczegóły >>.

3. Jeśli oknapodręczne alertów zapory niemają byćwięcejwyświetlane, zaznacz polewyboruNiepokazujwięcej okna
dialogowego alertu.

4. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego adresu IP, kliknij przyciskNazwa DNS.
Spowoduje towyświetlenienazwydomenyadresu IP, naprzykładwww.example.com. Jeśli nazwydomenyniemożna
rozpoznać, to przyciskNazwa DNS staje się nieaktywny i żadna nazwa domeny nie jest wyświetlana.

5. Dla ruchu, który spowodował wygenerowanie alertu, możesz utworzyć nową regułę zapory.

Za pomocą tej regułymożnawprzyszłości zezwalać na ten typ ruchu lub zabraniać go. Kliknij przyciskUtwórz regułę
i podaj informacje dotyczące reguły.

6. Aby zamknąć okno dialogoweAlerty zapory, kliknij przycisk Zamknij.

Komputera można teraz używać w normalny sposób.

Włączanie i wyłączanie alertów zapory

Istnieje możliwość określenia, czy okna podręczne alertów zapory mają być wyświetlane.

Aby włączyć lub wyłączyć okno podręczne alertu:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Ustawienia.

4. Kliknij przycisk Dziennik alertów.

5. Aby włączyć okna podręczne, zaznacz pole wyboru Pokaż okna alertu. Aby wyłączyć okna podręczne, wyczyść to
pole wyboru.

6. Kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli oknapodręcznezostaływłączone, topowykryciu ruchupasującegodobieżących reguł zapory zostaniewyświetlone
oknopodręczne.Dotyczy to tylko tych reguł, dla których zostałouaktywnione rejestrowanie alertów iwyświetlanieokien
podręcznych. Jeśli okna podręczne zostały wyłączone, nie będą już wyświetlane.
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3.2.2 Jak tworzyć reguły i usługi zapory

Aby zezwalać na określony ruch internetowy lub blokować go, można utworzyć własne usługi zapory i reguły zapory.

Przed rozpoczęciem tworzenia reguły wybierz profil zapory, do którego chcesz dodać nową regułę.

Uwaga: Dodawanie własnych reguł do niektórych profilów zapory jest niemożliwe.

Tworzenie usługi zapory

Utworzenie nowej usługi zapory może być konieczne na przykład wtedy, gdy użytkownik rozpoczyna pracę z nowym
programem nawiązującym połączenie z Internetem, dla którego nie ma wstępnie zdefiniowanej usługi.

Usługa definiuje protokoły i porty używane przez program. Te informacje można znaleźć w dokumentacji programu.

Aby utworzyć usługę zapory, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Usługi.

4. Kliknij przycisk Dodaj.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie nowej usługi.

5. WpoluNazwa wprowadź nazwę dla usługi. Użyj łatwo rozpoznawalnej nazwy.

6. Z listy Protokół wybierz protokół dla usługi:

• ICMP (1)

• TCP (6)

• UDP (17)

Jeśli chcesz używać innego protokołu IP, wprowadź w polu numer tego protokołu (0–255).

7. Jeśli usługa korzysta z protokołu TCP lub UDP, określ porty inicjatora dla tej usługi.

Jeśliwdokumentacji programuniema informacji oportach inicjatora, zwyklemożnaużyćdowolnegoportuonumerze
większym niż 1023.

a) Obok pola Porty inicjatora kliknij przycisk Edytuj.
b) Dodaj odpowiednie porty:

• Aby podać pojedynczy port, wprowadź numer portu w polu Pojedynczy, na przykład 1024.
• Aby podać zakres portów, wprowadź numery (najniższy i najwyższy) zakresu portów w polach Zakres, na

przykład 1024-65535.

c) Kliknij przycisk Dodaj do listy.

d) Powtarzaj kroki od „a” do „c” w celu dodania wszystkich potrzebnych portów.

e) Kliknij przyciskOK.

8. Jeśli usługa korzysta z protokołu TCP lub UDP, określ porty respondera dla tej usługi.

Informacje o portach respondera zwykle można znaleźć w dokumentacji programu.

a) Obok pola Porty respondera kliknij przycisk Edytuj.
b) Dodaj odpowiednie porty:

• Aby wprowadzić pojedynczy port, wprowadź numer tego portu w polu Pojedynczy.

• Aby podać zakres portów, wprowadź numery (najniższy i najwyższy) zakresu portów w polach Zakres.

c) Kliknij przycisk Dodaj do listy.

d) Powtarzaj kroki od „a” do „c” w celu dodania wszystkich potrzebnych portów.

e) Kliknij przyciskOK.

9. Jeśli usługa korzysta z protokołu ICMP, określ typ i kod protokołu ICMP dla tej usługi. Kliknij przycisk Edytuj w celu
wprowadzenia wartości w polach Typ i Kod. Dozwolone są wartości z przedziału od 0 do 255.

10. Jeśli ta usługa ma służyć do zezwalania na przychodzący ruch, to można również określić, czy są dozwolone emisje i
multiemisje.
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Ten rodzaj ruchu jest tworzony przez programy do strumieniowej transmisji danych, takich jak internetowe radio i
telewizja. Aby zezwolić na ten ruch, zaznacz pola wyboru Zezwalaj na emisje i Zezwalaj namultiemisje. Zazwyczaj
te pola wyboru można pozostawić niezaznaczone.

11. Woknie dialogowym Dodawanie nowej usługi kliknij przyciskOK.

Nowa usługa pojawi się na liście usług na karcie Usługi. Aby zezwolić na ruch definiowany przez tę usługę lub zabronić
go, należy dodać do reguły zapory usługę, która zezwala na wychodzące połączenia internetowe.

Rozpoczynanie tworzenia reguły

Należy wprowadzić nazwę dla reguły, a następnie określić, czy reguła zapory zabrania ruchu, czy zezwala na niego.

Aby rozpocząć tworzenie reguły:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Reguły.

4. Kliknij przycisk Dodaj.
Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie nowej reguły.

5. WpoluNazwa wprowadź nazwę reguły. Użyj łatwo rozpoznawalnej nazwy.

6. Wybierz opcjęNie zezwalaj lub Zezwalaj, aby zablokować ruch lub zezwolić na niego.

7. Kliknij przyciskNastępny.

Wybieranie adresów IP

Regułę można zastosować do wszystkich połączeń sieciowych lub określić adresy IP i sieci, do których nowa reguła ma
być stosowana.

Aby wybrać adresy IP, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Aby zastosować regułę zarówno do adresów IPv4, jak i IPv6, wybierz opcję Dowolny adres IP.

• Aby zastosować regułę do wszystkich adresów IPv4, wybierz opcję Dowolny adres IPv4.
• Aby zastosować regułę do wszystkich adresów IPv6, wybierz opcję Dowolny adres IPv6.
• Aby zastosować regułędookreślonychadresów IP i sieci,wybierzopcjęNiestandardowe i kliknij przyciskEdytuj.

Zostanie otwarte okno dialogoweAdresy.

1. Woknie dialogowymAdresy wybierz jedną z następujących opcji na liście Typ:

Przykład adresuTyp

192.168.5.16Adres IP

www.example.comNazwa DNS

192.168.1.1-192.168.1.63Zakres IP

192.168.88.0/29Podsieć IP

[mój_serwer_dns]Moja_nazwa_DNS

[moja_sieć]Moja_sieć

2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:733Adres IPv6

2001:db8:1234::-2001:db8:1234:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFZakres IPv6

2001:db8:1234::/48Podsieć IPv6

2. Wprowadź adres w poluAdres.

3. Aby dodać adres do listy adresów, kliknij przycisk Dodaj do listy.

4. Powtarzaj kroki od „a” do „c” w celu dodania wszystkich potrzebnych adresów do listy adresów.
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5. Kliknij przyciskOK.

2. Kliknij przyciskNastępny.

Jak określać podsieć IP

Aby zdefiniować podsieć IP, należy użyć notacji CIDR (Classless Inter-Domain Routing— routing
wewnątrzdomenybezokreślonej klasy). Jest to standardowanotacja składająca się z adresu sieciowego
i maski podsieci. Na przykład:

Notacja CIDRMaska podsieciAdres sieciowy

192.168.0.0/16255.255.0.0192.168.0.0

192.168.1.0/24255.255.255.0192.168.1.0

192.168.1.255/32255.255.255.255192.168.1.255

Wybieranie usług i kierunku

Należy wybrać usługi, do których ma być stosowana reguła zapory, a także kierunek ruchu.

