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1. Úvod
ESET REMOTE ADMINISTRATOR (ERA) je nástrojom, ktorý je určený pre vzdialenú správu riešení ESET v sieťovom
prostredí. Umožňuje vám z jedného miesta sledovať činnosť bezpečnostných riešení ESET na jednotlivých klientoch
(teda na staniciach, serveroch a pod.), reagovať na vzniknuté situácie vďaka prítomnosti systému úloh a v neposlednom
rade prevádzať i vzdialené inštalácie riešení ESET.

ESET REMOTE ADMINISTRATOR sám o sebe nerieši antivírusovú ani inú formu ochrany pred prienikom škodlivého
kódu. Nasadenie ERA je tak podmienené prítomnosťou klientskych alebo serverových riešení ESET NOD32 (typicky
ESET Endpoint Antivirus alebo ESET Endpoint Security bežiacich na staniciach).

Nasadenie kompletného portfólia riešení ESET tak spočíva v:

Inštalácia ERA SERVER (ERAS),

Inštalácia ERA CONSOLE (ERAC),

Inštalácia klientských riešení (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, ESET ENDPOINT SECURITY, etc…).

Poznámka: V niektorých pasážach dokumentácie môžu byť použité systémové premenné vyjadrujúce presné
umiestnenie zložiek/súborov:

%ProgramFiles% = typicky C:\Program Files
%ALLUSERSPROFILE% = typicky C:\Documents and Settings\All Users

1.1   Čo j e nové

ESET REMOTE ADMINISTRATOR Verzia 5.0

Nové vlastnosti

- Web Dashboard pre adminstátorov - ucelený prehľad reportov vo vašom webovom prehliadači
- Vzdialená inštalácia - nový dizajn
- Protection Features - nová úloha pre spravovanie bezpečnostných funkcionalít na klientských riešeniach
- Run Scheduled Task - nová úloha pre okamžité spustenie naplánovanej úlohy na klientských riešeniach
- User Manager - Nástroj pre spravovanie účtov a hesiel pre prístup na konzolu
- záložka HIPS  - informácie o aktivitách funkcie HIPS na klientských riešeniach
- Web Control tab - informácie o aktivitách funkcie Ochrana prístupu na web na klientských riešeniach
- Device Control tab - informácie o aktivitách funkcie Správa zariadení na klientských riešeniach
- Antispam tab - informácie o aktivitách funkcie Antispam na klientských riešeniach
- Greylist tab - informácie o aktivitách funkcie Greylisting na klientských (serverových) riešeniach
- Vyhľadávanie počítačov v sieti - nové úlohy pre vyhľadávanie a dizajn
- podpora inštalácie cez staršie verzie ERA verzie (4.x, 3.x) vrátane migrácie databázy 
- Reporty - nové reporty, nový dizajn, podpora pre webové dashboardy

ESET REMOTE ADMINISTRATOR Verzia 4.0

- Podpora pre ESET SMART SECURITY/ESET NOD32 ANTIVIRUS 4.2
- Podpora pre ESET MAIL SECURITY 4 for Microsoft Exchange Server
- Podpora pre ESET MOBILE SECURITY
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Nové vlastnosti

- nový vzhľad vzdialenej inštalácie
- nový vzhľad správy skupín (statické skupiny, parametrické skupiny, vylepšená synchronizácia s Active Directory)
- Filter - vylepšená funkcionalita (filtre politík, filtre statických a parametrických skupín)
- Politiky - nové parametre v pravidlách politík (podpora pre parametrické skupiny), import/export politík a pravidiel
politík, zlučovanie úloh plánovača, sprievodca pravidlami politík
- Notifikácie - pridaná podpora pre parametrické skupiny + niekoľko malých vylepšení
- centralizovaný náhľad na karanténu klientov (pre v4 a vyššie verzie ESS/EAV klientov)
- Reporty - podpora pre statické a parametrické skupiny, nové typy správ (mobilný protokol, karanténa, firewall), nové
šablóny
- Sprievodca zlúčením pravidiel firewallu vytvorených v učiacom režime
- overenie používateľa ERA konzoly pomocou Windows/Domain autentifikácie
- podpora Windows Passive Cluster
- podpora reinštalácie zo starších verzií ERA (3.x, 2.x, 1.x) vrátane podpory migrácie dát
- šifrovanie komunikácie s AES-256

Nový  ESET CONFIGURATION EDITOR

- podpora pre nové produkty ESET Security
- podpora pre nové vlastnosti ERA Servera
- podpora pre zazipované licenčné súbory
- možnosť pridať preddefinované naplánované úlohy

ESET REMOTE ADMINISTRATOR Verzia 3.0

- podpora pre produkty ESET Security 4.x
- podpora pre Linuxové riešenia

Nové vlastnosti

- správa politík
- správca notifikácií
- Console umožňuje pristupovať k Serveru v režime iba na čítanie
- podpora pre ESET SysInspector
- vylepšená škálovateľnosť prenosu dát 
- mazanie replikovaných klientov
- zlučovanie licenčných kľúčov (License Manager)
- Mirror pre ESET NOD32 Antivirus 2.x
- nový inštalátor
- pridaná možnosť filtrácie podľa domény vo Find Unregistered Computers
- komprimácia protokolov zo servera (zip)
- opravené malé chyby a pridaných niekoľko malých vylepšení 
- záchranné CD

Interné vylepšenia Servera

- podpora pre ďalšie databázy (MS Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL)

Nový ESET Configuration Editor

- podpora pre produkty ESET Security 4.x 

ESET Remote Administrator Verzia 2.0

- podpora pre nové produkty ESET Security verzie 3 (ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus)
- nové protokoly (nové stĺpce, protokoly ESET Personal Firewall)
- nové informácie o stave klienta pre klientov verzie 3 (Protection Status, Protection Features, System Information)
- úlohy (configuration, update now, on-demand scan, interactive task)
- stále podporuje produkty NOD32 verzie 2
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Nové vlastnosti

- rozšírená identifikácia klienta (pridaná MAC adresa)
- rozšírená vzdialená inštalácia (podpora msi a užívateľských balíčkov)
- bezpečnostné vylepšenia (možnosť šifrovania pre všetkých nových serverových klientov)
- vylepšenia výkonu (kompresia v komunikačnom protokole)
- pridané preposielanie ThreatSense.Net dát cez ERA server
- vylepšenia grafického užívateľského rozhrania (nová grafika, vylepšené rozlišovanie stavov na základe farieb, rozšírené
filtre, dialógové okná umožňujúce zmenu veľkosti)
- nová šablóna správy (schéma ESS)
- monitorovanie výkonu servera (dáta, požiadavky)
- aktualizovaná funkcionalita v ERA serveri (umožňuje aktualizáciu dôležitých informácií)
- funkcionalita Mirror v ERA serveri
- rozšírené možnosti vzdialenej inštalácie (podpora msi a užívateľských balíčkov, možnosť vzdialenej inštalácie ERA,
diagnostika)

Interné vylepšenia Servera

- nová replikácia (priorita replikácie, lepšia viacúrovňová replikácia)
- nová štruktúra databázy
- nová štruktúra adresárov
- vnútorné vylepšenia bezpečnosti

Nový ESET Configuration Editor

- podporuje produkty ESET Security verzie 2 a verzie 3
- možnosť konfigurovať ERA Server
- iné nové minoritné vlastnosti (hľadanie, užívateľské nastavenia)

Nový inštalátor (MSI)

- migrácia databázy z predošlých verzií
- nová dokumentácia (pomoc, manuál)

1.2   Architektúra programu

Po technickej stránke sa riešenie ESET Remote Administrator skladá z dvoch častí: ERA Server (ERAS) a ERA Console
(ERAC). Počet súčasne bežiacich inštalácií ERAS a ERAC nie je v rámci licencie obmedzený. Jedinou limitáciou je počet
súčasne spravovaných klientov, ktorých dokáže ERA administrovať.

ERA Server (ERAS)

Serverová časť ERA funguje ako služba pod operačnými systémami na báze Microsoft Windows® NT: NT4 SP6, 2000,
XP, 2003, Vista, 7 a 2008. Hlavnou úlohou ERAS je „zber“ informácií z klientov a naopak, zasielanie požiadaviek
klientom. Tieto požiadavky, zahŕňajúc konfiguračné úlohy, požiadavky na vzdialenú inštaláciu atď., je možné vytvárať
prostredníctvom ERA Console (ERAC). ERAS je teda bodom medzi ERAC a klientskymi počítačmi – miestom, kde sa
všetky informácie spracovávajú, udržujú, alebo upravujú predtým, než sa prenesú ku klientom alebo do ERAC.

ERA Console (ERAC)

ERAC je klientskym komponentom ERA a zvyčajne sa inštaluje na pracovnú stanicu. Cez túto stanicu potom
administrátor vzdialene spravuje riešenia ESET na jednotlivých klientoch. Pomocou ERAC sa je možné pripojiť k
serverovej časti ERA – na cieľový port TCP 2223. Túto komunikáciu zaisťuje proces console.exe, ktorý je zvyčajne
umiestnený v nasledujúcom adresári:

%ProgramFiles%\ESET\<%C_PRODUCTNAME_ERA%>\Console

ERAC môže v priebehu inštalácie vyžadovať zadanie mena ERAS, ku ktorému sa potom konzola dokáže automaticky
pripojiť pri každom jej štarte. ERAC je možné nastaviť kedykoľvek neskôr po inštalácii.
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2. ERA Server a ERA Console - Inštalácia

2.1   Požiadavky

ERAS funguje ako služba, a preto vyžaduje operačný systém na báze Microsoft Windows NT (2000, XP, 2003, Vista, 7
alebo 2008). Aj keď serverová edícia Microsoft Windows nie je nutnosťou, aby ERAS fungoval, odporúčame ho
nainštalovať na serverový operačný systém pre bezproblémovú prevádzku. Počítač, na ktorom bude ERAS
prevádzkovaný, by mal byť v nonstop prevádzke a sieťovo dostupný pre:

Klientov (typicky pracovné stanice)

PC s ERA Console

Ostatné ERAS pre použitie replikácie

Poznámka: ESET Remote Administrator 5 podporuje reinštaláciu zo starších verzií  vrátane podpory migrácie dát.

2.1.1   Softwarové požiadavky

ERA Server

32 bit operačné systémy: Windows 2000 a neskoršie

64 bit operačné systémy: Windows XP a neskoršie

Databázy: Microsoft Access (vstavaná)
Microsoft SQL Server 2005 a neskoršie
MySQL 5.0 a neskoršie
ORACLE 9i a neskoršie

Windows Installer: 2.0 a neskoršie

Web Dashboard Internet Explorer 7.0 a neskoršie
Mozilla Firefox 3.6 a neskoršie
Google Chrome 9 a neskoršie

HTTP Server Požiadavky rovnaké ako pre ERA, ale na Windows XP vyžaduje SP2 a vyššie

ERA Console

32 bit operačné systémy: Windows 2000 a neskoršie

64 bit operačné systémy: Windows XP a neskoršie

Windows Installer: 2.0 a neskoršie

Internet Explorer: 7.0 a neskoršie

Poznámka:

ERA Console nie je podporovaná na systéme Microsoft Windows Server Core 2008 a Microsoft Windows Server Core
2012. ERA Server je na týchto systémoch podporovaný, s výnimkou práce s databázou Microsoft Access.

Pr spustenie ERA Console, ESET Configuration Editor a ERA Maintenance Tool na systéme Windows 2000 musí byť
na vašom systému prítomný súbor gdiplus.dll. Tento súbor môžete stiahnúť tu. Rozbaľte tento súbor z inštalačného
balíka a nakopírujte ho do priečinku C:\WINNT\system32\.

HTTPS Server role nie je podporovaná na systéme Windows 2000, preto nie je možné na tomto systéme využívať
funkcie Dashboard a Mirror v režime HTTPS. Pre využívanie funkcie Dashboard na systéme Windows 2000 zmeňte
nastavenia tak, aby funkcia Dashboard nepracovala v režime HTTPS.

Vzdialená inštalácia pre produkty Linux/MAC nie je podporavaná na systéme Windows 2000.

17
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2.1.2   Požiadavky na výkon

Výkon servera sa môže líšiť v závislosti od nasledujúcich parametrov:

1. Použitá databáza

Databáza MS Access - štandardne sa inštaluje so serverom. Odporúčame toto riešenie pre obsluhu stoviek
klientov. Veľkosť databázy je obmedzená na 2 GB. V dôsledku toho bude potrebné spúšťať čistenie databázy na
serveri a určiť interval (pod Tools > Server Options > Server Maintenance) pre odstránenie starých dát.

Iné databázy (MySQL, MSSQL, ORACLE) vyžadujú samostatnú inštaláciu, ale ich použitie môže zlepšiť výkon
servera. Je dôležité použiť vhodný hardware pre každú databázu (hlavne ORACLE), dodržiavajúc technické
odporúčania jej výrobcu.

Ak si vyberiete ORACLE ako vaše databázové riešenie, musíte nastaviť počet kurzorov vyšší než je hodnota
Maximum number of active connections (pod Tools > Server Options > Advanced > Edit Advanced Settings >
Advanced; štandardne je hodnota nastavená na 500). Pri určovaní výsledného počtu kurzorov je potrebné brať
ohľad na počet nižších serverov (ak sa používa replikácia) a počet kurzorov, ktoré používajú iné aplikácie
pristupujúce k databáze.

Štandardne je výkon servera väčší, keď sa používa externá databáza (t.j. nainštalovaná na inom fyzickom/
virtuálnom počítači).

2. Interval pripáj ania klientov

Interval pripájania klientov je štandardne nastavený na 10 minút v ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus
4.2 a vyššie. Ak požadujete, aby sa stav klientov aktualizoval viac či menej často než je štandardný interval,
môžete toto nastavenie zmeniť. Majte na pamäti, že kratší interval pripájania klientov ovplyvní výkon servera.

3. Priemerný počet udalostí, ktoré hlásia klienti počas pripoj enia

Každá informácia poslaná z klienta na server je zaradená pod príslušnú udalosť (napr. protokol hrozieb, protokol
udalostí, protokol z kontroly, zmeny konfigurácie). Tento parameter sa nedá meniť priamo, ale je možné ho
pozmeniť, ak sa zmenia iné nastavenia, ktoré sa ho týkajú. Napríklad v pokročilých nastaveniach servera (pod 
Tools > Server Options > Server Maintenance) si môžete nastaviť maximálne množstvo protokolov, ktoré môžu
byť serverom prijaté (toto nastavenie zahŕňa klientov, ktorí sa napájajú priamo a tiež replikovaných klientov). V
bežnej prevádzke sa dá dlhodobý priemer stanoviť na 1 udalosť každé 4 hodiny na klienta.

4.Odporúčaný Hardware

Pre menšie inštalácie (1000 a menej  klientov pripáj aj úcich sa na ERA Server):

Procesor - Pentium IV compatible processor, 2.0 GHz alebo vyšší
RAM - 2 GB
Sieť - 1 Gbit

Pre stredné inštalácie ( 1000 - 4000 klientov pripáj aj úcich sa na ERA Server) odporúčame inštaláciu rozdeliť na dva
počítače:

ERA Server:

Procesor - typ Pentium IV, 2.0 GHz alebo vyšší
RAM - 2 GB
Sieť - 1 Gbit

Databázový Server:

Procesor - typ  Pentium IV, 2.0 GHz alebo vyšší
RAM - 2 GB
Sieť - 1 Gbit

Prípadne, môžete ERA Server aj databázu inštalovať na jeden počítač:

Procesor - typ Pentium IV, viacjadrový, 3.0 GHz alebo vyšší
RAM - 4 GB
Sieť - 1 Gbit
Pevný disk - Raid 0 alebo SSD, prípadne oba

Poznámka: V tomto prípade (ERA Server aj databáza nainštalované na jednom počítači) neodporúčame použiť
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databázu MS Access pretože jej limit veľkosti 2GB size vyžaduje časté čistenie od dát. Majte tiež na pamäti, že databáza
MS SQL Express má limit veľkosti 4GB.

Pre veľké inštalácie (4000-10 000 klientov pripáj aj úcich sa na ERA Server) odporúčame inštaláciu rozdeliť na dva
počítače a použiť buď databázu MS SQL alebo Oracle:

ERA Server:

Procesor - typ Pentium IV, viacjadrový, 3.0 GHz alebo vyšší
RAM - 4 GB
Sieť - 1 Gbit

Databázový Server:

Procesor - typ Pentium IV, viacjadrový, 3.0 GHz alebo vyšší
RAM - 4 GB
Sieť - 1 Gbit
Pevný disk - Raid 0 alebo SSD, prípadne oba

Pre veľmi veľké inštalácie (10000 až 20000 klientov pripáj aj úcich sa na ERA Server) odporúčame inštaláciu
rozdeliť na dva počítače a použiť buď databázu MS SQL alebo Oracle:

ERA Server:

Procesor - typ Pentium IV, viacjadrový, 3.0 GHz alebo vyšší
RAM - 8 GB
Sieť - 1 Gbit
Pevný disk - Raid 0 alebo SSD, prípadne oba

Databázový Server:

Procesor - typ Pentium IV, viacjadrový, 3.0 GHz alebo vyšší
RAM - 4 GB
Sieť - 1 Gbit
Pevný disk - Raid 0 alebo SSD, prípadne oba

Poznámka: Všetky hardwarové konfigurácie spomínané vyššie sú minimálne konfigurácie nutné pre chod ERA.
Odporúčame používať lepšie konfigurácie pre lepší výkon.  Odporúčame tiež používať minimálne hardwarové
požiadavky odporúčané pre operačný systém vášho servera s prihliadnutím na počet obsluhovaných klientov. Pre viac
informácií ohľadne typov databáz a ich obmedzení prejdite na kapitolu Databázy, ktoré podporuje ERA Server .

Preťaženie

Ak je server preťažený (napr. pripojíme 20 000 klientov na server, ktorý zvládne obslúžiť iba 10 000 klientov v intervale
každých 10 minút), preskočí niektorých pripojených klientov. V priemere bude obslúžené každé druhé klientske
pripojenie, ako keby bol interval pripájania klientov nastavený na 20 minút namiesto 10 minút. Každé odmietnutie
obslúženia bude zaznamenané v protokole nasledovne: "<SERVERMGR_WARNING> ServerThread: maximum number
of threads for active connections reached (500), the server will skip this connection”. Odmietnutie obslúženia sa môže
tiež objaviť počas dočasného preťaženia servera.

Môžete zmeniť hodnotu Maximum number of active connections (štandardne je 500) v pokročilých nastaveniach, ale
odporúčame tak urobiť iba vo výnimočných prípadoch (napr. pri riešení konkrétnych problémov). Ak by bolo k
dispozícii množstvo systémových prostriedkov a voľný výkon databázy, môžete použiť toto nastavenie na odladenie
celkového výkonu servera.

Prenos dát cez sieť

Počas štandardnej prevádzky servera môžeme odhadnúť, že klient, ktorý sa pripája každých 10 minút, ohlási 0,04
udalostí na jedno pripojenie, čo je 1 udalosť každé 4 hodiny na klienta. Toto vytvorí cca 2 kilobyty dát na jedno
pripojenie.

V prípade prepuknutia vírusovej nákazy, kedy klient ohlási 7 udalostí vždy, keď sa pripojí, sa môže prenos dát zväčšiť až
na 240 kilobytov na jedno pripojenie. Ak použijete kompresiu (štandardne zapnutá), prenášané dáta budú mať
približne o 50% menšiu veľkosť, t.j. okolo 120 kilobytov na jedno pripojenie.

Tieto dáta zahŕňajú priame pripojenia klientov, nezahŕňajú replikované pripojenia. Replikácia sa deje oveľa menej často
a slúži na na poslanie nových udalostí z nižších serverov. Udalosti, ktoré sa majú automaticky replikovať, a ich stupeň
podrobnosti sa dajú nakonfigurovať v pokročilých nastaveniach servera (pod Tools > Server Options > Advanced >
Edit Advanced Settings > Replication). V sekcii Server maintenance môžete nakonfigurovať maximálny stupeň

15
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protokolov, ktoré vyšší server prijme - toto nastavenie sa vzťahuje na priamo pripojených klientov aj replikovaných
klientov.

Požiadavky na úložnú kapacitu

Čistá inštalácia produktu s MS Access databázou zaberie do 60 MB miesta na disku.

Najviac úložného priestoru zaberajú klientske udalosti, ktoré sú uložené v databáze a do repozitára na disku
(štandardný adresár je C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Eset\<%C_PRODUCTNAME_ERA%>\Server).
ERA vyžaduje, aby bolo aspoň 5% diskového priestoru voľného. Ak je toto minimum prekročené, server prestane
prijímať niektoré klientske udalosti. Toto nastavenie sa dá nájsť pod Tools > Server Options > Advanced > Edit
Advanced Settings > Advanced > Maximum disk space usage. Približne 10GB voľného miesta na disku na každých
1000 klientov je vyžadovaných pre bežnú činnosť pri štandardných nastaveniach čistenia (mazanie udalostí starších než
3 mesiace).

Prípadová štúdia

Server, používajúci MS Access databázu, na ktorý sa pripájajú klienti každých 5 minút a ohlasujú 7 udalostí (napr.
protokol hrozieb, protokol udalostí, protokol z kontroly, zmeny konfigurácie atď.) na jedno pripojenie, môže v priemere
dočasne obslúžiť do 3000 klientov. Tento scenár znázorňuje situáciu s dočasným preťažením ako napríklad hlásenia
počas prepuknutia vírusovej hrozby atď.

Ak server používa externú MySQL databázu a interval pripájania klientov je nastavený na 10 minút (generujúc 0,02
udalostí za jedno pripojenie), maximálny počet klientov, ktorých dokáže server obslúžiť, sa zvýši na 30 000. Taký scenár
predpokladá optimálny výkon databázy s klientmi ohlasujúcimi relatívne malé množstvo udalostí.

V bežnej prevádzke pri použití MS Access databázy a intervalu pripájania klientov nastaveného na 10 minút, umožňuje
takýto server obslúžiť maximálne 10 000 klientov.

2.1.3   Použité porty

V nasledujúcej tabuľke je prehľad sieťovej komunikácie, ktorá sa môže v súvislosti s ERAS vyskytnúť. Na porte TCP 2221
počúva proces EHttpSrv.exe a na portoch TCP 2222, 2223, 2224, 2846 počúva priamo proces era.exe. V ďalších
prípadoch sa komunikácia vzťahuje i na procesy operačného systému (napr. NetBIOS over TCP/IP).

Protocol Port Description

TCP 2221 (ERAS počúva) Na tomto porte sú štandardne poskytované aktualizácie cez funkciu
Mirror integrovanú v ERAS (HTTP komunikácia)

TCP 2222 (ERAS počúva) Komunikácia medzi klientmi a ERAS

TCP 2223 (ERAS počúva) Komunikácia medzi ERAC a ERAS

Pre využitie všetkých funkcionalít je potrebné otvoriť nasledujúce sieťové porty:

Protocol Port Description

TCP 2224 (ERAS počúva) Komunikácia medzi agentom einstaller.exe a ERAS
počas vzdialenej inštalácie

TCP 2225 (ERAS počúva) Komunikácia medzi ESET Dashboard HTTP serverom a
ERAS

TCP 2846 (ERAS počúva) ERAS replikácia.

TCP 139 (cieľový port z pohľadu ERAS) Kopírovanie agenta einstaller.exe z ERAS na klienta cez
share admin$ pri push inštalácii

UDP 137 (cieľový port z pohľadu ERAS) “Name resolving” v priebehu vzdialenej inštalácie.

UDP 138 (cieľový port z pohľadu ERAS) “Browsing” v priebehu vzdialenej inštalácie.

TCP 445 (cieľový port z pohľadu ERAS) Priamy prístup k zdieľaným prostriedkom cez TCP/IP v
priebehu vzdialenej inštalácie (alternatíva k TCP 139)

Prednastavené porty 2221, 2222, 2223, 2224, 2225 a 2846 je možné zmeniť napr. v prípade, že dané porty sú už
využívané pre komunikáciu inej aplikácie.
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Zmeniť štandardné porty, ktoré používa ERA, môžete v Tools > Server Options…. Pre zmenu portu 2221 zvoľte
záložku Updates a zmeňte hodnotu HTTP server port. Porty 2222, 2223, 2224. 2225 a 2846 môžu byť zmenené na sekcii
Ports záložky Rozšírené nastavenia .

Prednastavené porty 2222, 2223, 2224, 2225 a 2846 je možné zmeniť aj pri pokročilej inštalácii ERAS.

2.2   Základná príručka inštalácie

2.2.1   Náčrt prostredia (štruktúra siete)

Základné firemné prostredie je tvorené jednou firemnou sieťou LAN. Počíta sa s nasadením jedného ERAS a jedného
Mirror servera. Mirror server môže vytvárať ERAS alebo ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security.

Predpokladajme, že všetci klienti sú pracovné stanice a notebooky s operačným systémom Microsoft Windows 2000/
XP/Vista/7 a sú pripojení do domény. Od servera pomenovaného ako GHOST sa očakáva nonstop prevádzka, pritom
nie je dôležité, či sa jedná o edíciu Windows workstation, professional alebo server (zároveň nezáleží, čí sa jedná alebo
nejedná o Active Directory Server). Taktiež predpokladajme, že notebooky sú v dobe inštalácie riešenia ESET mimo
firemnú sieť. Celková schéma siete potom môže vyzerať nasledovne:

97
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2.2.2   Príprava inštalácie

Pred inštaláciou je nutné stiahnuť si zo stránok spoločnosti ESET nasledovné inštalačné balíky:

Súčasti ESET Remote Administrator:

ESET Remote Administrator – Server
ESET Remote Administrator – Konzola

Klientské riešenia ESET:

ESET Endpoint Security
ESET Endpoint Antivirus
ESET Smart Security 4.x
ESET Smart Security 3.x
ESET NOD32 Antivirus 4.x
ESET NOD32 Antivirus 3.x
ESET NOD32 Antivirus 2.7

Poznámka: Stiahnite si len tie klientské riešenia, ktoré použijete vo svojej sieti..

2.2.3   Inštalácia

2.2.3.1   ERA Server - Inštalácia

Na server GHOST nainštalujeme ERAS (viď príklad v Náčrte prostredia ). Na začiatok, zvoľte komponenty ktoré
chcete nainštalovať. Na výber sú ESET Remote Administrator Server a ESET HTTP Dashboard  Server.

Pre väčšinu aplikácií budú inštalované oba komponenty. Môžete si tiež zvoliť inštaláciu oboch komponentov na rôzne
počítače (napríklad, nainštalovať ESET HTTP Dashboard Server na verejne prístupný počítač a ERAS na počítač
prístupný len z lokálnej siete). Alebo, môžete si tiež vybrať že ESET HTTP Dashboard Server nebudete používať.

Poznámka: Odporúčame inštalovať ERAS na počítač so serverovým operačným systémom.

Poznámka: Oba servery, Dashboard aj Mirror používajú ten istý HTTP server (ktorý je inštalovaný automaticky). To
znamená, že aj keď sa rozhodnete neinštalovať Dashboard server hneď, je možné neskor ho povoliť v Konfiguračnom
Editore (ERAC > Tools > Server Options > Advanced > Dashboards > Use local dashboard).

Po zvolení komponentov vyberte Typickú alebo Pokročilú inštaláciu.

Ak si zvolíte Typickú inštaláciu, program vás vyzve na zadanie licenčného kľúča (súbor s príponou .lic alebo .zip)
ktorý autorizuje chod ERAS po dobu platnosti licencie.  Ďalej vás program vyzve na zadanie parametrov aktualizácie
(používateľské meno, heslo a aktualizačný server). Môžete tiež prejsť na ďalší krok a preskočiť zadanie parametrov
kliknutím na možnosť Set update parameters later a následne Next.

Zvolenie Pokročilej  inštalácie vám umožní nakonfigurovať dodatočné inštalačné parametre. Tieto parametre môžu
byť neskôr zmenené v ERAC, ale vo väčšine prípadov to nie je nutné. jedinou výnimkou je meno servera, ktoré by sa
malo zhodovať s menom DNS alebo hodnotou %COMPUTERNAME% vášho operačného systému, alebo IP adresou
pridelenou vášmu počítaču. To je najdôležitejšia informácia pri vzdialenej inštalácii. Ak meno nie je špecifikované
počas inštalácie, inštalátor si automaticky dosadí hodnotu systémovej premennej %COMPUTERNAME%, ktorá
postačuje vo väčšine prípadov. Je taktiež dôležité zvoliť si databázu kam sa budú ukladať informácie z ERAS. Pre viac
informácií prejdite na kapitolu Databázy, ktoré podporuje ERA Server .

Poznámka: Ak inštalujete ERAS na operačný systém Windows 2000, neodporúčame použiť DNS meno ale full
connection string.

Dôležité: Bezpečnostné politiky Microsoft Windows obmedzujú práva lokálnych používateľov. To má za následok, že
nebudete môcť vykonať určité sieťové operácie. Spustenie  služby ERA service pod lokálnym účtom môže spôsobiť
problémy pri vzdialenej inštalácii (tzn., pri vzdialenej inštalácii z domény do workgroup). Ak používate Windows Vista,
Windows Server 2008 alebo Windows 7, odporúčame spúšťať službu ERA service pod účtom s dostatočnými sieťovými
právami. Tento účet môžte špecifikovať v Pokročilej  inštalácii.

Poznámka: Hoci ERA Server plnohodnotne podporuje Unicode, v určitých situáciách server konvertuje znaky na ANSI
alebo naopak (napr. e-mail, %computername%). V takýchto situáciách sa používa nastavenie operačného systému Jazyk
pre non-unicode programy (tzv. system locale). Preto odporúčame, aby bol tento jazyk nastavený tak, aby zodpovedal
jazykovému prostrediu, v ktorom server pracuje, pričom toto odporúčanie platí aj vtedy, ak sa nepoužíva lokalizovaná
verzia ERA (t.j. ak sa používa anglická verzia). Toto nastavenie sa v systéme nachádza v časti Ovládacie Panely >
Miestne a j azykové nastavenia > záložka Rozšírené.

