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1. Řada Endpoint Solutions 
 
• ESET Endpoint Security (EES) a ESET Endpoint Antivirus (EEA) 
• ESET Remote Administrator 
• Nahrazuje původní edici Business (verze 4) 
• Určeno pro zabezpečení koncových stanic, nikoliv serverů! 
• Pro zabezpečení souborového serveru použijte ESET File Security pro Windows 

Server 
 

2. EES obsahuje navíc oproti EEA:  
 
• Personální firewall + IDS (Intrusion Detection System) 
• Antispam 
• Kontrolu přístupu na web 
• Volitelnou instalaci modulů 
 

3. „Motor“- technologie ThreatSense 
 
• Společný základ všech řešení na bázi verze 4 a 5 
• Zajišťuje detekci havěti 
• Aktualizace v rámci virové aktualizace 
• Aktualizace souvisejících modulů též v rámci virové aktualizace 

(modul pro rozbalování archivů, modul heuristické analýzy, modul léčení...) 
• Verze jednotlivých modulů uvedeny v dialogu 

Nápověda a podpora -> O programu: 
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• Metody detekce 
 

• Exaktní (Win32/MyDoom.A) 
Havěť je identifikována na základě signatury z virové databáze. 
 

• Generická (varianta Win32/MyDoom) 
Havěť je identifikována na základě podobnosti s již existující signaturou. 
 

• Heuristická analýza (NewHeur_PE) 
Havěť je identifikována na základě zjištěného chování programu. 

 
• Emulátor kódu 

• Virtuální prostředí ve kterém je soubor při kontrole spuštěn. 
• Průchod skrze různé komprese (generický unpacker) a detekce polymorfních  

algoritmů (metoda stěžující detekci), následně jsou použity virové signatury. 
• Zajišťuje podklady pro kontrolu heuristickou analýzou. 

 
• Karanténa 

• Složka na disku do které ukládá antivirus infikované objekty. 
• Každý uložený soubor je reprezentován dvěma částmi: 

• soubor s příponou .NQF - zašifrovaný (XOR) původní soubor 
• soubor s příponou .NDF - popis souboru NQF (název, původní  

cesta) 
 

 
 
 

Pokud se při detekci infekce objeví hlášení, kde se vyskytují slova jako „varianta“ nebo 
„NewHeur_PE”, svědčí to o využití proaktivních metod detekce: generická detekce, 
rozšířená heuristická analýza (taková infekce je pak zasílána pomocí ThreatSense.Net). 
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Rozšířená heuristika a kontrola SFX archivů je v některých dialozích ThreatSense úmyslně 
potlačena – je časově náročnější a v případě rezidentní ochrany souborů se používá jen při 
modifikaci existujícího souboru a nebo při vzniku zcela nového = kritický moment, 
kdy se může objevit i případná havěť (dialog „Rozšířené nastavení“). 

4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 
 
• Oddělené nastavení parametrů jádra pro každý typ ochrany (modul). 
• Limity na velikosti objektů/čas skenování. 
 
• Výjimky 

• přípony (DOC, EXE...) 
• cesty (\\server\share\*, X:\share\*) 
• URL adresy (http://www.neco.cz/*) – týká se HTTP filtru 
• prohlížeče (iexplore.exe, svchost.exe...) – týká se HTTP filtru 
• Události, při kterých má být skenování provedeno 

(„on-access“ ochrana souborů – otevření, vytvoření, spuštění). 

• Úrovně léčení 
 

• Standardní úroveň 
Nalezené infiltrace jsou automaticky mazány, mimo archivů, systémových 
souborů a detekcí heuristické analýzy. 

 
• Neléčit 

Vždy je zobrazen dotaz. 
 

• Přísné léčení 
Smazáno je vše mimo infikovaných systémových souborů a detekcí heuris-
tickou analýzou. 

Smazaný infikovaný soubor je vždy rezidentní ochranou umístěn do karantény.  
Přímo lze mazat jen infikované e-mailové zprávy pomocí aktivního doplňku v poštovních  
programech. 
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5. Uživatelské rozhraní 
 
• Jeden typ přepracovaného uživatelského rozhraní (není nutné přepínat jako u v4). 
• Rozšířené nastavení rozdělené do částí podle typů ochrany (klávesa F5). 
• Pomocí kontextové nabídky stavové ikonky je možné dočasně vypínat jednotlivé 

moduly (antivirus, firewall). 
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6. ESET Live Grid (Cloud) 
 
• Systém zasílání informací a dat přímo do laboratoře ESET. 
• Uplatní se při detekci neznámé havěti např. pomocí rozšířené heuristiky. 
• Poslaný soubor je analyzován a je případně upravena detekce. 
• Zasílání dat probíhá po odsouhlasení uživatelem nebo automaticky, 
• Odesílá se nejprve otisk (hash) a poté případně celý soubor (HTTP protokol), 
• Možno definovat přípony souborů pro vyloučení. 
• Na základě odesílaných informací se také určuje reputace souborů v Cloudu. 
• Eliminuje riziko falešných poplachů pro ověřené soubory v Cloudu. 

Technologií ESET Live Grid se neodesílají dokumenty a databáze. Standardně jsou 
vyloučeny v detailním nastavení následující typy souborů: DOC, XLS, RTF, DBF, MDF 
a dále SXW a SXC. Další je možné přidat v rozšířeném nastavení. 
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• Informace získané z Cloudu pro spuštěné procesy jsou dostupné na záložce  

Nástroje -> Spuštěné procesy. 
• Individuální soubory je možné ověřit vůči Cloudu pomocí kontextové nabídky  

v Průzkumníkovi Windows (Další možnosti -> Cloud reputace souborů...). 
• Na základě informací v Cloudu jsou ověřené soubory vyloučeny z kontroly  

počítače (pokud nedojde k jejich změně) = rychlejší kontrola. 
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7. Procesy ekrn.exe a egui.exe 
 
• Na ekrn.exe se váže jádro a ovladače jako např. eamon.sys (filtr souborového 

systému). 
• egui.exe zajišťuje chod grafické nadstavby a ikony v oznamovacím panelu, 

přebírá informace od ekrn.exe, zajišťuje odezvu od uživatele. 
 

8. Aktualizace klienta 
 
• Automatický výběr serveru (Choose automatically) 

• servery ESETu HTTP TCP 80 
• Základní sadu serverů obsahuje přímo instalátor 
• Nejprve se stahuje řídící soubor update.ver obsahující další „instrukce“  

pro stahování + aktuální sada serverů. Na základě tohoto souboru se klient 
rozhodne, zda je aktualizace potřebná. 

 
• \\server\share 

• Obvykle nutná autorizace DOMAIN\user, jako uživatel, který má do síťové 
složky práva ke čtení. 

• Limity OS – WinXP, Vista (workstation) – max. 10 připojení (connections). 
 
• http(s)://server:port 

• Možnost využití interního webového serveru pro vytvoření Mirroru. 
• Integrován v EES/EEA – nutné vložit lic. klíč, pak se zpřístupní nová 

záložka Mirror v pokročilém nastavení aktualizace. 
• Integrován v ERA (více možností) a také v linuxových produktech. 
• Standardně běží na portu TCP 2221. 