Aby wybrać usługi i kierunek:

1. Wybierz usługi, do których chcesz zastosować regułę:

• Jeśli chcesz zastosować regułę do całego ruchu IP, wybierz z listy opcję Cały ruch IP.
• Jeśli potrzebnej usługi nie ma na liście, musisz ją najpierw utworzyć.

Dla wybranych usług w kolumnie Kierunek zostanie wyświetlona ikona .

2. Dla każdej usługi wybierz kierunek ruchu, którego dotyczy reguła.

Kierunekmożemieć wartość z komputera do Internetu lub odwrotnie. Aby wybrać kierunek, kliknij ikonę w
kolumnie Kierunek.

WyjaśnienieKierunek

Usługa jest dozwolona lub zabroniona w obu kierunkach.

Usługa jest dozwolona lub zabroniona, jeśli jest skierowana z Internetu do komputera
(przychodząca).

Usługa jest dozwolona lub zabroniona, jeśli jest skierowana z komputera do Internetu
(wychodząca).

3. Kliknij przyciskNastępny.

Wybieranie opcji alertów

Należy wybrać sposób powiadamiania przez produkt o zezwoleniu na ruch lub zablokowaniu go przez regułę zapory.

Aby wybrać opcję alertowania:

1. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień, wybierz opcję Bez alertu. Produkt nie będzie generował żadnych
alertówwdzienniku alertówani nie będziewyświetlał okienpodręcznych alertów.Wybranie tej opcji jest zalecane
w przypadku tworzenia reguły zezwalającej na ruch.

• Jeśli produkt ma generować alerty w dzienniku alertów, wybierz opcję Zarejestruj.

• Jeśli produkt ma generować alerty w dzienniku alertów i wyświetlać okna podręczne alertów, wybierz opcję
Zarejestruj i wyświetl okno. Pamiętaj, że konieczne jest również włączenie okien podręcznych alertóww oknie
dialogowymAlerty zapory.

• W polu Tekst alertu wprowadź opis, który ma być wyświetlany w dzienniku i oknach podręcznych alertów.
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2. Kliknij przyciskNastępny.

Sprawdzanie i akceptowanie reguły

Nową regułę należy sprawdzić i zaakceptować.

W tym celu:

1. Sprawdź podsumowanie reguły. Jeśli reguła wymaga edycji, kliknij przycisk Poprzedni.

2. Jeśli nowa reguła jest zadowalająca, kliknij przycisk Zakończ.

Nowa reguła pojawi się na liście reguł na karcie Reguły i zostanie automatycznie włączona. Po utworzeniu kilku nowych
reguł można określić kolejność ich priorytetów.

Definiowanie kolejności priorytetów reguł zapory

Po utworzeniu kilku nowych reguł zapory można określić kolejność ich priorytetów.

Można tak zrobić naprzykładwtedy, gdy reguła blokujeokreślony typ ruchu, na który użytkownik chce zezwolić.W takim
przypadku należy utworzyć nową regułę „zezwalającą” i przenieść ją nad regułę „blokującą”. W ten sposób reguła
„zezwalająca” jest stosowana jako pierwsza. Kolejność priorytetówmożna zmieniać tylko dla reguł utworzonych przez
użytkownika.

Aby określić kolejność priorytetów:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Reguły.

4. Kliknij regułę, którą chcesz przenieść, a następnie trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij regułę do nowej
lokalizacji w tabeli.

Reguły będą od teraz stosowane do ruchu zgodnie z nową kolejnością priorytetów.

3.2.3 Jak otworzyć port w zaporze

Możesz otworzyć w zaporze port, jeśli chcesz zezwolić na określony ruch internetowy i znasz numer odpowiedniego
portu.

Wprzypadkuniektórychprofilówzaporyopcja dodawaniawłasnych regułmożebyćniedostępna. Przedotwarciemportu
wybierz profil zapory, do którego chcesz dodać nową regułę.

Otwarcie portu w zaporze powoduje utworzenie nowej reguły zapory i dwóch nowych usług.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Zadania.

2. Kliknij pozycjęOtwórz port zapory.

3. WpoluNazwa wprowadź nazwę dla nowej reguły zapory.

4. WpoluNumer portu określ port respondera dla reguły. Jest on zwykle podawany w dokumentacji produktu.

5. Kliknij przyciskOK.

Nowa reguła zostanie dodana do listy reguł zapory i dwie nowe usługi zostaną utworzone na liście usług zapory dla
protokołu TCP i UDP z określonym numerem portu.

3.2.4 Przykłady tworzenia reguł zapory

Nową regułę zapory można utworzyć, aby wziąć udział w nowej grze internetowej lub udostępnić pliki w sieci domowej.

Tworzenie reguły dla gry sieciowej

Poniżej przedstawiono sposób utworzenia usług zapory i reguły zapory dla przykładowej gry sieciowej o nazwie Gra_1.

Do utworzenia usług zapory jest wymagana znajomość protokołów używanych przez grę. Niezbędna jest też znajomość
portów używanych przez grę do nawiązywania połączeń przychodzących z serwera gry do komputera. W tymprzypadku
są to następujące wartości:
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PortyLokalizacjaTyp portuProtokół

1024Serwer gryInicjatorUDP

8889, 9961Komputer użytkownikaResponderUDP

1025Serwer gryInicjatorTCP

17475, 9961Komputer użytkownikaResponderTCP

Uwaga: Utworzenie usług zapory lub reguły zapory dla połączeń wychodzących z komputera do serwera gry
nie jest konieczne.

Aby utworzyć usługi i regułę dla połączeń przychodzących:

1. Dodaj nowe usługi w następujący sposób:

PrzykładKrok

Usługa_Gra_1_UDPWprowadź nazwę pierwszej usługi.

UDPWybierz protokół.

1024Wprowadź port inicjatora.

8889, 9961Wprowadź porty respondera.

Usługa_Gra_1_TCPWprowadź nazwę drugiej usługi.

TCPWybierz drugi protokół.

1025Wprowadź port inicjatora.

17475, 9961Wprowadź porty respondera.

Dodane usługi zostają wyświetlone na liście usług.

2. Dodaj nową regułę zapory w następujący sposób:

PrzykładKrok

Reguła_Gra_1Wprowadź nazwę reguły.

ZezwalajWybierz typ reguły.

Dowolny adresWybierz adresy IP.

Usługa_Gra_1_UDP,
Usługa_Gra_1_TCP

Wybierz usługi.

(z Internetu do komputera)Wybierz kierunek.

Bez alertuWybierz typ alertu.

Dodana reguła zostaje uaktywniona i wyświetlona na liście reguł.

Tworzenie reguły na potrzeby udostępniania plikóww sieci domowej

Poniżej przedstawiono przykład utworzenia nowej reguły zapory dla funkcji udostępniania plików w systemie Windows
w celu udostępniania plikówmiędzy komputerami w sieci domowej.

Jeśli w sieci jest używany router, należy sprawdzić ustawienia protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
dla routera w celu znalezienia zakresu adresów IP przydzielonego do sieci domowej. Więcej informacji można znaleźć w
dokumentacji routera.
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Najczęstszymzakresemadresów IPw sieciach domowych jest zakres od 192.168.1.1 do 192.168.1.254. Aby udostępniać pliki
dla wszystkich komputerów, należy utworzyć taką samą regułę na każdym komputerze.

Aby utworzyć regułę:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Reguły.

4. Kliknij przycisk Dodaj.

5. Wprowadź nazwę reguły i wybierz jej typ:

PrzykładKrok

Udostępnianie_plikówWprowadź nazwę reguły.

ZezwalajWybierz typ reguły.

6. Wybierz adresy IP:

PrzykładKrok

192.168.1.1 - 192.168.1.254
1. Kliknij opcjęNiestandardowe.

2. Kliknij przycisk Edytuj.

3. Wybierz opcję Zakres adresów IP, a następnie w polu wprowadź adresy
komputerów.

4. Kliknij przycisk Dodaj do listy.

7. Wybierz usługi i kierunek:

PrzykładKrok

Wybierz usługi używane przez udostępnianie plików w systemie Windows.
• SMB przez TCP/IP (TCP)

• SMB przez TCP/IP (UDP)

• Udostępnianie plików i drukarek
sieciowych w systemie Windows

• Przeglądanie sieci w systemie
Windows

• ICMP / Internet Control Message
Protocol

(z Internetu do komputera)Wybierz kierunek dla obu usług.

8. Wybierz typ alertowania:

PrzykładKrok

Bez alertuWybierz typ alertowania.

9. Sprawdź podsumowanie reguły i kliknij przycisk Zakończ.
Nowa reguła pojawi się na liście reguł na karcie Reguły i zostanie automatycznie włączona.

