
Příručka pro nasazení a správu

ESET SERVER SECURITY
PRO LINUX

(platná pro produkt verze 4 a vyšší)
Pro stažení nejnovější verze příručky klikněte sem

https://servis.eset.cz/ESET-KB/files/eset_security_linux_csy.pdf


32

ESET SERVER SECURITY PRO LINUX

© ESET, spol. s r. o.

ESET Server Security byl vyvinut společností ESET, spol. s r.o.

Více informací na www.eset.cz

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace 
nesmí být reprodukována žádným prostředkem, ani 
distribuována jakýmkoli způsobem bez předcházejícího 
písemného povolení společnosti Eset, spol. s r. o. 
Společnost Eset software, spol. s r. o. si vyhrazuje právo 
změn programových produktů popsaných v této publikaci 
bez předchozího upozornění. V dokumentu použité 
názvy programových produktů, firem apod. mohou být 
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými 
známkami příslušných vlastníků.

Technická podpora: www.eset.cz/podpora

Telefon: +420 233 090 244

REV. 2. září 2015

Obsah

1. Úvod ....................................................................................................................4
1.1. Systémové požadavky ................................................................................................................ 4
1.2. Terminologie a zkratky  ............................................................................................................... 4

1.2.1. ESETS  ........................................................................................................................................4
1.2.2. ESETS daemon  ...........................................................................................................................4
1.2.3. Hlavní složka  .............................................................................................................................4
1.2.4. Složka konfigurace  ....................................................................................................................4
1.2.5. Binární soubory ..........................................................................................................................4
1.2.6. Binární soubory pro správu ......................................................................................................... 5
1.2.7. Složka knihoven  ........................................................................................................................ 5

1.3. Přehled ..................................................................................................................................... 5
1.3.1. Jádro (core)  ................................................................................................................................ 5
1.3.2. Agenti  ....................................................................................................................................... 5
1.3.3. Nástroje ..................................................................................................................................... 5

1.4. Konfigurace  .............................................................................................................................. 5
1.4.1. Konfigurační soubor ................................................................................................................... 5
1.4.2. Možnosti nastavení .................................................................................................................... 5

1.4.2.1. Přímá editace z terminálu ............................................................................................6
1.4.2.2. Webové rozhraní .........................................................................................................6
1.4.2.3. Nastavení pomocí skriptu ............................................................................................6
1.4.2.4. Konfigurace pomocí vzdálené správy ............................................................................ 7

1.4.3. Uživatelská konfigurace ............................................................................................................. 7
1.5. Zásady zpracování objektů ...........................................................................................................7

2. Instalace ...............................................................................................................9
2.1. Instalace na rpm based distribuci ................................................................................................. 9
2.2. Licenční klíče ............................................................................................................................. 9

2.2.1. Nahrání licence ..........................................................................................................................9
2.2.2. Ověření licence ...........................................................................................................................9

3. Základní nastavení ............................................................................................... 10
3.1. Aktualizace .............................................................................................................................. 10

3.1.1. Nastavení v esets.cfg ................................................................................................................ 10
3.1.2. Nastavení přes www rozhraní ................................................................................................... 10
3.1.3. Mirror ....................................................................................................................................... 11
3.1.4. Mirror http daemon  .................................................................................................................. 11
3.1.5. Vymazání a znovunačtení aktualizací ......................................................................................... 11

3.2. Plánovač ...................................................................................................................................11
3.2.1. Nastavení v esets.cfg ................................................................................................................. 11
3.2.2. Nastavení přes www rozhraní .................................................................................................... 12

3.2.2.1. Vytvoření nové úlohy přes www rozhraní ..................................................................... 12

4. ESET Mail Security for Linux ...................................................................................13
4.1. Základní principy a pojmy. .......................................................................................................... 13

4.1.1. MTA – Mail Transport Agent  ...................................................................................................... 13
4.1.2. MDA – Mail Delivery Agent  ........................................................................................................ 13
4.1.3. MUA – Mail User Agent  ............................................................................................................. 13
4.1.4. MAILBOX .................................................................................................................................. 13

4.2. Popis a funkce ........................................................................................................................... 13
4.2.1. MTA-MTA .................................................................................................................................. 13
4.2.2. MTA-MUA ................................................................................................................................. 13
4.2.3. MTA-MDA ................................................................................................................................. 13

4.3. Základní nastavení pro antispam ................................................................................................ 14
4.4. Obousměrné filtrování/skenování zpráv (Bi-directional) – SMTP (MTA-MTA) ................................... 14

4.4.1. Nastavení obousměrného skenování s MTA Postfix .....................................................................14
4.4.1.1. Nastavení na straně ESET Mail Security .......................................................................14
4.4.1.1.1 Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg ......................................................................14
4.4.1.1.2 Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní .........................................................15
4.4.1.2. Ověření nastavení pomocí Telnet ................................................................................16

4.5. Skenování e-mailových zpráv stažených přes POP3/IMAP (MTA-MUA) ............................................ 16
4.5.1. Nastavení kontroly zpráv přenášených pomocí POP3 mezi MTA a MUA .........................................16

4.5.1.1. Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg ......................................................................16
4.5.1.2. Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní .........................................................16

4.5.2. Nastaveni na straně serveru pomocí iptables – přesměrování ...................................................... 17

4.5.3. Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird (MUA) ............................................................ 17
4.6. Blacklity a Whitelisty ................................................................................................................. 17
4.7. Nastavení antispamového jádra Mailshell.................................................................................... 18

4.7.1. Povolení odesílatelé ...................................................................................................................18
4.7.2. Seznam povolených IP ...............................................................................................................18
4.7.3. Seznam blokovaných IP .............................................................................................................18
4.7.4. Seznam ignorovaných IP ............................................................................................................19
4.7.5. Vlastní RBL servery ....................................................................................................................19
4.7.6. Seznam ignorovaných domén ....................................................................................................19
4.7.7. Vlastní DNSBL servery ..............................................................................................................20
4.7.8. Seznam blokovaných domén.....................................................................................................20
4.7.9. Seznam zemí ............................................................................................................................. 21
4.7.10. Vlastní pravidla ......................................................................................................................... 21

5. ESET Gateway Security for Linux ............................................................................ 22
5.1. Popis a funkce  .......................................................................................................................... 22

5.1.1. Hypertext Transfer Protocol filtr (HTTP)  ..................................................................................... 22
5.1.2. File Transfer Protocol filtr (FTP)  ................................................................................................. 22
5.1.3. SafeSquid filtr  .......................................................................................................................... 22
5.1.4. Internet Content Adaptation Protocol filtr (ICAP)  ...................................................................... 22

5.2. Nastavení HTTP proxy serveru .................................................................................................... 22
5.2.1. Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg .................................................................................... 22

5.3. Transparentní mód .................................................................................................................... 23
5.4. Netransparentní mód ................................................................................................................ 23
5.5. Squid ....................................................................................................................................... 24
5.6. ICAP klient ................................................................................................................................ 24

5.6.1. Konfigurace ESET Gateway Security .......................................................................................... 24
5.6.2. Konfigurace Squid .................................................................................................................... 24

5.7. Blacklist a Whitelist ................................................................................................................... 24
5.7.1. URL Whitelist ........................................................................................................................... 25

6. ESET File Security ................................................................................................. 26
6.1. Popis a funkce  ..........................................................................................................................26

6.1.1. On-Demand skenování ............................................................................................................. 26
6.1.2. On-Access skenování  ............................................................................................................... 26

6.2. On-demand skener  ...................................................................................................................26
6.2.1. Spuštení on-demand skeneru z terminálu .................................................................................. 26
6.2.2. Spuštění on-demand skeneru z www rozhraní ........................................................................... 26
6.2.3. Spuštění on-demand skeneru pomocí Plánovače ........................................................................ 26

Obsah

http://eset.cz/
http://www.eset.cz/podpora


54

1. Úvod

ESET Security, nebo také ESET Server Security je název softwarového balíku pro Linux, BSD, Solaris. Jedná se o 
modulární architekturu – jedna instalace pro více produktů. ESET Server Security obsahuje tyto produkty:

• ESET Mail Security

• ESET File Security

• ESET Gateway Security

Tato příručka se dále zabývá pouze popisem ESET Server Security pro operační systém Linux.