• Bez autorizace i s basic autorizací (jako download servery ESET). 
• Pozor na případné proxy, obvykle je nutné proxy zcela zakázat! 
• Pro komunikaci pomocí HTTPS je nutné jen nastavit tento protokol  

v pokročilém nastavení ERA (v konfiguračním editoru na záložce  
Mirror -> Protocol). 

 
• F:\USB paměť (fleška) 

• Vhodné pro PC bez připojení do Internetu. 
• Na stanici nadefinovat adresu aktualizačního serveru jako složku. 

Je důležité nastavit v případě aktualizace ze sdílené složky správné autorizační údaje. 
Aktualizaci zajišťuje proces ekrn.exe běžící pod systémovým účtem (SYSTEM).Tento účet 
„nevidí“ namapované disky jako běžný uživatel. 
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• Typy aktualizací 
 

• Běžná aktualizace 
Standardní aktualizace virové databáze a jednotlivých modulů 

 
• Odložená aktualizace 

Klient je nasměrován na speciální aktualizační server, kam jsou umísťovány 
běžné aktualizace s 12-ti hodinovým zpožděním. Bezproblémovost aktuali-
zace je tak bezpečně ověřena.  
 

• Testovací aktualizace 
Klient je nasměrován na speciální předprodukční server, kam jsou umísťo-
vány nové verze jednotlivých modulů, ještě před finálním otestováním a 
uvolněním. Vhodné aktivovat pouze po doporučení technické podpory. 

 
• Návrat k předchozí verzi aktualizace (Rollback) 

• Vrátí standardně o dvě verze zpět virovou databázi a verze modulů 
• Vyvolání ručně na straně klienta nebo úlohou v ERA 
• Zároveň dojde k pozastavení pravidelných aktualizací na definovaný čas, 

aby si klient původní aktualizaci opět nestáhl. 
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9. Plánovač 
 
• Úlohy: aktualizace, kontrola počítače, kontrola systémových oblastí, 

spuštění externích aplikací, údržba protokolů. 
• Podmínka: časová nebo událost. 
• Standardně již existují úlohy pro automatickou aktualizaci (každých 60 minut) 

a pro rychlou kontrolu systémových oblastí (při události: úspěšná aktualizace, 
přihlášení uživatele).  

• Možnost definovat prioritu kontroly systémových oblastí. 
• V případě naplánované kontroly je možné nastavit dobu pro případné pozastavení 

úlohy nebo aktivovat vypnutí počítače po skončení kontroly. 

 
• Možnost definovat v případě plánované aktualizace dva aktualizační profily. 

• Vhodné pro kombinované aktualizace Mirror/internet. 
• Použije se vždy právě dostupný aktualizační profil. 
 

• Při nastavení plánovače pomocí konfiguračního editoru můžete navíc nastavit  
interval v jakém dojde k náhodnému spuštění úloh. Nemůže tak dojít např. k vytí-
žení virtuálního prostředí s větším počtem klientů. 

Každá úloha v plánovači je rozlišována na základě ID čísla. Toto číslo je viditelné  
v konfiguračním editoru. Pří správě naplánovaných úloh (mazání, změna) je nutné brát 
zřetel právě na tuto identifikaci úlohy. 
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10. Připojení k ESET Remote Administrator Serveru (ERAS) 
 
• Možnost definovat dvě adresy ERAS (primární, sekundární). 

Vhodné v případě nutnosti připojení z LAN i internetu. 
• Definice ERAS IP adresou nebo HOSTNAME. 
• Standardně port TCP 2222. 
• V případě autorizace klientů je komunikace šifrována. 
• Připojení stanice nelze na straně ERAS vynutit! 
• Pokud uživatel vypne vzdálenou správu, stanici nelze opět vzdáleně připojit! 

ERAS 

PC LAN 

GATEWAY 

PC INTERNET 

primární adresa 192.168... 

sekundární adresa  
fw.firma.cz 

Komunikace s ERAS je vždy zahájena stanicí v nastaveném intervalu (standardně  
20 min.). Pokud nastavíte interval 0 min., bude se stanice připojovat k ERAS každých  
10 sekund. 
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11. Export/import nastavení - konfigurační editor 
 
• Veškerá nastavení EES a EEA je možné vyexportovat do souboru XML a zpětně  

importovat (záložka Nastavení -> Import a export nastavení…). 
• Pro vlastní správu nastavení slouží konfigurační editor. 
• Použití při: 

• vzdálené instalaci 
• vytváření konfiguračních úloh v ERA 
• vytváření politik 

 
• Konfigurační editor (součást ESET Remote Administrator Console): 

• Otevírá XML soubory a výstupem jsou taktéž XML soubory. 
• Při použití XML s konfigurací na klientech se vynutí pouze modře označené 

položky (jen tyto položky jsou zapsány ve výstupním XML). 
• Umožňuje do jedné konfigurace (xml souboru) definovat nastavení  

pro všechny produkty ESET bez ohledu na klientský operační systém. 
• Filtr přiřazených nastavení podle jednotlivých produktů. 

Při vynucení specifických uživatelských nastavení (Default user interface values), 
jako např. „Nezobrazovat úvodní obrázek při startu“ je potřeba v CFG editoru ještě  
vynutit položku „Supress user settings: YES“. V opačné případě se nastavení neaplikuje. 
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12. Instalace 
 
• Označení instalačních balíčků: 

• eea_nt32_csy.msi – ESET Endpoint Antivirus, 32bit, český 
• ees_nt64_enu.msi – ESET Endpoint Security, 64bit, anglický 
 

• .MSI – instalaci zajišťuje Microsoft Windows Installer 
• Výpis parametrů příkazem „msiexec /?“ 
 

• Parametry s lomítkem přebírá msiexec a bez lomítka ESET 
 
• Automatické vynucení konfigurace z XML souboru: 

1. Konfiguraci uložíte jako cfg.xml do složky s instalačním balíčkem 
2. Spustíte instalaci např. takto: eea_nt32_csy.msi /qn 

/qn Tichá instalace bez uživatelského rozhraní 

/qb! Zobrazení průběhu instalace bez možnosti zrušení 

IGNORE_CONFLICTS=1 Ignoruje případné konflikty při instalaci 

ADMINCFG=“\\server\eav\konfig.xml“ Vynutí konfiguraci z XML souboru 

PASSWORD=heslo Umožní odinstalaci v případě ochrany heslem 

Příklady možných základních parametrů instalace: 

REBOOT="Force" Vynucení restartu po instalaci 

REBOOT="ReallySuppress" Bez restartu 

Standardně nastavené parametry pro instalační balíčky v ERAS: 
/qn REBOOT="ReallySuppress", tj. tichá instalace bez restartu. 

Další informace o možných parametrech MS Installeru: 
http://support.microsoft.com/kb/227091/en-us 

Instalace pomocí Group Policy: MSI soubor vystavte na síťový disk společně s cfg.xml.  
V GP vytvořte „package“, uveďte UNC cestu k instalačnímu MSI souboru a typ balíčku  
nastavte na „ASSIGNED“. 



strana 16 

|  

• ESET Endpoint Security umožňuje volitelnou instalaci modulů 
• Při instalaci produktu je nutné pomocí parametru REMOVE  

(např. REMOVE=Antispam) definovat, které moduly se nebudou instalovat. 
• Více parametrů je nutné oddělit čárkou. 