12
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Programové časti ERAS sa štandardne inštalujú do nasledujúcej zložky:

%ProgramFiles%\ESET\ESET Remote Administrator\Server

Iné dátové komponenty ako protokoly, inštalačné balíčky, konfigurácia atď. sú uložené v:

%ALLUSERSPROFILE%\Application Data \ESET\ESET Remote Administrator\Server

 ERAS je spustený automaticky po inštalácii. O prípadnej činnosti ERAS je možné sa presvedčiť v protokole:

%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\logs\era.log

Inštalácia z príkazového riadku

ERAS sa dá nainštalovať s nasledovnými parametrami v príkazovom riadku:

/q - Tichá inštalácia. Nie je možný zásah užívateľa. Nezobrazí sa žiadne dialógové okno.
/qb - Nie je možný zásah užívateľa, ale inštalačný proces je indikovaný grafom priebehu.

Príklad: era_server_nt32_ENU.msi /qb

Parametre a konfiguráciu inštalácie z príkazového riadku je možné doplniť administrátorským konfiguračným .xml
súborom "cfg.xml", ktorý musí byť v rovnakom adresári ako inštalačný ERA .msi súbor. Konfiguračný súbor je možné
vytvoriť v ESET konfiguračnom editore a umožňuje nakonfigurovať rôzne nastavenia ERA. Pre viac informácií si pozrite
kapitolu ESET Configuration Editor .

2.2.3.1.1   Inštalácia v cluster režime

Počas pokročilej  inštalácie je tiež možné aktivovať inštaláciu v cluster režime. Ak je zapnutá voľba Cluster Mode
Installation, bude potrebné počas inštalácie zadať cestu ku clusterovému zdieľanému dátovému priečinku, ktorý je
plne prístupný pre všetky uzly v clusteri (tj. všetky uzly musia mať oprávnenia na čítanie/zápis do tohto adresára). Môže
to byť buď kvórum disk alebo UNC zdieľaný adresár. Ak je použitý zdieľaný priečinok, musíte povoliť zdieľanie pre 
Computers vo vlastnostiach zdieľaného priečinka. Názov uzla v clusteri potom musí byť pridaný do Share Permissions
s plnými právomocami.

Poznámka: Neodporúčame používať IP Adresu pri definovaní zdieľaného pričinka pre cluster.

Je potrebné nainštalovať ERA Server samostatne na každý uzol v clusteri. Po každej inštalácii ERA Server musí byť
spustenie služby ERA Service zmenené z auto na manual. Po nainštalovaní ERA Servera na všetky uzly, vytvorte generic
service (era_server). Služba generic service by mala byť závislá na network name resource v Cluster administrator. 

Pri použití akejkoľvek inej, než vstavanej MS Access databázy, je dôležité sa uistiť, že všetky uzly s ERA Serverom sa
pripájajú k tej istej databáze. V ďalších krokoch je tiež dôležité nastaviť názov uzla, kam sa inštaluje ERA, ako názov
servera.

Dôležité: Je nevyhnutné, nastaviť službu ESET Remote Administrator Server (ERA_SERVER) ako clusterovú Generic
Service v konzole Cluster Administrator.

Odinštalácia

Ak chcete odinštalovať ERA Server, skupina uzlov v clusteri musí byť online pre spustenie odinštalácie:

1) Zrušte Cluster tým, že vypnete jeden uzol (node).

2) Uistite sa, že failover prebehol a aktívny uzol prebral funkciu.

3) Odinštalujte ESET Remote Administrator z vypnutého uzla.

4) Reštartujte vypnutý uzol.

5) Pripojte tento uzol znovu do Clusteru.

6) Zopakujte tieto kroky pre všetky uzly v Clusteri.

Aktualizácia ERA nainštalovaného v cluster režime na novšiu verziu

Pri reinštalácii v cluster režime je potrebné dať cluster ERA service group do stavu offline zvolením Take Offline v
Cluster Administrator console. Reinštalujte ERA na všetkých uzloch  a vráťte cluster ERA service group do stavu online.

45
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2.2.3.2   ERA Console - Inštalácia

Na PC alebo notebook administrátora nainštalujeme aplikáciu ESET Remote Administrator Console. V prípade ak si
zvolíte pokročilú inštaláciu, na jej konci môžete uviesť názov ERA Servera (alebo IP adresu), ku ktorému sa bude konzola
štandardne hlásiť. V našom prípade tak uvedieme názov GHOST.

Po inštalácii môžeme ERAC najskôr spustiť a vyskúšať funkčnosť pripojenia k ERAS. Štandardne nie je potrebné zadávať
heslo (štandardne je heslo prázdne), avšak odporúčame ho pre nasledujúcu prevádzku nastaviť. Postup vytvorenia
hesla na pripojenie sa k ERA Serveru: Kliknite na File > Change Password… a následne zmeňte Password for Console
stlačením tlačidla Change....

Poznámka: Administrátor môže nastaviť používateľský účet a heslo pre prístup do konzoly ESET Remote
Administrator. Administrátor taktiež môže špecifikovať úroveň prístupu. Pre viac informácií, prejdite na kapitolu User
Manager . ERAC musí byť nainštalovaná na počítači z ktorého chcete pristupovať na  ERAS použitím používateľského
účtu vytvoreného v aplikácii User Manager.

2.2.3.3   Mirror

Prostredníctvom ERA konzoly je možné na strane ERA servera aktivovať funkciu Mirror pre vytvorenie lokálneho
aktualizačného servera. Z tohto servera následne môžu byť aktualizované klientske stanice nachádzajúce sa v sieti.
Vytvorením mirroru zabránite zvýšenému objemu dát prenášaného cez vaše internetové pripojenie.

Postupujte nasledovne:

1. Pripojte sa ERA konzolou na ERA server kliknutím na File > Connect.

2. V ERA konzole kliknite na Tools > Server Options… a vyberte tabuľku Updates.

3. V roletovom menu Update server vyberte Choose Automatically, nechajte Update interval na 60 minútach.
Zadajte Update username (EAV-********), a potom kliknite na Set Password... a zadajte alebo vložte heslo, ktoré ste
obdržali spoločne s užívateľským menom.

4. Povoľte možnosť Create update mirror. Nechajte štandardnú cestu pre súbory mirroru a aj serverový HTTP port
(2221). Ponechajte Authentication na NONE.

5. Na tabuľke Advanced zvoľte Edit Advanced Settings… a vo vetve ERA Server > Setup > Mirror > Create mirror for
the selected program components vyberte tlačidlo Edit v pravej časti editora a zvoľte programové komponenty,
ktoré sa budú sťahovať. Mali by byť vybrané komponenty pre všetky jazykové verzie, ktoré budú použité v sieti.

6. Na tabuľke Updates kliknite na Update now pre vytvorenie kópie aktualizácie - Mirroru.

Pre podrobnejšie nastavenia funkcie Mirror odporúčame prečítať si kapitolu Ako povoliť a nakonfigurovať funkciu
Mirror .

2.2.3.4   Databázy, ktoré podporuj e ERA Server

Na ukladanie dát je štandardne používaná databáza typu Microsoft Access (Jet Database). ERAS 5.0 tiež podporuje aj
nasledovné databázy:

Microsoft SQL Server 2005 a novšie

MySQL 5.0 a novšie

Oracle 9i a novšie

Voľba databázy sa uskutočňuje pri pokročilej inštalácii ERAS. Po inštalácii nie je možné zmeniť verziu alebo typ
používanej databázy priamo v ERA, iba použitím aplikácie ESET Remote Administrator Maintenance Tool .

Poznámka: 

Databáza Microsoft Access nie je podporovaná na Windows Server 2008 Core.

SQL Server Express má obmedzenie na veľkosť databázy 4 GB.

Microsoft Access má obmedzenie na na veľkosť databázy 2 GB.

Pri nasadení MySQL na systéme Microsoft Windows 2000 odporúčame používať ODBC Driver 5.1.8 alebo novší pre
nadviazanie spojenia s databázou .
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2.2.3.4.1   Základné požiadavky

V prvom rade je nutné manuálne vytvoriť databázu na databázovom serveri. V prípade použitia MySQL vie ERAS
inštalátor vytvoriť novú prázdnu databázu aj automaticky s názvom ESETRADB.

Prednastavenou voľbou je automatické vytvorenie obsahu databázy inštalátorom. Administrátor taktiež môže vytvoriť
obsah databázy manuálne, pomocou tlačidla Export Script. V tomto prípade musí zaškrtávacie políčko Create tables
in the new database automatically zostať prázdne.

Nastavenia Collation

Sortovanie bude prebiehať podľa pôvodných nastavení jednotlivých databáz, je však u nich potrebné nastaviť CASE
INSENSIVITY (CI).

Na aktiváciu:

- Pre MS SQL a MySQL je potrebné nastaviť COLLATE, ktoré je CI
- Pre ORACLE je potrebné nastaviť NLS_SORT, ktoré je CI
- Pre MS Access nie je potrebné nič nastavovať, pretože je vždy CI

Znaková sada

Je potrebné použiť znakovú sadu UNICODE (najlepšie UTF-8), najmä ak server spravuje aj lokalizovaných klientov,
prípadne je lokalizované samotné ERA. Pokiaľ sa neplánuje replikácia na inojazyčný server a všetci klienti sú v rovnakej
lokalizácii, môže sa použiť aj znaková sada lokalizácie ERA, ktorú chce užívateľ inštalovať.

MARS (Multiple Active Result Sets)

V prípade MS SQL databázy je potrebné pre hladký chod ERA servera mať nainštalovaný OBDC ovládač s podporou
MARS. V opačnom prípade bude ERA server pracovať menej efektívne a do serverového logu zapíše túto hlášku:

Database connection problem. It is strongly recommended to use odbc driver that supports multiple active result sets (MARS).
The server will continue to run but the database communication may be slower. See the documentation or contact ESET support
for more information.

Ak tento problém nastane s inou než MS SQL databázou, ERA server zapíše do logu túto hlášku a zastaví sa:

Database connection problem. Updating the odbc driver may help. You can also contact ESET support for more information.

Ovládače bez podpory MARS:

- SQLSRV32.DLL (2000.85.1117.00)

- SQLSRV32.DLL (6.0.6001.18000) - štandardne je vo Windows Vista a Windows Server 2008 

Natívny ovládač s podporou MARS:

- SQLNCLI.DLL (2005.90.1399.00)

2.2.3.4.2   Nastavenie spoj enia k databáze

Po vytvorení novej databázy je potrebné špecifikovať pripojenie k databázovému serveru. V zásade je to možné
uskutočniť dvomi spôsobmi:

1. Pomocou DSN (data source name)
DSN je možné vytvoriť manuálne pomocou ODBC administrátora
(kliknite na Start > Run – a napíšte odbcad32.exe).

Príklad DSN spojenia:
DSN =ERASqlServer

Dôležité: Odporúča sa použiť System DSN, aby ERA pracoval korektne. 

     Dôležité: Pri inštalácii na 64-bitový operačný systém je potrebné nastaviť parametre ODBC pomocou odbcad32.exe,
ktorý sa nachádza pod %SystemRoot%\SysWOW64\

Aby prebehla inštalácia pod MS SQL s windows/domain autentifikáciou v poriadku, je potrebné, aby bol connection
string zapisaný v tvare DSN.
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2. Priamo pomocou úplného reťazca definujúceho spojenie
Je potrebné definovať všetky potrebné parametre spojenia – ovládač, meno servera a meno databázy.

Príklad úplného reťazca definujúceho spojenie pre MS SQL Server:
Driver ={SQL Server}; Server =hostname; Database =ESETRADB

Príklad úplného reťazca definujúceho spojenie pre Oracle Server:
Driver ={Oracle in instantclient10_1}; dbq =hostname: 1521/ESETRADB

Príklad úplného reťazca definujúceho spojenie pre MySQL Server:
Driver ={MySQL ODBC 3.51 Driver}; Server =hostname; Database =ESETRADB

Potom nastavte Username a Password pre pripojenie (tlačidlo Set). Oracle a MS SQL Server databázy tiež vyžadujú
zadanie Schema Name.

Spojenie s databázovým serverom je možné overiť pomocou tlačidla Test Connection.

Poznámka: Odporúčame použiť autentifikáciu databázového servera namiesto windows/domain autentifikácie.

2.2.3.5   Reinštalácia zo starších verzií

ESET Remote Administrator 5 podporuje reinštaláciu zo starších verzií,vrátane migrácie dát. Toto neplatí pre verzie 1.x a
2.x - na reinštaláciu ERA 5 cez tieto verzie je potrebné najprv nainštalovať verzie 3.x alebo 4.x a následne inštalovať
verziu 5.x.

Poznámka: Pretože služba ERA Server Service je počas reinštalácie zastavená a všetky spojenia sú prerušené,
odporúčame reinštaláciu iba keď nie sú pripojení žiadni klienti. Transfer  databázy môže byť vykonaný pred alebo po
reinštalácii (Prejdite na kapitolu Database Transfer  pre viac informácií).

Inštalácia ERA Servera:

1. Stiahnite si inštalačný súbor na váš server. Dvojklikom na tento súbor začnite inštaláciu.

2. Zvoľte si typickú alebo pokročilú inštaláciu, podobne ako v kapitole ERA Server - Inštalácia .

Typická inštalácia - Program vás vyzve na zadanie licenčného kľúča (*.lic), hesla a aktualizačných dát. Sú dva
spôsoby migrácie: Import only configuration mode vytvorí prázdne tabuľky v databáze; Full import mode
importuje všetky dáta z databázy. Zvolením možnosti Create backup of current database (default) vytvoríte zálohu
pred vykonaním akýchkoľvek zmien. Možnosť Activate default automatic clean up for old records poskytne
možnosti na spravovanie dát v databáze.

Pokročilá inštalácia - Program vás vyzve na zadanie licenčného kľúča (*.lic), účtu na spúšťanie služby ERA Server
service, ports používané pre komunikáciu, heslá a aktualizačné údaje, nastavenie SMTP servera (nepovinné),
nastavenie protokolov  a migrácie databázy (popísané v časti Typická inštalácia vyššie). Počas pokročilej
inštalácie budete vyzvaní, či chcete migrovať politiky staršej verzie (Windows desktop v3 and v4). Migrácia sa vykoná
s prednastavenými nastaveniami, preto ak chcete zmeniť tieto nastavenia, odporúčame použiť Policy Migration
Wizard  po tom, čo sa inštalácia dokončí.

Poznámka: Ak inštalátor nájde existujúce tabuľky v súčasnej databáze, zobrazí sa hlásenie. Pre prepísanie tabuliek,
kliknite na Overwrite (Upozornenie: tento príkaz zmaže všetky tabuľky a prepíše ich štruktúru!). Kliknite na Ignore pre
ponechanie tabuliek. Zvolenie Ignore môže spôsobiť chyby kvôli inkozistencii databázy, obzvlášť ak sú tabuľky
poškodené alebo nekompatibilné s novou verziou.

Ak chcete súčasnú databázu preveriť manuálne, kliknite na Cancel pre prerušenie inštalácie ERAS.

Inštalácia ERA Console:

1. Stiahnite si inštalačný súbor na váš server. Dvojklikom na tento súbor začnite inštaláciu.

2. Postupujte podľa kapitoly ERA Console - Inštalácia .
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2.3   Scenár – inštalácia v korporátnom prostredí

2.3.1   Náčrt prostredia (štruktúra siete)

Vychádzame z predchádzajúceho modelu, pridáme však jednu pobočku s niekoľkými klientmi a serverom LITTLE.
Povedzme, že sa medzi centrálou a pobočkou nachádza veľmi pomalá dátová linka (VPN). V takom prípade sa vyslovene
ponúka inštalácia Mirror servera taktiež na server pobočky (LITTLE) a pre komfort administrátora a nižšie množstvo
prenesených dát aj inštalácia druhého ERA Servera.
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2.3.2   Inštalácia

2.3.2.1   Inštalácia na centrále

Postup inštalácie ERAS, ERAC a klientov na centrále sa od predchádzajúceho prípadu takmer nelíši. Zmena nastáva len v
nastavení hlavného ERA Servera (GHOST). V Tools > Server Options… > Replication vyberte voľbu Enable “from”
replication a zadajte názov sekundárneho servera do Allowed servers. V našom prípade je nižší server pomenovaný
LITTLE.

Ak administrátor nastavil heslo pre replikáciu na nadradenom ERA serveri (Tools > Server Options… > Security >
Password for replication), tak je nutné sa týmto heslom z podradeného ERA servera autentifikovať.

2.3.2.2   Pobočka: Inštalácia ERA Servera

Analogicky môžeme postupovať podľa inštalácie ERA Servera a konzoly z predchádzajúceho prípadu. Ako v predošlom
príklade, nainštalujte druhý ERAS a ERAC. Opäť je ale potrebné povoliť a nastaviť replikáciu prostredníctvom ERA
konzoly. Tentokrát je potrebné povoliť voľbu Enable “to” replication (menu Tools > Server Options… > Replication) a
definovať názov nadriadeného ERA servera. Zrejme najjednoduchšie bude definovať priamo IP adresu nadriadeného
ERA servera 1, v našom prípade IP adresu servera GHOST.

2.3.2.3   Pobočka: Inštalácia HTTP Mirror servera

Analogicky môžeme postupovať podľa inštalácie Mirror servera z predchádzajúceho prípadu. Zmena nastáva v mieste,
kde je definované užívateľské meno a heslo.

Ako na Obrázku 2−3, aktualizácie pre pobočku sa nesťahujú z aktualizačných serverov ESETu, ale zo servera v centrále
(GHOST). Zdroj aktualizácie je definovaný nasledujúcou URL adresou:

http://ghost:2221 (alebo http://IP_adresa_servera_ghost:2221)

Štandardne nie je nutné zadať prihlasovacie meno a heslo, keďže integrovaný HTTP server nevyžaduje žiadnu
autentifikáciu.

Pre viac informácií ohľadom konfigurácie Mirroru v  ERAS si prečítajte kapitoluMirror Server .

2.3.2.4   Pobočka: Vzdialená inštalácia na klientov

Opäť je možné postupovať podobne ako na centrále, ale všetku činnosť je vhodné vykonávať prostredníctvom ERAC
pripojené priamo k ERAS pobočky (v našom príklade: LITTLE). V opačnom prípade by sa inštalačné balíčky prenášali z
centrálneho servera cez VPN kanál, ktorý je pomalší.

94
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2.3.3   Ďalšie požiadavky pre Enterprise prostredie

V rozsiahlejších sieťach je možné nasadiť niekoľko ERAS a vzdialenú inštaláciu klientov a ich neskoršiu správu tak
realizovať z dostupnejších ERA serverov. Pre tento účel umožňuje ERA server už spomínanú tzv. replikáciu (viď kapitola 
Inštalácia na centrále  a Pobočka: Inštalácia ERA Servera ), kedy je možné všetky ukladané informácie predávať i
nadradenému ERA serveru (tzv. „upper server“). Konfiguráciu replikácie je možné realizovať prostredníctvom ERAC.

Praktickým príkladom použitia replikácie môže byť spoločnosť, ktorá má niekoľko pobočiek. Ponúka sa tu variant
inštalácie ERA servera na každú pobočku a ich podradenosť voči ERAS na centrále. Výhoda replikácie bude
markantnejšia vo chvíli, kedy medzi centrálou a pobočkami budú „natiahnuté“ pomalé VPN linky. Administrátorovi na
centrále bude totiž ku kompletnej správe stačiť pripojenie k hlavnému ERAS na centrále (na nasledujúcom obrázku ide o
komunikáciu označenú písmenom A). Nebude musieť pristupovať ERA konzolou cez pomalé VPN linky k jednotlivým
pobočkám (komunikácia B, C, D, E). Táto nepohodlná komunikácia zostane administrátorovi skrytá vďaka fungujúcej
replikácii medzi ERA servermi.

V rámci nastavení replikácie je možné určiť, ktoré informácie sa majú predávať nadradeným serverom automaticky v
stanovenom intervale a ktoré až na požiadanie administrátora spravujúceho nadradený server. Replikácia tak zvyšuje
nielen komfort, ale môže šetriť i prenosovú kapacitu linky.

Zároveň sa otvára možnosť prístupu niekoľkých osôb s rôznymi právami. Administrátor, ktorý pristupuje na ERAS
london2.company.com pomocou konzoly (komunikácia E), bude mať možnosť spravovať iba klientov, ktorí sa
prihlasujú k london2.company.com. Administrátor pristupujúci k centrále company.com (A) potom bude môcť
spravovať všetkých klientov na centrále i pobočkách.

19 19
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3. Práca s ERA Console

3.1   Prihlásenie sa k ERA Serveru

Väčšina funkcií ERA konzoly bude dostupná až po prihlásení sa k ERA serveru. Pred prvým prihlásením k ERAS je tak
potrebné nadefinovať názov ERAS, popr. jeho IP adresu:

Otvorte ERAC a kliknite na File > Edit Connections… (alebo Tools > Console Options…) a kliknite na tabuľku
Connection.

Tlačidlom Add/Remove… je možné pridávať mená nových ERA serverov, alebo upravovať existujúce. V roletovom
menu Select connection následne stačí vybrať požadovaný ERAS a stlačiť tlačidlo Connect.

Poznámka: ERAC plne podporuje protokol IPv6. Adresa by mala byť vo formáte [ipv6address]:port, napríklad [::1]:2223.

Ďalšie voľby v tomto okne:

Connect to selected server on the console startup - Ak je vybratá táto možnosť, konzola sa po štarte automaticky
pripojí k vybranému ERAS.

Show message when connection fails - Pri chybe v priebehu komunikácie medzi ERAC a ERAS bude zobrazený
varovný dialóg.

K dispozícii sú dva typy autentifikácie:

ERA Server

Pri prihlásení k ERAS bude vyžadované heslo. Štandardne nie je na strane ERAS nastavené žiadne heslo a z
bezpečnostných dôvodov odporúčame toto zmeniť po pripojení k ERAS nasledovnou voľbou v menu:

Kliknite na File > Change Password… (alebo Tools > Server Options > Security), a potom kliknite na tlačidlo Change…
napravo od Password for Console.

Pri zadávaní hesla v priebehu prihlasovania je možné zvoliť Remember password pre zapamätanie hesla. Prosím,
zvážte možné bezpečnostné riziká spojené s touto voľbou. Naopak voľbou File > Clear Cached Passwords… je možné
tieto „zapamätané“ heslá zmazať.

Zvoľte typ prístupu z roletového menu Access (možnosti sú buď Administrator alebo Read-Only), vložte vaše heslo a
kliknite na OK. Ak chcete zadať nový alebo zmeniť existujúci používateľský účet pre prihlásenie sa ku konzole použite
aplikáciu User Manager .

Windows/Doména

Užívateľ sa autentifikuje s Windows/Doménovými užívateľskými údajmi. Aby autentifikácia Windows/Doména
pracovala korektne, ERAS musí byť nainštalovaný pod Windows/Doménovým účtom s dostatočnými právami. Taktiež
je potrebné povoliť túto možnosť v Tools > Server Options… > tabuľka Advanced > Edit Advanced Settings… > ESET
Remote Administrator > ERA Server > Setup > Security:

Allow Windows/Domain authentication - povolí/zakáže autentifikáciu Windows/Doména

Administrator groups - umožní vám určiť skupiny, pre ktoré bude povolená autentifikácia Windows/Doména

Read only groups - umožní vám určiť skupiny s prístupom iba na čítanie

Hneď ako je komunikácia nadviazaná, v záhlaví okna konzoly sa zobrazí Connected [meno_servera].

K ERAS je možné sa prihlásiť aj cez menu File > Connect.

Poznámka: Komunikácia medzi ERAC a ERAS je šifrovaná (AES-256).

86
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3.2   Hlavné okno ERA Console

Stav komunikácie ERAC vs. ERAS je mimo iného signalizovaný v stavovom riadku vpravo dole (1). Potrebné dáta z ERAS
načíta konzola pravidelne (štandardne každú minútu, viď Tools > Console Options…), pričom o priebehu načítania
informujú ďalšie časti stavového riadku.

Poznámka: Stlačením klávesy F5 je možné kedykoľvek vynútiť aktualizáciu zobrazených dát (refresh).

Dáta sú roztriedené do niekoľkých záložiek (2) podľa ich významu. Vo väčšine prípadov je možné dáta (5) triediť
vzostupne/zostupne kliknutím na záhlavie s názvom atribútu a zároveň je možné metódou drag & drop meniť poradie
jednotlivých stĺpcov. V prípade rozsiahlych výstupov je možné obmedziť množstvo súčasne zobrazených riadkov
(roletové menu Items to show) a listovať po stránkach pomocou tlačidiel. Voľba View mode obmedzuje výpis čo do
množstva stĺpcov (atribútov) (pre viac informácií viď kapitola Filtrovanie informácií ). Ak potrebujete vytlačiť určité
informácie zo záložiek, pozrite kapitolu Nastavenie stránky .

Horná časť (4) nadobúda väčšieho zmyslu pri prevádzkovaní tzv. replikácie. Vždy sa tu nachádzajú súhrnné informácie o
ERAS, ku ktorému je práve konzola pripojená, avšak i informácie o prípadných podradených ERA serveroch. Pomocou
filtra v časti (4) je možné ovplyvniť rozsah zobrazených informácií v časti (5):

Use All Servers - V časti (5) budú informácie zo všetkých ERAS.

Use Only Selected Servers - V časti (5) budú informácie iba z vybraných ERAS.

Exclude Selected Servers - V časti (5) budú informácie iba z nevybraných ERAS.

Stĺpce v časti (4):

Server Name - Názov servera.

Clients - Celkové množstvo klientov, ktoré sa k danému ERAS hlási, resp. celkové množstvo klientov v databáze
daného ERAS.
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Virus Signature DB Range - Čísla verzií vírusovej databázy, ktorá sa nachádza medzi klientmi daného ERAS.

Least Recent Connection - Najdlhšia doba od posledného pripojenia k ERA serveru niektorého z jeho klientov.

Last Threat Alerts - Celkové množstvo aktuálnych incidentov (súvisí s atribútom Last Threat Alert v časti (5)).

Last Firewall Alerts - Celkové množstvo aktuálnych udalostí personálneho firewallu.

Last Event Warnings - Celkové množstvo aktuálnych udalostí (súvisí s atribútom Last Event v časti 5)).

Pravým tlačidlom myši v časti (4) je možné vyvolať kontextovú ponuku a voľbou Connect to This Server sa pripojiť
priamo k vybranému ERAS. Viac informácií bude zobrazených v serverovej časti (4), ak je povolená replikácia.

Najvýznamnejšie funkcie ERAC sú dostupné tak z menu, ako aj z nástrojovej lišty (3). 

Poslednou časťou je Computer filter criteria (6) – viď kapitola Filtrovanie informácií .

Poznámka: Dôrazne odporúčame používať Kontextové menu   pri spravovaní klientov a filtrovaní informácií. Je to
rýchly spôsob vykonávania úloh, spravovania skupín a politík, filtrovania dát a rôznych iných nástrojov.

3.2.1   Nastavenie stránky

V sekcii Page Setup sa nastavujú parametre, ktoré sa používajú pri tlačení obsahu záložiek v ERA konzole.

WYSIWYG – Vytlačí záložky presne tak, ako ich vidíte na monitore (What You See Is What You Get).

Print – Vytlačí záložky v odtieňoch šedej.

Print icon – Tiež vytlačí ikony, ktoré sú vedľa mien klientov.

Print header – Vloží reťazec znakov definovaný v políčku Header do ľavého horného rohu.

Print Logo – Vloží reťazec znakov definovaný v políčku Logo path do pravého horného rohu. Štandardne sa vytlačí
logo spoločnosti ESET. 

Number pages – Vloží číslo stránky do spodnej časti stránky, ktorá sa tlačí.

Preview – Kliknite pre zobrazenie náhľadu stránky pred tlačením.

3.3   Filtrovanie informácií

ERAC ponúka niekoľko nástrojov a funkcií, ktoré uľahčia správu väčšieho množstva klientov či udalostí. Mať k dispozícii
pokročilý systém filtrovania môže byť často neoceniteľné, najmä na systémoch s veľkým množstvom klientov, keď je
potrebné zobrazené informácie zoskupiť a jednoducho spravovať. Je niekoľko nástrojov v ERAC, ktoré umožňujú
efektívne triediť a filtrovať informácie o pripojených klientoch.

Pomocou filtra  je možné zobraziť iba tie záznamy, ktoré administrátora zaujímajú. Filter je možné sprístupniť voľbou
View > Show/Hide Filter Pane v menu konzoly.

Mód zobrazenia

Počet zobrazených stĺpcov v záložke Clients je možné upraviť použitím roletového menu View mode. Full View Mode
zobrazí všetky stĺpce, zatiaľ čo Minimal View Mode zobrazí iba najdôležitejšie stĺpce. Tieto módy sú preddefinované a
nie je možné ich zmeniť. Pre aktiváciu vlastného zobrazenia vyberte Custom View Mode. Toto môže byť
nakonfigurované v menu Tools > Console Options… > Columns > Show/Hide.

3.3.1   Filter

Pre aktiváciu filtra zvoľte možnosť Use filter v hornej ľavej časti ERAC. Všetky zmeny kritérií filtra automaticky
aktualizujú zobrazené informácie, pokiaľ túto možnosť nenastavíte inak v Tools > Console Options… > Other Settings.

V časti "Client filter criteria" sa definujú kritériá filtrovania. Klienti môžu byť priradení k viacerým skupinám a politikám.
Priradenie klienta k statickej alebo parametrickej skupine môže byť veľmi užitočné, nielen pre účely filtrovania, ale tiež
napríklad pre vytváranie súhrnných správ. Pre viac informácií o spravovaní skupín si prečítajte kapitolu Editor skupín
. Použitie politík na rozdelenie klientov môže tiež slúžiť viacerým funkciám; pre viac informácií o vytváraní a spravovaní
politík si prečítajte kapitolu Politiky .

Prvý filtrovací nástroj je v sekcii s výberom Group and Policy. K dispozícii sú tri možnosti:

Show checked clients - Klienti v označených skupinách/politikách budú zobrazení na paneli Clients.
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Hide checked clients - Klienti v neoznačených skupinách/politikách a klienti, ktorí nie sú v žiadnych skupinách, budú
zobrazení na paneli Clients. Ak je klient členom viacerých skupín a je označená jedna skupina, klient nebude
zobrazený.