Příručka je rozdělena do několika částí, přičemž první část je věnována obecné konfiguraci, která je společná 
pro všechny produkty (File, Mail, Gateway). Další části jsou pak věnovány specifickým konfiguracím 
konkrétních produktů.

1.1. Systémové požadavky

• Místo na disku min. 250MB

• Velikost RAM min. 256MB

• Linux kernel 2.6.x

• glibc 2.3.6 a vyšší

ESET Server Security funguje na většině často používaných linuxových distribucí v případě, že uvedená kritéria 
jsou splněna. Následující distribuce Linuxu (x86/x64) jsou oficiálně podporovány:

• Red Hat Enterprise Linux

• SUSE Linux Enterprise Server

1.2. Terminologie a zkratky 

V této části jsou vypsány zkratky a termíny používané v tomto dokumentu.

1.2.1. ESETS 

Zkratka vycházející z názvu balíku ESET (Server) Security. Tato zkratka se vyskytuje v názvech složek, 
deamonů, agentů, nástrojů a jiných komponent ESET Server Security.

1.2.2. ESETS daemon 

Hlavní daemon je jádrem ESET Server Security, který zajišťuje běh jednotlivých služeb a skenování: 
esets_daemon.

1.2.3. Hlavní složka 

Složka, kde jsou uloženy moduly ESETS. Proměnná @BASEDIR@ je odkazem na tuto složku. 
Hodnota @BASEDIR@: /var/opt/eset/esets/lib 

1.2.4. Složka konfigurace 

Adresář, ve které jsou uloženy všechny soubory spojené s konfigurací. Proměnná @ETCDIR@ je odkazem na 
tuto složku. Hodnota  @ETCDIR@: /etc/opt/eset/esets

1.2.5. Binární soubory

Složka, kde jsou uloženy příslušné binární soubory. Proměnná @BINDIR@ je odkazem na tuto složku. 
Hodnota @BINDIR@: /opt/eset/esets/bin

1.2.6. Binární soubory pro správu

Adresář, kde jsou uloženy příslušné binární soubory pro správu systému. Proměnná @SBINDIR@ je odkazem 
na tuto složku. Hodnota @SBINDIR@: /opt/eset/esets/sbin

1.2.7. Složka knihoven 

Adresář, kde jsou uloženy příslušné knihovny. Proměnná @LIBDIR@ je odkazem na tuto složku. 
Hodnota @LIBDIR@: /opt/eset/esets/lib

Poznámka: V 64bitovém prostředí operačního systému Linux existuje několik 32bitových knihoven (například 
knihovna pro skenování 32bit binárních souborů libesets_pac.so), které naleznete ve složce /opt/eset/esets/
lib32 

1.3. Přehled

ESET Server Security se skládá z následujících částí: 

1.3.1. Jádro (core) 

Jádrem ESET Server Security je daemon esets_daemon. Daemon používá knihovny libesets.so a moduly 
em00X_xx.dat. Poskytuje základní úkoly jako je skenování, udržování procesů daemonů agentů, logování, 
notifikace atd. 

1.3.2. Agenti 

ESET Server Security obsahuje několik různých agentů. Jejich účelem je integrace spolu se systémem Linux 
(BSD, Solaris) a jeho součástmi, resp. poskytovanými službami (mail server, proxy server, atd). Každý ze tří 
produktů obsažených v ESET Security používá jiné agenty, např. esets_smtp, esets, scan, atd. Výjimku tvoří 
pouze agenti esets_mird, esets_wwwi a esets_cli. Pro běh určitého agenta je tedy potřeba příslušný licenční 
klíč, viz kapitolu 2.2. Běh každého agenta zajišťuje vlastní daemon.

1.3.3. Nástroje

Nástroje poskytují jednoduchou a účinnou správu ESET Server Security, jako jsou systémové úkoly, správa 
licencí, karanténa, nastavení systému a aktualizace. 

1.4. Konfigurace 

1.4.1. Konfigurační soubor

Hlavní konfigurační soubor představuje soubor esets.cfg. Absolutní cesta k souboru je následující: 

@ETCDIR@/esets.cfg

Jedná se o nejdůležitější konfigurační soubor, protože se jím řídí všechny hlavní části ESET Server Security a 
všichni agenti. Soubor esets.cfg se skládá z několika sekcí, z nichž každá obsahuje různé parametry a hodnoty. 
Soubor obsahuje jednu globální sekci a dále sekce pro jednotlivé agenty. Každá sekce začíná vlastním názvem 
v hranatých závorkách.

Parametry v globální části slouží k definování možností pro hlavního daemona esets_daemon a také jako 
výchozí hodnoty pro skenovací jádro ESETS. Parametry v agent sekcí slouží k definování možností nastavení 
jednotlivých modulů. Existuje několik možností, jak tento soubor editovat.

1.4.2. Možnosti nastavení

Konfiguraci ESET Server Security lze provádět buď přímou editací hlavního konfiguračního souboru esets.
cfg, dále přes www rozhraní (zprostředkovává daemon esets_wwwi), vzdáleně pomocí ESET Remote 
Administrator Server a některá nastavení pomocí automatizovaného skriptu. 
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1.4.2.1. Přímá editace z terminálu

Nejpřímější a ze začátku jedinou možností je editace souboru esets.cfg z terminálu, pomocí standardních 
nástrojů obsažených v každé distribuci Linuxu. V této příručce je používán open source textový editor Vi. Pro 
otevření konfiguračního souboru esets.cfg v editoru Vi spusťte v terminálu příkaz:

localhost:/# vi etc/opt/esets/esets/esets.cfg

Po dokončení, uzavření a uložení souboru je vždy potřeba provést restart daemona esets aby se nová 
konfigurace projevila.

localhost:/# etc/init.d/esets restart

1.4.2.2. Webové rozhraní

Webové rozhraní zajišťuje agent esets_wwwi. Pokud budeme chtít spravovat ESET Server Security přes www 
rozhraní, musíme jej nejdříve povolit, protože toto rozhraní není po instalaci aktivní. To je třeba provést 
úpravou konfiguračního souboru esets.cfg. Otevřete esets.cfg v editoru vi (viz kapitolu 3.1). V sekci [wwwi] 
upravíme následující položky:

Povolení agenta www rozhraní:

agent_enable = yes

Nastavení adresy a portu na kterém bude www rozhraní dostupné:

listen_addr = cislo_port 
listen_port = ip_adresa

Nastavení uživatelského jména a hesla pro přístup:

username=admin 
password=heslo

Konfiguraci uložte a restartujte daemona esets.

localhost:/# etc/init.d/esets restart

Poznámka: Při nastavování portu je třeba ověřit, že nebude kolidovat s již obsazeným portem.

Pro samotné přihlášení k webovému rozhraní otevřete internetový prohlížeč a zadejte ip adresu a port, které 
jste zadali v konfiguraci.

Pokaždé, když je provedena změna nastavení přes www rozhraní, je třeba klinout na tlačítko Save changes. 
Tím bude vytvořen nový konfigurační soubor esets.cfg.new. Po kliknutí na tlačítko Apply change bude esets.cfg 
nahrazen esets.cfg.new a restartován esets_daemon.

1.4.2.3. Nastavení pomocí skriptu

Některá nastavení lze provádět pomocí interaktivního automatizovaného skriptu esets_setup. Ten se nachází 
v /opt/eset/esets/bin. Po jeho spuštění se zobrazí průvodce. 

V příručce nebude dále rozebíráno nastavení pomocí automatizovaného skriptu.