Příklady možných parametrů REMOVE: 
Emon Nenainstaluje se ochrana poštovních klientů 

Antispam Nenainstaluje se antispamová ochrana (jen pro EES) 

Dmon Nenainstaluje se ochrana dokumentů (MS Office) 

ProtocolScan Nenainstaluje se  ochrana aplikačních protokolů 

Firewall Nenainstaluje se  personální firewall (jen pro EES) 

eHttpServer Nenainstaluje se modul pro Mirror server 

EDevmon Nenainstaluje se kontrola výměnných zařízení 

MSNap Nenainstaluje se  modul pro podporu Microsoft NAP 

eParental Nenainstaluje se kontrola přístupu na web (jen pro EES) 

Parametr REMOVE můžete použít přímo při spuštění instalačního balíčku např. 
„eea_nt32_csy.msi /qn REMOVE=ProtocolScan,Dmon” nebo ve správci balíčků v ERA. 
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13. Personální firewall 
 
• Zóny 

• Vyjádřeny několika parametry (IP, DNS, DHCP, WINS, SSID…), jde o definice 
síťového prostředí. 

• Režimy ochrany počítače v síti 
• Povolit sdílení (Důvěryhodná síť) - firewall neblokuje žádný protokol 

ani službu. 
• Přísná ochrana - firewall se chová restriktivně (zakázána služba sdí-

lení souborů a tiskáren, blokován protokol ICMP, počítač neodpovídá 
na nevyžádanou příchozí komunikaci…) 

 
• Zvláštní zóny 

 
• Adresy vyloučené z aktivní ochrany (IDS) 

Na zadané IP adresy se neaplikuje ochrana před útoky (modul IDS). 
 
• Adresy určené pro upozornění o nedostupnosti portů TCP/UDP 

Na zadané IP adresy bude posílána informace o nedostupnosti portů. Fire-
wall nepracuje v neviditelném režimu a odpovídá na požadavek konkrétní-
ho portu. 

 
• Adresy vyloučené z filtrování protokolů 

Pro zadané IP adresy nebude kontrolována POP3 a HTTP komunikace. 
 
• Režimy filtrování komunikace 
 

• Automatický (standardně) 
Blokována příchozí komunikace s výjimkou odpovědí na komunikaci 
inicializovanou z PC, sadu pravidel NELZE měnit. 

 
• Automatický s výjimkami 

Jako předchozí, avšak je možnost dodefinovat vlastní pravidla. 
 

• Interaktivní 
V případě neznámé komunikace (neexistuje pravidlo) je zobrazen dialog  
- možnost dalšího rozhodnutí. 

 
• Administrátorský (policy based) 

Komunikace čistě dle pravidel. Vše nad rámec blokováno bez upozornění. 
 

• Učící režim (learning mode) 
Firewall pouští veškerou komunikaci, vytváří však pravidla, které danou 
komunikaci popisují. 
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• Pravidla 
• Předdefinovaná - systémová (automaticky vytvořená po instalaci) 
• Uživatelská 
• Uživatelské profily pravidel - mohou být automaticky aplikovány  

při autorizaci určité zóny 
• Nezáleží na pořadí, přednost mají detailnější 

·  
• Modul IDS Další vlastnosti firewallu 

• Intrusion Detection System - ochrana před útoky z internetu 
• Detekce změn aplikací přistupujících na internet 
• Volba „Zapisovat všechna zablokovaná spojení do protokolu“ 
• Integrace do systému - možnost zcela odstranit ovladač personálního 

firewallu, aplikace pak pracuje bez firewallu 
• Aktualizace modulu firewallu může být provedena až po restartu 

počítače - nedojde tak k rozpadu komunikace. 
 

Pokud modul IDS ovlivňuje komunikaci v lokální síti (hlášení útoků z lokální adresy např. 
routeru), je vhodné lokální síť vložit do zóny „Adresy vyloučené z aktivní ochrany (IDS)“ 
jako podsíť (subnet) nebo rozsah IP adres. 
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• Autentifikace zóny (ověření sítě) 
 

• Na základě lokální konfigurace EES pomocí zvolených parametrů 
IP adresa, název domény, adresa DNS serveru, WINS serveru,  
DHCP serveru, IP adresa brány, SSID bezdrátové sítě… 
 

• Pomocí ESET Authentication Serveru (EAS) 
 

• Zdarma, podpora od ESS verze 4.2. 
• Aplikace běžící na serveru či stanici v síti (port 80). 
• Ověření zóny (sítě) na základě kontaktu s EAS pomocí šifrované  

komunikace. 
• Při autentifikaci je ověřován veřejný klíč v EES,  který se generuje pří-

mo v prostředí ESET Authentication Serveru. 
• Na základě úspěšné či neúspěšné autentifikace je možné aplikovat 

specifická pravidla personálního firewallu (profily). 
• Další informace viz. http://kb.eset.com/esetkb/index?

page=content&id=SOLN2501&viewlocale=en_US 

http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2501&viewlocale=en_US
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Pravidla je možné definovat v závislosti na režimu firewallu také přímo v přehledu 
síťových spojení. Zde jsou přes kontextovou nabídku u jednotlivých položek dostupné 
možnosti „Zablokovat/povolit komunikaci pro daný proces/spojení“. 

14. Kontrola pošty a antispam 
 
• POP3 a IMAP transparentně - antivirus/antispyware bez ohledu na poštovního  

klienta 
• Doplněk - rozšíření o antispam, antivirová kontrola na úrovni klienta: 

• MS Outlook, Outlook Expres, Windows Mail, Windows Live Mail 
• nástrojový panel v případě aktivního doplňku 

• Antispam - licencované řešení společnosti Mailshell (www.mailshell.com) 
• Otisky zasílány skrze DNS (UDP) na servery Mailshell, tzv. netcheck 

- vyhodnocení každé zprávy na straně serveru. 
• Minimální lokální databáze antispamu (whitelist, blacklist). 
• Bayesian filtr pracující na základě stahovaných definic. 
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15. Ochrana přístupu na web a filtrování protokolů 
 
• Antivirová kontrola na základě portů (80, 8080, 3128), případně dynamického 

seznamu aplikací 
• Transparentní kontrola POP3, IMAP a HTTP 
• Od Windows VISTA SP1 je použita technologie Windows Filtering Platform,  

která je součástí operačního systému: 
http://www.microsoft.com/whdc/device/network/wfp.mspx 

• Možnost definování vyloučených aplikací a IP adres z filtrování protokolů 
 
• Kontrola stahovaných dat 
 

• Aktivní režim 
Data jsou nejprve uložena do dočasného souboru, který je po stažení celý 
zkontrolován. Až po této kontrole je soubor předán aplikaci. 

 
• Pasivní režim 

Průběžná kontrola fragmentů během stahování. 
 