Hide checked clients, ignore multi-membership – Klienti v neoznačených skupinách/politikách a klienti, ktorí nie sú
v žiadnych skupinách, budú zobrazení na paneli Clients. Ak je klient členom viacerých skupín a je označená jedna
skupina, klient bude zobrazený.

Clients in no groups - Zobrazení budú iba klienti, ktorí nepatria do žiadnej skupiny/politiky.

Poznámka: Pri výbere skupiny zo zoznamu budú zobrazené aj všetky jej podskupiny.

V spodnej časti sekcie Filter je možné zadať ďalšie parametre:

Only clients (using whole words) - Do výstupu zahrnie len klientov, ktorých názov odpovedá presne zadanému
reťazcu.

Only clients beginning like (?,*) - Do výstupu zahrnie len klientov, ktorých názov začína zadaným reťazcom.

Only clients like (?,*) - Do výstupu zahrnie len klientov, ktorých názov obsahuje zadaný reťazec.

Exclude clients (using whole words), Exclude clients beginning like (?,*), Exclude clients like (?,*) - Tieto voľby
vyjadrujú negáciu vyššie uvedených variánt.

Do poľa Primary server, Client name, Computer name a MAC Address sa zapisujú samotné reťazce, pričom v
požiadavke voči databáze sú uplatnené iba vyplnené polia, medzi nimi je použitý logický operátor AND.

Posledným filtrom je filtrovanie na základe existujúcich problémov, teda zobrazované sú len stanice so zvoleným typom
problému. Po aktivovaní voľby Only show problems sa pomocou tlačidla Edit… dostaneme k zoznamu problémov. Po
zaznačení problémov a aktivovaní filtra pomocou tlačidla OK, budú v konzole zobrazení len klienti s daným problémom.

Všetky zmeny, ktoré sme v nastavení filtrovania vykonali, sa aplikujú tlačidlom Apply Changes. Alternatívne, zrušenie
ich platnosti a návrat do prednastaveného stavu docielime tlačidlom Reset. Nastavenie automatického uplatňovania
filtra je dostupné cez voľbu Tools > Console Options... > Other Settings... > Auto apply changes.

Poznámka: Kritériá filtrovania v poslednej časti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej záložky. Kritériá sú nastavené pre
efektivitu pri triedení. Napríklad, môžete tiediť informácie podľa úrovne zaznamenávania v záložke firewall pre
zobrazenie len tých informácií ktoré chcete kontrolovať.

Informácie v záložkách tiež môžete triediť ak zvolíte časový interval z ktorého chcete záznamy zobraziť. Pre viac
informácií ako používať Date filter, prejdite na kapitolu Časový filter .

3.3.2   Kontextové menu

Prostredníctvom pravého tlačidla myši vo výpisoch záznamov je možné aplikovať ďalšie funkcie pre efektívny výpis
záznamov. Ide predovšetkým o:

Select All - Označí všetky záznamy.

Select by ‘...’ - Dôjde k vybratiu iba tých záznamov, ktoré obsahujú reťazec '...' v rovnakom atribúte (stĺpci), na
ktorom bolo vyvolané kontextové menu. Za reťazec '...' je automaticky dosadená hodnota bunky, na ktorej bolo
kontextové menu vyvolané.

Inverse Selection - Prevedie inverznú selekciu záznamu.

Hide Selected - Skryje vybrané záznamy.

Hide Unselected - Skryje záznamy, ktoré nie sú vybraté.

Poznámka: Možnosti sa môžu líšiť podľa aktuálneho okna.

Show/Hide Columns - Otvorí okno Console Options >Columns - Show/Hide , kde je možné určiť, ktoré stĺpce
budú dostupné vo vybranej tabuľke.

Voľby Hide Selected/Unselected sú efektívne, ak je potrebná ďalšia organizácia záznamov aj po použití
predchádzajúcich metód filtrovania. Kliknutím na View > Cropped View, alebo na ikonku  deaktivujete všetky filtre,
ktoré boli nastavené pomocou kontextového menu. Môžete tiež stlačiť F5 pre obnovu zobrazených informácií a
deaktivovanie filtrov.

Príklad:

25

43



25

Zobraziť iba klientov s upozorneniami o hrozbách:

V záložke Clients kliknite pravým tlačidlom na hociktoré prázdne políčko s Last Virus Alert a z kontextového menu
vyberte možnosť Select by ‘…‘. Potom opätovne v kontextovom menu kliknite na Hide Selected.

Zobrazenie vírusových hlásení pre klientov ”Jozef” a ”Karol”:

Kliknite na záložku Threat Log a kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľný atribút v stĺpci Client Name s hodnotou Jozef.
Z kontextového menu vyberte Select by ‘Jozef’. Potom stlačte a držte stlačený kláves CTRL, opäť kliknite pravým
tlačidlom a vyberte Select by ‘Karol’. Nakoniec kliknite pravým tlačidlom a z kontextového menu  vyberte Hide
Unselected a následne pustite kláves CTRL.

Kláves CTRL sa dá použiť pri označovaní/odznačovaní jednotlivých položiek a kláves SHIFT je možné použiť pri označení/
odznačení skupiny položiek.

Poznámka: Filtráciu je možné vhodne využiť napríklad pri tvorbe nových úloh iba pre špecifických (vybraných) klientov.
Možnosti uplatnenia sú veľmi široké, prosím, vyskúšajte si rôzne kombinácie.

3.3.3   Časový filter

Možnosť Date Filter je umiestnená v spodnom pravom rohu každej záložky v ERAC. Pri špecifikovaní intervalu
DateTime Interval môžete ľahko filtrovať dáta z určitého časového intervalu.

Last X Hours/Days/Weeks/Months/Years – Zvoľte číslo a časovú hodnotu. Táto možnosť ohraničí dáta zvoleným
intervalom. Napríklad, po zvolení Last 10 Days sa zobrazia dáta z posledných 10 dní.

Last X – Zvoľte prednastavenú hodnotu z rozbaľovacieho menu.

All before (inclusive) / All after (inclusive) – Zaškrtnite políčko pri All before (inclusive) alebo All after (inclusive) a
špecifikujte čas a dátum. Zborazia sa všetky dáta pred / po tomto intervale.

All in interval – Špecifikujte čas a dátum od-do. Zobrazia sa dáta z tohto intervalu.

Poznámka: Je možné použiť Date filter v každej záložke na nastavenei časového intervalu z ktorého chcete zobraziť
dáta. Je možné taktiež nastaviť úroveň zapisovania dát do protokolov (kde je to možné) pre triedenie dát podľa
dôležitosti. Date filter zobrazí dáta ktoré sú už filtrované možnosťou Items to show - tieto filtre sú na sebe závislé. To
znamená, že tento filter sa uplatní už na filtrované dáta.

3.4   Záložky v ERA Console

3.4.1   O záložkách a klientoch všeobecne

Väčšina informácií sa vo výsledku vždy viaže k niektorému z prihlásených klientov. Každý prihlásený klient k ERAS je tak
jednoznačne identifikovaný spojením nasledujúcich atribútov:

Computer Name (názov klienta) + MAC Address (MAC adresa) + Primary Server

Správanie ERAS pri niektorých operáciách v sieti (premenovanie PC, atď.) je možné v tejto súvislosti definovať v
rozšírenom nastavení ERAS. Je možné tak zabrániť zbytočnému založeniu nového klienta v záložke Clients napr. v
momente, kedy je na stanici zmenený jej názov – computer name (napr. v súvislosti s fyzickým presunom PC do inej
kancelárie) a zachovaná MAC adresa.

Klienti, ktorí sa k ERAS prihlásili prvýkrát sú v stave Yes u atribútu New User, čo je okrem iného graficky vyjadrené
hviezdičkou v pravej hornej časti ikony malého monitora (viď obrázok nižšie). Táto vlastnosť slúži iba pre jednoduchšiu
orientáciu administrátora, že sa v zozname nachádza klient, ktorý doteraz „neprešiel rukou“ administrátora. Atribút
môže slúžiť na iné rozlíšenie podľa uváženia administrátora.

Akonáhle administrátor prostredníctvom ERAC daného klienta vhodne nastaví (priradí do skupiny apod.), môže ho
pomocou pravého tlačidla myši a výberom funkcie Set/Reset Flags > Reset ”New“ Flag zaradiť medzi „už
nastavených“. Ikona daného klienta sa tak zmení na nasledujúcu (a atribút New User na No).

Poznámka: Atribút Comment je voliteľný vo všetkých záložkách. Slúži pre zadanie ľubovoľného textu administrátora
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(napr. „kancelária č. 129”).

U časových hodnôt je možné v nastavení ERAC zvoliť medzi relatívnym (“pred 2 dňami”), absolútnym (20. 5. 2010) a
systémovým zobrazením (Regional settings).

Vo väčšine prípadov je možné dáta v záložkách triediť vzostupne/zostupne kliknutím na záhlavie s názvom atribútu a
zároveň je možné metódou drag & drop meniť poradie jednotlivých stĺpcov.

Požite možnosť Items to show na triedenie dát ktoré chcete zobraziť v záložke. Nastavte počet informácií z protokolov
ktoré chcete zobraziť (štandardne 200 pre všetky logy) a časový interval  z ktorého sa majú dáta zobraziť (štandardne
posledných 7 dní). Nastavenei časového intervalu na Do not limit time nie je odporúčané vo väčších sieťach, pretože to
môže spôsobiť veľkú záťaž na serveri - a pravdepodobne znížiť výkon.

Poznámka: Je možné použiť Date filter v každej záložke na nastavenei časového intervalu z ktorého chcete zobraziť
dáta. Je možné taktiež nastaviť úroveň zapisovania dát do protokolov (kde je to možné) pre triedenie dát podľa
dôležitosti. Date filter zobrazí dáta ktoré sú už filtrované možnosťou Items to show - tieto filtre sú na sebe závislé. To
znamená, že tento filter sa uplatní už na filtrované dáta.

Poklepaním myšou na určité hodnoty je možné sa premiestniť do inej záložky s upresňujúcimi informáciami. Napríklad
pri poklepaní na hodnotu v stĺpci Last Threat Alert je možné docieliť presun do záložky Threat Log, kde budú
automaticky vyfiltrované iba záznamy súvisiace s daným klientom. Poklepaním na hodnoty v iných stĺpcoch je tak
možné vyvolať dialóg, kde sú o danom klientovi i informácie, ktoré by sa do tabuľkového výpisu ťažko zmestili.

3.4.2   Replikácia a informácie na j ednotlivých záložkách

Pokiaľ je konzola pripojená k ERAS, ku ktorému sa v rámci replikácie pripojujú podradené ERAS, klienti z nižších
serverov budú zobrazení automaticky. Typ replikovaných informácií sa dá nastaviť na nižšom serveri v menu Tools >
Server Options > Replication > Replicate "to" settings.

V tomto prípade môže pritom chýbať:

Podrobnejšie protokoly k incidentom (záložka Threat Log)

Podrobnejšie protokoly o on-demand kontrole (záložka Scan Log)

Detailný .xml formát súčasnej konfigurácie a stavu klientov (záložka Clients, stĺpec Configuration, Protection
Status, Protection Features, System Information)

Informácie z programu ESET SysInspector> tiež môžu chýbať. ESET SysInspector> je integrovaný s generáciou 4.x
produktov ESET a vyšších.

Na dialógoch, kde tieto informácie chýbajú sa v takých prípadoch nachádza tlačidlo Request (dostupné v Actions >
Properties > Configuration). Po jeho stlačení dôjde k vyžiadaniu chýbajúcich informácií u podriadeného ERA servera.
Pretože proces replikácie zahajuje podradený ERAS, chýbajúce informácie sa prenesú max. do stanoveného časového
intervalu replikácie.

Na vyššom serveri je možné nastaviť úroveň protokolov, ktoré budú prijímané týmto serverom (Tools > Server
Options > Advanced > Edit Advanced Settings... > ESET Remote Administrator > ERA Server > Setup > Server
Maintenance > .... logs to accept). 

Poznámka: Táto voľba platí pre všetkých klientov, ktorí sú pripojení na tento server (nie len pre replikovaných

3.4.3   Záložka  Clients

Na tejto záložke je možné nájsť základné informácie o jednotlivých klientoch.

Atribút Popis
Client Name Názov klienta (dá sa zmeniť v dialógovom okne vlastností klienta - záložka General)
Computer Name Názov stanice/servera (hostname)
MAC Address MAC adresa (sieťového adaptéra)
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Domain Názov domény/skupiny, v ktorej sa klient nachádza (nesúvisí so skupinami vedenými v ERAS)
IP IP adresa
Product Name Názov riešenia ESET
Product Version Verzia riešenia ESET
Policy Name Meno politiky, ktorá je uplatňovaná na klienta

Last Connected Čas posledného kontaktu klienta s ERAS (K tomuto termínu sú aktuálne ďalšie informácie z
daného klienta s výnimkou niektorých prípadov, kedy je použitá replikácia)
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Atribút Popis
Protection Status
Text

Súhrnná informácia o stave riešenia ESET na klientovi

Virus Signature DB Verzia vírusovej aktualizácie
Last Threat Alert Posledný incident
Last Firewall Alert Posledný poplach firewallu v ESET Smart Security (zobrazené sú incidenty od úrovne Warning)
Last Event Warning Posledná chybová udalosť
Last Files Scanned Počet kontrolovaných súborov pri poslednom on-demand teste
Last Files Infected Počet infikovaných súborov pri poslednom on-demand teste
Last Files Cleaned Počet vyliečených (alebo odstránených) súborov pri poslednom on-demand teste
Last Scan Date Čas posledného on-demand testu
Restart Request Je vyžadovaný reštart klienta (napr. pri programovej aktualizácii)
Restart Request Date Moment, od ktorého je vyžadovaný reštart klienta
Product Last Started Posledný štart riešenia ESET
Product Install Date Dátum inštalácie riešenia ESET

Roaming User
Klientom s týmto príznakom bude automaticky zaslaná úloha typu „update now” vždy, keď klient
naviaže prvotnú komunikáciu s ERAS (vhodné pre notebooky). Táto aktualizácia je vykonaná, iba
ak je verzia vírusovej databázy klienta staršia, než aktuálne dostupná

New Client Nový pripojený počítač (viď kapitola O záložkách a klientoch všeobecne)
OS Name Názov operačného systému klienta
OS Platform Platforma operačného systému (Windows, Linux, …)
HW Platform 32-bit / 64-bit
Configuration Aktuálna konfigurácia klienta v .xml (vrátane dátumu/času, kedy bola konfigurácia vytvorená)
Protection Status Súhrnný stav riešenia ESET (analogicky zhodné s atribútom Configuration)
Protection Features Stav jednotlivých komponentov riešenia ESET (analogicky zhodné s atribútom Configuration)

System Information Klient zasiela na ERAS systémové informácie (vrátane času, kedy bola informácia o systéme
zaslaná)

SysInspector Stav načítania systémových informácií z programu ESET SysInspector (zobrazuje sa iba pri
klientoch s verziou obsahujúcou tento nástroj)

Custom Info 1, 2, 3
Tu sa zobrazujú administrátorom špecifikované informácie. Je ich možné definovať v Tools >
Server Options… > záložka Advanced > Edit Advanced Settings… > ESET Remote
Administrator > ERA Server > Setup > Other settings > Client custom info 1, 2, 3

Comment Administrátor môže k danému klientovi napísať komentár

Poznámka: Niektoré hodnoty sú skôr informatívneho charakteru a v dobe, kedy na ne administrátor pozerá, nemusia
byť aktuálne (typická situácia: v 7:00 došlo k chybe pri aktualizácii, v 8:00 už prebehla bez problémov). Ide napr. o
hodnoty v stĺpci Last Threat Alert a Last Event Warning. Akonáhle je administrátor s udalosťami zoznámený a
považuje ich za neaktuálne, môže na daný riadok kliknúť pravým tlačidlom myši a z kontextového menu zvoliť voľbu 
Clear Info > Clear “Last Threat Alert” Info alebo Clear “Last Event Warning” Info. Tým odstráni informáciu o
poslednom incidente/udalosti.

Na záložke Clients sú veľmi rozsiahle i možnosti pri poklepaní myšou na ľubovoľného klienta:

General - Významovo zhodné s atribútmi na záložke Clients. Tu je možné definovať Client Name, teda názov, pod
ktorým bude klient vedený v ERA a nepovinný komentár.

Member Of Groups - Táto záložka zobrazuje všetky skupiny, do ktorých klient patrí. Pre viac informácií si pozrite
kapitolu Filtrovanie informácií .

Tasks - Úlohy, ktoré súvisia s daným klientom. Pre viac informácií viď kapitola Úlohy .

Configuration - Tu sa ponúka možnosť prezrieť, popr. vyexportovať existujúcu konfiguráciu klienta do súboru vo
formáte XML. Zároveň sa ponúka variant, kedy je existujúca konfigurácia využitá ako šablóna pre tvorbu novej/
upravenej XML podoby konfigurácie. Pre viac informácií viď kapitola Úlohy .

Protection Status - Súhrnný stav riešení ESET. V niektorých prípadoch ide o „interaktívne“ stavy, kedy je možné
reagovať priamo bez manuálnej definície novej úlohy, ktorá by problém vyriešila.

Protection Features - Stav jednotlivých komponentov riešení ESET (Antispam, personálny firewall, atď.)

System Information - Bližšie informácie o nainštalovanom riešení, o verziách jednotlivých komponentov a pod.

SysInspector - Získanie podrobných informácií o bežiacich a spúšťaných procesoch.

Quarantine - Obsahuje zoznam súborov v karanténe. Súbory v karanténe môžu byť vyžiadané klientom a uložené na
lokálny disk.
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3.4.4   Záložka Threat Log

Tato záložka obsahuje podrobnejšie informácie o jednotlivých incidentoch.

Atribút Popis

Client Name Názov klienta, na ktorom incident nastal
Computer Name Názov stanice/servera (hostname)
MAC Address MAC adresa (sieťového adaptéra)
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia incidentu na ERAS
Date Occurred Čas vzniku incidentu na klientovi
Level Úroveň incidentu
Scanner Názov komponentu riešení ESET, ktorý incident zaznamenal
Object Typ objektu
Name Obvykle adresár, v ktorom bola infekcia zachytená
Threat Obvykle názov zachyteného škodlivého kódu
Action Akcia, ktorá bola s daným objektom prevedená
User Meno užívateľa, ktorý bol identifikovaný pri výskyte udalosti
Information Informácie ohľadom detegovanej infiltrácie
Details Stav načítania logu z klienta

3.4.5   Záložka Firewall Log

Táto záložka obsahuje záznamy z klientskych firewallov.

Atribút Popis

Client Name Názov klienta, na ktorom udalosť nastala
Computer Name Názov stanice/servera (hostname)
MAC Address MAC adresa (sieťový adaptér)
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occurred Čas vzniku udalosti na klientovi
Level Úroveň udalosti
Event Popis udalosti
Source Zdrojová IP adresa
Target Cieľová IP adresa
Protocol Protokol, ktorého sa udalosť týka
Rule Pravidlo, ktorého sa udalosť týka
Application Aplikácia, ktorej sa udalosť týka
User Meno uživateľa, ktorý bol identifikovaný pri výskyte udalosti

3.4.6   Záložka Event Log

V tejto záložke sa nachádzajú všetky systémové udalosti (založené na komponentoch ochrany produktov ESET).

Atribút Popis

Client Name Názov klienta, na ktorom udalosť nastala
Computer Name Názov stanice/servera (hostname)
MAC Address MAC adresa (sieťový adaptér)
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occurred Čas vzniku udalosti na klientovi
Level Úroveň udalosti
Plugin Názov komponentu riešení ESET, ktorý udalosť zaznamenal
Event Popis udalosti
User Meno užívateľa, ktorý bol identifikovaný pri výskyte udalosti
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3.4.7   Záložka HIPS Log

Táto záložka obsahuje záznamy z HIPS u klientov.

Attribute Description

Hips Id ID príslušného zápisu v databáze (ID je vo forme: Číslo HIPS)
Client Name Názov klienta, ktorý nahlásil aktivitu HIPS
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occured Čas vzniku udalosti na klientovi
Level Úroveň udalosti
Application Aplikácia, ktorej sa udalosť týka. Má formát UNC cesty k spustiteľnému súboru aplikácie.
Operation Zistená aktivita ktorá ovplyvňuje aplikáciu.

Target Súbor aplikácie, ktorého sa udalosť týka. Má formát priamej cesty k súboru z priečinka
aplikácie.

Action Akcia ktorú vykonal systém HIPS založená na zvolenom režime/pravidle

Poznámka: Štandardne je logovanie HIPS aktivity vypnuté. Pre zapnutie logovania tejto aktivity alebo zmenu
nastavení prejdite na Tools > Server Options > Server Maintenance >  Log Collecting Parameters .

3.4.8   Device Control Log

Táto záložka obsahuje záznamy z aktivity Ochrany zariadení u klientov.

Attribute Description

Device Control Id ID príslušného zápisu v databáze
Client Name Názov klienta, ktorý nahlásil aktivitu ochrany zariadení
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occurred Čas vzniku udalosti na klientovi
Level Úroveň udalosti
User Meno používateľa ktorého sa udalosť týka
Group Skupina používateľa ktorého sa udalosť týka
Device class Typ výmenného zariadenia (USB kľúč,DVD...)
Device Názov a sériové číslo (ak je dostupné) výmenného zariadenia
Event Udalosť nahlásená systémom ochrany zariadení
Action Akcia ktorú vykonal systém ochrany zariadení

Poznámka: Štandardne je logovanie aktivity Ochrany zariadení vypnuté. Pre zapnutie logovania tejto aktivity alebo
zmenu nastavení prejdite na Tools > Server Options > Server Maintenance >  Log Collecting Parameters .

3.4.9   Záložka Web Control Log

Táto záložka obsahuje záznamy z aktivity Ochrany webu u klientov.

Attribute Description

Web Control Id ID príslušného zápisu v databáze
Client Name Názov klienta, ktorý nahlásil aktivitu ochrany prístupu na web
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occurred Čas vzniku udalosti na klientovi
Level Úroveň udalosti
User Meno používateľa ktorého sa udalosť týka
Group Skupina používateľa ktorého sa udalosť týka
URL URL adresa blokovanej stránky
URL Mask URL maska blokovanej stránky
URL Category URL kategória blokovanej stránky
Action Akcia ktorú vykonal systém ochrany prístupu na web

Poznámka: Štandardne je logovanie aktivity Webovej ochrany vypnuté. Pre zapnutie logovania tejto aktivity alebo
zmenu nastavení prejdite na Tools > Server Options > Server Maintenance >  Log Collecting Parameters .
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3.4.10   Záložka Antispam Log

Táto záložka obsahuje záznamy z aktivity Antispamu u klientov.

Attribute Description

Antispam ID ID príslušného zápisu v databáze (ID je vo forme: Antispam: číslo)
Client Name Názov klienta, ktorý nahlásil aktivitu antispamu
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occured Čas vzniku udalosti na klientovi
Sender E-mailová adresa odosielateľa správy vyhodnotenej ako spam
Recipients Prijímateľ správy vyhodnotenej ako spam
Subject Predmet správy vyhodnotenej ako spam
Score Spam skóre (pravdepodobnosť že sa jedná o spam) v percentách
Reason Dôvod označenia správy ako spam
Action Akcia ktorú vykonal antispam

Poznámka: Štandardne je logovanie Antispamovej aktivity vypnuté. Pre zapnutie logovania tejto aktivity alebo zmenu
nastavení prejdite na Tools > Server Options > Server Maintenance >  Log Collecting Parameters .

3.4.11   Záložka Greylist Log

Táto záložka obsahuje záznamy z aktivity Greylistingu u klientov.

Attribute Description

Greylist Id ID príslušného zápisu v databáze (ID je vo forme: Greylist: číslo)
Client Name Názov klienta, ktorý nahlásil aktivitu greylistingu
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia udalosti na ERAS
Date Occured Čas vzniku udalosti na klientovi
HELO domain Názov domény používaný serverom na identifikáciu voči serveru prijímateľa.
IP address IP adresa odosielateľa správy
Sender E-mailová adresa odosielateľa správy
Recipient E-mailová adresa prijímateľa správy
Action Akcia ktorú vykonal greylisting
Time remaining Čas kým bude správa odmietnutá, alebo verifikovaná a doručená

Poznámka: Štandardne je logovanie aktivity Greylistingu vypnuté. Pre zapnutie logovania tejto aktivity alebo zmenu
nastavení prejdite na Tools > Server Options > Server Maintenance >  Log Collecting Parameters .

3.4.12   Záložka Scan Log

V tejto záložke sa nachádzajú výsledky jednorazových kontrol disku (on-demand scan), ktoré boli vyvolané vzdialene,
lokálne priamo na stanici, alebo prostredníctvom úlohy v plánovači.

Atribút Popis

Scan Id ID príslušného zápisu v databáze (ID je vo forme: Číslo kontroly)
Client Name Názov klienta, na ktorom kontrola prebehla
Computer Name Názov stanice/servera (hostname)
MAC Address MAC adresa (sieťový adaptér)
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia výsledku na ERAS
Date Occurred Čas vzniku výsledku na klientovi
Scanned Targets Ciele kontroly
Scanned Počet skontrolovaných objektov
Infected Počet infikovaných objektov
Cleaned Počet vyčistených (alebo vymazaných) objektov
Status Verdikt kontroly
User Meno používateľa, ktorý bol identifikovaný pri výskyte udalosti
Type Typ používateľa
Scanner Druh kontroly
Details Stav načítania logu z klienta
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3.4.13   Záložka Mobile Log

V tejto záložke sa nachádzajú podrobné záznamy z mobilných telefónov pripojených k ERA serveru.

Atribút Popis

Mobile Id Sieťové ID mobilného zariadenia
Client Name Názov klienta, na ktorom kontrola prebehla
Computer Name Názov stanice/servera (hostname)
MAC Address MAC adresa (sieťového adaptéra)
Primary Server Názov ERA servera, s ktorým klient priamo komunikuje
Date Received Čas prijatia výsledku na ERAS
Date Occurred Čas vzniku výsledku na klientovi
Level Ciele kontroly
Log Type Typ záznamu (napr. záznam Security Audit, záznam SMS Antispam)
Event Popis udalosti
Object Type Objekt, ktorému je udalosť priradená (napr. SMS, súbor, ...)

Object Name Príslušný objekt, ktorému je udalosť priradená (napr. tel. číslo odosielateľa SMS, cesta k
súboru, ...)

Action Vykonaná akcia (alebo chyba, ktorá nastala) počas udalosti

3.4.14   Záložka Quarantine

V tejto záložke sa nachádzajú všetky položky karantény v sieti.

Atribút Popis

Quarantine Id ID číslo objektu v karanténe, prideľované podľa poradia výskytu
Hash Kontrolný súčet súboru
DateReceived Čas prijatia udalosti na ERAS
Occurred First Čas od prvého výskytu objektu v karanténe na klientovi
Occurred Last Čas od posledného výskytu objektu v karanténe na klientovi
Object Name Obvykle adresár, v ktorom bola infekcia zachytená
File Name Názov súboru v karanténe
Extension Typ prípony súboru v karanténe
Size Veľkosť súboru v karanténe
Reason Dôvod, prečo je súbor v karanténe - zvyčajne popis vírusovej hrozby
Client Count Počet klientov, ktorí majú daný objekt v karanténe
Hits Počet, koľkokrát bol daný objekt umiestnený do karantény
File Indikuje, či bol objekt vyžiadaný na stiahnutie na server

Poznámka: Prosím, berte do úvahy, že polia Obj ect Name, File Name a Extension zobrazujú iba prvé tri objekty. Pre
podrobnejšie informácie si otvorte okno s vlastnosťami stlačením klávesu F3 alebo dvojitým kliknutím na vybratú
položku.

Centralizovaná karanténa poskytuje prehľad súborov v karanténe, ktoré sú uložené lokálne na klientoch s možnosťou
ich vyžiadania. Keď je niektorý súbor vyžiadaný, je nakopírovaný na ERA server v bezpečnej, šifrovanej forme. Kvôli
bezpečnosti sa dešifrovanie súboru vykonáva pri ukladaní na disk. Pre viac informácií, ako pracovať so súbormi v
karanténe, viď kapitola  Restore/Delete from Quarantine Task .

Poznámka: Centralizovaná karanténa vyžaduje mať na klientoch nainštalovanú verziu EAV/ESS 4.2 alebo novšiu.

3.4.15   Záložka Tasks

Význam tejto záložky je popísaný v časti venovanej úlohám . Pokiaľ ide o jednotlivé atribúty, tak:

Atribút Popis

State Stav úlohy (Active = stále sa uplatňuje, Finished = klienti úlohu prevzali)
Type Informuje o type úlohy
Name Názov úlohy
Description Popis úlohy
Date to deploy Čas a dátum vykonania úlohy
Date Received Čas prijatia úlohy na ERAS
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Details Stav načítania logu o úlohe
Comment Administrátor môže k danému klientovi napísať komentár

3.4.16   Záložka Reports

Záložka Reports sa používa pri prevádzaní štatistických informácií do grafov alebo tabuliek. Tieto môžu byť uložené a
spracované neskôr vo formáte Comma Separated Value (.csv) použitím fukcionalít ERA na vytvorenie grafov a
grafických výstupov. Štandardne ukladá ERA výstupy vo formáte HTML. Väčšina reportov súvisí s infiltráciami  ktoré sú
generované zo záložky Threat log.

1. Dashboard  Templates – Šablóny pre web dashboard reporty. Dashboard je sada reportov ktoré sú dostupné
online použitím webového prehliadača. Výzor dashboardov  sa dá plne prispôsobiť pre každého administrátora.
Poklepaním na šablónu sa zobrazí jej náhľad, ako bude použitá v dashboarde.

2. Report Templates – Šablóny pre statické reporty. Vo vrchnej časti okna Console v sekcii Report templates môžete
vidieť názvy už vytvorených šablón. Vedľa názvov  šablón sú zobrazené informácie o čase/intervale generovania
reportu. Môžete vytvárať nové reporty alebo modifikovať preddefinované šablóny (ukázané nižšie):

Clients Overview – Zobrazuje stav ochrany u všetkých klientov.