10. Sprawdź, czy reguła działa.

W tym celu udostępnij folder lub plik za pomocą funkcji udostępniania plików w systemie Windows, a następnie
sprawdź, czy można uzyskać do niego dostęp za pomocą każdego komputera.

Wskazówka: Podobną regułę należy utworzyć w celu udostępnienia drukarki w sieci domowej. W takim
przypadku na komputerze, do którego drukarka jest podłączona, należy tylko utworzyć regułę zezwalającą
na połączenia przychodzące.
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3.2.5 Włączanie lub wyłączanie reguły zapory

Regułę zapory można wyłączyć w celu chwilowego zezwolenia na ruch, którego ta reguła zabrania.

Włączać i wyłączać można tylko te reguły, które zostały utworzone przez użytkownika.

Aby włączyć lub wyłączyć regułę:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Reguły.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli chcesz wyłączyć regułę, wyczyść pole wyboru w kolumnieWużyciu.

• Aby włączyć regułę, zaznacz to pole wyboru.

W zależności od wyboru reguła zostaje włączona lub wyłączona.

3.2.6 Zmienianie reguły zapory

Zmieniać można tylko reguły zapory utworzone przez użytkownika.

Aby zmienić regułę:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Reguły.

4. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Szczegóły.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szczegóły reguły.

5. Wprowadźniezbędnezmianywkażdymkroku, anastępnieprzejdźdonastępnegokroku, klikającprzyciskNastępny.

6. Woknie dialogowym Szczegóły reguły sprawdź wprowadzone zmiany.

7. Jeśli reguła jest zadowalająca, kliknij przycisk Zakończ.

Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do reguły.

3.2.7 Ustawienia zapory

Na karcie Ustawieniamożna zmieniać ustawienia protokołu IPv6 i poziom alertowania, a także zezwalać na cały ruch
między komputerami w sieci domowej.

Na karcie Ustawienia znajduje się również pole Blokuj fragmenty IP krótsze niż.Zapora blokuje fragmenty pakietów
IP, które są krótsze niż określone w tym polu zalecane ograniczenie. Krótkie fragmenty pakietów IP mogą świadczyć o
ataku fragmentacyjnym, którymożedoprowadzićdoawarii komputera. Zmianaograniczeniaw tympolunie jest zalecana.

Zmienianie ustawień protokołu IPv6

Na karcie Ustawieniamożna definiować sposób, w jaki zapora obsługuje ruch IPv6.

Możesz zablokować cały ruch IPv6 lub zezwolić normalnym regułom zapory decydować o blokowaniu tego typu ruchu.

Aby zmienić ustawienia protokołu IPv6:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Ustawienia.

4. Aby określić sposób, w jaki zapora obsługuje ruch IPv6, wybierz jedną z następujących opcji z listyWybierz opcje
filtrowania ruchu IPv6:

• Normalnie: reguły zapory decydują, czy ruch IPv6 jest dozwolony czy blokowany.

• Blokuj: cały ruch IPv6 jest blokowany.

5. Kliknij przyciskOK.

Zmiany wprowadzone w ustawieniach protokołu IPv6 są teraz aktywne.
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Co zrobić w przypadku udostępniania połączenia sieciowego

Jeśli połączenie internetowe na danym komputerze ma być udostępniane pozostałym komputerom w sieci domowej,
należy zezwolić na cały ruch przez zaporę między tymi komputerami.

Uwaga: Zezwolenie na cały ruch przez zaporę jest zalecane tylko w przypadku używania usługi Udostępnianie
połączenia internetowego systemuWindows. Aby udostępnić inne zasoby, takie jak dyski, pliki lub drukarki,
należy utworzyć nowe reguły zapory.

Abyzezwolićnacały ruchprzezzaporę,możnazdefiniowaćpołączeniemiędzysieciądomowąakomputeremzpołączeniem
internetowym jako zaufane. Możesz zdefiniować zaufany interfejs sieciowy, jeśli:

• Na komputerze użytkownika jest dostępne połączenie internetowe.

• Komputer jest wyposażony w dwie karty interfejsu sieciowego: jedną dla połączenia internetowego i drugą dla
połączenia z siecią domową.

• Na komputerze z dostępnym połączeniem internetowym została uaktywniona usługa Udostępnianie połączenia
internetowego systemuWindows.

• Na wszystkich komputerach zainstalowano ten produkt z zaporą. Dzięki temu definiowanie zaufanego interfejsu
między komputerami jest bezpieczne.

Aby zdefiniować zaufany interfejs sieciowy, należywybrać kartę interfejsu sieciowego, zapośrednictwemktórej komputer
łączy się z siecią domową.

Aby wybrać kartę interfejsu sieciowego na komputerze z połączeniem internetowym:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Ustawienia.

4. Na liście Zaufana karta sieciowa wybierz kartę interfejsu sieciowego, za pośrednictwem której komputer jest
połączony z siecią domową. Adres IP komputera jest wyświetlony w poluAdres IP.

Uwaga: Ponieważ zapora zezwala na cały ruch przez wybrany interfejs sieciowy, należy upewnić się, że
interfejs Internetunie został określony jakozaufany.Wprzeciwnymrazie zaporaprzestaje chronić komputer.

5. Kliknij przyciskOK.

Zapora zezwala teraz na cały ruch między komputerem z połączeniem internetowym i siecią domową. Z połączenia
internetowegomożna korzystać na wszystkich komputerach.

Co zrobić w przypadku używania karty telewizji cyfrowej

Jeśli podczas używania karty telewizji cyfrowej obraz telewizyjny zatrzymuje się, konieczne może być
również określenie interfejsu telewizyjnego jako zaufanego.

3.3 Jak kontrolować aplikacje sieciowe

Kontrola aplikacji uniemożliwia szkodliwym programom nawiązywanie połączeń z Internetem.

Kontrola aplikacji chroni głównieprzedwychodzącymi zagrożeniami, które sąwywoływaneprzezprogramyzainstalowane
nakomputerze.Zwyklegdyprogramusiłujenawiązaćpołączeniez Internetem,kontrolaaplikacjiwyświetlaoknopodręczne.
W tym oknie można zezwolić na nawiązanie połączenia lub tego zabronić:

• Wprzypadkuprogramówuważanychzabezpiecznemożnazezwolićnanawiązaniepołączenia. Programmożnauznać
zabezpiecznynaprzykładwtedy,gdyzostałotwartyosobiścieprzezużytkownika. Zezwolenienanawiązaniepołączenia
powoduje, że zapora otwiera port dla tegoprogramu i zezwala na połączenie przez cały czas działania programu. Gdy
program zostanie zamknięty, zapora zamyka port.

• Jeśli program nie jest zaufany, należy zabronić nawiązania połączenia. Niebezpieczny program to na przykład taki,
którego użytkownik nie zna lub nie zainstalował go osobiście.

W zależności od ustawień kontroli aplikacji okna podręczne tej funkcji mogą nie być wyświetlane dla programów, które
technologiaDeepGuard uzna za bezpieczne. Takie programymogą automatycznie nawiązywać połączenia z Internetem.
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Kontrola aplikacji pyta też użytkownika o pozwolenie w przypadku połączeń z Internetu do programów zainstalowanych
na komputerze. Może się tak zdarzyć na przykład podczas używania programu Skype.

Uwaga: Jeśli programzainstalowanynakomputerzeniedziała, nienależywyłączaćkontroli aplikacji.Wyłączenie
jej powoduje obniżenie poziomu ochrony komputera. Zamiast tego należy zmienić ustawienia kontroli aplikacji
lub reguł zapory.

Jaka jest różnica między zaporą a kontrolą aplikacji

Zapora zapewnia ogólną ochronę na poziomie sieci, a kontrola aplikacji umożliwia sterowanie działaniem określonych
programów. Zapora chroni komputer przed zagrożeniami powodowanymi przez połączenia z Internetu do
komputera(przychodzące). Zezwalanie na nawiązywanie połączeń lub zabranianie tego przez zaporę odbywa się na
podstawie protokołów IP i adresów IP używanych przez połączenia.

Kontrola aplikacji chroni głównie przed zagrożeniami powodowanymi przez połączenia z komputera do Internetu
(wychodzące). Zezwalanienanawiązywaniepołączeń lubzabranianie tegoprzezkontrolę aplikacji odbywasięnapodstawie
programów tworzących połączenia.

3.3.1 Co zrobić, gdy pojawi się okno podręczne kontroli aplikacji?

Jeśli zostaniewyświetloneoknopodręcznekontroli aplikacji, należy zadecydować, czypokazanywnimprogrammamieć
zezwolenie na nawiązanie połączenia, czy też nie.