• Správa seznamů HTTP adres (ochrana přístupu na web) 

• Povolené adresy 
• Blokované adresy 
• Adresy vyjmuté z kontroly 
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16. Kontrola přístupu na web (filtrování obsahu webu) 
 
• Kontrola obsahu webu podle definovaných pravidel 
• Předdefinované kategorie obsahu webu 
• Kategorie je možné vložit do 3 uživatelských skupin 
• Pravidlo může obsahovat podmínku s definovanou kategorií, skupinou kategorií 

nebo HTTP adresou 
• Akce povolit/zakázat 
• Uplatňuje se pořadí pravidel! 
• Není možné použít hvězdičkovou konvenci 
• Pravidlo může být omezeno na konkrétního uživatele 
• Při zadání např. seznam.cz jsou blokovány automaticky všechny stránky, které 

mají v adrese uveden řetězec „Seznam.cz“. 
• Protokolování činnosti do ERA 

 
17. Kontrola zařízení (filtrování výměnných médií) 
 
• Správa výměnných zařízení na základě definovaných pravidel 
• Pravidlo obsahuje podmínky pro typ zařízení, výrobce, model a sériové číslo 
• Akce čtení/zápis, pouze čtení, blokováno 
• Uplatňuje se pořadí pravidel! 
• Pravidlo může být omezeno na konkrétního uživatele 
• Protokolování činnosti do ERA 
 

18. HIPS 
 
• Součástí vlastní ochrana Self-Defense: 

• ovladač na úrovni jádra operačního systému 
• ochrana součástí produktu před neoprávněným zásahem 
• brání modifikaci souborů a záznamů v registru 
• v případě serverů doporučeno deaktivovat 

• Fungování na základě systémových a uživatelských pravidel 
• Režimy stejné jako u personálního firewallu 
• V každém režimu se nejprve uplatňují pravidla a poté akce 
• Pravidla pro aplikace, soubory a registr Windows 
• Akce povolit/zablokovat/zeptat se 

Pokud vložíte do uživatelské skupiny všechny předdefinované kategorie webu a vytvoříte 
na základě této skupiny povolující pravidlo, můžete díky protokolu v ERA získat informaci, 
které stránky uživatelé navštěvují. Důležitost pravidla (Severity) nastavte na „Warning“. 
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19. Nástroje 
 
• Protokoly 

• Kontextové menu (kopírovat vše, exportovat do XML) 
• Nastavení protokolů ovlivňuje posílané informace do ERA 

 
• Karanténa 

• Kontextové menu  - obnovení souboru s automatickým vložením výjimky. 
 
• SysInspector 

• Porovnání dvou protokolů 
• K dispozici zdarma i samostatně: 

http://www.eset.eu/sysinspector32_csy (sysinspector64_csy) 
 
• Rescue CD (ESET SysRescue) – záchranné CD/DVD/USB… 

• Požadována instalace Windows AIK + restart 
• Možnost vložení vlastních ovladačů 
• Aktualizace virové databáze on-line 

 

20. Technická podpora 
 
• Internet 

• Databáze znalostí: http://kb.eset.cz 
• Kontaktní stránka: http://www.eset.cz/cz/podpora/kontakt 

• formulář pro odeslání dotazu 
• formulář pro odeslání virového vzorku 

• Technické fórum pro partnery: https://forum.eset.cz/ 
 
•  RSS kanály: 

• informace o nových verzích produktů: http://rss.eset.cz 
• informace o známých majoritních chybách: http://rss.eset.cz/

support?id=EAV-XXXXXXX - (nutná autorizace uživ. jménem licence) 
 
• Přímo z produktu - menu „Nápověda a podpora“. 

• Automaticky dojde k zaslání XML s vyexportovaným nastavením 
a protokolem z aplikace SysInspector 

 
• Pro poslání větších souborů na technickou podporu je k dispozici na vyžádání FTP 

server. 

Při pádu ekrn.exe v pokročilém nastavení (klávesa F5) na záložce Nástroje -> Diagnostika 
zvolte „Kompletní výpis paměti“ a znovu nasimulujte problém. Dojde automaticky  
k vytvoření dump souboru, který odešlete na technickou podporu. 
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21. Další funkce 
 
• Kontrola Windows Update 

• Nastavení úrovně kontrolovaných aktualizací 
• Možnost deaktivace 

 
• Prezentační režim 

• Automaticky skrývá oznámení při běhu aplikací na celou obrazovku 
• Pozastaví úlohy v plánovači 

 
• Ochrana dokumentů 

• MS Office 2000 a vyšší 
 
• Podpora technologie Microsoft NAP 

• Předání informací o stavu zabezpečení a verzi virové databáze klienta 
• Vynucená aktualizace klienta před přístupem do interní sítě 

 
 
• Command line skener ECLS.exe  

• Volání z externích aplikací 
• Běží také v nouzovém režimu 
• Parametry v nápovědě (ecls.exe s parametrem --help) 
 

Ověřit funkčnost rezidentní ochrany je možné na testovacím souboru EICAR: 
http://www.eicar.com. Soubor obsahuje TXT řetězec, který je na základě dohody  
antiviry detekován. 

Podezřelý soubor je možné zkontrolovat 42 antivirovými jádry pomocí služby Virustotal: 
https://www.virustotal.com 
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1. Aplikace pro vzdálenou správu 
 
• Server (ERAS) 

• Služba – shromažďuje informace od klientů a požadavky zaslané klientům 
pomocí konzole (ERAC). 

• Databáze, standardně interní MDB, možnost externí na bázi SQL. 
• Složka „storage“ pro ukládání souborových dat (XML...), NTFS komprese 

této složky ušetří místo na disku. 
• Klient je automaticky připojen po povolení vzdálené správy a definování 

ERAS serveru (strana 13). 
• Identifikace stanic podle PRIMARY SERVER, HOSTNAME a MAC adresy 

(možno omezit v rozšířeném nastavení).  
• Činnost protokolována do era.log: 

• XP/2003 - C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\ESET\ESET 
Remote Administrator\Server\logs 

• Vista/2008 - C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administra-
tor\Server\logs 

 
• Konzole (ERAC) 

• Grafický nástroj pro správu klientů 
• Škálovatelné přístupy adminů, doménová autorizace 
• V případě hesla šifrovaná komunikace 
• Také pro konfiguraci ERAS 
• Součástí konfigurační editor 

 
• ERA Maintenance Tool 

• Záloha a obnovení databáze 
• Migrace databáze 
• Vložení lic. klíče 
• Restart serveru 
• ... ERAS  

EES/EEA 

TCP 2222  
(5 min.) 

TCP 2223 

ERAC 
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2. Instalace 
 
• Nejprve nainstalovat server a potom konzolu. 
• Nutnost zadat licenční klíč (.LIC soubor), který určuje počet stanic, které je možné 

spravovat. 
• Pokud je vyplněn název serveru, pod tímto názvem musí být viditelný v síti 

(např. ping). 
• Bez licenčního klíče běží v demo režimu pro dvě stanice. 
• Volba jména serveru (ideálně ponechat původní volbu - HOSTNAME stanice). 
• Volba databázového systému: 

• Interní .MDB (max. 2GB) 
• Externí MySQL, Oracle… 

• Konzole a server musí být vždy stejné verze! 
 
 

3. Mirror - lokální aktualizační server 
  
• Služba běží v rámci ERAS, konfigurace pomocí konzole. 

(menu Tools -> Server Options -> Updates) 
• Varianty publikování Mirroru popsány v kapitole Aktualizace u EES/EEA. 
• Doporučenou variantou je distribuce přes HTTP/HTTPS, 

ideálně pomocí integrovaného webového serveru - http(s)://server:2221. 