Clients with Active Threats – Zobrazuje klientov s aktívnymi hrozbami (hrozbami ktoré neboli vyliečené počas
kontroly) spolu s informáciami o aktívnych hrozbách.

Comprehensive Network Attacks Report – Zobrazuje celkový prehľad o sieťových útokoch.

Comprehensive SMS Report – Zobrazuje celkový prehľad o SMS spamoch.

Comprehensive SPAM Report – Zobrazuje celkový prehľad o e-mailových spamoch.

Comprehensive Threats Report – Zobrazuje celkový prehľad o všetkých nájdených hrozbách.

Custom Info Summary – Zobrazuje celkový prehľad s nadefinovanými informáciami (musí byť nastavené
administrátorom).

Top Problematic Clients – Zobrazuje klientov s najväčším počtom problémov (založené na informáciách vyššie).

Kliknutím na Default Templates obnovíte prednastavené reporty do ich pôvodného stavu (toto neovplyvní
používateľom vytvorené šablóny).

Options

Kliknite na Generate Now (V záložke Options) pre okamžité vygenerovanie reportu bez ohľadu na naplánovaný čas.

Report 

Type – Typ reportu založený na prednastavených šablónach. Môže byť zmenený pre prednastavené šablóny
alebo zvolený pre nové šablóny. Kliknutie na ... (vedľa tejto mžnosti) ukáže reporty ktoré môžu byť použité pre Custom
Comprehensive report.

Style – Pre zmenu farieb a výzoru reportu použite túto možnosť.

Filter

Target clients - Reporty môžu zbierať informácie od všetkých klientov (All) alebo iba od vybraných klientov (
Only Selected Clients/Servers/Groups),prípadne  môžete vylúčiť určitých klientov/servery/skupiny (Exclude Selected
Clients/Servers/Groups). Klientov/servery/skupiny špecifikujte po kliknutí na ... vedľa rozbaľovacieho menu Target
clients v okne Add/Remove.

Threat – Reporty môžu zbierať informácie o všetkých hrozbách (All), vybraných hrozbách (Only Selected
Threats) alebo vylúčiť isté hrozby (Exclude Selected Threats). Hrozby špecifikujte po kliknutí na ... vedľa
rozbaľovacieho menu Add/Remove.

Dodatočné možnosti môžu byť nakonfigurované po kliknutí na Additional Settings… . Tieto nastavenia sa najčastejšie
viažu k informáciám v hlavičke a typom grafických diagramov. Dáta je ale možné tiež filtrovať podľa stavu zvolených
atribútov a taktiež zvoliť si výstupný formát reportov (.html, .csv).

34



33

Interval

Current – Do reportu sa zapíšu dáta iba zo zvoleného časového intervalu, tzn., ak je report vytvorený v stredu a
interval je nastavený na aktuálny týždeň - Current Week,  zapíšu sa udalosti z dní nedeľa, pondelok, utorok, streda.

Completed – Do reportu sa zapíšu dáta iba zo zvoleného uzavretého časového intervalu (napríklad celý mesiac
august, celý tyždeň od nedele do soboty, etc.). Ak je zvolená možnosť Add also the current period, report bude
obsahovať udalosti z posledného skončeného časového intervalu do vytvorenia reportu.

Príklad:

Chceme vytvoriť report ktorý bude obsahovať udalosti z posledného kalendárneho týždňa, teda od nedele do soboty.
Chceme aby sa report vygeneroval nasledujúcu stredu (po nedeli). V záložke Interval zvolíme možnosti Completed a 1
Weeks. Odstránťe možnosť Add also the current period. V záložke Scheduler nastavte frekvenciu - Frequency na
Weekly a zvoľte Wednesday. Dodatočné nastavenia nakonfigurujte podľa uváženia administrátora.

From / To – Toto nastavenie definuje interval z ktorého sa vygeneruje report.

Scheduler

Frequency – Umožní vám definovať a nastaviť automatické reporty zo zvolených intervalov.

Po naplánovaní reportu kliknite na Select Target… pre zvolenie cesty kam sa report uloží. Reporty môžu byť uložené
do ERAS (prednastavené), poslané e-mailom na určitú adresu alebo exportované do priečinka. Posledná možnosť je
užitočná ak chcete reporty posielať do zdieľaného priečinka vo vašom intranete kde sú dostupné zamestnancom. Je
možné použiť premenné (%) v zadávaní cesty k priečinku. Premenné nerozlišujú veľké a malé písmená. Tieto premenné
pridávajú dodatočné informácie k vašim reportom. Ak cestu k priečinku ukončíte symbolom "\" , reporty sa budú
ukladať priamo do tohto priečinku a prepisovať. Nasledujúce premenné sú podporované:

Premenná Popis

%INTERVAL% Interval z ktorého sa generuje report, ako bol zapísaný z
CReport::GetIntervalString(INTERVALSTRING_FOLDER).

%DATE% Aktuálny dátum ("YYYY-MM-DD").

%TIME% Aktuálny čas ("HH-MM-SS").

%DATETIME% Aktuálny dátum a čas ("YYYY-MM-DD HH-MM-SS").

%TIMESTAMP% Aktuálny dátum a čas, unixtime v hexadecimálnom zápise,
8 znakov.

%RND4% Náhodné čísla, 4 čísla, takmer unikátne (neodporúčané).

%DDATE% Aktuálny dátum, zhustený ("YYYYMMDD").

%DTIME% Aktuálny čas, zhustený ("HHMMSS").

%YEAR%, %MONTH%, %DAY%, %HOUR%, %MINUTE%, %
SECOND%

Aktuálny dátum / dátum ako čísla (4 pre rok, 2 pre iné).

%COUNTER% 5-číselné počítadlo, začína 1.

%COUNTER1%, %COUNTER2%, %COUNTER3%, %
COUNTER4%, %COUNTER5%

1/2/3/4/5-číselné počítadlo, začína 1.

%CCOUNTER% 5-číselné podmienené počítadlo (1 opakovanie je vymazané,
2 opakovanie je "00002")

%CCOUNTER1%, %CCOUNTER2%, %CCOUNTER3%, %
CCOUNTER4%, %CCOUNTER5%

1/2/3/4/5-číselné podmienené počítadlo.

%UCOUNTER% 5-číselné počítadlo s podtržníkom (1 opakovanie je
vymazané, 2 opakovanie je "_00002")

%UCOUNTER1%, %UCOUNTER2%, %UCOUNTER3%, %
UCOUNTER4%, %UCOUNTER5%

1/2/3/4/5-číselné počítadlo s podtržníkom.

%% Jediný znak %.

Napríklad, ak zadáte cestu k reportu vo formáte : C:\Reports\%INTERVAL%_%COUNTER%", názvy súborov budú C:
\Reports\Day 2012-02-02_00001; C:\Reports\Day 2012-02-02_00002 a tak ďalej.
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Pre posielanie vygenerovaných reportov e-mailom musí byť nastavený SMTP server a adresa odosielateľa v Tools >
Server Options > Other settings.

3. Generated Reports – Vygenerované reporty si môžete pozrieť v záložke Generated Reports. Pre viac možností,
zvoľte individálne (alebo viaceré) reporty a kontextové menu (pravý klik). Reporty sa dajú zoradiť podľa mena Report
Name, dátumu Date kedy bol report vygenerovaný, mena šablóny Template Name a umiestnenia Location
reportu. Kliknite na Open alebo dvojkliknite na report v zozname. Kliknutie na report ukáže malý nahľad v spodnej
časti (ak je táto možnosť povolená).

Šablóny umiestnené v zozname Favorites môžu byť použité pre okamžité generovanie reportov. Pre presunutie šablón
do obľúbených, pravým klikom kliknite na report a zvoľte Add to Favorites z kontextového menu.

3.4.16.1   Dashboard

Dashboard je sada reportov ktoré sú automaticky obnovované novými informáciami a dávajú celkový prehľad o stave
vášho systému (server a klienti). Každý používateľ s prístupom do ERAC a prihlsovacími údajmi má individuálne
dashboardy ktoré si môže plne prispôsobiť. Tieto nastavenia sú ukladané priamo na server, takže používateľ k ním má
prístup z každého prehliadača a miesta.

Dashboard štandardne používa ERA HTTP server a komunikuje cez port 443. Porty a certifikáty (for HTTPS) môžu byť
zmenené v Advanced Server options v ERA konzole.  Dashboard a Dashboard connection options sú tiež prístupné
priamo z hlavného okna ERAC z lišty nástrojov (modrá ikona).

Poznámka: Administrátor musí pripraviť šablónu pre každý report predtým, ako sa bude dať použiť v dashboarde. Inak
sa môže stať že dáta nebudú zobrazené správne.

Poznámka: Štandardne používa Dashboard protokol https so self-signed certifikátom. Preto sa vám može stať že
webový prehliadač zobrazí hlášku: The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate
authority. Pri používaní HTTP sa používateľské mená a heslá prenášajú v nešifrovanom texte. To môže byť čiastočne
nebezpečné  pri používaní prihlasovacích údajov Windows/Doména.

Inštalátor pre vás môže vygenerovať self-signed certifikát. Niektoré webové prehliadače môžu zobraziť varovnú hlášku
pri spojení so self-signed certifikátom. Je tiež možné poskytnúť svoj vlastný certifikát počas pokročilej inštalácie alebo aj
neskôr použitím ESET Konfiguračného Editora. Tento certifikát môže byť podpísaný dôveryhodnou certikačnou
autoritou alebo pomocou vášho certificate rootu. Podporované sú nasledovné X.509 certifikáty a súkromné kľúče:

ASN – ASN.1 DER zakódovaný certifikát a kľúč v separátnych súboroch.

PEM – Base64 kódované ASN s ďalšími hlavičkami, certifikát a kľúč v separátnych súboroch.

PFX – Certifikát a kľúč v jednom súbore.

Nie je možné použiť certifikáty a kľúče v inom formáte.Protokol zmeňte na http kliknutím na Dashboard (modrá ikona)
v hlavnom programovom okne ERAC a následne na  Configure..., alebo definujte svoj vlastný certifikát (vo formáte
PEM, X.509 zakódovanom base64) pomocou ESET Konfiguračného Editora (Tools > Server > Options > Advanced >
Edit Advanced Settings... > Remote Administrator > ERA Server > Settings > Dashboards > Local certificate key/
Local certificate).

Poznámka: Dashboard podporuje protokol IPv6. Napríklad, http://[::1]:8080.

Sada prednastavených šablón (nižšie)  pre Dashboard, prípadne je možné vytvoriť používateľské šablóny.
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Antispam Action Summary – Celkový prehľad aktivity antispamového jadra.
Antispam Score composition – Zobrazí zostavu spam skóre a počet hodnotených správ.
Client Connection Overview – Zobrazí prehľad pripojení klientov podľa času a stavu pripojenia.
Client CustomInfo 1 Summary – Celkový prehľad používateľom nadefinovanej aktivity (musí byť špecifikovaná).
Client CustomInfo 2 Summary – Celkový prehľad používateľom nadefinovanej aktivity (musí byť špecifikovaná).
Client CustomInfo 3 Summary – Celkový prehľad používateľom nadefinovanej aktivity (musí byť špecifikovaná).
Clients of Groups – Zobrazí klientov vybraných skupín.
Clients of Groups to All – Zobrazí pomer medzi počtom klientov v určitej skupine k celkovému počtu klientov (v
percentách). 
Clients with Active Threats – Zobrazí klientov s aktívnymi hrozbami (nevyličenými počas kontroly) spolu s
informáciami o týchto hrozbách.
Greylist Action Summary – Zobrazí greylistované správy a vykonané akcie.
Managed and Unmanaged Computers – Zobrazí počítače ktoré sa pripájajú na ERA Server (managed computers) a
počítače ktoré sa nepripájajú (unmanaged computers). Založené na vyhľadávacej úlohe (default search task).
Os Name Summary – Zobrazí počet a typ klientských operačných systémov.
Product Summary – Zobrazí počet a typ klientských bezpečnostných produktov.
Protection Status Summary – Zobrazí počet klientov a ich stav ochrany.
SMS Spam Progress – Vývoj počtu SMS spamov v čase.
Server Database Load – Zobrazí celkový sumár času kedy bola databáza vyťažovaná vláknami (all threads).
Server Database Queries – Zobrazí počet SQL queries vykonaných na databáze.
Server Hardware Load – Zobrazí vyťaženie procesora a operačnej pamäte servera.
Server Status Monitoring – Zobrazí stav servera s informáciou o verzii vírusovej databázy.
Threats Comparative Progress – Vývoj počtu určitých incidentov v čase (podľa filtra) porovnaný s celkovým počtom
incidentov.
Threats Progress – Vývoj počtu incidentov v čase.
Threats By Obj ect – Počet hlásení o hrozbách podľa vektoru útoku (e-maily, súbory, boot sectory).
Threats By Scanner – Počet hlásení o hrozbách z jednotlivých modulov ochrany.
Top Clients by Disconnection – Zobrazí klientov podľa najstaršieho dátumu pripojenia sa na ERA server.
Top Clients with most Network Attacks –  Zobrazí klientov s najväčším počtom útokov cez sieť.
Top Clients with most SMS Spam – Zobrazí klientov s najväčším počtom SMS spamou.
Top Clients with most Spam – Zobrazí najčastejších prijímateľov spamov.
Top Clients with most Threats – Prehľad klientov, na ktorých bol zaznamenaný najvyšší počet incidentov.
Top Greylist Mail Recipients – Prehľad klientov, na ktorých bol zaznamenaný najvyšší počet greylistovaných mailov.
Top Greylist Mail Senders – Prehľad odosielateľov najväčšieho počtu greylistingových mailov.
Top Network Attacks – Prehľad najčastejších útokov cez sieť.
Top Network Attacks Sources – Prehľad zdrojov, z ktorých najčastejšie pochádzajú útoky cez sieť.
Top SMS Spammers – Zobrazí najčastejších SMS spammerov pre vybrané ciele.
Top Spam Recipients – Zobrazí najčastejších prijímateľov SMS spamov.
Top Spam Senders – Zobrazí najčastejších spammerov pre vybrané ciele.
Top Threats – Prehľad najviac hláseného malware.
Top Threats by Spread – Prehľad najviac rozšíreného malware.
Top Users with most Threats – Prehľad používateľov, pod ktorými bol zaznamenaný najvyšší počet incidentov.
Unregistered Computers – Zobrazí všetky nespravované počítače - počítače, ktoré sa nepripájajú na ERA Server.
Zobrazuje tiež čas, kedy boli nespravované počítače nájdené.

Existujúce šablóny reportov môžu byť importované/exportované z/do .xml súboru kliknutím na Import.../Export... .
Konflikty v názvoch počas importovania (existujúce a importované šablóny s rovnakým menom) sú riešené pridaním
náhodného stringu do názvu importovanej šablóny.

Pre uloženie nastavení vytvorených šablón kliknite na Save alebo Save as…. Ak vytvárate novú šablónu, kliknite na
Save as… a zadajte názov šablóny. Kliknutím na Default Templates obnovíte prednastavené šablóny do ich
pôvodného stavu (toto neovplyvní používateľom vytvorené šablóny).

Options

Preview Report – Kliknutie na toto tlačidlo vygeneruje dashboard report a ukáže náhľad.

Report 

Type – Typ reportu, založený na prednastavených šablónach. Môže byť nastavený podľa prednastavených
šablón pre vytváranie používateľských šablón.

Filter
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Target clients – Reporty môžu zbierať informácie od všetkých klientov (All) alebo iba od vybraných klientov (
Only Selected Clients/Servers/Groups),prípadne  môžete vylúčiť určitých klientov/servery/skupiny (Exclude Selected
Clients/Servers/Groups). Klientov/servery/skupiny špecifikujte po kliknutí na ... vedľa rozbaľovacieho menu Target
clients v okne Add/Remove.

Threat – Reporty môžu zbierať informácie o všetkých hrozbách (All), vybraných hrozbách (Only Selected
Threats) alebo vylúčiť isté hrozby (Exclude Selected Threats). Hrozby špecifikujte po kliknutí na ... vedľa
rozbaľovacieho menu Add/Remove.

Dodatočné možnosti môžu byť nakonfigurované po kliknutí na Additional Settings… . Tieto nastavenia sa najčastejšie
viažu k informáciám v hlavičke a typom grafických diagramov. Dáta je ale možné tiež filtrovať podľa stavu zvolených
atribútov a taktiež zvoliť si výstupný formát reportov (.html, .csv).

Interval

Time - Last X Minutes/Hours/Days/Weeks/Months/Years (Posledných X minút/hodín/dní/týždňov/mesiacov/rokov)
z ktorých informácie sa budú nachádzať v reporte. Čas je založený na čase informácie kedy ju zaznamenal ERA Server.

Refresh

Browser Refresh Interval – Zvoľte si časový interval obnovovania dát zo servera vo vašom prehliadači.
Server Refresh Interval – Zvoľte si časový interval obnovovania dát ktoré zbiera server.

3.4.16.1.1   Dashboard Web Servers List

Kliknutím na šípku vedľa ikony Dashboard v hlavnom menu nakonfigurujte možnosti spojenia Dashboard Web Servers
.

Dashboard Web Servers – Zoznam všetkých dostupných dashboard web serverov.

Remove  – Kliknutím na toto tlačidlo odstránite zvolený dashboard web server zo zoznamu.

Set As Default – Priradí zvolený dashboard web server ako prednastavený. Bude dostupný ako prvý v rozbaľovacom
menu (po kliknutí na šípku vedľa ikony Dashboard) a otvorí sa po klinutí na samotnú ikonu Dashboard.

Protocol – Zvoľte si protokol http alebo https so self signed certifikátom. 

Host name or IP address – Zobrazí Host name alebo IP adresu zvoleného dashboard web servera. Prípadne zadajte
nové Host name alebo IP adresu a kliknite na Add/Save pre  uloženie informácií a pridanie dashboard web servera do
zoznamu.

Comment – Nepovinný komentár/popis pre zvolený dashboard web server.

Poznámka: Dashboard podporuje protokol IPv6. Napríklad, http://[::1]:8080.

3.4.16.2   Example report scenario

Pre udržanie najvyššej úrovne bezpečnosti siete vášho klienta potrebujete mať dobrý prehľad o stave jej bezpečnosti.
Jednoducho si môžete vytvoriť reporty so všetkými detailmi o infiltráciách, aktualizáciách, klientskych verziách
produktov, atď. (pre viac informácií si pozrite kapitolu Záložka Reports ). Typicky, týždenný report poskytne všetky
dôležité informácie. Môže však nastať situácia, ktorá vyžaduje opatrnosť, napríklad pri nájdení infiltrácie.

Na ukážku si vytvoríme parametrickú skupinu s názvom Karanténa. Táto skupina bude obsahovať iba počítače, na
ktorých bola nájdená a odstránená infiltrácia počas poslednej on-demand kontroly. Nastavte túto podmienku
označením možnosti HAS Last Scan Found Threat. Pre vytvorenie tejto parametrickej skupiny postupujte podľa
inštrukcií v kapitole Parametrické skupiny .

Poznámka: Keď budete vytvárať skupinu Karanténa, uistite sa, že voľba Sticky je neaktívna. Počítač bude dynamicky
priradený do tejto skupiny a vylúčený, keď už nebude spĺňať dané podmienky.

Vytvorte report Počítače v karanténe. Pre vytvorenie reportu pre túto parametrickú skupinu, postupujte podľa inštrukcií
v kapitole Záložka Reports . 

Špecifické nastavenia pre náš príklad sú nasledovné:

Záložka Options:
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Type: Quarantine Report with Details
Style: Blue Scheme
Target clients: Only Selected Groups
Threat: n/a

Záložka Interval:

Current: Day
Záložka Scheduler:

Frequency: Daily
Every: 1 day

Tip: Výsledok môžete uložiť do databázy reportov, alebo si môžete nastaviť adresár, kde sa uložia kópie reportov.
Reporty tiež môžu byť zaslané e-mailom. Všetky tieto nastavenia sú dostupné po stlačení tlačidla Select Target….

Vygenerované reporty sa dajú prehliadať na záložke General Reports v sekcii Reports.

Zhrnutie: Vytvorili sme parametrickú skupinu Karanténa obsahujúcu počítače, na ktorých sa našla infiltrácia pri
poslednej on-demand kontrole. Ďalej sme si vytvorili automatický report, ktorý nás denne informuje, ktoré počítače
patria do skupiny Karanténa, čo nám dáva dobrý prehľad o stave sieti u klienta, takže môžeme proti potenciálnym
hrozbám účinne zasiahnuť.

Tip: Ak chcete vidieť detaily posledného logu kontroly, môžete použiť typ reportu Scan Report with Details.

3.4.17   Záložka Remote Install

Táto záložka ponúka niekoľko možností pre vzdialenú inštaláciu ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus
na klientoch. Pre viac informácií prejdite na kapitolu Vzdialená inštalácia .

1. Pre vyhľadávanie počítačov môžete použiť prednastavenú vyhľadávaciu úlohu (search task) alebo vytvoriť novú. Pre
vytvorene novej úlohy kliknite na New search...  ktorý spustí Prehľadávanie siete - Network Search Task Wizard .
Pre spustenie vyhľadávacej úlohy kliknite na Run.

2. Výsledky vyhľadávania je možné vyhľadať cez filter Search result filter v spodnej časti okna. Filtrovanie výsledkov
neovplyvní samotnú vyhľadávaciu úlohu. Rozšírené vyhľadávacie kritériá:

Unregistered computers – Zobrazí počítače ktoré nie sú uložené v serverovej databáze.

Clients with last connected warning – Zobrazí počítače ktoré nie sú uložené v serverovej databáze a vyvolali
varovnú hlášku - last connected warning.

Hide ignored computers – Štandardne je táto možnosť povolená. Počítače presunuté do ignore listu
administrátorom (pomocou kontextového menu, kde je možné tiež spravovať tento zoznam) ostanú skryté.

3. Výsledky vyhľadávanie pre aktívnu vyhľadávaciu úlohu sú zobrazené v sekcii Computers. Odtiaľto môžete spravovať
inštalačné balíky a spúšťať vzialenú push inštaláciu pomocou kontextového menu.

Kontextové menu (pravý klik) záložky Computers ponúka nasledovné možnosti:

Manage Packages – Spustí Installation Package Editor. Prejdite na kapitolu Inštalačné balíky  pre viac
informácií.

Upgrade Windows client – Spustí úlohu upgrade task. Použite túto možnosť ak chcete inštalovať novšiu verziu
klientského produktu cez staršiu.

Diagnostics of Windows Push Installation – Skontroluje dostupnosť klientov a služieb používaných pri vzdialenej
inštalácii. Pre viac informácií prejdite na kapitolu Diagnostika vzdialenej inštalácie .

Windows Push installation - Spustí vzdialenú push inštaláciu  pre klientov s operačným systémom Windows.

Linux/Mac Push Installation - Spustí vzdialenú push inštaláciu pre klientov s operačným systémom Linux/Mac. Táto
funkcionalita zatiaľ nie je plne podporovaná.

Export to Folder or Logon Script – Prejdite na kapitolu Vzdialená inštalácia cez logon/email .

Send via E-mail – Prejdite na kapitolu Vzdialená inštalácia cez logon/email .

Set Default Logon for E-mail and Logon Script Installations – Otvorí okno Default Logon kde môžete zadať
používateľské meno a heslo administrátora cieľového počítača.
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Properties – Otvorí okno Client Properties so všetkými dôležitými informáciami ohľadne klientov.

Pre viac informácií ohľadne kontextového menu, prejdite na kapitolu Kontextové menu .

Poznámka: V kontextovom menu tejto záložky je možnosť push inštalácie pre Linux/Mac. Táto možnosť nie je zatiaľ
plne podporovaná (napríklad, konfigurácia inštalačného balíka)  súčasnými verziami linux/mac klientov a bude
dostupná neskôr.

3.4.17.1   Prehľadávanie siete - Network Search Task Wizard

Úloha pre vyhľadávanie v sieti - search task je sada parametrov pomocou ktorých prebieha vyhľadávanie vo vašej sieti.
Vytvorené úlohy sú ukladané na server, a teda dostupné všetkým používateľom konzoly.

Môžete použiť prednastavenú úlohu ktorá sa spúšťa pravidelne (prípadne je možné ju spustiť manuálne) a prehľadáva
celú vašu sieť. Výsledky vyhľadávania tejto úlohy sú ukladané na serveri. Táto úloha môže byť upravovaná, ale pokiaľ ju
spustíte je to možné až po jej ukončení.

Parametre prispôsobenej úlohy sú uložené na serveri, ale výsledky vyhľadávania sa posielajú iba na konzolu odkiaľ bola
spustená. Tieto úlohy je možné spúšťať iba manuálne.

1. Zvoľte si typ vyhľadávacej úlohy:

Network scan template – Vytvorí novú úlohu s novým menom a súborom parametrov ktoré budú uložené na
serveri. Výsledky vyhľadávania nie sú ukladané, spustenie novej úlohy obnoví zoznam výsledkov vyhľadávania -
klientov dostupných v sieti.

Temporary network search task – Vytvorí dočasnú úlohu, ktorá nie je uložená a po ukončení konzoly sa vymaže.

2. Ďalej si zvoľte metódu prehľadávania siete (je možné zvoliť si viacero metód súčasne):

Active Directory search – Táto možnosť vám umožní prehľadávať určité vetvy active directory, je možné tiež zahrnúť
vypnuté počítače - include disabled computers.

Windows Networking (Wnet) – Hľadá počítače vo vašej sieti Windows.

Shell –  Hľadá počítače v network locations (windows network neighborhood).

IP Address search – Umožní vám vyhľadávať pomocou rozsahu IP adries/IP masky - IP range / IP mask alebo
definovať vlastný zoznam IP adries - custom IP address list. Počítače  sú vyhľadávané podľa prístupu na ich porty
(ktoré sa dajú zmeniť). Môžete tiež použiť ping (táto metóda je odporúčaná pre vyhľadávanie linuxových počítačov).

Custom computer list search – Importujte vlastný zoznam počítačov, Network Search Task Wizard akceptuje
zoznamy vo formáte *.txt.

Klikntím na Finish uložte vyhľadávaciu úlohu, buď dočasne (Temporary network search task) alebo na stálo (Network
scan template). Pre uloženie a spustenie kliknite na Finish & Run. Pre spustenie úlohy kliknite na Run v záložke Remote
install.

Poznámka: Ak je služba (ERA) spúšťaná pod lokálnym účtom, môže sa stať že vyhľadávanie Shell a Wnet nevráti žiadne
výsledky. To je z dôvodu nedostatočných práv tohto účtu pre takéto vyhľadávanie. Riešením je zmena používateľského
účtu alebo zmena metódy vyhľadávania.
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3.4.17.2   Inštalačné balíky

Tvorba inštalačných balíčkov sa realizuje cez ERAC, avšak fyzicky sú „balíčky“ vo väčšine prípadov uložené priamo na
ERA serveri, konkrétne v adresári:

%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Eset\Eset Remote Administrator\Server\packages

Pre spustenie inštalačných balíčkov cez ERAC, kliknite na záložku Remote Install, vyberte záložku Computers a kliknite
pravým tlačidlom na myši hocikde do obsahu záložky. Zvoľte Manage packages z kontextového menu.. Otvorí sa
okno Installation Packages Editor.

Každý inštalačný balík je identifikovaný názvom (Name, na obrázku vyššie v časti 1). Ďalšie časti dialógu súvisia s
obsahom balíka, ktorý bude automaticky uplatnený v momente, kedy sa daný balík podarí niektorou z ciest dopraviť na
stanicu. Obsahom balíka sú teda:

Inštalačné súbory (2) klientskeho riešenia ESET.

Konfiguračný .xml súbor pre klientske riešenia ESET (3).

Parametre príkazového riadka pre inštalačný balíček (4).

Rozbaľovacie menu Type v časti 1 rozširuje možnosti ERA. Okrem vzdialenej inštalácie je možné zabezpečiť aj vzdialenú
odinštaláciu klientskych riešení ESET voľbou Uninstall ESET Security Products and NOD32 version 2, prípadne
vzdialene inštalovať externé aplikácie zvolením Custom package. Toto je obzvlášť užitočné, ak chcete spustiť rôzne
skripty a spustiteľné súbory na vzdialenom počítači, vrátane odinštalačných nástrojov pre bezpečnostné produkty
tretích strán, alebo samostatné čistiace nástroje. Môžete špecifikovať vlastné parametre príkazového riadka pre
Package Entry File. Pre viac informácií viď kapitola Inštalácia produktov tretích strán prostredníctvom ERA .

Ku každému balíku automaticky vzniká tzv. ESET Remote Installer, tj. agent, ktorého úlohou je zabezpečiť hladký
priebeh inštalácie a komunikácie medzi cieľovou stanicou a ERAS. Po technickej stránke ide o krátky súbor einstaller.exe,
v ktorom je pevne zapísaný názov ERA serveru, názov a typ inštalačného balíku, ku ktorému sa viaže. Presný význam
agenta je popísaný v nasledujúcich kapitolách.

Existuje rad parametrov, ktorými je možné priebeh inštalácie ovplyvniť. Tieto parametre je možné použiť počas priamej
inštalácie, kedy je administrátor fyzicky prítomný pri takýchto staniciach, avšak aj v prípade vzdialenej inštalácie. Potom
sú tieto parametre určené vopred počas tvorby inštalačných balíčkov a počas inštalácie sú na stanici vnútené
automaticky. Parametre ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus – tieto je možné zapisovať za inštalačný
súbor .msi (napr. eav_nt64_ENU.msi /qn):

/qn - Tichý režim inštalácie bez zobrazenia dialógových okien.
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/qb! - Užívateľ nemá možnosť inštaláciu ovplyvniť, avšak jej priebeh je znázornený indikátorom priebehu (stav
inštalácie v %).

REBOOT =”ReallySuppress” – Zakáže reštart PC po dokončení inštalácie.

REBOOT =”Force” – Vynúti reštart PC po dokončení inštalácie.