Okna podręczne kontroli aplikacji mogą świadczyć o szkodliwym działaniu, takim jak konie trojańskie, robaki lub
oprogramowanie szpiegujące. Zdrugiej jednak strony teokna są teżwyświetlanepodczas używania zwykłychprogramów.

Aby zezwolić na próbę nawiązania połączenia lub zablokować ją:

1. Sprawdź wyświetlone w oknie podręcznym informacje o próbie nawiązania połączenia.

2. Abywyświetlić szczegółowe informacjena tematpróbypołączenia, naprzykładnazwęprogramu i adres IP komputera
zdalnego, kliknij przycisk Szczegóły.

3. Abyoknapodręcznedotyczące tegoprogramuniebyływięcejwyświetlane, zaznaczpolewyboruNiepokazujwięcej
tego okna dialogowego dla tego programu.

4. Zezwól na połączenie lub nie zezwalaj na nie:

• Kliknij przyciskZezwalaj, jeślimaszpewność, że tapróbanawiązaniapołączenia jest bezpieczna.Możesz to zrobić
w następujących sytuacjach:

Kliknij przycisk Zezwalaj, jeśliOpisTyp okna podręcznego

Program został uruchomiony przez Ciebie po
raz pierwszy.

Programkliencki zainstalowany
na tym komputerze próbuje
nawiązać połączenie z
Internetem.

Próba nawiązania nowego
połączenia (wychodzące)

Program został zaktualizowany od czasu
ostatniego użycia.

Programkliencki zainstalowany
na tym komputerze próbuje
nawiązać połączenie z

Zmieniona aplikacja
(wychodzące)

Internetem, ale został
zmienionyodczasuostatniego
połączenia.

Program serwerowy został uruchomiony na
komputerze przez Ciebie.

Program zainstalowany na tym
komputerze próbuje pełnić
funkcję serwera i rozpocząć

Nowa aplikacja serwera
(przychodzące)

nasłuchiwanie pod kątem
połączeń przychodzących.

Program serwerowy został zaktualizowany od
czasu ostatniego użycia.

Program serwerowy
zainstalowany na tym
komputerze chce rozpocząć

Zmieniona aplikacja
(przychodzące)

nasłuchiwanie pod kątem
połączeń przychodzących, ale
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Kliknij przycisk Zezwalaj, jeśliOpisTyp okna podręcznego

został zmieniony od czasu
ostatniego połączenia.

• Kliknij przyciskNie zezwalaj, jeśli nie masz pewności, czy ta próba nawiązania połączenia jest bezpieczna.

Wzależności odwybranej czynności połączenie jestdozwolone lubzabronione. Jeśli zaznaczonopolewyboruNiepokazuj
więcej tego okna dialogowego dla tego programu, program zostaje dodany do listy programów dozwolonych i
zabronionych na karcieAplikacje. Podczas prób nawiązania połączenia przez ten program nie będą już wyświetlane
żadne okna podręczne.

Administrator siecimoże zablokować niektóre programy zewzględówbezpieczeństwa.W takimprzypadkumogą zostać
wyświetlone dwa rodzaje okien podręcznych:

OpisTyp okna podręcznego

Uruchomiono program niezalecany przez administratora.
Można użyć tego programu tylko ten jeden raz. Zaktualizuj
tenprogramdonajnowszejwersji lubużyj innegoprogramu.

Dozwolona aplikacja

Uruchomionoprogramzablokowanyprzez administratora.
Użyj innego programu.

Zabroniona aplikacja

Bezpieczne i niebezpieczne programy oraz próby nawiązania połączenia

Przed zezwoleniem na nawiązanie połączenia w oknie podręcznym kontroli aplikacji należy rozważyć, czy program jest
bezpieczny.

Jakie programy i próby nawiązania połączenia można uznać za bezpieczne

• Znane programy, które zostały uruchomione przez użytkownika.

• Połączenia z Internetemnawiązywaneprzez systemoperacyjnyMicrosoftWindowswceluuzyskania dostępudousług
aktualizacji.

Jakich programów i prób nawiązania połączenia nie można uznać za bezpieczne

• Wszystkie programy otrzymane z nieznanego źródła.

• Wszystkie programy, które nie zostały zainstalowane przez użytkownika lub nie są przez niego rozpoznawane.

• Wszystkie programy uznane wprawdzie za bezpieczne, ale próbujące nawiązać połączenie z Internetem lub pełnić
rolę serwera, podczas gdy nie zostały uruchomione przez użytkownika.

3.3.2 Zezwalanie programom na nawiązywanie połączeń i zabranianie im tego

Programommożna zezwalać na nawiązywanie połączeń internetowych lub zabraniać tego na karcieAplikacje.

Na przykład można zezwolić na nawiązywanie połączeń programowi, któremu przypadkowo zabroniono tego w oknie
podręcznym kontroli aplikacji.

Domyślnie na karcieAplikacje są wyświetlane następujące programy:

• Gdy jest włączona opcja Pytaj o nowe programy: programy dozwolone lub zablokowane, a także programy, dla
których w oknie podręcznym kontroli aplikacji została wybrana opcjaNie pokazuj więcej tego okna dialogowego
dla tego programu.

• Gdy jest włączona opcja Zezwalaj i dodaj do listy programów: dozwolone programy.

• Programy, które zostały ręcznie dodane do listy programów na tej karcie.

Na tej karcie nie są automatycznie wyświetlane programy systemu operacyjnego ani programy uznane za bezpieczne
przez technologię DeepGuard.

Aby zezwolić programowi na nawiązanie połączenia lub zabronić mu tego:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Kontrola aplikacji.
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3. Kliknij kartęAplikacje.

4. Zaznacz program i kliknij przycisk Szczegóły.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szczegóły aplikacji.

5. Wobszarze Połączenie wychodzące (klient) wybierz odpowiednią opcję:

• Nie zezwalaj: aby zablokować programowi możliwość nawiązywania połączeń z Internetem przy następnym
uruchomieniu tego programu.

• Zezwalaj: jeśli chcesz zezwolićprogramowinanawiązywaniepołączeńz Internetemprzynastępnymuruchomieniu
tego programu.

• Zapytaj: jeśli chcesz, aby przy następnej próbie nawiązania przez program połączenia z Internetem zostało
wyświetlone okno podręczne kontroli aplikacji. To okno umożliwia podjęcie decyzji o zezwoleniu na połączenie
lub zablokowaniu go.

6. Wobszarze Połączenie przychodzące (serwer) wybierz odpowiednią opcję:

• Nie zezwalaj: jeśli chcesz zablokować połączenia przychodzące z Internetu do programu.

• Zezwalaj: jeśli chcesz zezwolić na połączenia przychodzące z Internetu do programu.

• Zapytaj: jeśli chcesz, aby przy następnej próbie nawiązania połączenia przychodzącego z Internetu do programu
zostało wyświetlone okno podręczne kontroli aplikacji. To okno umożliwia podjęcie decyzji o zezwoleniu na
połączenie lub zabronieniu go.

7. Kliknij przyciskOK.

Wskazówka: Nowemu programowi można zezwolić na nawiązywanie połączeń internetowych lub zabronić
tegonawet przed rozpoczęciemkorzystania z tegoprogramu.W tymcelu należy kliknąćprzyciskDodaj i wybrać
plik programu.Następniemożna zezwolić na przychodzące bądźwychodzące połączenia dla tegoprogramu lub
zabronić ich.

3.3.3 Włączanie i wyłączanie okien podręcznych kontroli aplikacji

Wyświetlanie okien podręcznych kontroli aplikacji można włączać i wyłączać.

Powyłączeniuokienpodręcznychkontroli aplikacji produkt automatycznie zezwalanapołączeniawszystkimprogramom.

Aby włączyć lub wyłączyć okna podręczne kontroli aplikacji:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Kontrola aplikacji.

3. Kliknij kartę Ustawienia.

4. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Zezwalaj i dodaj do listy programów: wybranie tej opcji powoduje wyłączenie okien podręcznych kontroli
aplikacji. Produkt automatycznie zezwala wszystkim programom na połączenia.

• Pytaj o nowe programy: wybranie tej opcji powoduje włączenie okien podręcznych kontroli aplikacji. Okno
podręczne jest wyświetlane przy pierwszej próbie nawiązania połączenia przez nowy program.

5. Jeśli chcesz, aby okna podręczne kontroli aplikacji nie były wyświetlane w przypadku programów, które technologia
DeepGuard uzna za bezpieczne, zaznacz pole wyboruNie pytaj o znane programy.

Zaleca się pozostawienie tego pola wyboru zaznaczonego.

6. Kliknij przyciskOK.

W zależności od wybranej opcji okna podręczne kontroli aplikacji są teraz włączone lub wyłączone.