ERAS + Mirror 
LAN 

Aktualizační servery 
INTERNET 

HTTP 80 HTTP 2221 

EES/EEA 
PC LAN 
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Služby aplikací ESET: 

ESET HTTP Server (EHttpSrv.exe) Integrovaný HTTP server v EES/EEA 
(běží jen pokud je aktivní Mirror) 

ESET RA HTTP Server (EHttpSrv.exe) Integrovaný HTTP server v ERAS 
(běží jen pokud je aktivní Mirror) 

ESET Remote Administrator Server (era.exe) ERAS 

ESET Service (ekrn.exe) EES/EEA 

Porty používané ERA: 

2221 (ERAS poslouchá) 
Na tomto portu jsou standardně poskytovány 
aktualizace přes funkci Mirror integrovanou v 
ERAS (HTTP komunikace). 

2222 (ERAS poslouchá) Komunikace mezi klienty a ERAS. 

2223 (ERAS poslouchá) Komunikace mezi ERAC a ERAS. 

2224 (ERAS poslouchá) Komunikace mezi agentem einstaller.exe 
a ERAS v průběhu vzdálené instalace. 

TCP 

TCP 

TCP 

TCP 

TCP 2846 (ERAS poslouchá) Replikace mezi ERAS. 

TCP 139 
(cílový port z pohledu ERAS) 

Kopírování agenta einstaller.exe z ERASna kli-
enta prostřednictvím share admin v průběhu 
push instalace. 

UDP 137 
(cílový port z pohledu ERAS) 

Překlad jmen (Name resolving) v průběhu vzdá-
lené instalace. 

UDP 138 
(cílový port z pohledu ERAS) Vyhledání stanice v průběhu vzdálené instalace. 

TCP 445 
(cílový port z pohledu ERAS) 

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům přes 
TCP/IP v průběhu vzdálené instalace 
(alternativa k TCP 139). 

Porty 2221 - 2223 se využívají pro základní komunikaci klientů, konzole a ERAS.  
Ostatní porty jsou využívané jen při aktivní replikaci nebo při využití vzdálené  
instalace (komunikace využívající službu sdílení souborů a tiskáren v systému  
Windows). 

Službu ESET RA HTTP Server si spouští automaticky ERAS v případě aktivace Mirroru 
a distribuce přes HTTP. Spuštění této služby je standardně nastaveno na „ručně“. 
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4. Replikace (Replication) 
 
• Standardně na portu TCP 2846, každých 15 min. 
• Nastavení pomocí konzole (směry From a To) na HOSTNAME nebo IP serverů.  

(menu Tools -> Server Options -> Replication) 
• Nereplikuje se virová databáze z Mirroru. 
 

15 min. 

ERAS A  

15 min. 

ERAS D  ERAS B  

ERAS C  

15 min. 

Směr 
replikace 

Požadavky, 
politiky 

From: B, C, D 

To: A 

To: B 

From: C 
To: A 
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5. ESET Remote Administrator Console 
 
• Záložky: 

• Clients 
Souhrnný přehled klientů se základními údaji včetně posledních důležitých 
událostí z jednotlivých modulů. 
 
Sloupce Last Threat Alert, Last Firewall Alert a Last Event Alert 

• poslední záznam vyžadující pozornost admina (nemusí být aktuální) 
• status je možné po revizi smazat. (Clear Info ->) 

 
• Threat Log 

Podrobné informace o detekovaných infiltracích 
 
• Firewall Log 

Záznamy personálního firewallu, detekované útoky 
 
• Event Log 

Události vztahující se k běžným činnostem aplikace 
 

• HIPS Log 
Protokol modulu HIPS 
 

• Device Control Log / Web Control Log 
Protokol kontroly zařízení (filtrování výměnných médií) / přístupu na web 
 

• Antispam Log / Greylisting Log 
Záznamy o  antispamu / protokol greylistingu 

 
• Scan Log 

Výsledky lokálně i vzdáleně spuštěných kontrol počítače 
 
• Mobile Log 

Protokoly z klientů ESET Mobile Security (SMS antispam, antivirus) 
 

• Quarantine 
Položky uložené v lokální karanténě klientů 

 
• Tasks / Reports 

Čekající či dokončené úlohy poslané na klienty / generování grafických  
přehledů, export 
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• Remote Install 
Přehled počítačů v síti, klientů, vzdálená instalace klientských aplikací, vyhledává-
ní stanic... 

 

6. Filtr 
 
• Dostupný přes kontextovou nabídku u konkrétního klienta. 
• Uživatelsky definovaný na každé záložce s logy. 
• Filtrování podle klientů, statických skupin, aplikovaných politik a parametrických 

skupin. 

Na záložce „Clients“ naleznete také sloupec „Custom info“, který je možné naplnit 
různými informacemi. Hodnotu tohoto sloupce nastavíte v  pokročilém nastavení ERAS  
(v konfiguračním editoru) na záložce Other settings -> Client custom info. 

Při kliknutí na sloupec s událostí na záložce „Clients“ se přepnete do konkrétního logu 
dané stanice - automaticky se aplikuje filtr na tuto stanici.  
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7. Příznaky klientů (Flags) 
 
• Aktivace/deaktivace přes kontextovou nabídku. 
 

• New Client 
Automaticky dostávají noví klienti připojení k ERAS. Pouze pro informaci 
administrátora. 

 
• Roaming User 

Na klienty bude vždy po připojení k ERAS automaticky zaslána aktualizační 
úloha. 

 

8. Skupiny (Group Manager) 
 
• Statické skupiny 

Standardní skupiny do kterých můžete rozdělit klienty. Obsah skupiny se automa-
ticky nemění. 

 
• Parametrické skupiny 

Obsah skupiny se automaticky mění podle toho, zda daný klient splňuje zadaný 
parametr (pravidlo) či nikoliv.  

 
• Vytvoření skupin na základě synchronizace s Active Directory 
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9. Úlohy (New Tasks) 
 
Lze vyvolat několika způsoby (kontextové menu klientů, CTRL+N): 
 
• Configuration Task 

Jednorázové poslání XML konfigurace na vybrané klienty. Konfiguraci je možné 
vyexportovat z jiného klienta, případně upravit v konfiguračním editoru. 
 

• On-Demand Scan (Cleaning Disabled) 
Spouští jednorázovou kontrolu počítače s léčením nebo bez léčení. Po dokončení 
je log kontroly k dispozici na záložce „Scan Log“. 

 
• Update Now 

Na klientech se spustí jednorázová aktualizační úloha.  
 

• SysInspector Script Task 
Spouští definovaný skript pro SysInspector. Skript slouží pro odstranění havěti 
„hrubou silou“. 

 
• Protection Features 

Aktivace a deaktivace jednotlivých typů ochran (rezident, email, web a firewall). 
 
• Run Scheduled Tasks 

Spuštění systémové nebo uživatelské naplánované úlohy 
 
• Restore/Delete from Quarantine Task 

Obnoví či vymaže soubory uložené v karanténě na základě zvolených parametrů. 
 
• Rollback Virus Database Task 

Vrátí zpět virovou databázi a pozastaví aktualizace na zvolenou dobu. 
 
• Clear Client’s Update Cache 

Smaže aktualizační cache na klientech (při problémech s aktualizací). 
 

• Generate Security Audit Log / Show Notification 
Generuje protokoly mobilních klientů / zobrazí definovanou zprávu na mobilním 
zařízení (pouze pro ESET Mobile Security). 