1.4.2.4. Konfigurace pomocí vzdálené správy

ESET Server Security je také možné napojit k ESET Remote Administrator a konfiguraci provádět vzdáleně. 
Opět je třeba tuto volbu nejdříve povolit.

Otevřete esets.cfg v editoru vi a v sekci [global] upravte následující položky:

lP adresa ESET Remote Administrator Server:

racl_server_addr = "123.4.5.6"

U ostatních položek stačí ponechat výchozí nastavení.

Konfiguraci uložte a restartujte daemona esets.

V příručce nebude dále rozebíráno nastavení pomocí vzdálené správy. Příklad použití naleznete v 
dokumentaci k ESET Remote Administrator 5.

1.4.3. Uživatelská konfigurace

Účelem uživatelské konfigurace je poskytnout vyšší míru přizpůsobení. To umožňuje definovat parametry 
pro skener, ať už v globální sekci, nebo sekci agenta, na základě některých parametrů skenovaných objektů. 
Uživatelská konfigurace také přispívá k větší přehlednosti celkového nastavení. Uživatelskou konfiguraci 
definujeme pomocí parametru user_config v konfiguračním souboru esets.cfg, v konkrétní sekci.

Příklad

[smtp] 
user_config = smtp_whitelist.cfg

1.5. Zásady zpracování objektů

Každý objekt předávaný jádru ESETS (soubor, e-mail, atd.) je zpracován na základě nastavení následujících 
parametrů a voleb pro skenovací jádro ESETS:

action_av 
action_av_infected 
action_av_notscanned 
action_aV_deleted

a v případě antispamu navíc

action_as 
action_as_spam 
action_as _notscanned

Pořadí zpracování ilustruje obrázek na následující stránce:

http://www.eset.com/cz/stahnout/dokumentace/filecategory/10/
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Dále platí, že nastavení parametrů voleb pro jádro ESETS se berou z konfigurace v následujícím pořadí:

1. uživatelská konfigurace

2. konfigurace agenta

3. globální konfigurace

4. výchozí konfigurace

Pokud objekt vyhoví parametrům v uživatelské konfiguraci, bude provedena akce podle nastavení v ní 
definované. Pokud nevyhoví, uplatní se nastavení agenta. Pokud agent nastavení neobsahuje, bude použito 
nastavení ze sekce [global]. Pokud ani zde není, použije se výchozí hodnota.

Výše uvedený mechanismus se využívá např. pro whitelisty a blacklisty. 

2. Instalace

V úvodu bylo napsáno, že ESET Server Security je jeden softwarový balík obsahující tři produkty. Proto jsou 
instalační soubory rozděleny pouze podle typu Linuxové distribuce (rpm/deb/other) a podle architektury 
(32/64bit). Ve výsledku se jedná o 6 typů instalačních balíků.

Pro stažení navštivte stránku: http://www.eset.com/cz/stahnout/firmy/

2.1. Instalace na rpm based distribuci

Instalaci zahájíme spuštěním staženého souboru. 

localhost:/# ./esets.x86_64.rpm.bin

Proběhne předinstalační skript při němž je třeba odsouhlasit licenční podmínky. Po jejich odsouhlasení je do té 
samé složky, ze které byl skript spuštěn, umístěn soubor esets.rpm. Zároveň je na terminál vypsán i příkaz pro 
spuštění samotné instalace. Stačí jej zkopírovat a spustit:

localhost:/# rpm –U esets.rpm

2.2. Licenční klíče

Po instalaci je třeba provést aktivaci pomocí licenčního klíče (soubor s koncovkou lic), který je součástí 
e-mailové zprávy, kterou obdržíte po nákupu licence. Nahráním konkrétního licenčního klíče bude odemčena 
příslušná část (File, Mail, Gateway).

2.2.1. Nahrání licence

Nakopírujte .lic soubor do složky /etc/opt/eset/esets/licence

localhost:/# cp /tmp/soubor.lic /etc/opt/eset/esets/licence

Nebo lze použít nástroj esets_lic

localhost:/# /opt/eset/esets/sbin/esets_lic –-import /tmp/soubor.lic

2.2.2. Ověření licence

Pro ověření opět použijte nástroj esets_lic, tentokrát bez parametru

localhost:/# /opt/eset/esets/sbin/esets_lic

http://www.eset.com/cz/stahnout/firmy/
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3. Základní nastavení

3.1. Aktualizace

Pokud má být zachována účinnost ESET Server Security, musí být virová databáze stále aktuální. To je možné 
pouze tehdy, pokud je v nastavení zadáno uživatelské jméno a heslo z platné licence.

3.1.1. Nastavení v esets.cfg

Otevřete esets.cfg v editoru vi a v sekci [global] upravte následující položky:

av_update_username = EAV-12345678 
av_update_password = ab123cde46

Poznámka: Máte-li plně funkční ESET File/Gateway Security pro Linux a chcete ji rozšířit přidáním ESET Mail 
Security, musíte pro aktualizace použít uživatelské jméno a heslo z licence k ESET Mail Security.

Pokud je pro přístup k internetu využívána proxy, je nutné definovat podrobnosti takového spojení.

proxy_addr 
proxy_port

V případě autorizace vůči Proxy serveru navíc:

proxy_username 
proxy_password

Ke stahování aktualizací slouží nástroj esets_update, který je ve výchozím nastavení volán plánovačem 
každých 60 minut. Lze jej spustit i ručně:

localhost:/# /opt/eset/esets/sbin/esets_update

Pokud je nástroj spuštěn bez parametrů, načte si je ze souboru esets.cfg, ze sekce [global].

3.1.2. Nastavení přes www rozhraní

Přihlaste k webovému rozhraní a otevřete sekci Configuration > Global > Update options a u položek 
Username a Password vyplňte uživatelské jméno a heslo z platné licence.

Uložte a aplikujte pomocí tlačítek Save changes > Apply changes.

3.1.3. Mirror

ESET Server Security umožnuje vytváření kopií aktualizací, z níž lze pak aktualizovat klientské stanice s ESET 
Endpoint nacházející se v lokální síti. Vytváření kopií aktualizačních souborů je výhodné použít zejména ve 
velkých sítích, kde by aktualizace každé jedné stanice z Internetu způsobovala velký přenos dat a vytížení 
linek. 

Pro povolení vytváření aktualizací je třeba v sekci [global] nastavit

av_mirror_enable = yes

3.1.4. Mirror http daemon 

Pro distribuci aktualizací je vhodné použít interní HTTP server. Tuto funkci zajišťuje agent esets_mird. 

V níže uvedeném příkladu je interní http server nakonfigurován k naslouchání na portu 2221 s lokální IP 
adresou 192.168.1.10. Otevřete esets.cfg v editoru vi a v sekci [mird] upravte následující položky:

agent_enabled = yes 
listen_addr = "192.168.1.10" 
listen_port = 2221 

Pokud navíc nastavíte hodnotu "auth_mode" z výchozí "None" na "Basic", bude http server vyžadovat ověření. 
Toto ověření, tedy uživatelské jméno a heslo se nastaví pomocí:

username = "" 
password = ""

3.1.5. Vymazání a znovunačtení aktualizací

V případě že dojde k poškození aktualizační souborů, nebo modulů, přestane ESET Server Security, nebo její 
část pracovat. Řešením je vymazání a opětovné načtení aktualizací a modulů.

Zastavte daemona esets.

localhost:/# /etc/init./esets stop

Smazat složku /var/opt/eset/esets/lib/data. V případě, že máte v esets.cfg nastavený base_dir, potom složku 
$BASEDIR/data. K tomu smazat soubory /var/opt/eset/esets/lib/*.dat , resp. $BASEDIR/*.dat

Smažte i soubor eset-update.lock v /tmp Následně spusťte aktualizaci přes /opt/eset/esets/sbin/esets_upda-
te. Tím se dotáhnou nová data.