REMOVE=... – Zabráni inštalácii zvolených komponentov:

Emon – Ochrana poštových klientov
Antispam – Antispamová ochrana
Dmon – Ochrana dokumentov
ProtocolScan – Filtrovanie protokolov
Firewall – Personálny firewall
eHttpServer – Aktualizačný mirror server
eDevmon – Ochrana zariadení
MSNap – Microsoft NAP
eParental – Ochrana prístupu na web
eScan – Kontrola počítača
eAmon – Rezidentná ochrana

REBOOTPROMPT =”” – Na vykonanie reštartu po dokončení inštalácie sa opýta (nemôže byť použité spolu s /qn).

ADMINCFG =”path_to_xml_file” – Pri inštalácii bude použité .xml nastavenie riešení ESET z definovaného súboru.
Pri vzdialenej inštalácii nie je potrebné tento parameter používať. Inštalačný balík obsahuje vlastnú .xml konfiguráciu,
ktorá bude automaticky pri inštalácii vnútená.

PASSWORD=”password” – Tento parameter je potrebné zadať, ak sú nastavenia ESS/EAV chránené heslom.

Parametre pre staršie riešenia ESET NOD32 Antivirus vo verzii 2.x je možné zapisovať za súbor setup.exe, ktorý je možné
spolu s ostatnými získať extrakciou inštalačného súboru (napr. setup.exe /silentmode):

/SILENTMODE – Tichý režim inštalácie bez zobrazenia dialógových okien.

/FORCEOLD – Prípadnú reinštaláciu vykoná aj v prípade, že práve inštalovaná verzia bude staršia než existujúca.

/CFG =”path_to_xml_file” – Pri inštalácii bude použité .xml nastavenie riešení ESET z definovaného súboru. Pri
vzdialenej inštalácii nie je potrebné tento parameter používať. Inštalačný balík obsahuje vlastnú .xml konfiguráciu,
ktorá bude automaticky pri inštalácii vnútená.

/REBOOT – Vynúti reštart PC po dokončení inštalácie.

/SHOWRESTART – Na vykonanie reštartu po dokončení inštalácie sa opýta. Parameter je možné použiť len v
kombinácií s parametrom SILENTMODE.

/INSTMFC – Doinštaluje potrebné MFC knižnice na operačný systém Microsoft Windows 9x, ktoré sú potrebné pre
správny chod programu ERA. Parameter môže byť použitý vždy, aj keď sú MFC knižnice k dispozícii.

Poznámka: Ak je u klientov povolené UAC,štandardné nastavenie UAC na Windows Vista/7/2008 vyžaduje potvrdenie
používateľa pri vykonaní každej úlohy. Pri pokuse vzdialene inštalovať klientské bezpečnostné riešenia s vyššie
uvedenými parametrami môže spôsobiť vyskakujúce okno vyžadujúce potvrdenie používateľa. Použite nasledujúci
príkaz aby ste sa vyhli podobnému scenáru: C:\Windows\System32\msiExec.exe -i cesta_ku_msi_súboru /qb!
ADMINCFG="cesta_ku_xml_súboru" REBOOT="ReallySupress"  kde C:\Windows\System32\msiExec.exe -i je spúštací súbor
inštalátora windows s inštalačným parametrom a cesta_ku_msi_súboru /qb! ADMINCFG="cesta_ku_xml_súboru"
REBOOT="ReallySupress" je cesta k inštalačnému súboru a konfiguračnému súboru bezpečnostného produktu spolu s
parametrom inštalácie ktorý potláča používateľskú interakciu.

V časti Create/Select installation package contents (2) má administrátor možnosť vytvoriť samostatný inštalačný
balík s prednastavenou konfiguráciou z už uloženého balíka (tlačidlo Save As...). Takýto inštalačný balík môže byť
spustený na stanicu, na ktorú má byť produkt nainštalovaný. Užívateľ len spustí balík a daný produkt sa nainštaluje bez
toho, aby sa počas inštalácie pripájal na ERAS.

Poznámka: Pridanie konfigurácie do súboru .msi znamená, že digitálny podpis tohto súboru bude neplatný.

Dôležité: Na operačných systémoch Windows Vista a vyšších odporúčame vykonanie vzdialenej inštalácie v tichom
režime (parametre /qn, /qb). V opačnom prípade môže vzdialená inštalácia skončiť neúspešne kvôli vypršaniu časového
limitu pri čakaní na interakciu od užívateľa.

Poznámka: Je možné tiež vytvárať inštalačné balíky pre Linux/Mac. Táto funkcia bude dostupná neskôr a nie je plne
podporovaná s dostupnými verziami klientských riešení týchto produktov.
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3.4.17.3   Diagnostika vzdialenej  inštalácie

Setting IPC$ Connection:

Administrátor by mal mať práva lokálneho administrátora na všetkých klientských počítačoch.

Shared resources (zdieľané zdroje) by mali byť nainštalované a povolené u klientov.

Firewall musí mať povolené Shared resources (zdieľané zdroje) - porty 445 a 135-139.

Windows Administrátor nesmie mať prázdne heslo.

Možnosť “Use Simple file sharing” musí byť deaktivovaná v zmiešanom prostredí domén a workgroups.

Uistite sa, že služba Server Service sa spúšťa na klientskej stanici.

Remote Registry Connecting (OS Info):

Služba Remote Registry Service musí byť povolená a spustená na klientskej stanici.

Remote Registry Opening (OS Info):

Vyššie + Administrátor musí mať plné práva (full control) nad registrom klienta.

Remote Registry Reading (OS Info):

Administrátor musí mať read práva na registri klienta. Ak je možnosť vyššie úspešná, táto by mala byť tiež.

Remote Registry Connecting (ESET Security Product Info):

Administrátor musí mať plné práva na vetve HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ESET (prípadne na celej
vetve HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE).

Remote Registry Opening (ESET Security Product Info):

Služba Remote Registry Service musí byť spustená na klientskej stanici.

Setting ADMIN$ Connection:

Zdieľaný priečinok ADMIN$ musí byť povolený.

Copying ESET Installer:

Porty 2222, 2223 a/alebo 2224 musia byť otvorené na serveri a nesmie ich blokovať firewall.
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Setting IPC$ Connection:

Ak je možnosť úspešná v sekcii vyššie, táto by mala byť tiež.

Registering ESET Installer as a Service:

Uistite sa, že máte dostatočné práva na spustenie agenta einstaller.exe na klientskej stanici.

Poznámka: Ak sa počas diagnostiky vyskytne problém, môžete hľadať chybu na základe týchto informácií. Pozrite
kapitolu  Požiadavky  pred samotnou inštaláciou a Najčastejšie chybové kódy  pre analýzu chybových hlášok.

3.4.17.4   Inštalačné úlohy

Sekcia Install Tasks záložky Remote Install obsahuje zoznam úloh a ich atribúty. Tu môžete modifikovať záznamy
ktoré sa majú zobraziť a použiť kontextové menu pre spravovanie/údržbu úloh. Použite možnosť Items to show pre
zvýšenie/zníženie počtu zobrazených úloh a navigačné tlačidlá pre pohyb medzi záložkami.

Je možné tiež filtrovať informácie zobrazené v záložke Install ta. Zaškrtnite možnosť Use filter na ľavej strane pre
aktiváciu filtra. Následne zadajte kritériá na filtrovanie - Only clients like (?,*)/Exclude clients like (?,*). zadajte názov
počítača do poľa Computer name:, je tiež možné použiť premenné;napríklad: *Com* namiesto slova Computer.
Kliknutím na tlačidlo Reset zmažete kritériá filtrovania a deaktivujete filter.

Task Name – Názov úlohy, v prípade prednastavených úloh je rovnaký ako typ úlohy.

Task Type – Typ úlohy, pre viac informácií pozrite kapitolu Úlohy .

State – Stav vykonania úlohy.

Description – Krátky popis úlohy.

Date to Deploy – Čas do/od začiatku úlohy.

Date Received – Čas do/od začiatku úlohy až po skončenie.

Comment – Nepovinný popis inštalačnej úlohy.

Poklepanie na inštalačnú úlohu zobrazí okno s vlastnosťami úlohy - Properties.

3.5   Nastavenie ERA Console

ERA Console je možné konfigurovať v menu Tools > Console Options….

3.5.1   Connections

Ak chcete zmeniť nastavenia ERA konzoly, v hlavnom menu ERAC zvoľte Tools > Console Options… alebo prejdite
priamo na túto záložku cez File > Edit Connections....  Táto záložka sa používa na konfiguráciu spojenia ERAC s ERAS.
Pre viac informácií, pozrite kapitolu Prihlásenie sa k ERA Server .

Záložka Connection umožňuje zvoliť, na ktorý server sa chcete napojiť a či sa chcete na daný server pripojiť pri každom
štarte konzoly. Konzola môže byť v jeden okamžik pripojená iba na jeden server. Ak chcete pridať replikované servery,
musíte nastaviť replikáciu v menu Tools/Server Options/Replication Settings... .

Poznámka: Port pre pripájanie sa k ERA serveru sa dá zmeniť v menu Tools > Server Options > Other Settings (viď
kapitola Rozšírené nastavenia ).

Add/Remove... - Použite túto možnosť pre pridanie nového ERA Servera, alebo modifikáciu existujúceho spojenia.
Kliknutie na túto možnosť otvorí okno Connection Edit. Pre pridanie nového spojenia zadajte IP Adresu alebo
Hostname servera, Port ktorý bude použitý pre spojenie a komentár (nepovinné). Kliknite na tlačidlo Add/Save pre
pridanie spojenia do zoznamu. Zvoľte špecifický server pre dodatočné nastavenia: je možné server odstrániť: Remove,
odstrániť všetky: Remove All alebo upraviť spojenie (podobne ako pri vytváraní nového spojenia).

Connect to selected server on the console startup - Konzola sa automaticky pripojí na preddefinovaný server.

Show message when connection fails - Ak nastane chyba v komunikácií, zobrazí sa varovná hláška.
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3.5.2   Columns

V tejto záložke je možné definovať, aké atribúty sa majú zobrazovať v jednotlivých záložkách konzoly. V prípade záložky 
Clients  ide o zobrazené informácie pri režime View mode: Custom View Mode. Ostatné režimy sú pevne
preddefinované.

Záložka Columns vám umožní vybrať, ktoré stĺpce chcete mať zobrazené v okne konzoly na každej záložke. Ak chcete
zobraziť niektoré stĺpce iba na určitej záložke, v zozname záložiek na ňu kliknite, a potom označte stĺpce, ktoré chcete
zobraziť.

Select pane – Zvoľte záložku pre ktorú chcete zmeniť zobrazovanie koloniek.

Select columns to show – Zvoľte kolonky ktoré chcete zobraziť v záložke. Dôkladne zvážte všetky informácie ktoré
chcete zobraziť aby ste nestratili prehľad, ale zároveň aby vás nezahltili dáta.

Clear All – Odznačí všetky políčka v okne Select columns to show pre zvolenú záložku.

Set All – Označí všetky políčka v okne Select columns to show pre zvolenú záložku.

Default – Vráti všetky políčka do pôvodného stavu v okne Select columns to show pre zvolenú záložku.

All to default – Vráti všetky políčka do pôvodného stavu v okne Select columns to show pre všetky záložky.

3.5.3   Colors

V tejto záložke je možné definovať farebné odlíšenie rôznych udalostí, často i v niekoľkých úrovniach a definovať
podfarbenie riadku na základe špecifikovaných problémov (Conditional Highlighting). Je tak možné napr. odlíšiť
klientov, ktorí majú mierne staršiu vírusovú (Clients: Previous Version) databázu a klientov s veľmi starou databázou (
Clients: Older Versions or N/A).

Určitú farbu priradíte políčkam a stĺpcom tak, že ich vyberiete v zozname Pane and column a následne zvolíte akou
farbou sa majú zobrazovať.

Poznámka: Farba stĺpca Clients: Older Version or N/A je použitá, ak verzia vírusovej databázy ESET Endpoint Security
nie je pridaná, alebo je staršia než tá, čo je na serveri. Tiež je použitá, keď je verzia bezpečnostného produktu ESET na
serveri staršia než tá na klientovi alebo ak nie je pridaná.

V stĺpci Clients: Last connected je možné špecifikovať interval, kedy sa použije vyfarbenie.

3.5.4   Paths

Ak chcete zmeniť nastavenia ERA konzoly, v hlavnom menu ERAC zvoľte Tools > Console Options….

Záložka Paths vám umožňuje zvoliť, kam sa majú ukladať reporty, ktoré generuje ERA konzola. Pre viac informácií o
generovaní a prezeraní reportov si prečítajte kapitolu  Reporty .

3.5.5   Date/Time

Záložka Date/Time vám umožňuje konfigurovať pokročilé nastavenia ERA Console. Tu môžete nastaviť požadovaný
formát času pre zobrazované záznamy v okne ERA Console.

Absolute - Konzola bude zobrazovať čas absolútny (napr. "14:30:00").

Relative - Konzola bude zobrazovať relatívny čas (napr. ”2 weeks ago” – pred dvomi týždňami).

Regional - Podľa regionálneho nastavenia (prebrané z nastavení Windows).

Recalculate UTC time to your local time (use local time) - Pokiaľ je táto voľba zaškrtnutá, budú časy prepočítané
do miestneho času. V opačnom prípade budú časy prepočítané do GMT–UTC.

26
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3.5.6   Other Settings

Záložka Other settings vám umožňuje nastaviť pokročilé nastavenia ERA konzoly.

1. Filter settings

Auto Apply Changes - Ak je táto voľba povolená, filtre na jednotlivých záložkách budú aplikované vždy, keď sa zmenia
ich nastavenia. V opačnom prípade sa zmeny prejavia až po stlačení tlačidla Apply Changes.

Poznámka: Ak bude ERA konzola pripojrená k ERA serveru neustále z PC administrátora, odporúčame povoliť
možnosť Show on taskbar when minimized a počas nečinnosti nechať konzolu neaktívnu. Ak sa objaví problém, ikona v
notifikačnej oblasti (system tray) sa zafarbí na červeno – to je signál pre administrátora, že je potrebné zasiahnuť. Tiež je
odporúčané nastaviť voľbu Use highlighted systray icon when problematic clients found – udalosti, ktoré majú
vplyv na zmenu farby ikonky.

Remote administrator updates - Táto sekcia vám umožní kontrolovanie nových verzií ESET Remote Administrator.
Odporúčame ponechať štandardnú hodnotu – mesačne. Ak je k dispozícii nová verzia, ERA konzola zobrazí oznámenie
pri štarte programu.

2. Other settings

Use automatic refresh - Automatický obnoví dáta v jednotlivých záložkách vo vybranom intervale.

Show gridlines - Zaškrtnite túto možnosť pre oddelenie všetkých jednotlivých buniek na každej záložke deliacou
mriežkou.

Prefer showing Client as "Server/Name" instead of "Server/Computer/MAC" - Ovplyvní zobrazenie niektorých
dialógových okien (napríklad New Task). Táto možnosť má iba vizuálny efekt.

Use systray icon - ERA konzola bude zobrazovať svoju ikonu v notifikačnej oblasti (system tray).

Show on taskbar when minimized - Ak je ERA konzola minimalizovaná, bude prístupná z panelu úloh (taskbar).

Use highlighted systray icon when problematic clients found - Použite túto voľbu spoločne s tlačidlom Edit pre
zadefinovanie udalostí, ktoré spôsobia zmenu farby ikony v notifikačnej oblasti (system tray).

Optional information messages - Táto možnosť zakáže (Disable All) alebo povolí (Enable All) všetky informatívne
správy v ERA konzole. Optional informational messages sú  podčiarknuté, označené modrou farbou, dá sa na ne
kliknúť a obsahujú rozšírené informácie o nastaveniach.

3.6   Režimy zobrazenia

ERAC umožňuje pracovať v dvoch režimoch zobrazenia:

Administrative mode – Administrátorský režim ERAC umožňuje plný prístup k funkcionalitám a nastaveniam ERAS,
a k administrácii klientskych riešení ESET pomocou ERAS.

Read-only mode – Read-only režim je určený na prezeranie stavu klientskych riešení ESET pripájajúcich sa k ERAS.
Nedovoľuje vytvárať žiadne typy úloh určených pre klientske stanice, inštalačné balíčky a ani inštaláciu riešení ESET.
Neprístupný je tiež License manager, Policy manager a Notification manager. Možné je meniť nastavenia ERAC a
vytvárať reporty.

Režim zobrazenia sa volí pri každom štarte konzoly cez roletové menu Access, pričom heslo k ERAS je možné nastaviť
nezávisle pre oba režimy zobrazenia. To je užitočné, ak chceme niektorým užívateľom zabezpečiť plný prístup k ERAS a
iným prístup len na čítanie. Heslo je nastaviteľné cez položku menu Tools > Server Options... > Security a kliknutím na
tlačidlo Change... vedľa Password for Console (Administrator Access) alebo (Read-Only Access), alebo použite
funkcionalitu User Manager .86
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3.7   ESET Konfiguračný Editor

ESET Configuration Editor je významným komponentom, ktorý sa využíva hneď na niekoľkých miestach, minimálne pri
tvorbe:

preddefinovanej konfigurácie pre inštalačné balíčky

konfigurácie zasielanej klientom prostredníctvom úloh

všeobecného (.xml) konfiguračného súboru

ESET Configuration Editor je súčasťou ERAC a je zväčša reprezentovaný cfgedit.* súbormi.

ESET konfiguračný editor umožňuje detailne nastaviť väčšinu parametrov niektorých riešení ESET (predovšetkým tých,
ktoré sa inštalujú na cieľové stanice) a toto nastavenie vyexportovať v XML formáte. XML podobu (napr. v podobe .xml
súboru) je následne možné využiť na mnohých miestach (tvorba úloh v ERAC, lokálny import konfigurácie v ESET Smart
Security, atď.).

Štruktúra používaná Konfiguračným editorom je .xml šablóna, podľa ktorej sa ukladá konfigurácia do stromovej
štruktúry. Táto šablóna je uložená v súbore cfgedit.exe. Preto odporúčame ERAS a ERAC pravidelne aktualizovať.

Upozornenie: Pri používaní konfiguračného editora je možnosť otvorenia ľubovoľného .xml súboru. Je potrebné sa
vyvarovať modifikácii či prepísaniu súboru cfgedit.xml.

Pre kompletnú funkcionalitu konfiguračného editora sú dôležité i súbory: eguiEpfw.dll, cfgeditLang.dll, eguiEpfwLang.dll a
eset.chm.

3.7.1   Vrstvenie konfigurácií

ESET konfiguračný editor zapíše do XML výstupu iba tie položky zo stromovej štruktúry konfigurácie, ktoré majú v
editore modrý symbol . Položky so šedým symbolom  neboli zmenené a nebudú do výstupného .xml súboru
zapísané.

Pri uplatnení konfigurácie na klientoch sa tak logicky prevedú iba tie operácie, ktoré boli zapísané v XML výstupe (teda
iba tie s ) a všetky ostatné ( ) ostanú v pôvodnom stave. Je možné tak na klientov postupne uplatniť niekoľko
samostatných konfigurácií a pritom „nepoškodiť“ skôr prevedené zmeny.

Príkladom môže byť nasledujúca situácia. V rámci tejto konfigurácie bude na klientoch nastavené užívateľské meno
EAV-12345678, heslo a zakázané použitie proxy.
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Druhá konfigurácia uplatnená na klientoch spôsobí, že všetko zostane zachované (vrátane skôr zaslaného mena EAV-
12345678 a hesla), avšak bude povolené použitie proxy a nastavenia adresy a portu proxy servera.

 

3.7.2   Kľúčové položky nastavení

Nasleduje prehľad kľúčových položiek dostupných v konfiguračnom editore v súvislosti s klientskymi riešeniami 
Windows product line v3 and v4:

Windows product line v3 and v4 > ESET Kernel > Settings > Remote administration
Tu je možné povoliť komunikáciu klienta s ERA serverom (Connect to Remote Administrator server). Je potrebné
nadefinovať minimálne názov alebo IP adresu ERA servera (Server address). Interval komunikácie (Interval between
connections to server) odporúčame ponechať štandardný – 5 minút. Pre testovacie účely je možné nastaviť hodnotu
intervalu na 0 (komunikácia bude uskutočnená každých 10 sekúnd). Pokiaľ je nastavené heslo (Password), je
potrebné nastaviť zhodné i na samotnom ERA serveri (viď. kapitola o nastavení ERAS – voľba Password for Clients).
Detailnejšie informácie ohľadom nastavovania hesiel nájdete v kapitole Bezpečnosť .

ESET Kernel > Settings > License keys
Na klientoch nie je nutné žiadne licenčné kľúče pridávať ani spravovať. Táto vetva má význam u niektorých
serverových riešení.

ESET Kernel > Settings > Threatsense.Net
Definuje správanie sa služby ThreatSense.Net, ktorá zaisťuje odosielanie podozrivých súborov k analýze do laboratórií
spoločnosti ESET. Pri nasadení v sieti sú hlavné predovšetkým voľby Submit suspicious files a Enable submission of
anonymous statistical information. Ak sú tieto nastavené na Do not submit resp. No, systém ThreatSense.Net je
úplne vypnutý. Pre zasielanie súborov automaticky bez užívateľskej interakcie, vyberte Submit without asking resp.
Yes. Pokiaľ je pre pripojenie k Internetu vyžadovaný proxy, je pre správny chod ThreatSense.Net potrebné nastaviť
tiež vetvu ESET Kernel > Setup > Proxy server.
Pri štandardnom nastavení klientske produkty preposielajú podozrivé súbory ERA Serveru a ten ich ďalej preposiela
na analýzu. Je nutné mať nastavený v ERAS proxy server v Tools > Server Options > Advanced > Edit Advanced
Settings > ERA Server > Setup > Proxy server.

ESET Kernel > Settings > Protect setup parameters
Umožňuje uzamknúť prístup do nastavení heslom. Toto heslo bude vyžadované priamo na klientskom riešení pri
vstupe do jeho nastavení. Budúce úpravy v nastaveniach cez ERAC nebudú týmto heslom ovplyvnené.

ESET Kernel > Settings > Scheduler / Planner
Plánovač úloh, v ktorom je možné nadefinovať napr. pravidelnú antivírusovú kontrolu disku, apod.

Poznámka: Riešenia ESET obsahujú štandardne niekoľko preddefinovaných úloh (vrátane pravidelnej antivírusovej
ochrany najvýznamnejších súborov a pravidelnej automatickej aktualizácie) a vo väčšine prípadov tak nie je nutné
pridávať nové ani upravovať existujúce úlohy.
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ESET Kernel > Settings > Default user interface values
Štandardne sa nastavenia patriace do tejto vetvy (tj. Show splash screen/Don’t show splash screen) aplikujú na
klientovi iba v prípade, ak ich tento doteraz nijako nemodifikoval (tj. od nainštalovania programu boli ponechané na
svojich pôvodných hodnotách). Ak niektoré z týchto nastavení užívateľ už raz zmenil, nie možné ich ďalej meniť
prostredníctvom ERA a môže ich meniť už len sám užívateľ. Ak administrátor chce tieto nastavenia užívateľovi zmeniť
prostredníctvom ERA, je potrebné aktivovať voľbu Suppress user settings (nastaviť na Yes). Voľba Suppress user
settings je dostupná iba pre klientov s bezpečnostnými produktami ESET verzie 4.0 a vyššie.

Module
V tejto časti konfigurácie je možné nastaviť jednotlivé aktualizačné profily. Za normálnych okolností stačí zmeniť
nastavenie preddefinovaného profilu My profile a zamerať sa predovšetkým na nastavenia Update server,
Username a Password. Ak je Update server nastavený na Choose Automatically, potom budú aktualizácie
vyhľadávané na aktualizačných serveroch spoločnosti ESET. V tomto prípade je nutné doplniť atribúty Username a
Password údajmi získanými pri zakúpení licencie. Pokiaľ má byť klient aktualizovaný z lokálneho aktualizačného
serveru (Mirror), tak bližšie informácie sú uvedené v kapitole Mirror server . Detailnejšie informácie ohľadom
plánovača nájdete v kapitole Plánovač .

Poznámka: U mobilných zariadení je možné využiť dva profily, ktoré zaisťujú podľa potreby aktualizáciu z lokálneho
Mirror serveru, popr. zo serverov spoločnosti ESET. Viac informácií nájdete v kapitole Kombinovaná aktualizácia pre
notebooky  v závere tejto dokumentácie.
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4. Inštalácia klientskych riešení
Táto kapitola je venovaná inštalácii klientskych riešení ESET na stanice s operačným systémom Microsoft Windows.
Inštalácia môže byť vykonaná priamo  na klientskej stanici, alebo vzdialene  z ERAS. Pozrieme sa aj na ďalšie
alternatívne spôsoby vzdialenej inštalácie.

Poznámka: Odporúčame vzdialenú inštaláciu využívať len na inštaláciu riešení ESET na stanice a nie na servery i keď je
to technicky možné.

Dôležité: Administrátori používajúci Microsoft Remote Desktop na vzdialený prístup ku klientským počítačom by si mali
preštudovať nasledujúci článok pred inštaláciou  ESET Smart Security/ESET Endpoint Security.

4.1   Priama inštalácia

Pri tomto spôsobe je klientske riešenie ESET inštalované s fyzickou prítomnosťou administrátora pri stanici. Tento
spôsob inštalácie nevyžaduje žiadnu väčšiu prípravu a je vhodný predovšetkým v malých počítačových sieťach, príp.
tam, kde nie je k dispozícii ERA.

Aj túto „manuálnu“ prácu je možné čiastočne zautomatizovať tým, že klientske riešenie ESET bude po inštalácii
nastavené podľa vopred danej XML konfigurácie. Bez ďalších úprav tak bude rovno nastavený napr. aktualizačný server
(meno/heslo, cesta k Mirror serveru, …), tichý režim, pravidelná kontrola pevného disku, atď.

Použitie XML konfigurácie je odlišné pre verzie 5.x, 4.x a 3.x riešení ESET:

Verzia 5.x: Postupujte podľa rovnakého návodu ako pre verziu 4.x.

Poznámka: Neskôr bude možné inštalovať ESET bezpečnostné produkty pre Linux a Mac - po vydaní ich klientov verzie
5.x.

Verzia 4.x: Stiahnite si inštalačný súbor (napr. ess_nt32_enu.msi) zo stránky eset.com a vytvorte si vlastný inštalačný
balíček v položke Installation Packages Editor. Editujte/vyberte konfiguráciu, ktorú chcete pripojiť k tomuto
balíčku, kliknite na tlačidlo Copy... vedľa poľa Package for Windows NT xx bit systems a uložte balíček ako ESET
Install Msi File With Configuration (*.msi).

Poznámka: Pridanie konfigurácie do inštalačného súboru .msi znamená, že digitálny podpis tohto súboru nebude
ďalej platný.

Ďalšie kroky z verzie 3.x platia aj pre verziu 4.x.

Verzia 3.x: Stiahnite si inštalačný súbor (napr. ess_nt32_enu.msi) zo stránky eset.com. Prekopírujte konfiguračný
súbor (cfg.xml) do adresára, kde sa nachádza inštalačný súbor. Po spustení inštalácie si inštalátor automaticky nahrá
konfiguráciu z konfiguračného .xml súboru. Ak má konfiguračný .xml súbor iný názov, alebo je umiestnený v inom
adresári, môže sa použiť parameter ADMINCFG=”cesta_k_xml_suboru" (napr. ess_nt32_enu.msi ADMINCFG=”\
\server\xml\settings.xml” pre aplikovanie konfigurácie uloženej na sieťovom disku).

Poznámka: Ak inštalujete ESET Smart Security/ESET Endpoint Security (obsahujú personálny firewall), je nutné
zdieľanie a vzdialenú správu v týchto riešeniach. Inak bude komunikácia medzi klientom a serverom blokovaná.

4.2   Vzdialená inštalácia

Vzdialená inštalácia odstraňuje potrebu pre-inštalácie alebo fyzickej inštalácie bezpečnostných produktov na klientských
staniciach. ERA ponúka niekoľko metód vzdialenej inštalácie.

Vzdialená inštalácia ERA pozostáva z týchto krokov:

Vytvorenie inštalačného balíka

Skontrolujte požiadavky  pre vzdialenú inštaláciu.

Následne vytvorte Inštalačný balík  ktorý bude zaslaný na klientov.

Distribúcia balíkov na klientské stanice (push inštalácia, logon script, e-mail, upgrade, externé riešenia):

Skontrolujte svoje sieťové prostredie pre vzdialenú inštaláciu.

Pošlite balíky na klientské stanice. Je niekoľko spôsobov vzdialenej inštalácie:
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 Vzdialená push inštalácia .Najefektívnejšia metóda vzdialenej inštalácie.

Je tiež možné vykonať vzdialenú inštalácia cez logon/email .

Ak nie je možné použiť ani jednu metódu popisovanú vyššie, je k dispozícii Prispôsobená vzdialená
inštalácia .

Ak majú niektorí klienti nainštalované staršie ESET bezpečnostné produkty, môžete ich aktualizovať na najnovšie verzie,
pozrite kapitolu Upgrade . Ak už najnovšiu verziu majú, prejdite na kapitolu Vyhnutie sa opakovanej inštalácii . Pre
inštaláciu balíkov vo veľkej firemnej sieti, pozrite kapitolu Inštalácia vo veľkých sieťach .