 
 

Protokol z aplikace SysInspector je možné vzdáleně vytvořit přímo ve vlastnostech 
(Properties) každého klienta (klávesa F6). 
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10. Notifikace (Notification Manager) 
 
• Zasílání souhrnných notifikací (zpráv) při výskytu definované události. 
• Výběr z předdefinovaných pravidel. 
• Možnost definování podmínek, např. > 10% klientů apod. 
• Zasílání e-mailem, SNMP Trap, logování do souboru. 

 

11. Licence (License Manager) 
 
• Informace o aktuálně používané licenci 

(také v menu Tools -> Server Options -> General) 
• Vložení nového licenčního klíče. 
• Možnost vložení více licenčních klíčů v rámci jednoho subjektu. 
• Notifikace před expirací či před vyčerpáním počtu licencí. 

Před zasíláním notifikací na e-mail je potřeba definovat v menu Tools -> Server Options  
-> Other Settings parametry SMTP serveru. 
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12. Politiky (Policy Manager) 
 
• Umožňuje předem definovat nastavení pro určité typy nebo skupiny klientů  
• Záložka Rules určuje podmínky, při kterých budou uživatelské politiky (nastavení) 

automaticky uplatněny: je klient ve skupině „Servery“? ANO – aplikuj politiku  
pro servery. 

• Politiky jsou ve stromové struktuře – možnost „dědění“ nastavení směrem dolů 
(ovlivňuje přepínač „Override any child policy“) a spojování politik (merge). 

• Virtuální politiky 
• Default Parent Policy - aplikuje se automaticky na podřízené servery 

(při aktivní replikaci) 
• Default Primary Clients Policy - aplikuje se automaticky na připojené  

klienty mimo klientů s přiřazenými politikami pomocí pravidel (Rules). 
• Down replicable policy – pokud je aktivní replikace, takto označené politiky se 

přenášejí i na pobočky (podřízené servery - klienty). 
• Politiky se aplikují opakovaně při každém spojení stanice k ERAS. 
• Každý klient musí mít aplikovánu nějakou politiku (standardně Default Primary 

Clients Policy) 

Základní politika X  

Stanice Y => X+Y 

Notebooky Z => Y+Z    

Servery  

MERGED POLICY 

DOWN REBLICABLE POLICY 

SERVER A 

SERVER B 

OVERRIDE ANY CHILD POLICY 
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13. Vzdálená instalace (Remote Install) 
 
• Vytvoření instalačního balíku (Package editor), který obsahuje: 

• MSI instalační balíček 
• XML nastavení 
• Parametry příkazové řádky pro ovlivnění instalace 

 
• Název balíku se společně s názvem ERA serveru zapisuje do tzv. „agenta“  

einstaller.exe. 
• Pro odinstalaci klientských produktů se použije již vytvořený zvláštní balíček  

např. v PUSH instalaci. 
 

• Agent einstaller.exe 
• Lze ho vyexportovat přes volbu Export... pro libovolný balík. 
• ~300 KB soubor, který zahájí instalaci balíku, jehož název je v EXE uložen. 

Po spuštění se připojí pomocí TCP 2224 na ERA server (název serveru  
taktéž v EXE) a podle situace buď server zahájí skrytou PUSH instalaci  
a nebo si einstaller.exe stáhne instalační balík po TCP 2224 sám (pokud má 
práva admina) a zahájí jeho instalaci. 

• Ochrana před opakovanou instalací stejného balíku (se shodným názvem): 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESET\ESET Remote Installer 

• Protokol v souboru %TEMP%\einstaler.log. 
 

• Push instalace 
• Stanice online, admin práva 
• Dostupné systémové sdílení + Remote Registry… 
• Je možná opakovaná instalace 

einstaller.exe  
ADMIN$ / IPC$ 

ERAS  
PC  

TCP 2224 

 

instalační balík + xml 
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• Logon skript, e-mail… 
• Spuštění agenta einstaller.exe. 
• Agent se připojí k serveru po TCP 2224 k ERAS a čeká na 2 min. na odezvu. 

Pokud nemá odezvu, stáhne balík přímo a pokusí se s právy přihlášeného 
uživatele provést instalaci. 

ODPOVĚĎ 
Z ERAS? 

ANO NE 

ADMIN 
PRÁVA ? NE ANO 

 Stažení instalace 
po TCP 2224 

INSTALACE, 
práva z ERAS 

NEÚSPĚCH 

2 min. 

einstaller.exe  

• Upgrade Windows client 
• Speciální instalační úloha, která provede aktualizaci klientského produktu 

na poslední verzi. 
• Nutno vytvořit instalační balíček (Manage Packages). 
• Instalace nové verze probíhá čistě ve spolupráci ERA a klientského řešení. 
• Není potřeba žádná autorizace, nevyužívá se Windows sdílení. 
• Podpora pro tuto úlohu od ESS a EAV verze 4.2. 
• Během aktualizace (instalace nové verze) nedochází k přerušení rezidentní 

ochrany. 
 
 
• Záložka Remote Install 

• Seznam všech stanic nalezených  v síti  
• Prohledávání na základě vytvořených úloh 
• Metody prohledávání: síť Windows (Wnet), místa v síti (Shell), IP rozsah, 

Active Directory 
• Filtrování stanic s nainstalovaným produktem a bez, ignorované stanice¨ 
• Přehled úloh vzdálených instalací 
• Diagnostika pro PUSH instalaci 
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• Levý sloupec Search Tasks / Search Result Filter: 
• Správa úloh pro hledání počítačů 

• Vytvoření, smazání, spuštění 
• Filtr nalezených počítačů podle metod hledání 
 

• V kontextovém menu přístupné funkce pro vzdálenou instalaci: 
 
• Manage Packages 

Správce instalačních balíčků 
 

• Upgrade Client 
Zvláštní instalační úloha, která provede aktualizaci cílového klienta 
na poslední verzi produktu. 

 
• Diagnostic of Push Installation / Push Installation 

Ověření požadavků stanice pro Push Instalaci. Spuštění instalace. 
 
• Export to Folder or Logon Script / Set Default logon… 

Export instalačního agenta do sdílené složky a spuštění pomocí logon 
scriptu. Nastavení přihlašovacích údajů. 
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14. Správa uživatelů 
 
• User Manager 

 
Lze vyvolat několika způsoby (menu Tools, CTRL+M) 

 
• Správa uživatelů, kteří používají konzolu. 
• K vytvořenému uživateli přiřazuje různá práva pro činnosti v konzoli  

(správa skupin, správa politik, vzdálená instalace, provádění úloh apod.) 
• Vlastní autorizace uživatelů nebo Windows autorizace vůči doméně 

 
• Audit Log Viewer 

 
• Činnost jednotlivých uživatelů v konzoli je zapisována do protokolu,  

prohlížení tohoto protokolu umožňuje právě Audit Log Viewer. 
• U vybraných operací je možné zobrazit původní a nový stav 
• Filtr podle data, uživatele, IP adresy a jednotlivých operací 
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15. Dashboard 
 

• Webové rozhraní pro aktuální přehled o stavu ERA serveru a jednotlivých 
klientů 

• Standardně běží na protokolu HTTPS a portu 80 
• Dostupný přímo z konzole nebo na IP adresy (hostname) stanice,  

na které běží ERA Server 
• Skládá se ze záložek, na které je možné umístit připravené přehledy  

s textovým nebo grafickým zobrazením 
• Celkem až 50 přehledů 
• Prezentační režim (automatické přepínání záložek) 
• Autorizace stejná jako do konzole 
• Poskytuje „živé“ informace v reálném čase 
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16. Optimalizace serveru 
 