Nakonec pusťte daemona esets.

localhost:/# /etc/init./esets start

3.2. Plánovač

Plánovač je užitečný nástroj, který zjednodušuje práci se softwarovým balíkem ESET Server Security 
zautomatizováním často používaných operací. Plánovač zajišťuje spuštění naplánované úlohy v určeném 
čase nebo při určité události.

3.2.1. Nastavení v esets.cfg

V konfigurační souboru esets.cfg se nastavení pro plánovač nachází v sekci [global] > scheduler_tasks. 
Všechny parametry a úkoly jsou odděleny středníkem. Jakékoliv jiné středníky (a zpětná lomítka), musí mít 
před sebou zpětné lomítko. Každý úkol má 6 parametrů a syntaxe je následující: 

scheduler_tasks = "id; name; flag; failstart; datespec; command; ID2; name2; ...";

• id – Jedinečný identifikátor úlohy. 

• name – Popis úlohy. 

• flag – Pokud je úloha zakázána, nabývá hodnoty disabled.
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• failstart – Nastavení akce, pokud úkol nelze spustit v plánovaný datum, čas. 

• datespec – Specifikuje datum a čas spuštění. 

• command – Může být absolutní cesta k příkazu následovaný jeho argumenty, nebo speciální název příkazu 
s prefixem ‚@‘ (např. aktualizace: @aktualizace).

Parametr dataspec má následující formát:

minuta hodina den měsíc rok den_v_týdnu

Nebo pro nastavení opakování:

repeat minuty

Nebo lze použít jako parametr dataspec následující hodnoty_

• start – Při spuštění daemona esets_daemon. 

• startonce – Při spuštění daemona_daemon, ale nanejvýš jednou denně. 

• engine – Při úspěšné aktualizaci jádra.

• login – Při přihlášení k webovému rozhraní. 

• threat – Při nalezení hrozby.

• notscanned – Při neoskenování e-mailu, nebo souboru.

• licexp – 30 dní před vypršením licence. 

Parametr failstart může mít následující hodnoty:

• nevyplněno – Provést úlohu v nejbližším naplánovaném termínu.

• 0 – Provést úlohu hned, jakmile je to možné.

• čas v minutách – Vykonat úlohu hned, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval.

Chcete-li zobrazit aktuální nastavení plánovače, spusťte následující příkaz:

cat /etc/opt/eset/esets/esets.cfg | grep scheduler_tasks 

3.2.2. Nastavení přes www rozhraní

Přehled naplánovaných úloh zobrazíte otevřením sekce Configuration > Global > Scheduler. V této sekci je 
také možné přidat novou úlohu pomocí tlačítka Add new.

3.2.2.1. Vytvoření nové úlohy přes www rozhraní

Klikneme na tlačítko Add new. Otevře se průvodce, který nás provede ve třech krocích nastavením 
naplánované úlohy.

V prvním kroku zadáme do pole Task name: název úlohy,  u Run the task: zvolíme možnosti spuštění a 
u Scheduler task vybereme typ úlohy. V dalším kroku nastavíme, kdy bude úloha spuštěna a akci, pokud 
nebude spuštěna v naplánovaném čase, případně dodatečná nastavení podle typu úlohy. Poslední krok slouží 
jako přehled. Pokud je vše v pořádku, potvrdíme tlačítkem Finish.

Konfiguraci s novou úlohou uložíme a aplikujte pomocí tlačítek Save changes > Apply changes.

Poznámka: Pokud je nová úloha vytvořena přes wwwi, je ID úlohy automaticky vygenerováno.

4. ESET Mail Security for Linux

První popisovaný produkt ze softwarového balíčku ESET Server Security se bude týkat ESET Mail Security. 
ESET Mail Security zajišťuje antivirovou a antispamovou kontrolu při předávání e-mailových zpráv mezi 
dvěma e-mailovými servery při použití protokolu SMTP, dále při komunikaci mezi klientem a serverem pomocí 
SMTP, POP3, nebo IMAP a také na úrovni ukládání zpráv do schránek.

Pro aktivaci ESET Mail Security v softwarovém balíku ESET Server Security je třeba nahrát příslušný licenční 
klíč. Vice informací naleznete v kapitole 2.2.

4.1. Základní principy a pojmy.

4.1.1. MTA – Mail Transport Agent 

Program (např. sendmail, postfix, qmail, exim, atd.), který umožňuje přenos e-mailových zpráv mezi lokální a 
vzdálenou doménou (lokalitou). MTA přijímá zprávy od jiného MTA, nebo od MUA.

4.1.2. MDA – Mail Delivery Agent 

Program (např. maildrop, procmail, atd.), který doručuje zprávy elektronické pošty do jednotlivých poštovních 
schránek uživatelů poté, co MTA rozhodne, že jsou přijaty a patří místnímu uživateli.

4.1.3. MUA – Mail User Agent 

Program (např. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora, atd.), které poskytuje přístup k e-mailu a 
řízení zprávy, jako je čtení, psaní, tisk, atd. 

4.1.4. MAILBOX

Soubor nebo struktura souborů na disku, který slouží jako úložný prostor pro e-mailové zprávy. 

4.2. Popis a funkce

ESET Mail Security využívá několik agentů na různých úrovních komunikace. Tím lze zabezpečit komunikaci 
na všech vstupech. Tj., jak zvenčí, tak i zevnitř.

4.2.1. MTA-MTA

Skenování zpráv pomocí antivirové a antispamové kontroly mezi dvěma poštovními servery. Tedy mezi 
poštovním serverem v místní doméně a poštovním serverem odesilatele, resp. posledním předávacím 
serverem.

Zpracování zajištují agenti: esets_smtp, esets_smfi, esets_gwia, esets_zmfi

4.2.2. MTA-MUA

Skenování zpráv pomocí antivirové a antispamové kontroly mezi poštovním serverem a poštovním 
programem. 

Zpracování zajištují agenti: esets_smtp, esets_pop3, esets_imap

4.2.3. MTA-MDA

Skenování zpráv pomocí antivirové a antispamové kontroly při doručování do lokálních schránek.

Zpracování zajištuje agent: esets_mda
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4.3. Základní nastavení pro antispam

V sekci [global] v hlavním konfiguračním souboru esets.cfg definujeme základní nastavení pro antispam.

Nastavení skenování:

action_as = "scan"

Nastavení akce, pokud je zpráva označena jako  spam:

action_as_spam = "accept"

Nastavení akce, pokud zpráva nebyla skenována.

action_as_notscaned = "accept"

Parametry action_as_spam a action_as_notscaned mohou nabývat hodnot accept, defer, discard, reject.

Accept

Zpráva je akceptována a předána dál. Je generován návratový kód 250. Pro odesílací server to znamená, že 
zpráva byla doručena.

Defer

Zpráva je smazána a je generován návratový kód 450. Pro odesílací server to znamená dočasná chyba. Po 
uplynutí nastaveného intervalu se pokusí zprávu znovu doručit.

Discard

Zpráva je smazána a je generován návratový kód 250. Pro odesílací server to znamená, že zpráva byla 
doručena. Tzn., že odesílatel se nedozví, že zpráva byla smazána. Této metodě se říká Silent Drop.

Reject

Zpráva je smazána a je generován návratový kód 250. Pro odesílací server to znamená trvalá chyba. Server 
vygeneruje pro původního odesílatele zprávu o nedoručení (NDR).

4.4. Obousměrné filtrování/skenování zpráv (Bi-directional) – SMTP (MTA-MTA)

Obousměrné skenování zpráv je režim, který umožňuje skenovat příchozí a odchozí e-mailové zprávy 
použitím stejného algoritmu. Obousměrné filtrování zpráv je metoda závislá na MTA. 

4.4.1. Nastavení obousměrného skenování s MTA Postfix

4.4.1.1. Nastavení na straně ESET Mail Security

Na straně ESET Mail Security je třeba povolit agenta esets_smtp, dále nastavit na jakých adresách a portech 
bude e-mailové zprávy přebírat a nakonec kam bude oskenované zprávy předávat.