3.3.4 Co zrobić, jeśli program przestanie działać?

Jeśli rozpoczęto używanie nowego programu, takiego jak gra sieciowa, i program ten nie może nawiązać połączenia z
Internetem, mógł on przestać działać.

Może się tak stać na przykład z następujących powodów:

• Bieżącyprofil zapory jest bardzo rygorystyczny i blokujepróbynawiązaniapołączenia internetowegoprzezwiększość
programów, w tym przez używaną grę sieciową.

• Nie zauważono okna podręcznego kontroli aplikacji i okno to pozostaje aktywne w tle.
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• Połączenie zostało przypadkowo zabronione w oknie podręcznym.

Aby upewnić się, że programmoże nawiązać połączenie z Internetem:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Na karcie Reguły sprawdź bieżący profil zapory.

Jeśli jest bardzo rygorystyczny, zmień go na mniej rygorystyczny i kliknij przyciskOK.

4. Uruchom program i sprawdź, czy teraz działa.

5. Jeśli program nie działa, tymczasowo wyłącz okna podręczne kontroli aplikacji w celu zezwolenia na wszystkie
połączenia dla nowych programów.

6. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Kontrola aplikacji.

7. Na karcie Ustawienia zaznacz opcję Zezwalaj i dodaj do listy programów. Następnie kliknij przyciskOK.

8. Uruchom program i sprawdź, czy teraz działa.

9. Jeśli program działa, ponownie włącz okna podręczne kontroli aplikacji.

10. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Kontrola aplikacji.

11. Na karcie Ustawienia zaznacz opcję Pytaj o nowe programy. Następnie kliknij przyciskOK.

3.4 Jak blokować intruzów

Funkcja zapobiegania włamaniom chroni przed atakami sieciowymi skierowanymi w otwarte porty komputera.

Dorozpoznawaniaatakówsieciowych funkcja zapobieganiawłamaniomużywapredefiniowanych reguł. Te reguły zawierają
informacje o znanych formach złośliwego ruchu. Gdy funkcja zapobiegania włamaniomwykryje ruch pasujący do reguły,
blokuje go (jeśli jest włączona opcja Zablokuj i zarejestruj) i generuje alert w dzienniku alertów zapory. Zależnie od
ustawień może zostać wyświetlone okno podręczne alertu zapory.

Funkcja zapobiegania włamaniom rozpoznaje i blokuje złośliwy ruchwywoływany przez robaki sieciowe, takie jak Sasser.
Robak ten infekuje niezabezpieczone systemy przez wysłanie złośliwego ruchu do usługi udostępniania w sieci firmy
Microsoft przy użyciu protokołu TCP i portu o numerze 445. Ta usługa służy do udostępniania drukarek i plików w sieci.
RobakotwierapołączenieTCPz tymportem i za jegopośrednictwemwysyła złośliwy ruch.Ten ruchwywołujeprzepełnienie
systemu, co może spowodować na przykład awarię całego systemu.

Uwaga: Nie należy wyłączać funkcji zapobiegania włamaniom. Wyłączenie tej funkcji powoduje obniżenie
poziomu ochrony komputera.

Jaka jest różnica między zaporą a funkcją zapobiegania włamaniom

Funkcja zapobiegania włamaniom różni się od zapory tym, że blokuje tylko ruch, który zostanie uznany za złośliwy,
przepuszczając przez port cały pozostały ruch. Zapora zezwala na lub blokuje cały ruch przesyłany przez port.

3.4.1 Wybieranie sposobu postępowania w przypadku prób włamania

Na karcie Zapobieganie włamaniommożna wybrać sposób postępowania w przypadku wykrycia próby włamania.

Próby włamania mogą być automatycznie blokowane i rejestrowane lub tylko rejestrowane.

Aby wybrać sposób postępowania w przypadku prób włamania:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapobieganie włamaniom.

3. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Zablokuj i zarejestruj próbę: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby próby włamania były blokowane i rejestrowane.
Próbywłamania będą blokowane, a informacje o tych próbach będziemożna znaleźćwoknie dialogowymAlerty
zapory.

• Zarejestruj:Wybierz tęopcję, jeśli chcesz, abypróbywłamaniabyły tylko rejestrowane. Informacjeo tychpróbach
będą wyświetlane w oknie dialogowymAlerty zapory.

4. Wceluwyświetlania oknapodręcznegoAlert zaporywprzypadkupodejrzenia próbywłamaniawybierzopcjęAlertuj
w przypadku podejrzenia próby włamania.

46 | Zabezpieczanie połączeń sieciowych



5. Kliknij przyciskOK.

Ustawienie ochrony przed włamaniami zostało zmienione.

3.5 Gdzie znajdują się alerty i pliki dziennika zapory

Przeglądając alerty i pliki dziennika zapory, można poznać sposoby ochrony połączeń sieciowych na komputerze.

3.5.1 Wyświetlanie alertów zapory

Istnieje możliwość wyświetlenia listy wszystkich wygenerowanych alertów zapory.

Na tej liście są zawarte alerty wyświetlone przez zaporę i funkcję zapobiegania włamaniom.

Aby wyświetlić tę listę, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Zapora.

3. Kliknij kartę Reguły.

4. Kliknij przycisk Dziennik alertów.
Zostanie otwarte okno dialogoweAlerty zapory, które zawiera następujące informacje:

OpisPole

Czas wygenerowania alertu.Czas

Adres IP komputera, z którego ruch został otrzymany lub
do którego został wysłany.

Adres zdalny

Zawiera liczbę wygenerowanych podobnych alertów.Trafienia

Tekst alertu, który został dodany dla reguły zapory. Jeśli
alert został wywołany przez próbę włamania, to w tym

Opis

polu sąwyświetlane informacjeowzorcuużytympodczas
tej próby.

5. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące alertu, zaznacz go i kliknij przycisk Szczegóły.

6. Aby przejść do następnego lub poprzedniego alertu, kliknij przycisk Poprzedni lubNastępny.

7. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami kliknij przycisk Zamknij w celu zamknięcia okna dialogowego
Alerty zapory.

8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogoweAlerty zapory.

Informacje w alertach zapory

Alert zapory zawiera informacje dotyczące ruchu, który wywołał alert.

Alert zapory zawiera następujące informacje:

OpisPole

Tekst alertu, który został dodany dla reguły zapory. Jeśli
alert zostałwywołanyprzezpróbęwłamania, towyświetlane
są w nim informacje o wzorcu użytym podczas tej próby.

Opis

Pokazuje wykonaną operację, na przykład zablokowanie
lub zaakceptowanie ruchu przez zaporę.

Czynność

Data i godzina wygenerowania alertu.Czas

Pokazuje typ ruchu— przychodzący lub wychodzący (z
komputera zdalnego do komputera użytkownika bądź
odwrotnie).

Kierunek
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OpisPole

Nazwa używanego protokołu IP.Protokół

Pokazujeusługi zapory,doktórychzostałdopasowany ruch.Usługi

Adresu IP komputera zdalnego.Adres zdalny

Port na komputerze zdalnym.Porty zdalny

Adres IP komputera użytkownika.Adres lokalny

Port na komputerze użytkownika.Port lokalny

3.5.2 Wyświetlanie dziennika czynności

Jeśli program, taki jak gra sieciowa, nie działa,można sprawdzićwdzienniku czynności, czy kontrola aplikacji nie zabroniła
temu programowi nawiązania połączenia z Internetem.

Dziennik czynności jest plikiem tekstowym (action.log), w którym automatycznie są gromadzone informacje o
połączeniach sieciowych. Maksymalny rozmiar tego pliku wynosi 10 MB. Gdy plik jest zapełniony, stare wpisy dziennika
są usuwane.

Aby wyświetlić dziennik czynności, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Rejestrowanie.

3. Kliknij przycisk Dziennik czynności.

Dziennikczynności zostanieotwartywdomyślnymedytorze lubpodglądzie tekstowym,naprzykładwprogramieNotatnik.

Dziennik czynności— przykłady

Dziennik czynności zawiera informacje o otwartych połączeniach i zmianach w regule zapory.