• Vytížení (odezva) ERA serveru závisí na: 
• počtu připojených klientů 
• intervalu připojení jednotlivých klientů 
• protokolech a informacích, které klienti posílají na server 
• protokolech a informacích, které se replikují mezi servery 
• době po kterou jsou uchovávány informace v protokolech 
• použité databázi vzhledem k počtu klientů (interní databáze  

pro 1.500 až 2000 klientů) 
• připojení k externí databázi (konektivita, ODBC driver s podporou 

MARS) 
• na množství protokolovaných informací o činnosti serveru (era.log, 

era_debug.log) 
 

• Související nastavení: 
• Klient - pokročilé nastavení (F5) -> Protokoly 
• Konzole: 

• Menu Tools -> Server Options -> Server Maintenance 
• Menu Tools -> Server Options -> Replication 
• Na vybrané záložce -> Log Collecting Parameters 
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17. Příklad nasazení - HW a SW požadavky 

 

Externí DB server 

Microsoft SQL Server 2005 + 
MySQL 5.0 + 

8 GB RAM, RAID, multi-core procesor 
max. 10 GB/10.000 klientů 

Hlavní ERA server (ERAS)  
10.000+ klientů 

Podřízené ERAS 
1.000+ klientů/ERAS 

Interní databáze ERAS 
Microsoft MDB 

Microsoft SQL Express 
4GB RAM, RAID 

podřízené ERAS 
max. 1.000 klientů/ERAS 

Správci - ERA Console (ERAC) 
Klienti 

Správci - ERAC 
Klienti 

Centrum 

Pobočky 

replikace 

1000 Mbit/s 

100 Mbit/s 

Externí DB servery 

Společnosti 

Mirror 

replikace 

Mirror 

Správci - ERAC 
Klienti 

Mirror 

• ERAS podporuje Microsoft SQL Server od ver-
ze 2005. Pro vysoký výkon je doporučeno  
použít externí databázi umístěnou na jiném 
serveru. 

• Pro malé počty klientů (do 2000) je možné 
použít interní databázi ERAS  
formát .MDB,limit 2 GB). 
 

• Minimální systémové požadavky pro ERAC: 
• Microsoft Windows 7/Vista/XP/2008 

R2/2008/2003 R2/2003/2000  
(32 bit i 64 bit) 

• Požadavky pro konkrétní OS 
• Služba Windows Installer 2.0 

 
• Minimální systémové požadavky pro ERAS 

(nezahrnují databázový systém): 
• Microsoft Windows 7/Vista/XP/2008 

R2/2008/2003 R2/2003/2000/NT4 
SP6 (32 bit i 64 bit) 

• Požadavky pro konkrétní OS 
• Služba Windows Installer 2.0 
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ESET Mail Security pro Microsoft Exchange 
 
• Založeno na verzi 4 (obsahuje také ESET SysInspector) 
• Integrace pomocí VSAPI (kontrola mailboxů) a transportního agenta (kontrola 

SMTP vrstvy), každá metoda má vlastní konfiguraci. 
• Obsahuje  antispamový modul od společnosti MailShell. 
• Základní konfigurace antispamu přímo v uživ. rozhraní, pokročilá konfigurace  

v souboru spamcatcher.conf. 
• Funkce Greylisting 
• Možnost vytváření vlastních pravidel 
• Chrání také file systém (integrován EAV v4). 
• Je obsažena funkce Mirror 
• Aktivace po vložení licenčního klíče 
• Kontrola množství poštovních schránek podle zakoupené licence. Nástroje  

pro kontrolu počtu licencovaných schránek najdete v databázi znalostí (EN). 
• Podpora Exchange Serveru od verze 5.5 SP3, SP4 až 2010, SBS od verze 2003 

Funkce Greylisting je založena na obecné nespolehlivosti protokolu SMTP, proto jsou 
zprávy od neznámých příjemců nejprve odmítnuty a odesílatel uložen do seznamu.  
Poštovní server se však vždy pokusí o opakované odeslání a nyní je již zpráva přijata  
na základě uloženého záznamu. Naopak spam je odesílán v obrovském množství a při 
odmítnutí není doručován opakovaně. 

http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2425&actp=search&viewlocale=en_US&searchid=1341991829020
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1. Produkty ESET Server Security pro Linux 
 
• ESET File Security (ochrana systému souborů - SAMBA) 
• ESET Mail Security (ochrana POP3, SMTP, IMAP) 
• ESET Gateway Security (ochrana HTTP, FTP) 

 

2. Společné vlastnosti 
 
• Založené na jádru verze 4 (ThreatSense, ThreatSense.Net) 
• Modulární architektura - jedna instalace pro 3 aplikace 
• Aktivace jednotlivých aplikací (modulů) na základě licenčního klíče 
• Vytvoření Mirroru pro Windows klienty 
• Konfigurace přes webové rozhraní (/etc/opt/eset/esets/esets.cfg) 
• Definování individuální konfigurace pro uživatele, účty a domény (případně  

IP adresy) 
• Dědění konfigurace: globální -> agent -> doména/IP rozsah -> účet /IP adresa 
• Správa pomocí ERA 
 

3. Webové rozhraní 
 
• Kompletní správa všech produktů  
• Správa licenčních klíčů 
• Globální nastavení/nastavení jednotlivých modulů 
• Vynucení aktualizace a kontroly disku 
• Možnost vytvoření Mirroru s distribucí pomocí HTTP serveru 
• Plánovač 
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4. ESET File Security 
 
• Ochrana souborového serveru 
• Kontrola na vyžádání (on-demand) 
• Možnost spuštění vzdálené kontroly s definováním složek přes ERA 
• Rezidentní kontrola (on-access) 
• Specifická konfigurace na základě uživatele nebo skupiny 
• Podpora platforem: NetBSD 4, FreeBSD 6, 7 a 8, Linux Kernel 2.2, 2.4 a 2.6,  

SUN Solaris 10 

 
5. ESET Mail Security 
 
• Transparentní kontrola protokolů POP3, SMTP a IMAP 
• Podpora Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmaile a dalších 
• Integrovaný lokální antispam od firmy Mailshell 
• Podpora platforem: Linux Kernel od verze 2.6.x, glibc od verze 2.3.6,  

FreeBSD 6.x, 7.x nebo 8.x, NetBSD 4.x, Sun Solaris  10 
• Podpora Novell Groupwise 
• Individuální nastavení: global - doména - účet 
• Manipulace s kontrolovanými objekty: 

accept scan defer, discard, reject object not 
accepted 

defer, discard, reject accept 

action_av_infected 
action_av_notscanned 
action_av_deleted 

accept scan defer, discard, reject 

defer, discard, reject accept 

Antivirus - action_av 

Antispam - action_as 

action_as_notscanned 

object accepted 

object not 
accepted 

object not 
accepted 

object not 
accepted 
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6. ESET Gateway Security 
 
• Transparentní kontrola protokolů FTP a HTTP 
• Podpora standardních proxy serverů 
• Whitelist/blacklist serverů (IP adresy) 
• Individuální nastavení: global -  IP rozsah -  IP adresa 
• Podpora platforem: Linux Kernel od verze 2.6.x, glibc od verze 2.3.6,  

FreeBSD 6.x, 7.x´nebo 8.x, NetBSD 4.x, Sun Solaris  10 
 
 
 

ESET Mail Security pro IBM Lotus Domino 
 
• Postaveno na verzi 4 
• Kontrola databáze (router) a transportní vrstvy (protokol SMTP) 
• Antispam s technologií Greylisting 
• Ochrana poštovního serveru včetně souborového systému 
• Aplikování automatických výjimek z rezidentní ochrany souborů podle rolí serveru 

a instalovaných aplikací. 
• Aktivace na základě vložené licence 
• Podpora serverů s několika instancemi Domina 
• Podpora IBM Lotus Domino 6.5.x - 8.5.X 
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Otázky a odpovědi 

 Co dělat, když ESET Smart Security blokuje komunikaci? 
 