4.4.1.1.1 Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg

Otevřete konfigurační soubor esets.cfg a v sekci [SMTP] upravte následující položky:

agent_enabled = yes 
listen_addr = "localhost" 
listen_port = 2526 
server_addr = "localhost" 
server_port = 2525

Konfiguraci uložte a restartujte daemona esets.

4.4.1.1.2 Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní

Přihlaste se do www rozhraní a v sekci Configuration > SMTP upravte položky Listen address, Listen port, 
Server address, Server port, Enable agent podle obrázku.

Uložte a aplikujte pomocí tlačítek Save changes > Apply changes.

Nastavení na straně MTA Postfix

Nejprve je třeba nastavit předávání příchozích zpráv přes content filter do ESET Mail Security. Otevřete 
pomocí editoru Vi soubor main.cf

localhost:/# vi /etc/postfix/main.cf

A na konec souboru doplňte:

content_filter = smtp:[127.0.0.1]:2526

Soubor uložte.

Dále je třeba nastavit druhý smtp proces, který bude přebírat zprávy z ESET Mail Security zpět. Otevřete 
pomocí editoru Vi soubor master.cf

localhost:/# vi /etc/postfix/master.cf

a doplňte následující nastavení:

localhost:2525 inet n - n - - smtpd 
 -o content_filter= 
 -o myhostname=esets.yourdomain.com 
 -o local_recipient_maps= 
 -o relay_recipient_maps= 
 -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks 
 -o smtpd_helo_restrictions= 
 -o smtpd_client_restrictions= 
 -o smtpd_sender_restrictions= 
 -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject 
 -o mynetworks=127.0.0.0/8

yourdomain.com nahraďte názvem vlastní domény.

Aby se změny projevily, je třeba restartovat Postfix.

localhost:/# /etc/init.d/postfix restart
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4.4.1.2. Ověření nastavení pomocí Telnet

Využijeme nástroj telnet a zjistíme, zda ESET Mail Security poslouchá na nastaveném portu 2526

localhost:/# telnet localhost 2526

Pokud je spojení navázáno, zobrazí se v Terminálu výpis podobný jako na obrázku.

Stejný postup použijeme pro ověření, zda Postfix naslouchá na portu 2525

localhost:/# telnet localhost 2525

Opět, pokud je spojení navázáno, zobrazí se v Terminálu výpis podobný jako na obrázku.

4.5. Skenování e-mailových zpráv stažených přes POP3/IMAP (MTA-MUA)

Skenování zpráv je prováděno při přenosu zpráv mezi poštovním klientem a serverem. Všechny e-maily 
přenášené přes POP3/IMAP zachycuje agent esets_pop3, resp. esets_imap a předává je k oskenování jádru 
ESETS. ESET Mail Security podporuje většinu běžných poštovních klientů, jako je například Microsoft Outlook, 
Evolution, Mozilla Thunderbird a další. 

4.5.1. Nastavení kontroly zpráv přenášených pomocí POP3 mezi MTA a MUA

Na straně ESET Mail Security je třeba povolit agenta esets_pop3, dále nastavit na jakých adresách a portech 
bude čekat připojení klienta přes POP3 protokol a nakonec na jaké adrese a portu očekává připojení POP3 
server.

4.5.1.1. Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg

Otevřete konfigurační soubor esets.cfg a v sekci [POP3] upravte následující položky:

agent_enabled = yes 
listen_addr = "192.168.0.60" 
listen_port = 8110 
server_addr = "localhost" 
server_port = 110

4.5.1.2. Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní

Přihlaste se do www rozhraní a v sekci Configuration > POP3 zadejte Listen address, Listen port, Server 
address, Server port jak je znázorněno na obrázku.

Uložte a aplikujte pomocí tlačítek Save changes > Apply changes.

4.5.2. Nastaveni na straně serveru pomocí iptables – přesměrování

Cílem je přesměrovat všechny POP3 požadavky směřující na port 110 na agenta esets_pop3, který je podle 
bodu 5.2.2 nastaven pro poslouchání na portu 8110. Pro přesměrování komunikace směřující na port 110 na 
port 8110 přidáme následující pravidlo do iptables:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i if0 --dport 110 -j REDIRECT --to-ports 8110

Výhodou tohoto řešení je, že nemusíme měnit nastavení poštovních programů na klientských stanicích.

4.5.3. Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird (MUA)

V tomto případě nasměrujeme 
klienta přímo na adresu a port, 
na kterém naslouchá ESET Mail 
Security. Následující obrázek ukazuje 
nastavení poštovního klienta Mozilla 
Thunderbird.

4.6. Blacklity a Whitelisty

Pomocí blacklistů a whitelistů můžeme nastavit, zda bude provedena antivirová, nebo antispamová kontrola. 
Pravidla lze definovat na základě adresy, nebo domény odesílatele a také adresy, nebo domény příjemce. 
Blacklit, whitelist vytvoříme jako soubor uživatelské konfigurace. 

V následujícím příkladu si předvedeme vytvoření blacklistu a whitelistu pro esets_smtp.

Pomocí editoru Vi vytvoříme a otevřeme nový soubor např. s názvem smtp_spec.cfg

localhost:/# vi /etc/opt/eset/esets/smtp_spec.cfg

Vytvoříme novou sekci blacklist a nastavíme akce pro skenovací jádro:

[blacklist] 
 action_av=reject

Vytvoříme další sekci, tentokrát pro whitelist a opět nastavíme akce pro skenovací jádro:

[whitelist] 
 action_as=accept

Každá další sekce bude reprezentovat odesílatele, resp. příjemce, kterého chceme zařadit na whitelist, nebo 
blacklist.
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[odesilate@domena.cz] 
 parent_id=whitelist 
[domena.ru] 
 parent_id=blacklist 
[|prijemce@mojedomena.cz] 
 parent_id=whitelsit

Soubor i s konfigurací uložte.

Parametr parent_id udává, z jaké sekce bude uplatněno nastavení akce pro skenovací jádro ESETS. Budeme-li 
uvažovat, že v globálním nastavení [global] je pro action_av a action_as nastaveno sken, bude v našem 
případě zpracování objektů následovné:

Pro zprávu od odesílatele odesilatel@domena.cz bude podle parent_id whitelsit uplatněno nastavení action_
as=accept a z globálního nastavení action_av=sken. Tzn., že bude provedena pouze antivirová kontrola.

Pro zprávu od odesílatele z domény domena.ru bude podle parent_id blacklist uplatněno nastavení action_
av=reject a z globálního nastavení action_as=sken. Tzn., že při požadavku na antivirovou kontrolu, bude 
zpráva rovnou zamítnuta a na antispamovou kontrolu vůbec nedojde.

Nakonec pro zprávu, která je určena příjemci prijemcel@mojedomena.cz, bude podle parent_id whitelsit 
uplatněno nastavení action_as=accept a z globálního nastavení action_av=sken. Tzn., že bude provedena 
pouze antivirová kontrola.

Poznámka: Pro odlišení adresy odesílatele je použit znak | umístěný na začátku řetězce.

Na závěr doplníme odkaz na uživatelskou konfiguraci do hlavního konfiguračního souboru esets.cfg. Otevřete 
konfigurační soubor esets.cfg a na konec sekce agenta [SMTP] přidáme následující řádek:

user_config = smtp_spec.cfg

Konfiguraci uložte a restartujte daemona esets.

4.7. Nastavení antispamového jádra Mailshell

Parametry pro antispamové jádro lze nastavit v sekci [global] podsekci ESETS anti-spam scanner common 
options.

Dále jsou uvedeny jednotlivé parametry a jejich popis:

Prefix

as_eml_subject_prefix

Definuje prefix, který je doplněn do zprávy, která byla označena jako spam. Výchozí hodnota je [SPAM].

4.7.1. Povolení odesílatelé

as_approved_senders

Zpráva přijatá od odesílatele, resp. domény na tomto seznamu bude vždy považována za ne-spam.