Otwieranie połączenia

Poniżej podano przykład wpisu dziennika, który został utworzony podczas otwierania programu Internet Explorer i
nawiązywania połączenia z serwerem HTTP:

Port
zdalny

Zdalny
adres IP

ProtokółCzynność
sieciowa

Czynność
kontroli

ProgramPrzyczyna
wewnętrzna

TypCzasData

8010.0.1.146
connect outallowC:\PROGRA~1\INTERN~1\iexplore.exeappl

control
infoT13:07:15+02:002007-03-07

Odbieranie połączenia

Poniżej przedstawiono przykład wpisu dziennika, który został utworzony, gdy program zainstalowany na komputerze
pełni rolę serweradla innychkomputerów. Pozostałe komputerymogąnawiązywaćpołączenia z tymprogramemserwera
za pośrednictwem portu otwartego na komputerze przez kontrolę aplikacji (dynamiczna reguła zapory):

Port
lokalny

Zdalny adres IPProtokółCzynność
sieciowa

Czynność
kontroli

ProgramPrzyczyna
wewnętrzna

TypGodzinaData

13810.0.1.14617
receiveallowunknownappl controlinfoT13:08:15+02:002007-03-04

Dodawanie i usuwanie dynamicznej reguły zapory

Poniżej przedstawiono dwa przykładowe wpisy dziennika dla regułę zapory:
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• Pierwszy wpis informuje, że kontrola aplikacji dodała dynamiczną regułę zapory. Ta reguła umożliwia programowi
nawiązanie chwilowego połączenia przychodzącego.

• Drugi wpis informuje, że kontrola aplikacji usunęła dynamiczną regułę zapory i połączenie zostało zamknięte.

Czynność
reguły

Górna
granica
zakresu
portów
lokalnych

Dolna
granica
zakresu
portów
lokalnych

Górna
granica
zakresu
portów
zdalnych

Dolna
granica
zakresu
portów
zdalnych

Górna
granica
zakresu
zdalnych
adresów IP

Dolna
granica
zakresu
zdalnych
adresów
IP

CzynnośćTyp
reguły

Typ
alertu

GodzinaData

allow
371371655350255.255.255.00.0.0.0

addeddynamic
rule

infoT13:06:59+02:002007-03-05

allow
371371655350255.255.255.00.0.0.0

removeddynamic
rule

infoT13:07:23+02:002007-03-05

Monitorowanie ruchu sieciowego przy użyciu rejestrowania pakietów

Rejestrowanie pakietówmożna uruchomić, jeśli zaistnieje potrzeba zebrania informacji o ruchu sieciowym IP.

Jak działa rejestrowanie pakietów
Wdzienniku pakietów gromadzone są informacje dotyczące o ruchu sieciowego protokołu IP.

Rejestrowaniepakietów jestdomyślniewyłączone.Rejestrowaniepakietów jestprzeznaczonegłówniedladoświadczonych
użytkowników dysponujących wiedzą o sieciach komputerowych.

Można je włączyć w przypadku utworzenia własnego zestawu reguł zapory, aby sprawdzić blokowanie przez nie ruchu.
Rejestrowanie pakietówmożna również włączyć w razie podejrzenia szkodliwej aktywności sieciowej.

Informacje sągromadzonew10plikach (od „packetlog.0” do „packetlog.9”). Przykażdymuruchomieniu
rejestrowania dziennik pakietów zostaje umieszczony w nowym pliku. Gdy dziesiąty plik zostanie zapełniony, następny
dziennik zostaje zapisany ponownie w pierwszym pliku. Dzięki temumożliwe jest wyświetlanie poprzednich dzienników
podczas generowania nowego dziennika.

Wdziennikupakietów rejestrowane sąnie tylko informacjeo ruchu IP, ale i o innych typach ruchu sieciowego, naprzykład
o protokołach potrzebnych w sieci LAN (Local Area Network). Te informacje obejmują na przykład dane dotyczące
routingu.

Pliki dziennikówpakietówmają format szesnastkowy iobsługują format tcpdump.Dzięki temumożna jeotwierać również
w innychprogramach rejestrowaniapakietówniżdomyślnypodgląddziennikówpakietów. Ponadtomożnaużyćprogramu
do analizy protokołu sieciowego w celu dalszego zbadania zawartości dzienników.

Uruchamianie rejestrowania pakietów
Rejestrowanie pakietówmożna uruchomić w razie podejrzenia szkodliwej aktywności sieciowej lub jeśli na przykład gra
sieciowa przestanie działać.

Aby rozpocząć rejestrowanie:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Rejestrowanie.

3. Użyj zalecanych wartości czasu logowania i rozmiaru pliku, które są wyświetlone w polach Czas rejestrowania i
Maksymalny rozmiar pliku dziennika. W razie potrzeby możesz je też zmienić.

4. Kliknij przyciskRozpocznij rejestrowanie. Do listy plikówdziennika zostaje dodanynowyplik. Rozmiar pliku zwiększa
się wraz z gromadzeniem w nim informacji. Jeśli lista zawiera już 10 plików dziennika, to nowy dziennik zostanie
utworzony w jednym z istniejących plików.

5. Aby ręcznie zatrzymać rejestrowanie, kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie. Rejestrowanie zatrzymuje się
automatycznie po upłynięciu określonego czasu lub osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku dziennika.

Nowy plik dziennika został wygenerowany i dodany do listy plików dziennika.
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Wyświetlanie dziennika pakietów
Po wygenerowaniu dziennika pakietówmożna go wyświetlić.

Aby wyświetlić dziennik pakietów, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Połączenia sieciowe > Rejestrowanie.

3. Wybierz dziennik pakietów, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
Zostanie otwarta domyślna przeglądarka dzienników pakietów. W górnym okienku zostaną wyświetlone wszystkie
zarejestrowane połączenia.

Dostępne są następujące informacje:

OpisPole

Czas (w sekundach), który upłynął od rozpoczęcia
rejestrowania. Jeśli zdefiniowany czas rejestrowaniawynosi

Time

60 sekund, czas rozpoczęcia dla pierwszegopakietubędzie
bliski wartości 0 sekund, natomiast czas rozpoczęcia dla
ostatniego pakietu będzie bliski wartości 60 sekund.

Pokazuje, czy zapora przepuściła czy odrzuciła pakiet, a
także kierunek pakietu:

Drop (dir)

• No: pakiet został przepuszczony.

• Yes: pakiet został odrzucony.

• In: pakiet przychodzący.

• Out: pakiet wychodzący.

Te informacje są niedostępne, jeśli plik jest wyświetlany
programie rejestrowania pakietów innym niż domyślna
przeglądarka dzienników pakietów.

Używany protokół IP.
Protocol

Adres IP miejsca źródłowego pakietu.
Source

Adres IP miejsca docelowego pakietu.
Destination

Informacje z nagłówka pakietu IP: identyfikator pakietu.
ID

Informacje z nagłówka pakietu IP: wartość TTL pakietu
definiuje liczbę urządzeń sieciowych, przez które pakiet
może przejść, zanim zostanie odrzucony.

TTL

Informacjeznagłówkapakietu IP: całkowitadługośćpakietu.
Len

Opis pakietu.
Description

W okienku po prawej wyświetlane są informacje dotyczące typów ruchu.

W okienku u dołu wyświetlane są informacje w formacie szesnastkowym i ASCII.

Aby wyświetlić wszystkie typy ruchu sieciowego (a nie tylko ruch IP), należy wyczyścić pole wyboru Filter non IP.
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Rozdział

4
Bezpieczne korzystanie z Internetu

Funkcje opisane w tej sekcji umożliwiają bezpieczne korzystanie z Internetu.Tematy:

Ochrona przeglądania• Co to jest ochrona przeglądania

• Ochrona Twojej prywatności online • Umożliwia bezpieczne przeglądanie Internetu, udostępniając klasyfikację
bezpieczeństwa dla witryn sieci Web w przeglądarce.• Blokowanie nieodpowiednich treści

z Internetu • Blokuje dostęp do witryn sieci Web, które sklasyfikowano jako szkodliwe.

• Udostępnia poprawki znanych luk w zabezpieczeniach programów
zainstalowanych na komputerze.



4.1 Co to jest ochrona przeglądania

Ochronaprzeglądania to funkcja umożliwiającaocenianiebezpieczeństwaodwiedzanychwitryn sieciWeb i zapobiegająca
przypadkowemu uzyskiwaniu dostępu do szkodliwych witryn sieci Web.

Funkcjaochronyprzeglądaniawyświetla klasyfikacjebezpieczeństwawitrynwwyszukiwarkach internetowych.Klasyfikacja
bezpieczeństwa funkcji ochrony przeglądania pozwala unikać witryn internetowych zawierających zagrożenia
bezpieczeństwa, na przykład złośliwe oprogramowanie (wirusy, robaki, konie trojańskie). Zapewnia też ochronę przed
najnowszymi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, które nie są jeszcze rozpoznawane przez tradycyjne programy
antywirusowe.

Klasyfikacja bezpieczeństwawitryny sieciWebmożemieć jedenz czterechpoziomów:bezpieczna, podejrzana, szkodliwa,
nieznana. Są one oparte na informacjach z kilku źródeł, takich jak analitycy i partnerzy firmy F-Secure zajmujący się
złośliwym oprogramowaniem oraz klasyfikacje podane przez innych użytkowników funkcji ochrony przeglądania.