4.2.1   Požiadavky

Základnou požiadavkou pri vzdialenej inštalácii je potreba korektne nakonfigurovanej TCP/IP siete, v ktorej je
zabezpečená spoľahlivosť spojení klient – server. Inštalácia klientskych riešení pomocou ERA aplikácie kladie na
klientske stanice vyššie nároky ako pri priamej inštalácii na klientskej stanici. Vzhľadom na fakt, že sa jedná o
inštalovanie na diaľku, je potrebné aby boli splnené nasledovné podmienky:

Windows

Klient siete Microsoft

Nainštalované Zdieľanie súborov a tlačiarní

Neblokované porty pre zdieľanie súborov (445, 135 – 139)

TCP/IP protokol

Funkčné zdieľanie systémového prostriedku ADMIN$

Klient musí byť schopný odpovedať na PING požiadavky

Konektivita ERAS a ERAC (prístupné porty 2221−2224)

Prihlasovacie údaje k účtu s administrátorskými právami (prihlasovacie heslo nesmie byť prázdne)

Vypnuté Jednoduché zdieľanie súborov a zložiek

Funkčná služba Server

Funkčná služba Remote Registry

Poznámka: Nové verzie Microsoft Windows (Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows 7) vynucujú
bezpečnostné politiky limitovaním oprávnení lokálneho užívateľa, čo znamená, že tento užívateľ nebude môcť vykonať
špecifické sieťové operácie. Ak služba ERA beží pod účtom lokálneho užívateľa, v niektorých špecifických sieťových
konfiguráciách sa môžu objaviť problémy s push inštaláciou (napr. pri inštalovaní vzdialene z domény do pracovnej
skupiny). Pri použití Windows Vista, Windows Server 2008 alebo Windows 7 odporúčame spustiť službu ERA na účte s
dostatočnými sieťovými oprávneniami. Užívateľský účet, pod ktorým má bežať ERA, je možné špecifikovať cez Start →
Control Panel → Administrative Tools → Services. Zo zoznamu služieb vyberte ESET Remote Administrator Server a
kliknite na záložku Log On. ESET Remote Administrator 5 vkladá toto nastavenie v prípade rozšírenej inštalácie, teda je
potrebné vybrať Advanced → Fully customized installation počas inštalácie. V prípade použitia Push inštalácie na
systémy Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows 7 je potrebné, aby sa ERA Server aj cieľové stanice
nachádzali v doméne. Odporúčame tiež, aby administrátor zakázal UAC (User Access Control) pre Windows Vista,
Windows 7 a Windows Server 2008. To môžete urobiť po kliknutí na Start > Control Panel > User Accounts >
Turn User Account control on or off alebo kliknite na Start > zadajte Msconfig do vyhľadávacieho poľa, stlačte Enter
> Tools > Disable UAC (requires reboot).

Odporúčame skontrolovať všetky požiadavky push inštalácie pred samotnou inštaláciou, obzvlášť ak je viacero
pracovných staníc v sieti (v záložke Remote Install zvoľte časť Computers, a z kontextového menu vyberte u klientov
Diagnostics of Windows Push Installation).

Dôležité:  Administrátori ktorí používajú Microsoft Remote Desktop pre vzdialený prístup na klientské stanice by si mali
prečítať nasledujúci článok predtým, ako nainštalujú ESET Smart Security/ESET Endpoint Security.
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4.2.1.1   Požiadavky pre push inštaláciu Linux/Mac produktov

Vzdialená push inštalácia vyžaduje správne nastavenie klientských staníc:

Linux

1. Počítač sa musí vedieť pripojiť na server cez SSH.

2. Účet SSH musí mať administrátorské práva - To znamená že inštalácia musí byť spustená pod používateľom root user
(UID=0) alebo používateľom ktorý má sudo práva.

Mac

1. Počítač sa musí vedieť pripojiť na server cez SSH.

2. Účet SSH musí mať administrátorské práva - To znamená že inštalácia musí byť spustená pod používateľom ktorý je
administrátorom.

Poznámka: Táto funkcionalita je dostupná len pre klientov verzie 5 a bude plne podporovaná po vydaní týchto
klientov.

4.2.2   Vzdialená push inštalácia

Pri použití tejto metódy vzdialenej inštalácie dochádza k okamžitému "pushnutiu" klientskeho riešenia ESET na cieľovú
stanicu. Cieľové počítače musia byť v prevádzke. Za predpokladu, že sú všetky pracovné stanice zapnuté, push
inštalácia je najefektívnejšou metódou inštalácie. Pred začatím push inštalácie je potrebné najprv stiahnuť inštalačné
súbory .msi pre ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus zo stránky ESETu a vytvoriť inštalačný balíček.
Môžete vytvoriť konfiguračný .xml súbor, ktorý bude automaticky aplikovaný, keď sa uvedený balíček spustí. Prosim,
pred začatím inštalácie si pozrite kapitolu Požiadavky .

Pre začatie push inštalácie, postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Keď sú počítače, ktoré sú vhodné pre vzdialenú inštaláciu, vypísané v záložke Computers, môžete vybrať všetky,
alebo iba niektoré a spustiť úlohu push inštalácie kliknutím pravým tlačidlom myši do okna a následným vybratím
položky Windows Push Installation z kontextového menu.

2. Nastavte prihlasovacie informácie pre počítače v zozname (Set, Set All). Toto musí byť urobené pod účtom s
administrátorskými právami. V tomto kroku môžete stále pridávať jednotlivých klientov do zoznamu použitím
vlastnosti Add Clients.

3. Vyberte požadovaný inštalačný balíček, ktorý chcete použiť na cieľovej pracovnej stanici.

4. Nastavte čas, kedy  sa ma úloha spustiť a stlačte Finish.

Stav push inštalácie môžete vidieť v záložke Install Tasks. Pre detaily o výsledku diagnostiky vyberte požadovanú
úlohu a stlačte F4. Otvorí sa okno Properties so zobrazenou záložkou Details, kde si môžete pozrieť výsledok
diagnostiky vzdialenej inštalácie po stlačení View All Logs/View Selected Logs.

Poznámka: Maximálny počet súbežných vlákien push inštalácií je nastavený štandardne na 20. Ak pošlete úlohu push
inštalácie na počet počítačov prekračujúcich tento limit, ďalšie počítače budú zaradené do fronty a budú čakať, kým sa
neuvoľnia niektoré vlákna na inštaláciu. Neodporúčame zvyšovať túto hodnotu pre zvýšenie výkonu; avšak, ak to
považujete za nevyhnutné, môžete tento limit zmeniť v konfiguračnom editore (ESET Remote Administrator > ERA
Server > Settings > Remote Install).

Detaily procesu vzdialenej inštalácie sú popísané nižšie:

5. ERAS zašle na cieľovú stanicu agenta einstaller.exe prostredníctvom administrátorského zdieľania admin$.
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6. Agent sa zavedie ako služba pod systémovým účtom.

7. Agent nadväzuje spätnú komunikáciu s ERAS a na porte TCP 2224 začne sťahovanie inštalačného balíku, ku ktorému
sa agent viaže.

8. Agent tento balík inštaluje pod účtom definovaným v bode 2 a berie pritom ohľad na príslušnú .xml konfiguráciu a
parametre príkazového riadka.

9. Len čo je inštalácia dokončená, agent pošle správu späť na ERAS. Niektoré riešenia ESET môžu vyžadovať reštart PC.

4.2.3   Vzdialená inštalácia cez logon/email

Tieto metódy vzdialenej inštalácie sú veľmi podobné. Líšia sa len spôsobom, akým je na cieľovú stanicu dopravený
agent einstaller.exe. Riešenie ERA ponúka „dopravu“ cez logon skript alebo e-mail, príp. dovoľuje získať einstaller.exe a
použiť ho vlastnou cestou (pre viac informácií viď kapitola Prispôsobená vzdialená inštalácia ).

Logon metóda je vhodná pre notebooky, ktoré sú často mimo lokálnej siete. Inštalácia sa vykoná po ich prihlásení do
domény. Pre tieto zariadenia je metóda pomocou logon skriptu doporučená.

Zatiaľ čo logon skript sa spúšťa automaticky pri každom prihlásení užívateľa (teda prebehne automaticky i prípadná
inštalácia riešení ESET), v prípade e-mailu je potrebný zásah užívateľa, ktorý musí na začatie inštalácie spustiť einstaller.
exe v prílohe. Pokiaľ je ten istý einstaller.exe spúšťaný opakovane, nedôjde k opakovanej inštalácii riešení ESET. Pre viac
informácií viď kapitola Vyhnutie sa opakovanej inštalácii .
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Pre podrobný návod ako nastaviť funkciu ESET Installer to Folder / Logon Script, prejdite na túto kapitolu .

4.2.3.1   Vzdialená inštalácia cez logon/email

Riadok „volajúci” einstaller.exe z logon skriptu je možné vložiť ľubovoľným textovým editorom. Rovnako einstaller.exe je
možné zaslať v prílohe e-mailu ľubovoľným poštovým klientom. Nezávisle na použitej metóde je potrebné použiť súbor 
einstaller.exe zo správneho inštalačného balíčka.

Pri spustení einstaller.exe nie je bezpodmienečne nutné, aby mal prihlásený užívateľ práva administrátora. Agent dokáže
meno/heslo/doménu administrátora prevziať z ERAS. Viac informácií na konci tejto kapitoly.

Vloženie riadku (cesty k einstaller.exe) do logon skriptu:

1. Kliknite pravým tlačidlom na položku v záložke Remote Install, zvoľte Export to Folder or Logon Script a vyberte
Type a meno balíka (Package), ktorý sa má inštalovať.

2. Kliknite na tlačidlo … vedľa Folder a vyberte adresár, kde sa bude súbor einstaller.exe nachádzať a kde bude prístupný
v sieti, potom kliknite na OK.

3. V políčku Share skontrolujte správnosť cesty a prípadne ju editujte, ak je to potrebné.

4. Kliknite na tlačidlo … vedľa Script Folder pre vybratie adresára, kde je umiestnený skript a zmeňte masku, ak je to
potrebné (Files).

5. V časti Files  vyberte súbor, do ktorého bude pridaný riadok volajúci einstaller.exe.

6. Kliknite na Export to Logon Script a riadok sa vloží do skriptu.

7. Umiestnenie riadku sa dá zmeniť stlačením Edit >> a následne uložiť stlačením tlačidla Save.
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Vloženie agenta (einstaller.exe) do prílohy e-mailu:

1. Kliknite na Email… v záložke Remote Install a vyberte Type a meno balíčka (Package), ktorý chcete inštalovať.

2. Kliknite na To… pre vybratie adresy z adresára (alebo vložte vlastnú adresu).

3. Vložte Subj ect do príslušného políčka.

4. Napíšte správu do Body.

5. Zaškrtnite možnosť Send compressed as .zip file, ak si želáte poslať agenta zaarchivovaného v ZIPe.

6. Kliknite na Send pre odoslanie správy.

Počas samotného priebehu vzdialenej inštalácie dochádza k spätnej komunikácii s ERAS a agent (einstaller.exe) preberá
nastavenie zo záložky Set Default Logon for Email and Logon Script Installations  v kontextovom menu.

V dialógovom okne Default Logon… je potrebné vopred nastaviť meno/heslo (doménu) účtu, pod ktorým bude
inštalácia balíka vykonaná. Musí sa jednať o účet s právami administrátora z pohľadu koncových staníc. Ideálny je tak
účet doménového administrátora. Hodnoty zadané do okna Default Logon… sú vymazané po každom reštarte služby
ERAS.
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4.2.3.2   Default logon

Okno Default Logon vám umožní nastaviť autentifikačné a doménové údaje užívateľa, ktoré sú potrebné pre prístup
na klientsky počítač v sieti a správu nainštalovaných produktov ESET.

Potrebné klientske dáta sú:

Používateľské meno

Heslo

Doména/Pracovná skupina

Po tom, čo dokončíte nastavovanie dát, stlačte tlačidlo Set Logon pre uloženie týchto informácií na server.

Poznámka: Prosím, majte na pamäti, že táto informácia ostane uložená na serveri iba do ďalšieho reštartu servera.

Poznámka: Ak uvidíte správu The logon information is already stored on the server v okne Default Logon, znamená to, že
tieto nastavenia už sú uložené na serveri. Ak chcete zmeniť uložené nastavenia, stlačte tlačidlo Overwrite a pokračujte s
nastavovaním nových prihlasovacích informácií.

4.2.4   Prispôsobená vzdialená inštalácia

Využívať na inštaláciu priamo nástroje integrované v ESET Remote Administrator nie je nutnosťou. Vždy sa jedná len o
spôsob, akým bude agent (einstaller.exe) dopravený a spustený na cieľovej stanici.

Pri spustení einstaller.exe nie je bezpodmienečne nutné, aby mal prihlásený užívateľ práva administrátora. Agent
dokáže meno/heslo/doménu administrátora prevziať z ERAS. Viac na konci tejto kapitoly.

Súbor einstaller.exe je možné získať nasledovne:

V záložke Computers (na záložke Remote Install) kliknite hocikde pravým tlačidlom, zvoľte Export to Folder or Logon
Script, z kontextového menu vyberte Type a meno balíčka (Package), ktorý sa bude inštalovať.

Kliknite na tlačidlo … vedľa Folder a vyberte adresár, kde sa einstaller.exe vyexportuje.

Kliknite na tlačidlo Export to Folder.

Použite vyextrahovaný súbor einstaller.exe.

Poznámka: Metóda ”Direct installation with predefined XML configuration” môže byť použitá v situáciách, kde je možné
poskytnúť administrátorské oprávnenie pre inštaláciu. Balíček .msi je spustený s použitím parametra /qn (verzia 4.x, 3.
x). Tieto parametre spustia tichú inštaláciu bez zobrazenia užívateľského rozhrania.
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Prihlasovacie meno a heslo účtu, pod ktorým sa bude vykonávať inštalácia balíčka, musí byť s administrátorskými
právami. Ideálny je tak účet doménového administrátora. 

Počas samotného priebehu vzdialenej inštalácie dochádza k spätnej komunikácii s ERAS a agent (einstaller.exe) preberá
nastavenie zo záložky Set Default Logon for E-mail and Logon Script Installations.

Ak je agent einstaller.exe spustený manuálne na cieľovej stanici, vzdialená inštalácia prebieha nasledovne:

Agent einstaller.exe zašle požiadavku na ERAS (TCP 2224).

ERAS spustí novú push inštaláciu (s novým agentom) príslušného balíčka (zaslaného cez zdieľanie admin$). Agent
počká na odpoveď z ERAS (zaslanie balíčka cez share admin$). V prípade, že nepríde žiadna odpoveď, agent sa pokúsi
stiahnuť inštalačný balíček (cez TCP/IP port 2224). V tomto prípade sa administrátorské meno a heslo špecifikované v 
Remote Install > Logon ... na ERAS neprenáša a agent sa pokúsi nainštalovať pod aktuálne prihláseným užívateľom.
Na operačných systémoch Microsoft Windows 9x/Me sa nedá použiť administratívne zdieľanie, a preto agent
automaticky vytvorí priame TCP/IP spojenie na server. Nový agent potom začne sťahovať balíček z ERAS cez TCP/IP
protokol.

Následne sa spustí inštalácia balíčka, aplikujú sa priložené .xml parametre pod účtom definovaným v ERAS (voľba Set
Default Logon for E-mail and Logon Script Installations).

4.2.5   Upgrade

Tento typ inštalácie je určený pre klientov s ESS/EAV verzie 4.2 a vyššou. Od verzie 4.2 je implementovaný nový
upgrade mechanizmus, ktorý umožňuje ERA inicializovať upgradovací proces bez použitia einstaller.exe agenta. Tento
mechanizmus pracuje na podobnom princípe ako aktualizácia programových komponentov (PCU), ktorý upgraduje
klientov na novšiu verziu programu. Pre verzie 4.2 a vyššie odporúčame používať tento typ upgradu.

Poznámka: Ak bol pre inštalačný balíček definovaný vlastný konfiguračný súbor, bude počas upgradu ignorovaný.

Príkaz Upgrade Client vám umožní vzdialene aktualizovať klienta alebo skupinu klientov na novšiu verziu.

1. Kliknite na tlačidlo Add Clients Special, ak chcete použiť nástroj na výber klientov, ktorých chcete aktualizovať. Po
tom, čo dokončíte svoj výber, stlačte tlačidlo Next.

Poznámka: Kliknutím na Add Clients Special otvoríte nové okno, v ktorom môžete pridávať klientov podľa servera (v
sekcii Servers) alebo podľa skupín (v sekcii Groups).

2. V okne Package settings môžete použiť vhodné relotové menu pre výber typu (Type) a mena (Name) produktového
balíčka ESET, ktorý bude použitý pri aktualizácii klienta či klientov. Po tom, čo dokončíte výber vašich volieb, stlačte 
Next pre pokračovanie.

3. V okne Task settings môžete zmeniť štandardný názov a popis vašej aktualizačnej úlohy. Zvoľte Apply task now, ak
chcete spustiť úlohu okamžite, alebo Apply task later, ak chcete navoliť iný dátum spustenia. Nakoniec stlačením
Finish  ukončíte nastavenie vašej úlohy pre aktualizáciu klienta.

Poznámka: Táto úloha funguje bez problémov u klientov pripojených na primárny server. Replikovaní klienti môžu byť
ignorovaní.

4.2.6   Vyhnutie sa opakovanej  inštalácii

Hneď ako agent úspešne sprostredkuje proces vzdialenej inštalácie, zapíše na cieľovú stanicu „značku“, ktorá zabráni
opakovanej inštalácii zhodného inštalačného balíčka. „Značka“ je zapísaná do registrov, konkrétne do vetvy:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESET\ESET Remote Installer

Keď súhlasí typ a názov balíka zapísaný v agentovi einstaller.exe s údajmi v uvedenej vetve registrov, inštalácia sa
nevykoná. Zabráni sa tak opakovanej reinštalácii na rovnakú cieľovú stanicu.

Poznámka: Pri vzdialenej push inštalácii je táto vetva v registroch ignorovaná.

Ďalšia úroveň obrany pred opakovanou inštaláciou zabezpečuje samotný ERA server a k vyhodnoteniu tak prichádza v
momente, kedy agent nadväzuje spätnú komunikáciu s ERAS (TCP port 2224). Pokiaľ je pre cieľovú stanicu vedený
chybový záznam, príp. záznam o úspešnej inštalácii, ktorý súvisí so zhodným názvom a typom balíka, bude opakovaná
inštalácia taktiež odmietnutá.

Agent v takom prípade hlási chybu prostredníctvom protokolu, ktorý je umiestnený v %TEMP%\einstaller.log:

Eset Installer was told to quit by the server ‘X:2224’.
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Aby ERAS nebránil opakovanej inštalácii, je potrebné odstrániť súvisiace záznamy v záložke Remote Install Task
details. Pre vymazanie záznamu ho označte a kliknite na tlačidlo Delete a potvrďte stlačením Yes.

4.3   Inštalácia vo veľkých sieťach

Pri inštalácii programov vo veľkých sieťach je dôležité použiť nástroj, ktorý je schopný vykonať vzdialenú inštaláciu
programu na každom počítači v sieti.

Inštalácia cez Group Policy

V prostredí Active Directory sa ponúka inštalácia cez Group Policy. Pri inštalácii je použitý inštalačný MSI balík, ktorý je
priamo distribuovaný klientom prihlasujúcim sa do domény prostredníctvom Group Policy.

Pre nastavenie doménového kontrolera tak, aby nainštaloval ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus
automaticky, postupujte nasledovne:

1. Na doménovom kontroléri vytvorte zdieľaný adresár, ktorý budú mať právo čítať všetky stanice.

2. Do adresára skopírujte inštalačný balíček (.msi) ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.

3. Do adresára umiestnite konfiguračný .xml súbor, podľa ktorého sa pri inštalácii nakonfiguruje program. Súbor musí
mať meno cfg.xml. Konfiguračný súbor vytvoríte prostredníctvom Konfiguračného editora. Bližšie informácie nájdete
v kapitole ESET konfiguračný editor.

4. Kliknite na Start > Programs > Administrative tools > Active Directory Users and Computers.

5. Pravým tlačidlom kliknite na názov domény a vyberte Properties > Group Policy > Edit > User Configuration.

6. Kliknite pravým tlačidlom na Software Settings a vyberte New > Package.

7. Do okna Open špecifikujte UNC cestu k zdieľanému inštalačnému balíčku, teda \
\nazov_pocitaca\cesta\instalacny_balicek.msi a kliknite na Open. Nepoužívajte možnosť Browse na nájdenie
inštalačného balíčka, pretože by to zobrazilo lokálnu sieťovú cestu namiesto sieťovej UNC cesty.

8. V ďalšom dialógovom okne vyberte možnosť Assigned, a potom kliknite na OK pre zavretie okna.

Po týchto krokoch sa balíček nainštaluje na každý počítač, ktorý sa prihlási do domény. Aktuálne prihlásení používatelia
sa musia pre nainštalovanie odhlásiť a prihlásiť.

V prípade, ak chceme, aby bolo umožnené používateľom zvoliť, či chcú, alebo nechcú nainštalovať daný balíček, zvolíme
v kroku 8 možnosť Publish namiesto Assigned. Tým sa po ďalšom prihlásení každému klientovi pridá inštalačný balíček
do Control Panel > Add or Remove programs > Add new program > Add programs from your network. Používateľ
ho následne z daného miesta môže nainštalovať.
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5. Správa klientov

5.1   Úlohy

Klientske stanice, ktoré sú korektne pripojené k ERAS a zobrazené v ERAC, je možné konfigurovať a spravovať
pomocou rôznych typov úloh.

Všeobecný pracovný postup uvedený nižšie sa dá aplikovať na všetky úlohy popísané v nasledujúcich podkapitolách
okrem Interaktívnej úlohy (pozrite si kapitolu Interactive Task pre vysvetlenie pracovného postupu).

Fáza I - New Task

1. Úlohy môžu byť aplikované na viacerých klientov alebo na jednu či viac skupín klientov. 

2. Pre aplikovanie úlohy na jednu či viac klientskych staníc, vyberte ju v tabuľke Clients a kliknite na ňu pravým
tlačidlom myši. 

Kliknite na New Task a vyberte typ úlohy, ktorý chcete vykonať. 

Poznámka: Alternatívne sa dá sprievodca úlohami otvoriť z hlavného menu ERAC kliknutím na Actions > New Task.

Fáza II - Vyberte si jednu z nasledujúcich úloh:

Configuration Task

On-demand Scan (Cleaning Disabled/Cleaning Enabled)

Update Now

SysInspector Script Task

Protection Features

Run Scheduled Task

Restore/Delete From Quarantine Task

Rollback Virus Database

Clear Client s̀ Update Cache

Generate Security Audit Log

Show Notification

1) Po zvolení požadovanej úlohy, budete musieť vykonať špecifické úkony pre každú úlohu tak, ako je popísané v
jednotlivých kapitolách (viď odkazy vyššie).

Fáza III - Select Clients

2) Výber klientov je možné zmeniť v okne Select Clients, ktoré sa otvorí, hneď ako dokončíte nastavenie úlohy. Je
možné spresniť výber klientov pridaním klientov zo stromu All items (ľavá polovica okna) do zoznamu Selected
items (pravá polovica okna), alebo odobraním položiek, ktoré už sú v zozname.

Poznámka: Kliknite na Add Special ... pre otvorenie okna, v ktorom môžete pridať klientov z Clients pane alebo
klientov podľa servera a/alebo skupiny (Server a/alebo Groups).

Fáza IV - Dokončenie úlohy

V nasledujúcich podkapitolách sa budeme venovať jednotlivým typom úloh pre klientske stanice, pričom každá z úloh
bude vysvetlená na názornom príklade.

Poznámka: Okno ERA Update Check sa objaví po uplynutí zadaného časového intervalu alebo keď je dostupná nová
verzia produktu. Pre stiahnutie najnovšieho produktu zo stránky spoločnosti ESET kliknite na Visit Update Web Site.
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5.1.1   Configuration Task

Pri potrebe zmeniť špecifické nastavenia antivírusovej ochrany na klientskej stanici sa ponúka práve konfiguračná úloha.
S jej pomocou môžeme na stanicu doručiť tzv. konfiguračný balík, ktorý obsahuje nami definované zmeny v nastavení.
Povolené je použiť aj platný súbor nastavení vo formáte .xml, ktorý sme vytvorili pomocou konfiguračného editora
alebo vyexportovali priamo z nastavení produktu. Uvedieme príklad konfiguračnej úlohy, v ktorej pre zvolenú klientsku
stanicu nastavíme aktualizačné meno a heslo. Voľby, ktoré pre daný príklad nebudú použité, sú vysvetlené dodatočne.

Prvým krokom je označenie klientskej stanice, na ktorú budeme aplikovať konfiguračnú úlohu v tabuľke Clients. V
prípade, ak chceme úlohu poslať na viacero staníc, označíme v ERAC všetky želané stanice.

1. Kliknite pravým tlačidlom na hociktorú zvolenú pracovnú stanicu a vyberte New Task > Configuration Task z
kontextového menu.

2. Zobrazí sa okno Configuration for Clients, ktoré slúži ako sprievodca vytvorením konfiguračnej úlohy. Kliknutím na
Create..., Select..., alebo Create from Template... môžete špecifikovať zdroj konfiguračného súboru.

3. Kliknite na tlačidlo Create pre otvorenie ESET konfiguračného editora a špecifikujte konfiguráciu, ktorá sa následne
aplikuje. Choďte do položky Windows Products v4,v5 > Update Module > Profile > Setup > Username and
Password.

4. Vložte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali od ESETu a kliknite na tlačidlo Console na pravej strane, aby ste
sa vrátili do sprievodcu úlohami. Cesta k balíku je zobrazená v poli Create/Select configuration.

5. Ak už máte konfiguračný súbor, ktorý obsahuje požadované zmeny, kliknite na Select, nájdite daný súbor a priraďte
ho ku konfiguračnej úlohe.

6. Alternatívne môžete kliknúť na Create from Template, vybrať .xml súbor a vykonať zmeny, ak je to potrebné.

7. Pre zobrazenie alebo editáciu konfiguračného súboru, ktorý ste práve vytvorili, alebo upravili, kliknite na tlačidlá 
View resp. Edit.

8. Kliknite na Next a prejdete na ďalší krok do okna Select Clients, ktoré zobrazuje pracovné stanice, na ktoré bude
úloha doručená. V tomto kroku môžete pridať viacero klientov (alebo tiež zvolené servery a skupiny). Stlačte Next pre
pokračovanie na ďalší krok.

9. Posledné dialógové okno, Task Report, zobrazuje náhľad konfiguračnej úlohy. Voliteľne môžete zadať názov alebo
popis úlohy. Voľba Apply task after môže byť použitá na nastavenie dátumu/času, kedy sa má daná úloha vykonať.
Možnosť Delete tasks automatically by cleanup if successfully completed vymaže všetky úlohy, ktoré boli
úspešne doručené na cieľové stanice.

10. Kliknite na Finish pre zaregistrovanie úlohy na spustenie.

5.1.2   On-Demand Scan Task

V kontextovom menu New Task sa nachádza úloha On-Demand Scan Task v dvoch modifikáciách. Prvou je možnosť
On-Demand Scan (Cleaning Disabled), ktorá spúšťa kontrolu bez možnosti liečenia infiltrácií. To umožňuje druhá
možnosť On-Demand Scan (Cleaning Enabled).

Okno On-Demand Scan Task je pre obe možnosti totožné s rozdielom aktivovanej voľby Scan without cleaning. Tá
určuje, či sa kontrola po zistení infiltrácie bude snažiť vyliečiť infikovaný súbor. V nasledujúcom texte popíšeme postup
vytvárania tejto úlohy.

1. Configuration section definuje, pre aký produkt je úloha určená. Zvolíme voľbu podľa aplikácie, ktorá je na cieľovej
klientskej stanici nainštalovaná.

Poznámka: Možnosť Exclude this section from On-Demand Scan spôsobí, že všetky nastavenia v tomto okne sa
pre zvolený produkt stanú neaktívne a nebudú použité na staniciach s týmto produktom. Tým pádom tento produkt
vylučujeme z cieľovej skupiny prijímateľov práve definovanej úlohy. Ak administrátor i tak označí klientov ako
príjemcov a zároveň vylúči daný produkt z úlohy hore uvedeným parametrom, tak na klientoch úloha skončí s
upozornením, že pre nich táto úloha nebola určená. Ak takéto správanie užívateľovi nevyhovuje, mal by úlohu
smerovať vždy len na konkrétnych klientov.

2. Prepínač Profile name vyberá profil kontroly, ktorý bude použitý pre danú úlohu.

3. Drives to scan definuje, ktoré typy diskov na klientskej stanici budú kontrolované. Ak ponúkané možnosti nie sú
postačujúce a chceme pridať konkrétnu cestu, ktorá má byť kontrolovaná, použijeme riadok Path alebo tlačidlo Add
Path pre pridanie konkrétnej cesty do zoznamu cieľov. Clear History vráti zoznam cieľov do pôvodnej podoby.
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4. Pokračujte tlačidlom Next na okná označené ako Select Clients a Task Report, ktoré sú podrobne popísané v
kapitole Úlohy .

5. Po ukončení behu úlohy na klientskych staniciach sú výsledky poslané späť na ERAS a dajú sa prezrieť v ERAC v
záložke Scan Log.

5.1.3   Update Now Task

Podstatou tejto úlohy je vynútiť na staniciach, na ktoré je aplikovaná, pokyn k aktualizovaniu ich vírusových databáz a
prípadne programových komponentov.

1. Kliknite pravým tlačidlom na hociktorú pracovnú stanicu v záložke Clients a zvoľte New Task > Update Now.

2. Ak chcete vylúčiť niektoré typy bezpečnostných produktov ESET z úlohy, vyberte ich v roletovom menu 
Configuration section a označte možnosť Exclude this section from Update Task. 

3. V prípade, ak chcete previesť aktualizáciu pomocou konkrétneho profilu, aktivujte voľbu Specify profile name a
vyberte požadovaný profil. Môžete tiež vybrať User defined profile name a vložiť meno profilu; návrat do
pôvodného stavu dosiahnete stlačením tlačidla Clear History.

4. Potom kliknite na Next pre pokračovanie na dialógové okná Select Clients a Task Report. Pre popis týchto dialógov
si prečítajte kapitolu Úlohy .

5.1.4   SysInspector Script Task

Úloha SysInspector Script umožňuje spustiť skript na cieľovej stanici. Používa sa na odstránenie nežiaducich objektov zo
systému. Pre viac detailov si pozrite časť ESET SysInspector  v nápovede.

1. Po dokončení Fázy I a Fázy II, ktoré sú popísané v kapitole Úlohy , kliknite na Select a vyberte skript, ktorý sa
spustí na cieľovej stanici.

2. Kliknite na View & Edit, ak chcete skript upraviť. 

3. Potom kliknite na Next pre pokračovanie na dialógové okná Select Clients a Task Report. Pre popis týchto dialógov si
prečítajte kapitolu Úlohy . 