4.7.2. Seznam povolených IP

as_approved_ip_list

E-mail z této adresy bude vždy považován za ne-spam.

4.7.3. Seznam blokovaných IP

as_blocked_ip_list

E-mail z této adresy bude vždy považován za spam a bude vykonána akce podle hodnoty parametru action_
as_spam.

4.7.4. Seznam ignorovaných IP

as_ignored_ip_list

Seznam IP adres nacházejících se v hlavičce e-mailu, které mají být vždy vyloučeny z RBL kontroly. IP z 
následujících sítí automaticky patří do ignorovaných

• 127.0.0.0/8

• 10.0.0.0/8

• 172.15.0.0/16

• 192.168.0.0/16

4.7.5. Vlastní RBL servery

as_rbl_list

Seznam Realtime Blackhole serverů, které mají být použity při vyhodnocování zprávy. RBL požadavek spočívá 
v kontrole, zda se konkrétní IP adresa nachází na daném RBL serveru. Kontrolované jsou IP adresy nacházející 
se v sekcích Received: v hlavičce e-mailu. Ve výchozím stavu je hodnota as_rbl_list prázdná a jsou prováděny 
RBL kontroly pouze vůči serverům Mailshell.

Formát zápisu je následující:

as_rbl_list=server:response:offset,server2:response2:offset2,...

Význam jednotlivých parametrů:

server – jméno RBL serveru

response – odpověď RBL serveru v případě pokud se na něm daná IP adresa nachází (standardní odpovědi 
jsou 127.0.0.2, 127.0.0.3, 127.0.0.4. atd..). Je to nepovinný parametr, a pokud není definován, v úvahu se berou 
všechny odpovědi.

offset – hodnota od 0 do 100. Ovlivňuje celkové spam skóre zprávy. Standardní hodnota je 100, což znamená, 
že v případě pozitivního nálezu je zprávě přiděleno spam skóre 100 a je tak vyhodnocena jako spam. Záporné 
hodnoty ubírají z celkového spam skóre zprávy.

Příklad 1

as_rbl_list=ent.adbl.org

RBL kontrola probíhá vůči serveru ent.adbl.org a v případě pozitivního nálezu je zprávě přiřazen standardní 
offset 100, čím je zpráva jednoznačně označena jako spam.

Příklad 2

as_rbl_list=ent.adbl.org::60

RBL kontrola probíhá vůči serveru ent.adbl.org a v případě pozitivního nálezu je zprávě přiřazen offset 60, což 
zvyšuje celkové spam skóre zprávy

Příklad 3

as_rbl_list=bx9.dbl.com::85, list.dnb.org:127.0.0.4:35, req.gsender.org::-75

RBL kontrola probíhá vůči definovaným serverům (zleva doprava). V případě pozitivního nálezu na bx9.dbl.
com je použit offset 85. V případě pozitivního nálezu na list.dnb.org a odpovědi 127.0.0.4 je použit offset 35. V 
případě jiné odpovědi než 127.0.0.4 není offset aplikován. V případě pozitivního nálezu na req.gsender.org se 
spam skóre sníží o 75 bodů (záporná hodnota).

4.7.6. Seznam ignorovaných domén

as_ignored_domain_list
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Seznam domén nacházejících se v těle e-mailu, které mají být vždy vyloučeny z DNSBL

kontroly.

4.7.7. Vlastní DNSBL servery

as_dnsbl_list

Seznam DNSBL serverů vůči nimž se mají kontrolovat domény a IP adresy nacházející se v těle

e-mailu. Ve výchozím stavu je hodnota as_dnsbl_list prázdná a jsou prováděny DNSBL kontroly pouze vůči 
serverům Mailshell.

Formát zápisu je následující:

as_dnsbl_list=server:response:offset,server2:response2:offset2,...

Význam jednotlivých parametrů:

• server – jméno DNSBL serveru

• response – odpověď DNSBL serveru v případě pokud se na něm daná IP adresa / doména nachází 
(standardní odpovědi jsou 127.0.0.2, 127.0.0.3, 127.0.0.4. atd..). Je to nepovinný parametr a pokud není 
definován, v úvahu se berou všechny odpovědi.

• offset – hodnota od 0 do 100. Ovlivňuje celkové spam skóre zprávy. Standardní hodnota je 100, což 
znamená, že v případě pozitivního nálezu je zprávě přiděleno spam skóre 100 a je tak vyhodnocena jako 
spam. Kontrola prostřednictvím DNSBL může výrazně negativně ovlivnit výkon, protože každá doména / 
IP adresa z těla zprávy je kontrolována vůči všem definovaným DNSBL serverem a každá taková kontrola 
vyžaduje požadavek vůči DNS serveru. Ztrátu výkonu lze zmírnit nasazením DNS cache serveru pro tento 
účel. Z důvodu výkonu jsou z kontroly vynechány non-routable IP adresy (10.xxx, 127.xxx, 192.168.xx).

Příklad 1

as_dnsbl_list=ent.adbl.org

DNSBL kontrola probíhá vůči serveru ent.adbl.org a v případě pozitivního nálezu je zprávě přiřazen standardní 
offset 100, čím je zpráva jednoznačně označena jako spam.

Příklad 2

as_dnsbl_list=ent.adbl.org::60

DNSBL kontrola probíhá vůči serveru ent.adbl.org a v případě pozitivního nálezu je zprávě přiřazen offset 60, 
což zvyšuje celkové spam skóre zprávy

Příklad 3

as_dnsbl_list=bx9.dbl.com::85, list.dnb.org:127.0.0.4:35, req.gsender.org::-75

DNSBL kontrola probíhá vůči definovaným serverům (zleva doprava). V případě pozitivního

nálezu na bx9.dbl.com je použit offset 85. V případě pozitivního nálezu na list.dnb.org a odpovědi 127.0.0.4 je 
použit offset 35. V případě jiné odpovědi než 127.0.0.4 není offset aplikován. V případě pozitivního nálezu na 
req.gsender.org se spam skóre sníží o 75 bodů (záporná hodnota).

4.7.8. Seznam blokovaných domén

as_blocked_domain_list

Seznam domén nacházejících se v těle e-mailu, které mají být blokovány. Pokud se v těle e-mailu nachází 
doména, která je na tomto seznamu, zpráva dostane skóre 100 a bude označena jako spam. Dále bude 
zpracována podle volby action_as_spam.

4.7.9. Seznam zemí

as_home_country_list

Seznam zemí, které budou považovány za "domácí". Zprávy směrována z této země dostane nižší skóre. Země 
se do seznamu zadávají jako dvoupísmenný kód podle normy ISO 3166.

http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

4.7.10. Vlastní pravidla

as_custom_rules

Umožňuje definovat vlastní pravidla. Pravidla mají tento formát:

Phrase, Type, Confidence, CaseSensitivity

Phrase – může to být jakýkoli text neobsahující čárku (,)

Type – může mít tyto hodnoty: SPAM, Phish, BOUNCE, ADULT, FRAUDE. Pokud zadáte jakoukoli jinou 
hodnotu, automaticky bude použita hodnota SPAM.

Typ SPAM představuje fráze vyskytující se v klasických spamových zprávách (nabízení různých výrobků).

Typ Phish představuje fráze vyskytující se v podvodných zprávách (phishing), jejichž cílem je získat od 
uživatele citlivé údaje (jména, hesla, číslo kreditní karty apod.).

Typ BOUNCE představuje fráze používané v automatických zprávách ze serverů – Non-Delivery Notification 
(typické při spoofovaní adresy odesilatele). Typ ADULT představuje fráze typické pro zprávy s pornografickým 
obsahem.