4.1.1 Jak włączyć lub wyłączyć ochronę przeglądania

Włączona funkcja ochrony przeglądania blokuje dostęp do szkodliwych witryn sieci Web.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję ochrony przeglądania:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Internet >Ochrona przeglądania.

3. Wybierz jedną z następujących opcji:

• Aby włączyć funkcję ochrony przeglądania, zaznacz opcjęWłącz Ochronę przeglądania.

• Aby wyłączyć funkcję ochrony przeglądania, wyczyść opcjęWłącz Ochronę przeglądania.

4. Kliknij przyciskOK.

5. Jeśli przeglądarka jest otwarta, uruchom ją ponownie w celu zastosowania zmienionych ustawień.

Zależnie od wybranej opcji funkcja ochrony przeglądania będzie włączona lub wyłączona.

4.1.2 Klasyfikacje bezpieczeństwa funkcji ochrony przeglądania

Funkcja Ochrona przeglądania wyświetla klasyfikacje bezpieczeństwa witryn w wyszukiwarkach internetowych.

Kolorowe ikony wskazują klasyfikację bezpieczeństwa bieżącej witryny (na pasku narzędzi). Klasyfikacja bezpieczeństwa
każdego łącza w wynikach wyszukiwarki jest wyświetlana przy użyciu takich samych ikon. Są używane cztery ikony o
różnych kolorach:

• Zielona ikona wskazuje, że strona jest bezpieczna.

• Bursztynowa ikona wskazuje, że strona jestpodejrzana.Analiza zabezpieczeństronywskazuje, że jestonabezpieczna,
ale wielu użytkowników sklasyfikowało ją na niskim poziomie bezpieczeństwa.

• Czerwona ikona oznacza, że strona jest szkodliwa.

• Szara ikona wskazuje, że strona nie została przeanalizowana i obecnie nie są dla niej dostępne żadne informacje.

Klasyfikacja bezpieczeństwa jest dostępna dla następujących witryn wyszukiwarek:

• Google

• MSN Live

• Yahoo

Zależnie od ustawień ochrony w przeglądarce może być możliwe odwiedzanie witryn sieci Web sklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Takie witryny sieci Webmogą być automatycznie blokowane albo tylko wskazywane jako potencjalnie
ryzykowne przy użyciu powiadomień.

Wyświetlanie klasyfikacji łączy internetowych

Powłączeniuwyświetlania klasyfikacji bezpieczeństwaOchronaprzeglądaniapokazuje informacjeowitrynachwwynikach
wyszukiwania.

Aby określić, gdzie ma być wyświetlana klasyfikacja funkcji ochrony przeglądania:
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1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Internet >Ochrona przeglądania.

3. Zaznacz lub wyczyść opcjęWyniki z wyszukiwarek (Google, Yahoo itp.).
Gdy taopcja jestwybrana, klasyfikacja funkcji ochronyprzeglądania jestwyświetlanadlawitryn sieciWebwskazywanych
przez wyszukiwarki (Google, Yahoo itd.).

4. Kliknij przyciskOK.

Klasyfikacja bezpieczeństwa będzie wyświetlana zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Wskazówka: Klikając opcję Podsumowanie zabezpieczeń dla tej witryny sieci Web w oknie podręcznym
klasyfikacjibezpieczeństwa,możnaprzejśćdoportaluOchronaprzeglądania, któryzawiera szczegółowe informacje
o witrynie sieci Web oraz uzasadnienie jej klasyfikacji bezpieczeństwa.

4.1.3 Ochrona przed szkodliwą zawartością

Funkcja ochrony przeglądania blokuje dostęp do niebezpiecznych witryn sieci Web zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Aby określić, kiedy ma być blokowany dostęp do witryny sieci Web:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Internet >Ochrona przeglądania.

3. Zaznacz lub wyczyść opcjęWitryna jest sklasyfikowana jako szkodliwa w obszarze Zablokuj dostęp, jeśli.

Po zaznaczeniu tej opcji funkcjaochronyprzeglądaniablokujedostępdowitryn internetowych, które zostałyocenione
przez firmę F-Secure jako szkodliwe.

4. Kliknij przyciskOK.

Przejście dowitryny sieciWeb zablokowanej zgodnie zwybranymi ustawieniami będzie skutkowało komunikatem funkcji
ochrony przeglądania informującym o zablokowaniu strony.

Udostępnianie zaufanych witryn sieci Web

Jeśli funkcja ochrony przeglądania zablokuje dostęp do strony, która jest zaufana i potrzebna, można określić tę witrynę
jako zaufaną.

Aby dodać zaufaną witrynę sieci Web:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Internet >Ochrona przeglądania.

3. Kliknij przyciskWitryny zaufane.
Zostanie otwarte okno dialogowe Zaufane witryny z listą wszystkich witryn dodanych jako zaufane.

4. Kliknij przycisk Dodaj.
Na liście pojawi się nowy wiersz.

5. Wprowadź adres internetowy w poluWitryna:

• Użyj formatu „www.example.com/”, aby uzyskać dostęp do określonej witryny, ale zablokować dostęp do innych
(takich jak „www.example.com.us”).

• Użyj formatu „www.example.com”, aby zezwolić na uzyskiwanie dostępu do witryn „www.example.com” i
„www.example.com.us”.

Uwaga: Tę opcję należy stosować ostrożnie, ponieważ określa jako zaufane obie witryny—
„www.example.com” i „www.example.com.us”. Druga witryna może być bezpieczna, ale może też być
fałszywą witryną używaną do phishingu.

6. Kliknij przyciskOK.
Adres internetowy jest teraz zawarty na liście Zaufane witryny.

7. Kliknij przyciskOK.

Dostęp do witryny sieci Web nie będzie już blokowany.

Uwaga: Jeśli administrator zablokował stronę internetową lub zawiera ona zablokowane treści, nie możesz jej
otworzyć, nawet jeśli dodasz ją do listy zaufanych stron internetowych.
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4.1.4 Co zrobić, gdy witryna sieci Web jest zablokowana

Przy próbie uzyskania dostępu do witryny sklasyfikowanej jako szkodliwa jest wyświetlana strona blokowania funkcji
ochrony przeglądania.

Gdy pojawi się strona blokowania funkcji ochrony przeglądania:

1. Kliknij opcję Strona główna, aby otworzyć stronę główną z pominięciem szkodliwej witryny.

Jest to zalecana czynność.

2. Jeśli mimo wszystko chcesz przejść do tej witryny, kliknij opcję Zezwalaj na dostęp do witryny.

4.2 Ochrona Twojej prywatności online

Funkcja kontroli połączeńchroni przed szkodliwymidziałaniami, naprzykładwczasie korzystania zbanku internetowego
lub wykonywania transakcji w trybie online.

Uwaga: Ta funkcja może nie być dostępna w Twojej wersji produktu.

Funkcja kontroli połączeń automatyczniewykrywabezpiecznepołączenia zwitrynamibankowości internetowej i blokuje
wszelkie połączenia, które nie prowadzą do witryn tego typu. Po otwarciu witryny bankowości internetowej dozwolone
są tylko połączenia z witrynami bankowości internetowej oraz witrynami, które są określone jako bezpieczne do użytku
podczas korzystania z bankowości internetowej.

Funkcja kontroli połączeń nie blokuje już otwartych połączeń sieciowych, więc przykładowo trwające pobieranie plików
nie zostanie zatrzymane.

Administrator może także skonfigurować funkcję kontroli połączeń w taki sposób, aby obejmowała też inne strony
internetowe wymagające dodatkowej ochrony prywatności.

Funkcja kontroli połączeń obsługuje obecnie następujące przeglądarki:

• Google Chrome (dwie ostatnie wersje główne)

• Mozilla Firefox (dwie ostatnie wersje główne)

• Internet Explorer 11 (Windows 8.1, wersje 32- i 64-bitowe)

• Internet Explorer 10 (Windows 8, wersje 32- i 64-bitowe)

Uwaga: Kontrola połączeń wymaga włączonej funkcji Ochrona przeglądania.

4.2.1 Korzystanie z funkcji kontroli połączeń

Po włączeniu funkcja Kontrola połączeń automatycznie wykrywa dostęp do witryny bankowości internetowej.

Gdyzostanieotwartawitrynabankowości internetowejwprzeglądarce, ugóryekranupojawia siępowiadomienieKontrola
połączeń. W trakcie sesji kontroli połączeń wszystkie inne połączenia są blokowane.

Aby zakończyć sesję kontroli połączeń i przywrócić możliwość nawiązywania innych połączeń:

Kliknij przycisk Zakończ w powiadomieniu Kontrola połączeń.