4. Po tom, čo sa úloha dokončí na klientskej stanici, zobrazí sa táto informácia v stĺpci State na záložke Tasks.

Poznámka: Úlohy SysInspector Script sú podporované iba produktmi ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus
verzie 4.0 a vyššej.

5.1.5   Protection Features

Táto úloha umožňuje administrátorovi zmeniť stav ochrany vybraných komponentov ochrany bezpečnostného
produktu (Windows ESET bezpečnostné produkty verzie 5 a vyššie).

1. Každý komponent ochrany má 3 stavy - Doǹ t change, Temporary Deactivation a Activate (bez zmeny, dočasná
deaktivácia, aktivácia). Je možné ich meniť kliknutím na pole vedľa jednotlivých komponentov. Ak deaktivujete
(Temporary Deactivation) komponent ochrany, nastavte časový interval Time interval for Temporary Deactivation
. Tento interval je od 10 minút po infinite (vypne komponent úplne až do nasledujúceho reštartu).

2. Zvoľte klientov pre ktorých chcete meniť stav komponentov ochrany a dokončite úlohu .

Poznámka: Buďte opatrní pri vypínaní komponentov ochrany, pretože to predstavuje bezpečnostné riziko. Klient bude
upozornený pri každej zmene stavu ochrany.

5.1.6   Run Scheduled Task

Úloha okamžite spustí naplánovanú úlohu na klientskej stanici. Je možné zvoliť si prednastavenú (Predefined) úlohu z
plánovača u klienta alebo úlohu podľa identifikátora (By ID). Každá naplánovaná úloha má identifikátor, a je teda
možné zvoliť si úlohu z rozbaľovacieho menu alebo zadaním identifikátora priamo. Pre zobrazenie úloh u klienta otvorte
túto úlohu z kontextového menu konkrétneho klienta v záložke Clients.

Zvoľte úlohu ktorú chcete spustiť u klienta, zadajte klientov a prejdite na Dokončenie úlohy .
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5.1.7   Restore/Delete from Quarantine Task

Touto úlohou je možné obnoviť alebo zmazať špecifický objekt z klientskej karantény.

1) Po otvorení okna Restore/Delete from Quarantine (pozri kapitolu Úlohy ) zvoľte akciu ktorá sa má vykonať -
Restore alebo Delete - na objekte v karanténe.

Poznámka: Pri obnove objektu z karantény ktorý je stále detegovaný ako hrozba môžete zvoliť možnosť
Add exclusion too, inak môže antivírová ochrana túto akciu zakázať alebo objekt presunúť naspäť do karantény.

2) Pomocou filtra špecifikujte, ktorý objekt v karanténe chcete obnoviť/zmazať a kliknite na Next.

Poznámka: Ak ste otvorili okno Restore/Delete from Quarantine pomocou kliknutia pravým tlačidlom na položku
v karanténe priamo na záložke Quarantine (a zvolením možnosti Restore/Delete from Quarantine task), nemusíte
špecifikovať podmienky filtra (možnosť By hash bude automaticky vybraná a kontrolný súčet súboru v karanténe
bude použitý ako identifikátor).

3. Zvoľte klientov pre túto úlohu a kliknite na Next.

4. Skontrolujte nastavenia úlohy v okne Task Report, zadajte názov úlohy a čas kedy sa má úloha vykonať (prípadne
nastavenia cleanup settings) a kliknite na Finish pre dokončenie nastavení úlohy. Pozrite kapitolu Úlohy  pre viac
informácií.

5.1.8   Rollback Virus Database

Ak máte podozrenie že nová aktualizácia vírusovej databázy je nestabilná alebo poškodená, môžete vrátiť akutalizáciu
na predošlú verziu a zakázať všetky aktualizácie po zvolenú dobu.

1. Zakážte/Povoľte aktualizáciu vírusovej databázy

Disable for X hours – Vírusová databáza bude vrátená späť na predošlú verziu (v závislosti od stavu klienta) a všetky
aktualizácie budú zakázané po zvolenú dobu. Je tiež možné zvoliť Infinite a zakázať aktualizácie trvalo. Buďte opatrní pri
trvalom zákaze aktualizácií, pretože to predstavuje bezpečnostné riziko.

Varovanie: Možnosť Infinite zostane aktívna aj po reštarte klientskej stanice.

Enable previously disabled updates – Aktualizácie vírusovej databázy budú opäť povolené.

2. Zvoľte klientov pre túto úlohu a kliknite na Next.

3. Skontrolujte nastavenia úlohy v okne Task Report, zadajte názov úlohy a čas kedy sa má úloha vykonať (prípadne
nastavenia cleanup settings) a kliknite na Finish pre dokončenie nastavení úlohy. Pozrite kapitolu Úlohy  pre viac
informácií.

5.1.9   Clear Client s̀ Update Cache

Táto úloha je určená pre klientov s ESET bezpečnostnými produktami verzie 5 a vyššie. Ak máte podozrenie že
aktualizácia vírusovej databázy nebola úspešná, môžete vymazať aktualizačný cache u klienta a aktualizácia sa stiahne
znovu.

1. Spustite úlohu a kliknite na Next.

2. Zvoľte klientov pre túto úlohu a kliknite na Next.

3. Skontrolujte nastavenia úlohy v okne Task Report, zadajte názov úlohy a čas kedy sa má úloha vykonať (prípadne
nastavenia cleanup settings) a kliknite na Finish pre dokončenie nastavení úlohy. Pozrite kapitolu Úlohy  pre viac
informácií.
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5.1.10   Generate Security Audit Log Task

Táto úloha sa vzťahuje iba na ESET Mobile Security.

Security Audit skontroluje: kapacitu batérie, stav Bluetooth, voľné miesto na disku, viditeľnosť zariadenia, domácu sieť
a bežiace procesy. Bude vygenerovaná detailná správa, v ktorej bude zapísané, či sú niektoré hodnoty pod kritickou
úrovňou, alebo môžu predstavovať bezpečnostné riziko (napr. viditeľnosť zariadenia je povolená, atď.).

Pre spustenie bezpečnostného auditu na telefóne:

1. Na záložke Clients kliknite pravým tlačidlom na meno klienta a vyberte New Task > Generate Security Audit Log z
kontextového menu.

2. Kliknite na Next a pokračujte k oknám Select Clients a Task Report. Pre viac informácií o týchto oknách si prečítajte
kapitolu Úlohy .

5.1.11   Show Notification Task

Táto úloha sa vzťahuje iba na ESET Mobile Security.

Pre zaslanie notifikácie (napr. výstražnej hlášky) na telefón:

1. Na záložke Clients kliknite pravým tlačidlom na meno klienta a vyberte New Task > Show Notification z
kontextového menu. 

2. Napíšte nadpis notifikácie do Title a obsah správy do Body a vyberte podrobnosť notifikácie (Verbosity).

3. Kliknite na Next a pokračujte k oknám Select Clients a Task Report. Pre viac informácií o týchto oknách si prečítajte
kapitolu Úlohy .

5.1.12   Dokončenie úlohy

V poslednom dialógovom okne je zobrazený náhľad úlohy. Obsahuje všetky parametre úlohy a umožňuje užívateľovi
kliknúť na Back a vykonať zmeny, ak sú potrebné.

Druhá časť okna obsahuje nasledovné nastavenia:

Name – Názov úlohy.

Description – Popis úlohy.

Apply task after – Čas, kedy sa úloha vykoná na klientskom počítači.

Delete tasks automatically by cleanup if successfully completed – Automaticky vymaže všetky vykonané úlohy.

5.2   Editor skupín

Editor skupín je silný nástroj pre správu vašich klientov, rozdelenie do rôznych skupín a aplikovanie rozličných
nastavení, úloh, obmedzení a podobne. Je ľahko prístupný cez menu Tools > Group Manager alebo cez klávesovú
skratku CTRL+G. Skupiny sú nezávislé pre každý ERAS a nie sú replikované.

Môžete si vytvoriť vaše vlastné skupiny, ktoré vyhovujú vašim potrebám vo firemnej sieti, alebo jednoducho môžete
zosynchronizovať klientske skupiny v ERAC s Microsoft Active Directory použitím záložky Active Directory
Synchronization z hlavného okna Group Manager.

Sú dva hlavné typy klientskych skupín:

Statické skupiny

Parametrické skupiny

Obidve skupiny sa dajú použiť na rôznych miestach v ERA, čo značne vylepšuje možnosti spravovania klientov.
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5.2.1   Statické skupiny

Statické skupiny sa vytvárajú, aby  sa rozdelili klienti v sieti do pomenovaných skupín a podskupín; tzn. môžete si
vytvoriť skupinu Marketing, ktorá bude obsahovať všetkých klientov z marketingu a tiež v nej môžete vytvoriť
podskupiny špecializovaných divízií — Lokálny predaj , EMEA management, atď.

Okno editora statických skupín je rozdelené na dve časti. Vľavo je zobrazený zoznam skupín, vpravo sa nachádza
zoznam klientov. Zoznam klientov sa zobrazuje vždy pre aktuálne označenú skupinu. Ak chcete vidieť aj klientov, ktorí
sa nachádzajú v podskupinách aktuálne označenej skupiny, zaškrtnite možnosť Show clients in subgroups v pravej
časti okna.

Novú skupinu vytvoríte stlačením tlačidla Create, následne si zvolíte názov skupiny. Nová skupina sa vytvorí ako
podskupina aktuálne označenej nadradenej skupiny. Ak chcete vytvoriť novú hlavnú skupinu, označte koreň
hierarchického stromu — Static Groups. Políčko Parent group obsahuje názov nadradenej skupiny pre aktuálne
vytvorenú skupinu (napr. "/" pre hlavnú skupinu). Odporúčame používať názvy podľa toho, kde sú počítače umiestnené
(napr. Obchodné oddelenie, Podpora, atď.). Políčko Description môže byť použité na ďalší popis skupiny (napr.
"Počítače v kancelárii C", "HQ stanice", atď.). Aktuálne vytvorené nakonfigurované skupiny sa dajú tiež editovať aj
neskôr.

Poznámka: Keď je úloha poslaná nadradenej skupine, všetky stanice patriace do jej podskupín tiež príjmu túto úlohu.

Tiež je možné vytvoriť prázdne skupiny pre budúce použitie.

Kliknutím na OK vytvoríte skupinu. Jej názov a popis sa objaví v ľavej časti a tlačidlo Add/Remove sa stane aktívnym.
Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete pridať klientov do danej skupiny (buď na nich dvakrát poklikajte, alebo ich pretiahnite
zľava doprava). Pre vyhľadanie a pridanie klienta, zadajte celé meno alebo jeho časť do políčka Quick search a všetci
klienti, ktorí majú v názve dané znaky, budú zobrazení. Označiť všetkých klientov môžete tlačidlom Select All. Kliknite na
tlačidlo Refresh pre kontrolu, či sa medzičasom nepripojili noví klienti k serveru.

Ak manuálne označovanie klientov nevyhovuje, môžete kliknúť na tlačidlo Add Special... pre viac možností.

Vyberte možnosť Add clients loaded in the Clients pane pre pridanie všetkých klientov zobrazených v klientskej časti,
alebo zvoľte možnosť Only selected pre pridanie iba označených klientov. Pridať klientov, ktorí už patria inému serveru
alebo do inej skupiny môžete tak, že ich vyberiete v zozname naľavo a kliknete na Add.

Kliknite na OK v dialógovom okne Add/Remove, aby ste sa vrátili do hlavného okna editora statických skupín. Nová
skupina by mala byť viditeľná spoločne s príslušnými klientmi.

Klientov môžete do skupiny dodatočne pridávať a odoberať tlačidlom Add/Remove. Celú skupinu je možné zmazať
pomocou tlačidla Delete. Panel skupín a panel klientov je možné skopírovať do schránky po stlačení Copy to Clipboard
. Pre obnovenie skupiny klientov stlačte tlačidlo Refresh.

Taktiež je možné pomocou tlačidla Import/Export aktuálne označenú skupinu klientov exportovať/importovať do .xml
súboru.

5.2.2   Parametrické skupiny

Okrem statických skupín môžu byť veľmi užitočné aj parametrické skupiny. Klientske stanice sú dynamicky priraďované
do určitých parametrických skupín, pokiaľ sú splnené podmienky danej skupiny. Výhodou parametrických skupín je
možnosť ich použitia na rôznych miestach vrátane filtrov, politík, správ a notifikácií.

Hlavné okno editora parametrických skupín je rozdelené do štyroch častí. Časť Parametric Groups obsahuje zoznam
nadradených skupín a podskupín, ktoré boli vytvorené. Ak máte označenú niektorú parametrickú skupinu, klienti, ktorí
patria do tej skupiny, sú zobrazení v časti Selected Group.

Poznámka: Keď je označená nadradená skupina, zoznam klientov obsahuje aj členov podskupín.

Nastavené parametre pre danú skupinu sú zobrazené v časti Parameters. Parametre môžete kedykoľvek upraviť alebo
pridať kliknutím na tlačidlo Edit....

Časť Synchronization status zobrazuje ukazovateľ priebehu (progress bar) pre synchronizačný proces.

1. Novú skupinu vytvoríte stlačením tlačidla Create, následne si zvolíte názov skupiny. Nová skupina sa vytvorí ako
podskupina aktuálne označenej nadradenej skupiny. Ak chcete vytvoriť novú hlavnú skupinu, označte koreň
hierarchického stromu — Parametric Groups. Políčko Parent group obsahuje názov nadradenej skupiny pre
aktuálne vytvorenú skupinu (napr. "/" pre hlavnú skupinu). Vložte názov a krátky popis novej skupiny.

2. Ďalším krokom je vytvorenie filtrovacích parametrov (Client filter parameters), čo sa dá urobiť zvolením
jednotlivých možností po stlačení tlačidla Edit....
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3. Ak zaznačíte možnosť Sticky, klienti budú automaticky pridaní do tejto skupiny, pokiaľ vyhovejú podmienkam, ale
už nebudú odobratí. Obsah takejto skupiny sa dá vynulovať na nadradenej koreňovej úrovni.

Poznámka: Tento parameter sa dá nastaviť iba pri vytváraní novej skupiny.

Pre úpravu existujúcej skupiny ju jednoducho vyberte v zozname parametrických skupín a stlačte tlačidlo Edit... v
spodnej časti okna. Pre zmazanie skupiny vyberte požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo Delete. Pre manuálne
obnovenie skupiny klientov stlačte tlačidlo Refresh. Importovať skupinu zo súboru môžete tak, že označíte skupinu v
časti Parametric Groups a kliknete na tlačidlo Import..., potvrďte výber stlačením Yes, nájdite súbor, ktorý chcete
importovať a kliknite na Open. Skupina (a všetky jej podskupiny) budú naimportované pod zvolenú lokáciu. Ak chcete
vyexportovať skupinu (a všetky jej podskupiny), označte ju v sekcii Parametric Groups, kliknite na šípku na tlačidle
Import... a zvoľte Export.... Potvrďte kliknutím na Yes, zvoľte meno a lokáciu, kam sa uloží súbor a kliknite na Save.

Poznámka: Môžete použiť myš na presúvanie jednotlivých skupín v rámci sekcie Parametric Groups.

Poznámka: Paramtrické skupiny môžete pohodlne využívať pre filtrovanie informácií od klientov. Napríklad, chcete
vygenerovať report iba pre používateľov s operačným systémom Windows XP. Vytvorte parametrickú skupinu iba pre
počítače so špecifickým operačným systémom a použite túto skupinu ako cieľ filtrovania. Môžete tiež nastaviť vaše
vlastné dáta - Custom Client Data pri vytváraní inštalačného balíka  - (Konfiguračný Editor > Kernel > Settings >
Remote Administration). Nastavte túto možnosť (Custom Client Data) ako parameter pre parametrickú skupinu a
každý používateľ ktorý bude mať nainštalovaný tento balík sa stane členom skupiny.

5.2.3   Synchronizácia s Active Directory

Synchronizácia s Active Directory umožňuje automatické vytvorenie skupín a k nim prislúchajúcich klientov na základe
už definovanej štruktúry v Active Directory (ďalej len AD). Umožňuje administrátorom roztriediť klientov do skupín,
pokiaľ meno klienta súhlasí s typom objektu computer na strane AD a patrí do skupiny v AD.

Sú dve hlavné možnosti, ktoré ovplyvňujú spôsob synchronizácie:

Možnosť Synchronize groups vám umožní vybrať, ktoré AD skupiny budú zosynchronizované. Voľba All groups má za
následok, že sa zosynchronizuje celá AD stromová štruktúra nezávisle na tom, či tieto AD skupiny obsahujú alebo
neobsahujú ERA klientov. Ďalšie dve možnosti (Only groups containing ERA server clients a Only groups containing
ERA primary server clients) znamenajú prísnejšiu synchronizáciu a vo výsledku zosynchronizujú iba skupiny, ktoré
obsahujú existujúcich ERA klientov.

Možnosť Synchronization type určuje, či AD skupiny, ktoré sa synchronizujú, budú pridané k existujúcim AD
skupinám (AD groups import), alebo či budú existujúce AD skupiny úplne nahradené synchronizovanými (AD groups
synchronize).

Voľba Synchronize branches umožňuje zvoliť si určité vetvy z AD pre synchronizáciu. Voľba Synchronize umožňuje
nastaviť časový interval synchronizácie s AD.

Detailná konfigurácia synchronizácie s Active Directory sa dá meniť použitím konfiguračného editora (ESET Remote
Administrator > ERA Server > Setup > Groups > Active Directory Synchronization options). Štandardne sa
synchronizujú iba Computer security groups a Computer organization units. Môžete ale pridať objekty AD
zaškrtnutím žiadaných možností.

Poznámka: Pre úspešnú synchronizáciu ERAS s Active Directory nie je potrebné, aby ERAS bol nainštalovaný priamo
na Domain Controlleri. Stačí, ak je Domain Controller dostupný z počítača, na ktorom sa nachádza ERAS. Konfiguráciu
autentifikácie k Domain Controlleru treba urobiť v Tools > Server Options > Advanced > Edit Advanced Settings >
ESET Remote Administrator > ERA Server > Setup > Active directory. Formát mena servera je LDAP://servername
alebo GC://servername. Pokiaľ je prázdne, je použitý global catalog (GC).

5.3   Politiky

Politika sa v mnohom podobá na bežnú konfiguračnú úlohu, avšak nejde o jednorazovú úlohu vyslanú na jednu alebo
viacero staníc, ale o celkové zabezpečenie určitej konfigurácie spravovaných ESET security produktov. Politiku by sme
teda mohli zadefinovať ako konfiguráciu, ktorá je neustále vnucovaná klientovi.
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5.3.1   Základné princípy a fungovanie

Na spravovanie politík slúži Policy Manager (Tools > Policy Manager...). V okne naľavo je zobrazená stromová
štruktúra politík, ktoré sa na jednotlivých serveroch nachádzajú. Pravá časť je rozdelená do štyroch sekcií – Policy
settings, Policy configuration, Policy action a Global policy settings – a umožňuje podrobné manažovanie a
nastavovanie politík.

Primárnou funkciou Policy Managera je vytváranie, editovanie a mazanie politík, ako aj ich prideľovanie klientom.
Bezprostredné aplikovanie politík na koncových klientov zabezpečuje ERAS, na ktorý sú títo klienti priamo pripojení. Je
dobré si uvedomiť, že na jednom ERA serveri môže byť vytvorených viacero politík, pričom tieto navzájom od seba
môžu dediť nastavenia a takisto aj nastavenia politík z nadradených serverov.

Systému preberania nadradených politík hovoríme dedenie (inheritance), spojeným politikám vzniknutých v rámci
systému dedenia hovoríme merged policies. Dedenie funguje na princípe Rodič – Dieťa (Parent – Child), tj. podradená
politika (Child Policy) dedí nastavenia nadradenej politiky (Parent Policy).

5.3.2   Vytváranie politík

Bezprostredne po nainštalovaní je na serveri štandardne iba jedna politika, nazvaná ”Server Policy”. Tento názov je však
možné zmeniť v Policy settings > Policy name. Samotnú politiku je možné nastaviť v ESET konfiguračnom editore po
stlačení tlačidla Edit, kde je možné zvoliť takmer všetky parametre konfigurovaného produktu (alebo klienta).
Nastavenia sú tu usporiadané do prehľadnej štruktúry. Významné sú malé ikonky pred každou položkou. Na klientovi
sa totiž uplatnia iba aktívne nastavenia (modro označené položky). Neaktívne nastavenia (šedo označené položky) budú
na klientoch ponechané v pôvodnom stave. Rovnaký princíp platí aj pre zdedené a spojené politiky – na podradenej
politike sa uplatňujú iba aktívne nastavenia nadradenej politiky.

Na serveri je možné vytvoriť viacero politík (New Policy Child...). Nasledujúce možnosti sú dostupné pre nové politiky:
Policy name, prelinkovanie na Parent Policy a Policy configuration (konfigurácia môže byť prázdna, môžete
nakopírovať zlúčenú konfiguráciu z politiky v rozbaľovacom menu, nakopírovanú z .xml súboru alebo môžete použiť
funkciu Firewall Rules Merge Wizzard). Politiky je možné vytvárať iba na serveri na ktorom ste aktuálne pripojení cez
ERAC. Pre vytvorenie politiky na podradenom serveri sa musíte na tento server pripojiť.

Každá politika má dva základné atribúty – Override any child policy a Down replicable policy. Od toho, ktorý z
týchto atribútov je aktívny, závisí, či a ako sa bude daná politika replikovať, resp. dediť.

Override any child policy – znamená, že všetky aktívne nastavenia danej politiky majú pri dedení prioritu, tj. v
prípade odlišných nastavení s Child policy bude vzniknutá merged policy vždy obsahovať všetky aktívne nastavenia
Parent policy (a to aj v prípade ak aj Child policy má aktívny atribút Override any child policy). Neaktívne
nastavenia v parent policy budú ponechané podľa child policy. Ak atribút Override any child policy nie je zapnutý,
prioritu má child policy, tj. v prípade odlišných nastavení s parent policy budú vo výslednej merged policy ponechané
nastavenia z child policy. Takýmto spojením vzniknutá merged policy sa potom aplikuje na ďalšie politiky, pokiaľ sa
tieto na ňu odkazujú ako na nadradenú politiku.

Down replicable policy – znamená, že politiku je možné replikovať smerom nadol, tj. môže slúžiť ako základná
politika pre politiky na podradených serveroch a tiež môže byť prideľovaná klientom na podradených serveroch.

Politiky môžu byť tiež importované/exportované z/do .xml súboru, alebo naimportované zo skupín. Pre viac informácií
si prečítajte kapitolu Importovanie/Exportovanie politík .

5.3.3   Virtuálne politiky

Okrem vytvorených politík a politík vyreplikovaných z iných serverov (viď kapitola Replikácia ), sa v stromovej
štruktúre nachádzajú aj Default Parent Policy a Default Primary Clients Policy, ktoré nazývame virtuálne politiky.

Default Parent Policy je tá politika, ktorá je na nadradenom serveri v Global Policy Settings zvolená ako Default
policy for lower servers. Pokiaľ sa server nikam nereplikuje, táto politika sa berie ako prázdna (bude vysvetlené ďalej).

Default Primary Clients Policy je politika, ktorá je na danom (nie nadradenom) serveri v Global Policy Settings
zvolená ako Default policy for primary clients. Ide teda o politiku, ktorá sa automaticky aplikuje na (novo)pripojených
klientov (tzv. primárnych klientov) k danému ERA serveru, pokiaľ na týchto klientov už nebola aplikovaná iná politika na
základe pravidiel Policy Rules (pre viac informácií si pozrite kapitolu Prideľovanie politík klientom ). Virtuálne politiky
nie sú reálne existujúce politiky, ale sú to linky na iné politiky, ktoré sú umiestnené na rovnakom serveri.
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5.3.4   Funkcia a význam politík v stromovej  štruktúre

Každá politika zobrazená v stromovej štruktúre má na svojej ľavej strane pridelenú ikonku. Pri ich rozlišovaní platia tieto
zásady:

1) Politiky s modro zafarbenými ikonkami sú tie, ktoré sa nachádzajú na danom serveri. Tieto sa ďalej môžu líšiť:

 Ikonky s bielym stredom – politika je vytvorená na danom serveri. Nereplikuje sa nadol – nie je možné ju priradiť
klientom z podradených serverov a takisto nemôže slúžiť ako parent policy na podradených serveroch. Dá sa využiť iba
v rámci daného servera – na prideľovanie klientom pripojených na daný server a takisto môže slúžiť ako parent policy
pre inú politiku z daného servera.

 Ikonky s modrým stredom – platí to isté ako v predošlom prípade s tým rozdielom, že politika má aktívny atribút
Override any child policy (pre viac informácií viď kapitola  Vytvárenie politík ).

Ikonky so šípkou smerujúcou nadol – tieto politiky sú replikované – voľba Down replicable policy je povolená.
Okrem jej využitia na danom serveri je možné ju použiť aj na podradených serveroch.

 Ikonky s čiernym stredom – Default policy for primary clients.

2) Politiky so šedo zafarbenými ikonkami sú politiky z iných serverov. Tieto môžu byť:

 Ikonky so šípkou smerujúcou nahor – tieto politiky sú replikované z nižších serverov. Je možné si ich iba prezerať,
prípadne ich zmazať zo stromovej štruktúry pomocou Delete Policy Branch. Pri mazaní zo stromovej štruktúry nejde o
zmazanie samotnej politiky, ale iba o jej zrušenie zobrazenia v strome. Preto pri najbližšej replikácii sa môže zobraziť v
strome znovu. Ak nechcete zobraziť politiky z nižších serverov, použite voľbu Hide foreign servers policies not used in
policy tree.

 Ikonky so šípkou smerujúcou nadol – tieto politiky sú replikované z vyšších serverov. Je možné ich prezerať, použiť
ako Parent policy pre inú politiku, pridávať klientom (Add Clients) alebo zmazať (Delete Policy). V prípade zmazania
však platí ten istý princíp ako v predošlom prípade – zmazaná politika sa opäť zreplikuje z horného servera a zobrazí sa v
strome (pokiaľ jej medzitým nebol na hornom serveri zrušený atribút Down replicable policy).

Poznámka: Politiky v stromovej štruktúre možno presúvať a priraďovať okrem klasického spôsobu (zvolením parent
policy) aj pomocou myši (drag & drop).

Existujúce pravidlá politík môžu byť importované/exportované z/do .xml súboru kliknutím na tlačidlá Import.../
Export.... Konflikty mien počas importu (existujúce a naimportované politiky s rovnakým názvom) sú riešené pridaním
náhodného reťazca znakov za názov importovanej politiky.

5.3.5   Prezeranie politík

Každú politiku v strome si je možné prezrieť zobrazením priamo v konfiguračnom editore označením danej politiky a
stlačením View... alebo View Merged....

View Merged – zobrazí spojenú politiku, ktorá vznikla pri dedení (dedí sa z tej politiky, ktorú má táto politika zvolenú
ako nadradenú politiku). Táto voľba je zobrazená prvá, pretože aktuálna politika je práve už táto merged policy.

View – zobrazí pôvodnú politiku, tj. ešte pred spojením s nadradenou politikou.

Na podradených serveroch máme v prípade zhora zreplikovaných politík možnosť zobraziť:

View Merged – to isté, ako v predošlom prípade.

View Override Part – v prípade, že táto politika má aktívny atribút Override any child policy, umožní zobraziť iba
vynútenú časť politiky, tj. tú, ktorá má prioritu a prepisuje všetky ostatné nastavenia v podradenej politike.

View Non-force Part – má opačný efekt než View Override Part – zobrazí iba aktívne položky, na ktoré sa neaplikuje
Override any child policy.

Poznámka: Dvojklikom na položku v stromovej štruktúre zobrazíte zlúčenú (merged) politiku.
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5.3.6   Importovanie/Exportovanie politík

Editor politík umožňuje importovať/exportovať jednotlivé politiky a pravidlá politík. Existujúce politiky sa dajú
importovať/exportovať z/do .xml súboru kliknutím na Import Policies.../Export Policies.... Politiky sa ďalej dajú
importovať zo skupín kliknutím na tlačidlo Import from Groups.... Pravidlá politík sa dajú importovať/exportovať
kliknutím na Import.../Export... a navyše je možné ich vytvárať použitím Policy Rules Wizard.

Konflikty mien počas importu (existujúce a naimportované politiky s rovnakým názvom) sú riešené pridaním
náhodného reťazca znakov za názov importovanej politiky. Ak konflikt nemôže byť týmto spôsobom vyriešený
(zvyčajne kvôli príliš dlhému novému názvu), import sa dokončí s upozornením Unresolved policy name conflict.
Riešením je potom zmazať alebo premenovať konfliktné politiky alebo pravidlá politík.

5.3.7   Policy Migration Wizard

Policy Migration Wizard vám pomôže vytvoriť novú politiku Windows desktop v5 policy, alebo aktualizovať
existujúcu Windows desktop v5 policy pomocou nastavení z existujúcej politiky Windows product live v3 and v4.
Môžete migrovať všetky politiky počas inštalácie z predchádzajúcej verzie, ale pre nastavenie podrobných nastavení
vám odporúčame použiť Policy Migration Wizard.

Pre migrovanie politík:

1. Vyberte zaškrtávacie pole vedľa politiky z ktorej chcete migrovať nastavenia.

2. Ak uť Endpoint politika existuje, zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

Replace existing Endpoint policy and use only source settings - Existujúca politika bude kompletne nahradená
novovytvorenou politikou (Windows desktop v5) a použijú sa nastavenia z originálnej politiky (Windows product
line v3 and v4).

Merge policies and do not replace conflicting Endpoint settings - Existujúca a migrovaná politika budú zlúčené a
nastavenia v politike Windows desktop v5 nebudú prepísané nastaveniami z politiky Windows product line v3 and v4
policy.

Merge policies and replace conflicting Endpoint settings - Existujúca a migrovaná politika budú zlúčené a
nastavenia v konflikte budú nahradené originálnymi (v3/v4) nastaveniami.

3. Počkajte kým sa proces ukončí, doba trvania závisí od počtu migrovaných politík. Kliknite na Finish keď uvidíte
hlášku Policy migration is complete.