Typ FRAUDE představuje fráze vyskytující se v podvodných e-mailech (tzv. Scam) nabízejících často různé 
podezřelé bankovní operace (převody peněz přes Vaše konto apod.). Typickým představitelem tohoto typu 
spamu je tzv. Nigerijský spam. Confidence – hodnota od 0 do 100. Vůči Type určuje pravděpodobnost s jakou 
fráze patří do dané kategorie. Pokud je například Type Phish a Confidence 90, znamená to, že daná fráze se s 
velkou pravděpodobností vyskytuje ve zprávách typu phishing. Čím vyšší je hodnota Confidence, tím větší vliv 
má na celkové spam skóre zprávy. Hodnota 100 představuje speciální případ, kdy výsledné spam skóre zprávy 
bude také 100 a zpráva tak bude označena jako 100% spam. Podobně při hodnotě 0 bude zpráva označena 
jako ne spam. 
CaseSensitivity – hodnota 0 nebo 1. 0 znamená, že Phrase není case insensitive. 1 znamená, že Phrase je case 
sensitive.

Příklad

as_custom_rules = replica, SPAM, 50, 0, Dear eBay member, PHISH, 100, 1

Pokud tělo, nebo předmět zprávy bude obsahovat slovo replica, bude k celkovému skóre zprávy přičtena 
hodnota 50. Pokud tělo, nebo předmět zprávy bude obsahovat slova "Dear eBay member", bude k celkovému 
skóre zprávy přičtena hodnota 100.

http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
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5. ESET Gateway Security for Linux

ESET Gateway Security kontroluje přenos dat na úrovni HTTP a FTP protokolů a vytváří tak bezpečnostní 
bariéru před všemi typy hrozeb, jako jsou červy, rootkity, spyware a další internetové infiltrace. Kontrolován 
je HTTP a FTP provoz, tedy i data některých IM klientů, v reálném čase a to včetně komprimovaných formátů.  
Podporuje standardní proxy servery. Provoz lze ovlivnit pomocí URL filtrů webových adres, nebo IP adres. 

Pro aktivaci ESET Mail Security v softwarovém balíku ESET Server Security je třeba nahrát příslušný licenční 
klíč. Vice informací naleznete v kapitole 2.2.

Z hlediska implementace je možné ESET Gatewway Security nasadit jako běžnou netransparentní proxy, nebo 
jako transparentní proxy. Dále jako nadřazenou proxy  pro jiné proxy servery jiných výrobců anebo může běžet 
v režimu samostatného ICAP serveru.

5.1. Popis a funkce 

5.1.1. Hypertext Transfer Protocol filtr (HTTP) 

Modul HTTP filtru slouží ke skenování HTTP komunikace mezi klienty a HTTP servery. Modul přijímá HTTP 
zprávy od klienta HTTP (webový prohlížeč, aplikace nebo jiný proxy server) a předává je na server HTTP 
(webový server aplikace) a naopak. Kontrolu zajišťuje agent esets_http. Esets_http je schopen působit jako 
transparentní a netransparentním proxy server. 

5.1.2. File Transfer Protocol filtr (FTP) 

Modul FTP filtru modul je transparentní proxy server, který kontroluje komunikaci mezi ftp klientem a FTP 
serverem.

5.1.3. SafeSquid filtr 

Modul SSFI je plugin pro proxy server SafeSquid. Skenování zajišťuje agent esets_ssfi.s. 

5.1.4. Internet Content Adaptation Protocol filtr (ICAP) 

Modul ICAP filtru prohledává ICAP zapouzdřené zprávy HTTP předané z ICAP klienta. Jako ICAP klient 
vystupuje většinou jiný proxy server (např. Squid). Skenování zajišťuje agent esets_icap.

5.2. Nastavení HTTP proxy serveru

Nehledě na to, zda HTTP filtr slouží jako transparentní, netransparentní, nebo nadřazená proxy, konfigurace 
agenta esets_http zůstává stejná.  V následujícím příkladu bude agent esets_http nakonfigurován k 
naslouchání na portu 8080 na IP 192.168.1.10 z místní sítě.

5.2.1. Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg

V konfiguračním editoru v sekci [HTTP] upravte následující položky:

agent_enabled = yes 
listen_addr = "192.168.1.10" 
listen_port = 8080

Uložte a restartujte daemona esets.Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní

V sekci Configuration > HTTP upravte položky Listen address, Listen port, Enable agent podle obrázku.

Uložte a aplikujte pomocí tlačítek Save changes > Apply changes.

5.3. Transparentní mód

Cílem je přesměrovat všechny HTTP požadavky směřující na port 80 na agenta esets_http, který je podle bodu 
5.2.2 nastaven pro poslouchání na portu 8080. Pro přesměrování komunikace směřující na port 80 na port 
8080 přidáme následující pravidlo do iptables:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i if0 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080

Výhodou tohoto řešení je, že nemusíme nijak nastavovat klientské stanice, resp. internetové prohlížeče na 
těchto stanicích.

5.4. Netransparentní mód

V tomto případě je třeba nastavení 
provést na klientské stanici. Na stanici (OS 
Windows) klikněte na tlačítko START a do 
pole "Prohledat programy a soubory" nebo 
do dialogového okna "Spustit" (Win+R) 
zadejte či zkopírujte příkaz:

inetcpl.cpl

Na kartě Připojení klikněte na Nastavení 
místní sítě. V dialogovém okně Nastavení 
místní sítě povolte použití proxy a zadejte 
adresu a port (viz obrázek).
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5.5. Squid

Agent esets_http může vystupovat v roli nadřazené (rodičovské) proxy pro proxy server Squid. Abychom toho 
docílili, je třeba Squid nastavit tak, aby veškeré požadavky předával agentu esets_http. Otevřete pomocí 
editoru Vi soubor /etc/squid/squid.conf a doplňte/upravte následující hodnoty

cache_peer 192.168.1.10 parent 8080 0 no-query default 
acl all src all 
never_direct allow all

5.6. ICAP klient

Následující příklad znázorňuje použití proxy serveru Squid jako ICAP klienta a ESET Gateway Securiuty v roli 
ICAP serveru.

5.6.1. Konfigurace ESET Gateway Security

Otevřete esets.cfg v editoru a v sekci [icap] upravte následující položky:

agent_enable = yes 
listen_addr = 127.0.0.1

5.6.2. Konfigurace Squid

ICAP klient (Squid) musí být nakonfigurován tak, aby bylo možné předat data ke kontrole agentu esets_icap. 
Otevřete pomocí editoru Vi soubor /etc/squid/squid.conf a doplňte následující konfiguraci:

adaptation_access service_req allow all 
adaptation_access service_resp allow all 
icap_service service_req reqmod_precache 0 icap://192.168.1.10:1344/av_scan 
icap_service service_resp respmod_precache 0 icap://192.168.1.10:1344/av_scan 
icap_send_client_ip on 
icap_enable on

5.7. Blacklist a Whitelist

Pomocí blacklistů a whitelistů můžeme zablokovat, nebou vyjmou ze skenování provoz směřující na 
konkrétní http server, nebo URL. Blacklit, whitelist vytvoříme jako soubor uživatelské konfigurace. 

V následujícím příkladu si předvedeme vytvoření blacklistu a whitelistu pro esets_http.

Pomocí editoru Vi vytvoříme a otevřeme nový soubor např. s názvem smtp_spec.cfg

localhost:/# vi etc/opt/esets/esets/http_spec.cfg

Vytvoříme novou sekci blacklist a nastavíme akce pro skenovací jádro:

[blacklist] 
action_av=reject

Vytvoříme další sekci, tentokrát pro whitelist a opět nastavíme akce pro skenovací jádro:

[whitelist] 
action_av=accept

Každá další sekce bude reprezentovat IP adresu cílového HTTP serveru.

[123.123.123.1] 
parent_id=whitelist

[234.234.234.2] 
parent_id=blacklist

Soubor i s konfigurací uložte.

Parametr parent_id udává, z jaké sekce bude uplatněno nastavení akce pro skenovací jádro ESETS. Budeme-li 
uvažovat, že v globálním nastavení [global] je pro action_av nastaveno sken, bude v našem případě 
zpracování objektů následovné:

Komunikace směřující na HTTP server s IP 123.123.123.1 bude podle parent_id whitelsit uplatněno nastavení 
action_av=accept. Komunikace bude vždy povolena, nehledě na to zda data obsahují virovou nákazu.