Sesję kontroli połączeń możesz też zakończyć, klikając przycisk Zakończ na stronie blokowania funkcji Kontrola
połączeń lub zamykając przeglądarkę.

4.3 Blokowanie nieodpowiednich treści z Internetu

Twój administrator może zablokować dostęp do witryn i stron zawierających nieodpowiednie treści.

Uwaga: Ta funkcja może nie być dostępna w Twojej wersji produktu.

W Internecie znajduje się mnóstwo interesujących witryn, ale też wiele zagrożeń. Często witryny zawierają treści, które
są uważane za nieodpowiednie. Każdy użytkownik może być narażony na te treści, a nawet otrzymywać dokuczliwe
wiadomości zapośrednictwempoczty e-mail lub chatu. Zagrożeniem jest teżnieumyślnepobieranieplikówzawierających
wirusy, które mogą prowadzić do uszkodzenia komputera.
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Jeśli otworzysz stronę internetową zawierającą treści, które zostały zablokowane przez administratora, pojawi się strona
blokady uniemożliwiająca wyświetlenie strony internetowej. Jeśli uważasz, że strona nie zawiera żadnej nieodpowiedniej
treści, lub chcesz uzyskać więcej informacji o blokowanych kategoriach, skontaktuj się z administratorem.

Uwaga: Ograniczonydostępdo treści internetowychmoże teżdotyczyćprogramówczatu i poczty e-mail, które
są uruchamiane w przeglądarce.
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Rozdział

5
Centralne zarządzanie

Tenproduktmoże funkcjonowaćwtrybie zarządzania centralnego.Wtymtrybie
ustawienia produktu są kontrolowane zdalnie przez zaufanego specjalistę.

Tematy:

• Zasady zarządzania centralnego—
informacje W trybie zarządzania centralnego:

• niektóre lubwszystkieustawieniaproduktumogąbyćkonfigurowanezdalnie,• Nawiązywaniepołączeniaz serwerem
produktu Policy Manager • niektóre z tych ustawień mogą być zablokowane tak, aby użytkownik nie

mógł samodzielnie ich zmienić.• Gdzie są zapisywane pliki dziennika
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5.1 Zasady zarządzania centralnego— informacje

Zasada jest grupą ustawień określających działanie produktu w trybie zarządzania centralnego.

Zasada jest tworzona i stosowana w następujący sposób:

1. Zasady są definiowane centralnie przez zaufanego specjalistę.

2. Zdefiniowana zasada zostaje opublikowana i udostępniona do pobrania.

3. Ten produkt okresowo sprawdza dostępność nowych zasad. Opublikowane nowe zasady są pobierane.

4. Po pobraniu zasada zostaje zastosowana i zaczynają obowiązywać nowe ustawienia.

5.1.1 Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji zasad

Dostępność nowych zasad na serwerze zarządzania centralnego można sprawdzać ręcznie.

Uwaga: Domyślnie produkt okresowo przeprowadza automatyczne wyszukiwanie aktualizacji zasad. Można
jednak zrobić to ręcznie.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Zadania.

2. Wybierz kolejno opcje Centralne zarządzanie > Sprawdź dostępność aktualizacji zasad.

Jeśli nowa zasada jest dostępna, zostanie pobrana i zastosowana.

5.1.2 Ręczne importowanie pliku zasad

W rzadkich przypadkach, gdy produkt nie może pobrać aktualizacji zasad, konieczne może być ręczne zaimportowanie
pliku zasad.

Uwaga: Należy się upewnić, że wszystkie importowane pliki zasad są pobierane z zaufanych źródeł. Pliki zasad
pochodzące ze szkodliwych źródeł mogą prowadzić do wyłączenia ochrony komputera.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Zadania.

2. Wybierz kolejno opcje Centralne zarządzanie > Importuj plik zasad ręcznie.

3. W systemie plików wybierz plik zasad i kliknij przyciskOtwórz.

Plik zasad zostanie zastosowany.

5.2 Nawiązywanie połączenia z serwerem produktu PolicyManager

SerwerproduktuPolicyManager stanowi repozytoriumdla zasad ipakietówoprogramowania rozpowszechnianychprzez
administratora, a także informacji o stanie i alertów wysyłanych przez hosty zarządzane.

Komunikacja sieciowamiędzy serweremproduktu PolicyManager i hostami zarządzanymiodbywa sięprzez standardowy
protokół HTTPS w przypadku zasad i statystyk oraz przez protokół HTTP w przypadku aktualizacji baz danych.

Agent zarządzania służy do stosowania na hostach zarządzanych zasad zabezpieczeń określonych przez administratora.
Ten agent obsługuje wszystkie funkcje zarządzania na lokalnych stacjach roboczych i udostępnia wspólny interfejs dla
wszystkich aplikacji firmy F-Secure.

5.2.1 Dodawanie serwera proxy produktu PolicyManager

Dodanie serwera proxy produktu Policy Manager powoduje, że produkt będzie pobierał aktualizacje za pośrednictwem
tego serwera proxy. Może to przyśpieszyć pobieranie aktualizacji.

Aby dodać nowy serwer proxy, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia > Serwer proxy PolicyManager.

3. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy serwer proxy do listy.

4. Wprowadź adres URL serwera proxy.

5. Edytuj priorytety serwerów proxy.
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Produkt nawiązuje połączenie najpierw z serwerem proxy znajdującym się na pierwszej pozycji u góry listy. Jeśli nie
uda się nawiązać tego połączenia, produkt przeprowadza próbę nawiązania połączenia z kolejnymna liście serwerem
proxy. Taoperacja jest powtarzanadoczasunawiązaniapołączenia. Kolejność serwerówproxyna liściemożnazmieniać
przez zaznaczenie wybranego serwera i klikanie ikon strzałek znajdujących się po prawej stronie listy.

6. Kliknij przyciskOK w celu dodania nowego serwera proxy do listy.

Produkt będzie pobierał aktualizacje za pośrednictwem serwera proxy produktu Policy Manager.

5.2.2 Ustawienia komunikacji

W rzadkich przypadkach konieczne może być sprawdzenie ustawień komunikacji, jeśli wystąpią problemy dotyczące
łączności produktu z serwerem zarządzania centralnego.

Ustawienia komunikacji określają, czy produkt działa w trybie autonomicznym, lub wskazują, który centralny komputer
zarządzapracąproduktu.Zwyklewśrodowiskuzarządzaniacentralnegozmiana tychustawieńnie jestkonieczna.Zmienianie
tych ustawień jest niezalecane, nawet jeśli są one dostępne do edycji. Może to uniemożliwić produktowi pobieranie
najnowszych zasad z serwera zarządzania centralnego.

5.3 Gdzie są zapisywane pliki dziennika

Przy użyciu podglądu zdarzeń systemuWindowsmożna sprawdzić, czy został zarejestrowany jakikolwiek błąd.Natomiast
w pliku dziennika zarządzania centralnego dostępne są szczegółowe informacje na temat aktualizacji zasad i innych
składników.

5.3.1 Otwieranie podglądu zdarzeń systemuWindows

Wprzypadku podejrzenia, że w produkcie wystąpił problem, można sprawdzić w podglądzie zdarzeń systemuWindows,
czy nie został zarejestrowany błąd.

Podgląd zdarzeń systemuWindows zachowuje szczegółowe informacje dotyczące importowanych zdarzeń systemu. Są
to między innymi informacje o działaniach i błędach tego produktu.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia > Centralne zarządzanie.

3. Kliknij opcjęOtwórz podgląd zdarzeń.
Zostanie otwarty podgląd zdarzeń systemuWindows.

4. Aby znaleźć komunikaty dotyczące produktu, wybierz opcjęAplikacja lub System.

Uwaga: Klikając pozycję Źródło, można uporządkować komunikaty według pochodzenia. Ułatwia to
wyszukiwanie komunikatów produktu.

5.3.2 Wyświetlanie dziennika zarządzania centralnego

Wplikudziennikazarządzaniacentralnegomożnaprzeglądać szczegółowe informacjedotyczącezasad i innychaktualizacji.

Możnanaprzykładuzyskać informacjeonieudanychpróbachnawiązaniapołączenia z serweremcentralnegozarządzania.
Ponadto dostępne są informacje o tym, czy połączenie zostało przywrócone i kiedy zostało przywrócone.

1. Na stronie głównej kliknij opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcje Inne ustawienia > Centralne zarządzanie.

3. Kliknij opcję Pokaż plik dziennika.

Dziennik centralnego zarządzania zostanie otwarty w domyślnym edytorze tekstu lub programie do przeglądania, takim
jak Notatnik.
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