Doporučeným krokem při jakémkoli podezření, že EES blokuje legitimní komunikaci, je vy-
pnout postupně jednotlivé moduly pomocí kontextové ikonky a ověřit, zda se poté komuni-
kace rozběhne. Tedy vypnout nejprve firewall (Dočasně vypnout firewall)  
a případně poté také rezidentní ochranu (Dočasně vypnout ochranu). 
 
Pokud komunikaci ovlivňuje personální firewall, zapněte logování zablokovaných spojení  
v detailním nastavení. Na záložce "Síť -> Personální firewall" -> "IDS a rozšířené nastavení" povolte 
"Zapisovat všechna zablokovaná spojení do protokolu". 
 
Nyní vyzkoušejte komunikaci problematické aplikace a  poté se podívejte do protokolu per-
sonálního firewallu. Podle záznamů v tomto protokolu potom ve vhodném režimu definujte 
potřebná pravidla či deaktivujte jednotlivé detekce v modulu IDS.  
 
Legitimní komunikace může být blokována např. v případě nestandardního obsahu paketů 
apod. 
 
Příklad:    Záznam v protokolu:  

 
 
 
 
    Deaktivovaná položka v IDS a pokročilém nastavení: 
 
 
 
 

 Co dělat, když rezidentní jádro (ekrn.exe) vytěžuje počítač? 
 

Použijte utilitu Process Monitor, pomocí které zjistíte, jaké soubory jsou rezidentním jádrem 
často kontrolovány. Po spuštění tohoto programu uvidíte zaznamenávanou aktivitu  
v počítači. 
 
Stiskněte CTRL+L a vyberte místo "Architecture" volbu "Process Name". Vpravo od slova "is",  
do třetí kolonky napište ekrn.exe a stiskněte tlačítko ADD. Nastavení pak potvrďte tlačítkem 
OK. Tímto je sledování omezeno pouze na proces ekrn.exe. Nyní v hlavním okně stiskněte 
CTRL+X, bude zahájeno sledování. 
 
Nyní vyvolejte činnost, při které je proces ekrn.exe vytěžován. Jakmile dojde k vytížení počíta-
če, podívejte se do vytvořeného protokolu, jaký soubor je často kontrolován. Pro tento sou-
bor potom vytvořte výjimku v nastavení rezidentní ochrany. 
 
Pro případný export protokolu stiskněte CTRL+S, ponechejte nastaveno "Events displayed using 
current filter", formát PML a dialog potvrďte.  Zabalený protokol můžete poslat na technickou 
podporu. 

Událost: Adresa dočasně zablokována aktivní ochranou 
Zdroj: 10.0.0.10:51260  
Cíl: 10.0.0.2:80 

http://download.sysinternals.com/files/ProcessMonitor.zip
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Otázky a odpovědi 

 Jak ověřit správnou funkčnost Mirroru? 
 

1. Ověřte, zda se složka Mirroru plní: 
Smažte obsah složky Mirroru na serveru a v ERAC stiskněte na záložce s konfigurací 
Mirroru "Update now". Ověřte, zda se složka naplnila. Pokud se složka nenaplní, zkontro-
lujte v nastavení správné zadání jména a hesla a složky kam ukládáte Mirror. 
 

2. Ověřte, zda je Mirror naplněn správně: 
Složku s Mirorem (C:\Users\All Users\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Mirror) zkopí-
rujte na jeden počítač na disk C. V aktualizačním profilu nastavte místo původní cesty 
HTTP://... "C:\Mirror". Stiskněte na záložce Aktualizace "Aktualizovat virovou databázi". 
 

3. V konzoli služeb najděte službu "ESET RA HTTP Server" a zkontrolujte zda běží. Případně 
restartujte službu "ESET Remote Administrator Server", takto dojde k restartu i služby HTTP. 
 

4. Vyzkoušejte dotazem v prohlížeči na locahost, zda přímo na serveru je HTTP server RA  
dostupný: "http://localhost:2221/update.ver".  Dostupnost poté ověřte také ze stanice,  
kde se dotážete přímo na server (192.168.1.100) ,"http://192.168.1.100:2221/update.ver".   
 
Pokud není HTTP server dostupný ze stanic či ze serveru, bude problém pravděpodobně  
ve firewallu v místní síti, který blokuje komunikaci nebo v aplikaci, která na portu lokálně 
poslouchá. Případně zkontrolujte, zda nemáte nastavenu do Mirroru autorizaci. 

 
 
 Jaké jsou požadavky pro vzdálenou PUSH instalaci? 
 

• Provoz klienta sítě Microsoft (vlastnost síťového adaptéru), 
• Provoz služby sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft (vlastnost síťového adaptéru), 
• Dostupné systémové sdílení ADMIN$ (dostupné \\hostname\c$ ze serveru, kde běží ERAS) 
• Výjimka na provoz služby sdílení na případném firewallu, 
• Provoz služeb (services.msc): Remote Registry Service, Remote Service Manager, Server, 
• Znalost přihlašovacích údajů uživatele s právy administrátora na cílových stanicích 
 

 
 Jak kompletně odinstaluji klientský produkt? 
 

Pokud nelze odebrat klienta běžnou cestou (odinstalace v systému Windows, vzdálená odin-
stalace pomocí ERA), můžete použít speciální odinstalační utilitu, která odebere produkt 
ESET bez využití služby Windows Installer. ESET Uninstaller je nutné spustit v nouzovém  
režimu Windows. V případě Windows 7 může dojít po odinstalaci k odstranění konfigurace 
síťových adaptérů. Informace a odkaz ke stažení naleznete na této stránce: 
 
http://kb.eset.com/esetkb/index?
page=content&id=SOLN2289&viewlocale=cs_CZ&actp=SEARCH 

http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2289&viewlocale=cs_CZ&actp=SEARCH
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Otázky a odpovědi 

 Jak nastavit připojení ERAS k externí MS SQL 2008 databázi? 
 

Před instalací ERAS zkontrolujte, zda máte nainstalován Microsoft SQL Server 2008 Native 
Client: 

 
 
Vytvořte v MS SQL novou databázi a nového uživatele. Collation si můžete zvolit podle vlast-
ní preference, pro ERAS není důležité. Compatibility Level není potřeba nastavovat a schéma 
také nemusíte vytvářet. Pole Schema Name v nastavení připojení potom ponechte prázdné. 
 
Nyní definujte připojení k databázi: 



ESET software spol. s r.o.   
Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00  Praha 7 

http://kb.eset.cz 
technická podpora: 233 090 244, obchodní oddělení: 233 090 233  
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