Komunikace směřující na HTTP server s IP 234.234.234.2 bude podle parent_id blacklist uplatněno nastavení 
action_av=accept. Komunikace bude zakázána.

Na závěr doplníme odkaz na uživatelskou konfiguraci do hlavního konfiguračního souboru esets.cfg. Otevřete 
konfigurační soubor esets.cfg a na konec sekce agenta (např. [SMTP]) přidáme následující řádek:

user_config = smtp_spec.cfg

Konfiguraci uložte a restartujte daemona esets.

5.7.1. URL Whitelist

URL whitelist je vhodné použít zejména, pokud se vyskytují problémy se streamovaným přenosem (např. 
videokonference). Soubor URL whitelistu se nachází v /etc/opt/eset/esets/http. Chcete-li přidat adresu na 
URL whitelist, použijte následující příkaz: 

echo "streaming.address.com: 80 / *" >> /etc/opt/eset/esets/http/whitelist_url

Po přidání nebo odebrání URL adresy, restartujte ESETS daemona.



2726

6. ESET File Security

Posledním produktem ze softwarového balíku ESET Server Security je ESET File Security. Poskytuje ochranu na 
úrovni souborového systému.

6.1. Popis a funkce 

6.1.1. On-Demand skenování

Antivirová kontrola vybraných objektů a disků – buď jednorázová, nebo pravidelná pomocí Plánovače. ‚esets_
scan

6.1.2. On-Access skenování 

Nepřetržité monitorování celého souborového systému. 

6.2. On-demand skener 

On-demand skener lze spustit prostřednictvím rozhraní příkazového řádku (terminálu), webové rozhraní, 
pomocí Plánovače, nebo nástroje cron, který je součástí většiny Linuxových distribucí.

6.2.1. Spuštení on-demand skeneru z terminálu

/opt/eset/esets/sbin esets_scan [option(s)] FILES

6.2.2. Spuštění on-demand skeneru z www rozhraní

V sekci Control > On-Demand Scan vyberte profil a cíle kontroly. Pokud je zvoleno více cílů kontroly, je nutné 
je oddělit dvojtečkou.

6.2.3. Spuštění on-demand skeneru pomocí Plánovače

Otevřete konfigurační soubor esets.cfg a odkomentujeme (pokud již není) řádek sheduler_tasks.

Nakonec (mezi poslední znaky ; a ") přidáme novou úlohu v tomto formátu

abc123; pravidelny sken;;; 0 20 * * * 5; @uscan scan_deep:/home;

Kde

• abc123 je ID úlohy

• pravidelny sken je název úlohy

• Flag není nastaveno, tzn. že úloha je aktivní.

• Failstart není nastaveno, tzn. že v případě neprovedení úlohy v naplánovaný čas se počká až na další.

• Datum spuštění je na 0 minut, 20 hodit a každý pátek (tedy pátý den v týdnu).

Příkaz říká, že bude spuštěn sken, profil deep a skenovat se bude složka /home.


	1.	Úvod
	1.1.	Systémové požadavky
	1.2.	Terminologie a zkratky 
	1.2.1.	ESETS 
	1.2.2.	ESETS daemon 
	1.2.3.	Hlavní složka 
	1.2.4.	Složka konfigurace 
	1.2.5.	Binární soubory
	1.2.6.	Binární soubory pro správu
	1.2.7.	Složka knihoven 

	1.3.	Přehled
	1.3.1.	Jádro (core) 
	1.3.2.	Agenti 
	1.3.3.	Nástroje

	1.4.	Konfigurace 
	1.4.1.	Konfigurační soubor
	1.4.2.	Možnosti nastavení
	1.4.2.1.	Přímá editace z terminálu
	1.4.2.2.	Webové rozhraní
	1.4.2.3.	Nastavení pomocí skriptu
	1.4.2.4.	Konfigurace pomocí vzdálené správy

	1.4.3.	Uživatelská konfigurace

	1.5.	Zásady zpracování objektů

	2.	Instalace
	2.1.	Instalace na rpm based distribuci
	2.2.	Licenční klíče
	2.2.1.	Nahrání licence
	2.2.2.	Ověření licence


	3.	Základní nastavení
	3.1.	Aktualizace
	3.1.1.	Nastavení v esets.cfg
	3.1.2.	Nastavení přes www rozhraní
	3.1.3.	Mirror
	3.1.4.	Mirror http daemon 
	3.1.5.	Vymazání a znovunačtení aktualizací

	3.2.	Plánovač
	3.2.1.	Nastavení v esets.cfg
	3.2.2.	Nastavení přes www rozhraní
	3.2.2.1.	Vytvoření nové úlohy přes www rozhraní



	4.	ESET Mail Security for Linux
	4.1.	Základní principy a pojmy.
	4.1.1.	MTA – Mail Transport Agent 
	4.1.2.	MDA – Mail Delivery Agent 
	4.1.3.	MUA – Mail User Agent 
	4.1.4.	MAILBOX

	4.2.	Popis a funkce
	4.2.1.	MTA-MTA
	4.2.2.	MTA-MUA
	4.2.3.	MTA-MDA

	4.3.	Základní nastavení pro antispam
	4.4.	Obousměrné filtrování/skenování zpráv (Bi-directional) – SMTP (MTA-MTA)
	4.4.1.	Nastavení obousměrného skenování s MTA Postfix
	4.4.1.1.	Nastavení na straně ESET Mail Security
	4.4.1.1.1	Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg
	4.4.1.1.2	Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní

	4.4.1.2.	Ověření nastavení pomocí Telnet


	4.5.	Skenování e-mailových zpráv stažených přes POP3/IMAP (MTA-MUA)
	4.5.1.	Nastavení kontroly zpráv přenášených pomocí POP3 mezi MTA a MUA
	4.5.1.1.	Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg
	4.5.1.2.	Nastavení ESET Mail Security přes www rozhraní

	4.5.2.	Nastaveni na straně serveru pomocí iptables – přesměrování
	4.5.3.	Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird (MUA)

	4.6.	Blacklity a Whitelisty
	4.7.	Nastavení antispamového jádra Mailshell
	4.7.1.	Povolení odesílatelé
	4.7.2.	Seznam povolených IP
	4.7.3.	Seznam blokovaných IP
	4.7.4.	Seznam ignorovaných IP
	4.7.5.	Vlastní RBL servery
	4.7.6.	Seznam ignorovaných domén
	4.7.7.	Vlastní DNSBL servery
	4.7.8.	Seznam blokovaných domén
	4.7.9.	Seznam zemí
	4.7.10.	Vlastní pravidla


	5.	ESET Gateway Security for Linux
	5.1.	Popis a funkce 
	5.1.1.	Hypertext Transfer Protocol filtr (HTTP) 
	5.1.2.	File Transfer Protocol filtr (FTP) 
	5.1.3.	SafeSquid filtr 
	5.1.4.	Internet Content Adaptation Protocol filtr (ICAP) 

	5.2.	Nastavení HTTP proxy serveru
	5.2.1.	Nastavení ESET Mail Security v esets.cfg

	5.3.	Transparentní mód
	5.4.	Netransparentní mód
	5.5.	Squid
	5.6.	ICAP klient
	5.6.1.	Konfigurace ESET Gateway Security
	5.6.2.	Konfigurace Squid

	5.7.	Blacklist a Whitelist
	5.7.1.	URL Whitelist


	6.	ESET File Security
	6.1.	Popis a funkce 
	6.1.1.	On-Demand skenování
	6.1.2.	On-Access skenování 

	6.2.	On-demand skener 
	6.2.1.	Spuštení on-demand skeneru z terminálu
	6.2.2.	Spuštění on-demand skeneru z www rozhraní
	6.2.3.	Spuštění on-demand skeneru pomocí Plánovače