5.3.8   Prideľovanie politík klientom

Pri prideľovaní politík klientom platia dve hlavné zásady:

1. Lokálnym (primárnym) klientom je možné priradiť akúkoľvek lokálnu politiku a z horných serverov zreplikované
politiky.

2. Zdola vyreplikovaným klientom je možné priradiť akúkoľvek lokálnu politiku s atribútom Down replicable a z
horných serverov zreplikované politiky. Nie je možné im priradiť politiky z ich vlastného servera (toto sa dá docieliť
priamym pripojením ERA konzoly na daný server a následným pridelením politiky klientom).

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je, že každý klient má vždy pridelenú nejakú politiku (neexistuje klient bez politiky).
Politiku teda nie je možné klientovi odobrať, ale iba ju nahradiť inou. Ak na klienta nechcete aplikovať nastavenia žiadnej
politiky, môžete vytvoriť tzv. prázdnu politiku (empty policy configuration) a prideliť ju danému klientovi.

5.3.8.1   Default Primary Clients Policy

Jednou z metód prideľovania politík je automatická aplikácia Default Primary Clients Policy, virtuálna politika, ktorá je
konfigurovateľná v nastaveniach globálnych politík (tlačidlo Global Policy Settings...). Táto politika je aplikovaná na
primárnych klientov, tj. takých, ktorí sú priamo pripojení k danému ERAS. Pre viac informácií si prečítajte kapitolu 
Virtuálne politiky .64
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5.3.8.2   Manuálne prideľovanie

Sú dva spôsoby, ako prideliť politiku manuálne: Kliknite pravým tlačidlom na klienta na záložke Clients a vyberte Add
Policy z kontextového menu, alebo kliknite na Add Clients > Add/Remove v editore politík (Policy Manager).

Kliknutím na Add Clients... v editore politík sa otvorí okno Add/Remove Dialog. Klienti sú zobrazení v ľavej časti vo
formáte Server/Klient. Ak je vybratá možnosť Down replicable policy, v okne budú tiež zobrazení klienti replikovaní z
nižších serverov. Vyberte klientov, na ktorých bude aplikovaná politika buď pretiahnutím myšou do pravej časti okna,
alebo kliknutím na >>, aby sa presunuli do Selected items. Čerstvo vybraní klienti majú v ikonke žltú hviezdičku.
Znamená to, že je ešte možné s nimi manipulovať (presúvať ich medzi oboma panelmi) kliknutím na  << alebo tlačidlo C.
Stlačte OK pre potvrdenie výberu.

Poznámka: Po potvrdení, ak znovu otvoríte okno Add/Remove Dialog, klientov už nebude možné odobrať zo
Selected items, budete môcť iba prepísať politiku inou.

Iným spôsobom pridania klientov je využitie funkcie Add Special, ktorá dokáže pridať všetkých klientov naraz, pridať
iba vybraných klientov, alebo pridať klientov z označených serverov alebo skupín.

5.3.8.3   Pravidlá politík

Komplexnejším nástrojom sú Policy Rules (pravidlá prideľovania politík), ktoré umožňujú nastaviť kritériá
automatického prideľovania politík klientom. Pravidlá sa aplikujú vždy po pripojení klienta na server a majú prednosť
pred Default Primary Clients Policy a aj pred manuálnym prideľovaním. Znamená to, že Default Primary Clients
Policy sa na klienta aplikuje iba vtedy, keď tento nespadá pod žiadne z vytvorených pravidiel. V prípade manuálneho
pridelenia politiky klientom, ak je táto v rozpore s politikou pridelenou na základe pravidiel politík, prednosť majú vždy
politiky pridelené na základe pravidiel politík.

Pravidlá politík sú v rámci Policy Managera vytvárané a spravované v samostatnej záložke. Spôsob ich vytvárania a
aplikovania je veľmi podobný vytváraniu a spravovaniu pravidiel v poštových klientoch – každé pravidlo môže
obsahovať jedno alebo viac kritérií, pravidlá sú podľa priority zoradené od hora smerom dolu, pričom každé pravidlo je
možné pomocou šípok posunúť v tomto rebríčku nahor alebo nadol.

Na vytvorenie pravidla slúži tlačidlo New..., ktoré vyvolá dialógové okno s položkami Name (meno pravidla),
Description (krátky opis pravidla), Client filter parameters (kritériá filtrovania) a Policy (politika, ktorá sa aplikuje na
klienta spĺňajúceho zvolené kritériá).

Samotné kritériá sa nastavujú v ďalšom okne po stlačení tlačidla Edit....

(NOT) FROM Primary Server – ak (nie) je klient z primárneho servera
IS (NOT) New Client – ak to (nie) je nový klient
HAS (NOT) New Flag – ak (ne)má klient príznak New Client
Primary Server (NOT) IN (specify) – ak (ne)má primárny server v názve …
ERA GROUPS IN (specify) – ak klient patrí do skupiny …
ERA GROUPS NOT IN (specify) – ak klient nepatrí do skupiny …
DOMAIN/WORKGROUP (NOT) IN (specify) – ak klient (ne)patrí do domény …
Computer Name Mask (specify) – ak je názov počítača …
HAS IPv4 Mask (specify) – ak patrí klient do skupiny definovanej IPv4 adresou a maskou …
HAS IPv4 Range (specify) – ak patrí klient do skupiny definovanej IPv4 rozsahom …
HAS IPv6 Mask (specify) – ak patrí klient do skupiny definovanej IPv6 adresou a maskou …
HAS IPv6 Range (specify) – ak patrí klient do skupiny definovanej IPv6 rozsahom …
HAS (NOT) Defined Policy (specify) – ak (ne)má klient definovanú policy …
Product Name (NOT) IN – ak (nie) je názov produktu …
Product Version IS (NOT) – ak verzia produktu (nie) je …
Client Custom Info Mask (NOT) IN – ak položka klienta Custom Info (ne)obsahuje …
HAS (NOT) Protection Status (specify) – ak stav ochrany klienta (nie) je …
Virus Signature DB Version IS (NOT) – ak (nie) je verzia vírusovej databázy …
Last Connection IS (NOT) older than (specify) – ak posledné pripojenie (nie) je staršie než …
IS (NOT) Waiting For Restart – ak klient (ne)čaká na reštart

Pravidlá politík môžu byť importované/exportované z/do .xml súboru a môžu tiež byť vytvorené automaticky s
použitím Policy Rules Wizard , ktorý umožňuje vytvoriť štruktúru politík na základe existujúcej štruktúry skupín a
priradiť vytvorené politiky skupinám vytvorením príslušných pravidiel politík. Pre viac informácií o importovaní/
exportovaní pravidiel politík si pozrite kapitolu Importovanie/Exportovanie politík .

Pravidlo je samozrejme možné aj zmazať tlačidlom Delete v okne Policy Manager. 

Okamžité aplikovanie vytvorených pravidiel zabezpečuje tlačidlo Run Policy Rules Now.
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5.3.8.3.1   Policy Rules Wizard

Policy Rules Wizard vám umožňuje vytvoriť štruktúru politík založenú na existujúcej štruktúre skupín a spojiť vytvorené
politiky so skupinami vytvorením príslušných pravidiel politík.

1. V prvom kroku ste vyzvaní, aby ste si najprv zorganizovali vaše skupiny. Ak nemáte požadovanú štruktúru skupín,
môžete stlačiť tlačidlo Group manager  a nastaviť si najskôr vaše skupiny. V opačnom prípade stlačte tlačidlo Next.

Poznámka: Pre viac informácií o spravovaní skupín v editore skupín si pozrite kapitolu Editor skupín .

2. V druhom kroku budete vyzvaní, aby ste špecifikovali, ktoré kategórie klientskych skupín budú ovplyvnené novým
pravidlom politiky. Po označení požadovaných položiek stlačte Next.

3. V tomto finálnom kroku uvidíte jednoduchý ukazateľ stavu procesu. Kliknite na tlačidlo Finish pre zavretie okna
Policy Rules Wizard.

Vaše nové pravidlá politík sa objavia v zozname na záložke Policy Rules. Označte políčko vedľa názvu vášho pravidla
pre aktiváciu špecifického pravidla.

Pre viac informácií o importovaní/exportovaní pravidiel politiky a o konfliktoch v ich názvoch si pozrite kapitolu 
Importovanie/Exportovanie politík .

5.3.9   Policies for mobile clients

Piužívateľ ktorý má na svojom mobilnom zariadení nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET má väčšiu kontorlu nad
správaním sa svojho softvéru ako používateľ s ESET produktom nainštalovanom na jeho notebooku/desktope. Preto
nie je potrebné neustálne posielať politiku mobilným používateľom, pretože používateľ si môže chcieť zmeniť určité
nastavenia. Odporúčame nasledovnú techniku popísanú nižšie pre vytvorenie politiky pre mobilných klientov:

Vytvorte prázdnu politiku (default policy for clients)

1. Kliknite na Tools > Policy Manager.

2. Kliknite na Add New Policy pre vytvorenie prázdnej politiky s nezmenenými nastaveniami. V sekcii Policy
configuration zvoľte Create empty policy configuration.

3. Kliknite na Add Clients a vyberte používateľov ktorých chcete spravovať touto politikou.

4. Kliknite na záložku Pravidlá politík  a potom na New.

5. Zvoľte si túto politiku v menu Policy a kliknite na Edit.

6. Zadajte podmienku IS New Client, v menu Parameters kliknite na IS pre zmenu podmienky na IS NOT New Client a
potom kliknite dvakrát na OK.

7. Kliknite na OK a potom dvakrát na Yes ak budete vyzvaní na potvrdenie nastavení.

8. Táto politika bude aplikovaná na klientov vždy keď sa pripoja na ERA Server.

Vytvorte j ednorazovú politiku  (start-up policy for clients)

1. Kliknite na Tools > Policy Manager.

2. Kliknite na Add New Policy pre vytvorenie prázdnej politiky s nezmenenými nastaveniami. V sekcii Policy
configuration zvoľte Create empty policy configuration.

3. Nakonfigurujte nastavenia ktoré chcete aplikovať na mobilných klientoch a uložte konfiguráciu.

4. Kliknite na Add Clients a pridajte mobilných klientov ktorých chcete spravovať touto politikou.

5. Kliknite na záložku Pravidlá politík  a potom na New.

6. Zvoľte si túto politiku v menu Policy a kliknite na Edit.

7. Zvoľte podmienku IS New Client a kliknite dvakrát na OK.

8. Kliknite na OK a potom dvakrát na Yes ak budete vyzvaní na potvrdenie nastavení.

Keď sa mobilní klienti prvýkrát pripoja na ERA Server, obdržia nastavenia z jednorázovej politiky. Každý ďalší krát keď sa
pripoja obdržia prázdnu politiku a ich nastavenia nebudú ovplyvnené.
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5.3.10   Mazanie politík

Podobne, ako pri vytváraní politík, aj tu platí, že zmazaná môže byť politika iba zo servera, na ktorý ste práve ERA
konzolou pripojení. Pokiaľ chcete zmazať politiku na inom serveri, je potrebné sa naň priamo ERA konzolou pripojiť.

Poznámka: Vzhľadom na to, že politika môže existovať v rôznych závislostiach (môže slúžiť ako nadradená politika pre
iné politiky, ako predvolená politika pre podradené servery, ako predvolená politika pre primárnych klientov, a pod.)
môže byť jej zmazanie skomplikované tým, že za ňu bude potrebné nájsť náhradu. Na tento účel slúži dialóg, ktorý sa
otvorí bezprostredne po kliknutí na tlačidlo Delete Policy. To, ktoré položky v tomto dialógu sú aktívne, závisí práve od
toho, v akých závislostiach daná politika figuruje.

New policy for primary clients with the currently deleted policy – tu volíme náhradnú politiku pre primárnych
klientov, ktorí mali pridelenú práve zmazávanú politiku. Na primárnych klientoch totiž nemusí byť aplikovaná iba 
Default policy for primary clients, ale hocijaká iná z daného servera (buď prostredníctvom manuálneho pridania cez
– Add Clients alebo na základe Policy Rules). Náhradou môže byť niektorá politika z daného servera, alebo zhora
zreplikovaná politika.

New parent policy for the currently deleted policy’s children policies (if existing) – pokiaľ mazaná politika slúžila
ako nadradená politika pre iné politiky, je takisto potrebné za ňu zvoliť náhradu, pričom náhradou môže byť niektorá
politika z daného servera, zhora zreplikovaná politika, príp. príznak N/A, čo znamená, že podradenej politike nebude
priradená žiadna náhradná politika. Túto náhradu je potrebné spraviť aj keď podradená politika zjavne neexistuje,
pretože nie je možné zaručiť, že iný používateľ cez inú konzolu nepriradí danej politike podradenú politiku práve v
procese mazania.

New policy for replicated clients with the currently deleted or modified policy – tu volíme náhradnú politiku pre
zdola vyreplikovaných klientov, tj. klientov z podradených serverov, ktorí mali pridelenú práve mazanú politiku.
Náhradou môže byť niektorá politika z daného servera alebo zhora zreplikovaná politika.

New default policy for lower servers – pokiaľ mazaná politika slúži ako virtuálna politika (viď sekcia Global Policy
Settings), je potrebné ju nahradiť inou (pre viac informácií viď kapitola Virtuálne politiky ). Náhradou môže byť
niektorá politika z daného servera alebo príznak N/A.

New default policy for primary clients – pokiaľ mazaná politika slúži ako virtuálna politika (viď sekcia Global Policy
Settings), je potrebné ju nahradiť inou (pre viac informácií viď kapitola Virtuálne politiky ). Náhradou môže byť
niektorá politika z daného servera.

Tento istý dialóg sa zobrazí aj vtedy, ak niektorej politike zrušíte atribút Down replicable a stlačíte OK, Apply prípadne
zvolíte inú politiku v strome. Vtedy sú v dialógu aktívne položky New policy for replicated clients with the currently
deleted or modified policy a prípadne aj New default policy for lower servers.

5.3.11   Špeciálne nastavenia

Väčšina nastavení politík sa deje v Policy Manageri, avšak dve sa nachádzajú medzi pokročilými nastaveniami v Tools >
Server Options > Advanced > Edit Advanced Settings > ERA Server > Settings > Policies.

Interval for policy enforcement (minutes) - Táto vlastnosť zabezpečí aplikovanie politík v špecifikovanom intervale.
Odporúčame ponechať štandardné nastavenie.

Disable policy usage - Pomocou tejto voľby je možné úplne vypnúť používanie politík na serveri. Túto voľbu
odporúčame používať iba v opodstatnených prípadoch, ak sa vyskytnú skutočné problémy. Pokiaľ sa z nejakých
dôvodov potrebujete vyhnúť aplikovaniu politiky na niektorých klientov, môžete to urobiť aj „čistejším“ spôsobom –
priradením prázdnej politiky.
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5.3.12   Scenáre použitia politiky

5.3.12.1   Každý server j e samostatne spravovaný a policies sa riešia lokálne

Predpokladajme menšiu sieť s jedným hlavným a dvoma priamo podradenými servermi. Na každý server je pripojených
niekoľko klientov. Na každom z týchto serverov je vytvorená jedna alebo viac politík. Podradené servery sa nachádzajú
na pobočkách a každý z nich samostatne spravuje lokálny administrátor. Každý administrátor si samostatne určuje,
ktoré politiky budú pridelené ktorému klientovi v rámci jeho servera. Hlavný administrátor nezasahuje do nastavení
lokálnych administrátorov a neprideľuje politiky klientom z ich serverov. Z pohľadu nastavení politík na serveroch to
znamená, že server A nemá nastavenú Default policy for lower servers. Tiež to znamená, že na serveroch B a C majú
politiky ako nadradenú politiku zvolený atribút N/A, resp. niektorú politiku priamo z toho istého servera okrem Default
parent policy (tj. nemajú zvoleného parenta z nadradeného servera).
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5.3.12.2   Každý server j e samostatne spravovaný - politiky sa riešia lokálne ale dedí sa Default Parent policy
z nadradeného servera

Platí to isté čo v predošlom prípade s tým rozdielom, že na serveri A je definovaná Default policy for lower servers a
politiky na podradených serveroch dedia nastavenia Default Parent Policy z hlavného servera. V tomto scenári je teda
stále ponechaná značná autonómia lokálnym administrátorom. Podradené politiky na podradených serveroch síce
dedia nastavenia Default Parent Policy z hlavného servera, ale lokálni administrátori majú možnosť toto dedenie
modifikovať vlastnými nastaveniami.
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5.3.12.3   Dedenie politík z nadradeného servera

Opäť platí to isté, čo v predošlom prípade, ale okrem Default Parent Policy sú na hlavnom serveri aj ďalšie politiky,
ktoré sa replikujú smerom nadol a slúžia ako nadradené politiky pre politiky na podradených serveroch. Policy 1 v tomto
príklade má pritom aktívny atribút Override any child policy. Aj tu majú lokálni administrátori ešte dosť právomocí,
avšak hlavný administrátor určuje, ako a ktoré politiky budú replikované smerom nadol a ktoré z nich budú slúžiť ako
nadradené politiky pre politiky z podradených serverov. Silným administrátorským nástrojom tu je použitie Override
any child policy atribútu, ktorým hlavný administrátor zabezpečí, aby nastavenia danej politiky „pretiekli“ v rámci
systému dedenia politík až ku klientovi.
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5.3.12.4   Priraďovanie politík iba z nadradeného servera

Tento scenár predstavuje centralizovaný systém prideľovania politík. Vytváranie, modifikovanie a prideľovanie politík
klientom sa deje iba na hlavnom serveri, lokálni administrátori nie sú vôbec potrební. Na podradených serveroch je
vytvorená iba jedna základná prázdna politika (štandardne nazvaná Server Policy), ktorá zároveň slúži ako Default
Parent Policy pre primárnych klientov.

5.3.12.5   Použitie skupín

Prideľovanie politík klientom prostredníctvom skupín tiež môže slúžiť ako doplnok k niektorému z predošlých scenárov.
Skupiny je možné vytvoriť manuálne alebo pomocou možnosti Active Directory Synchronization.

Klienti môžu byť pridaní do skupín buď manuálne (Static Groups) alebo automaticky — vlastnosťami skupiny (
Parametric Groups). Pozrite si kapitolu Editor skupín  pre viac informácií.

Prideľovať politiky klientom pomocou skupín môžete jednorazovo v Policy Manager (Add Clients > Add Special) alebo
automaticky pomocou Policy Rules.

Jedným z možných scenárov je nasledovné:

Administrátor chce priradiť rôzne politiky pre klientov patriacich do rôznych AD skupín a zmeniť politiku klienta, keď je
presunutý do inej AD skupiny.

1. Prvým krokom je nastavenie Active Directory Synchronization v Group Manager podľa vašich potrieb. Dôležitá
vec je správne naplánovať synchronizáciu AD (možnosti sú: každú hodinu, denne, týždenne, mesačne).

2. Po prvej úspešnej synchronizácii sa AD skupiny objavia v sekcii Static Groups.
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3. Vytvorte nové pravidlo politiky a označte ERA Groups IN a/alebo ERA Groups NOT IN ako podmienku pravidla.

4. Špecifikujte AD skupiny, ktoré chcete pridať do podmienky.

5. V ďalšom kroku definujte politiku, ktorá sa aplikuje na klientov spĺňajúcich podmienku pravidla a kliknite na OK pre
uloženie pravidla.

Poznámka: Kroky 3 - 5 môžu byť nahradené použitím Policy Rules Wizard, ktorý umožňuje vytvoriť štruktúru politiky
na základe existujúcej štruktúry skupiny a priradiť vytvorené politiky jednotlivým skupinám vytvorením príslušných
pravidiel politiky.

Týmto spôsobom je možné definovať konkrétne pravidlo pre každú AD skupinu. Priradenie konkrétneho pravidla
klientovi teraz závisí na členstve klienta v konkrétnej AD skupine. Keďže synchronizácia s AD je naplánovaná, aby sa
vykonávala pravidelne, všetky zmeny v členstve klienta v skupinách AD sú obnovované a vzaté do úvahy, keď sa
aplikuje pravidlo politiky. Inými slovami, politiky sa aplikujú na klientov automaticky v závislosti na ich AD skupine. Keď
sa raz tieto pravidlá a politiky dôkladne nastavia, nie je potrebný ďalší zásah zo strany administrátora do aplikácie
politík.

Hlavná výhoda tohto prístupu je priame, automatické linkovanie medzi členstvom v AD skupinách a priraďovaním
politík.

5.4   Notifikácie

Schopnosť oznamovania dôležitých udalostí správcom systémov a sieťovým administrátorom je dôležitou súčasťou
zabezpečenia ochrany a integrity počítačovej siete. Včasné informovanie o chybe či škodlivom kóde môže predísť
veľkým stratám a zbytočnému úsiliu potrebnému na odstránenie problému v neskorších fázach. V nasledujúcej časti sa
budeme zaoberať notifikačnými možnosťami produktu ESET Remote Administrator.

Pre otvorenie okna Notification Manager kliknite na Tools > Notification Manager.

Hlavné okno je rozdelené na dve časti:

1. Sekcia Notification rules v hornej časti okna je zoznam existujúcich (prednastavených alebo vytvorených
používateľom) pravidiel. Pravidlo musí byť zvolené aby sa vygenerovala notifikačná správa. Štandardne nie sú
povolené žiadne notifikácie. Preto odporúčame skontrolvať pravidlá. Tlačidlá pod zoznamom zahŕňajú Save (uloží
zmeny v pravidle), Save as... (uloží nové pravidlo), Delete (mazanie), Default (obnoví prednastavené hodnoty v
zvolenom pravidle), Refresh  (obnovenie okna) a Default Rules (obnoví prednastavené pravidlá v zozname).
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Štandardne obsahuje okno Notification Manager prednastavené pravidlá. Pre aktivovanie pravidla zaškrtnite políčko
vedľa pravidla v zozname. Dostupné sú nasledujúce pravidlá notifikácií. Ak sú aktivované a ich podmienky sú splnené,
vygeneruje sa notifikácia:

More than 10% of primary clients are not connecting – Viac ako 10 percent klientov sa nepripojilo po dobu dlhšiu
ako jeden týždeň; pravidlo sa aktivuje ASAP.
More than 10% of primary clients with critical protection status – Viac ako 10 percent klientov zaznamenalo
kritické hlásenie v stave ochrany a zároveň žiadny z týchto klientov nebol nepripojený viac ako týždeň; pravidlo sa
aktivuje ASAP.
Primary clients with protection status warning – Existuje klient s ľubovoľným hlásením v stave ochrany, pričom
tento klient nebol nepripojený viac ako týždeň.
Primary clients not connecting – Existuje klient, ktorý sa neprihlásil k serveru po dobu dlhšiu ako jeden týždeň.
Primary clients with outdated virus signature database – existuje klient, ktorý má vírusovú databázu o dve a viac
verzií nižšiu ako aktuálnu a nebol nepripojený viac ako týždeň.
Primary clients with critical protection status – Existuje klient, ktorý má kritické hlásenie v stave ochrany a nebol
nepripojený viac ako týždeň.
Primary clients with newer virus signature database than server – Existuje klient, ktorý má vírusovú databázu
novšiu ako server a nebol nepripojený viac ako týždeň.
Primary clients waiting for restart – Existuje klient, ktorý čaká na reštartovanie a nebol nepripojený viac ako
týždeň.
Primary clients with a non-cleaned infiltration in computer scan – Existuje klient, na ktorom posledná kontrola
systému nedokázala vyliečiť aspoň jednu infiltráciu a klient nebol nepripojený viac ako týždeň; pravidlo sa aktivuje
ASAP.
Completed task – Bola dokončená ľubovoľná úloha na stanici; pravidlo sa aktivuje ASAP.
New primary clients – Na server sa pripojil nový klient; pravidlo sa aktivuje ASAP.
New replicated clients – Na serveri sa objavil záznam o novom klientovi získaný z replikácie; pravidlo sa aktivuje po
hodine.
Possible virus outbreak - Záznamy v Threat logu klienta presahujú viac ako tisíc kritických záznamov za hodinu
aspoň u 10 % klientov.
Possible network attack – Záznamy vo Firewall logu klienta presahujú viac ako tisíc kritických záznamov za hodinu
aspoň u 10 % klientov.
Server updated – server bol aktualizovaný.
Server not updated – Server nebol aktualizovaný dlhšie ako päť dní; pravidlo sa aktivuje ASAP.
Error in server text log – Log servera obsahuje chybové hlásenie.

License expiration – Licencia servera vyprší za dvadsať a menej dní, pričom následný maximálny počet pripojiteľných
klientov bude nižší, ako je počet aktuálne pripojených klientov; pravidlo sa aktivuje ASAP.

License limit – Počet klientov, ktorí sa k serveru môžu ešte pripojiť, je menší ako desať percent z celkového počtu
licencií.

Ak nie je zadané inak, všetky pravidlá sa spúšťajú a opakujú po 24 hodinách a sú aplikované na primárnom serveri a
primárnych klientoch.

2. Sekcia Options v spodnej časti okna poskytuje informácie a nastavenia aktuálne zvoleného pravidla. Všetky polia a
nastavenia z tejto sekcie sú popísané na príklade v časti  Vytvorenie pravidla .

V každom pravidle môžete špecifikovať kritériá - spúšťače (Trigger), ktoré aktivujú pravidlo. Dostupné sú nasledujúce
spúšťače:

Client State  – Pravidlo sa uplatní ak je problém zistený na klientovi.

Server State  – Pravidlo sa uplatní ak je problém zistený na serveri.

Finished Task Event  – Pravidlo sa uplatní po dokončení úlohy.

New Client Event  – Pravidlo sa uplatní ak sa nový klient pripojí na server (vrátane replikovaných klientov).

Outbreak Event  – Pravidlo sa uplatní ak sa objaví naraz veľké množstvo incidentov na viacerých klientoch.

Received Log Event  – Pravidlo sa uplatní v prípade ža administrátor potrebuje byť informovaný o určitých
protokoloch v určitom čase.

V závislosti od hodnoty spúšťača sú aktivované/deaktivované ostatné možnosti pravidla, preto je vhodné začať pri
tvorbe pravidla práve touto hodnotou.

Položka Priority slúži na nastavenie priority pravidla, pričom P1 predstavuje najvyššiu a P5 najnižšiu prioritu. Priorita
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pravidla žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho funkcionalitu, je určené len pre vyjadrenie dôležitosti pravidla. Tiež je
možné využiť premennú %PRIORITY% pri vkladaní hodnoty priority do zasielaných notifikačných správ. Pod položkou
Priority sa tiež nachádza políčko Description. Odporúčame dať každému pravidlu zmysluplný popis ako napríklad
”pravidlo, ktoré upozorní pri detegovaní infiltrácie”.

Samotný obsah hlásenia môžete upraviť v dialógu Message v spodnej časti hlavného okna notifikačného manažéra. V
texte je povolené používať špeciálne premenné: %VARIABLE_NAME%. Zoznam premenných získame po kliknutí na
odkaz Show me options.

Rule_Name

Rule_Description

Priority – Priorita pravidla (P1 je najvyššia priorita).
Triggered – Dátum zaslania poslednej notifikácie (okrem opakovaní).
Triggered Last – Dátum zaslania poslednej notifikácie (vrátane opakovaní).
Client_Filter – Podmienky filtrovania klientov pravidla.
Client_Filter_Short – Skrátený formát filtra klientov pravidla.
Client_List – Zoznam klientov.
Parameters – Parametre pravidla.

Primary_Server_Name

Server_Last_Updated – Posledná aktualizácia servera.
Virus_Signature_Db_Version - Posledná verzia vírusovej databázy.
Last_Log_Date – Dátum posledného logu.
Task_Result_List – Výsledok zaslanej úlohy.
Log_Text_Truncated – Zaloguje text, ktorý aktivoval notifikáciu (skrátená verzia).
License_Info_Merged – Súhrnné informácie o licenciách.
License_Info_Full – Kompletné informácie o licenciách.
License_Days_To_Expiry – Počet dní do expirácie licencií.
License_Expiration_Date - Najbližší dátum expirácie.
License_Clients_Left – Počet zostávajúcich voľných klientov, ktorých je ešte pri aktuálnych licenciách možné pripojiť
k serveru.
Actual_License_Count – Aktuálny počet klientov pripojených k serveru.

5.4.1   Client State

Definujte parametre filtrovania klientov v okne Client filter. Ked je pravidlo uplatňované, berú sa do úvahy len klienti
ktorí splnia podmienky. Kritériá filtrovania sú:

FROM Primary Server – Len klienti z primárneho servera; podmienka sa dá negovať (NOT FROM).
Primary Server IN – Primárny server klienta je jeden z uvedených.
HAS New Flag – Klienti má nastavenú značku ”New”; negatívna podmienka (HAS NOT) môže byť tiež aplikovaná.
ERA Groups IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej skupine.
Domain/Workgroup IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej doméne/skupine.
Computer Name Mask – Klienti s daným názvom počítača.
HAS IPv4 Mask – Klienti, spadajúci do uvedenej IPv4 masky.
HAS IPv6 Mask – Klienti, spadajúci do uvedenej IPv6 masky.
HAS IPv6 Range – Klienti v rámci uvedeného rozsahu IPv6 adries.
HAS IPv6 Range – Klienti v rámci uvedeného rozsahu IPv6 adries.
HAS Defined Policy – Klienti, ktorí majú priradenú konkrétnu politiku; podmienku je možné negovať (HAS NOT).

Po tom, čo nadefinujete klientske filtre pre vaše notifikačné pravidlo, kliknite na OK a pokračujte k parametrom
pravidla. Parametre pravidla určujú, aké podmienky musí klient / skupina klientov spĺňať, aby bola vykonaná samotná
notifikačná akcia. Možné parametre sú zobrazené po kliknutí na tlačidlo Edit… v časti Parameters.

Dostupnosť parametrov záleží na type spúšťača - Trigger. Pre spúšťače (triggery) typu Client state sú k dispozícii
nasledovné podmienky pravidiel:

Protection Status Any Warnings – Ľubovoľné upozornenie nájdené v položke Stav ochrany.
Protection Status Critical Warnings – Kritické upozornenie nájdené v položke Stav ochrany.
Virus Signature DB Version – Problém s vírusovou databázou; možné hodnoty pre tento parameter sú:



77

- Previous – Vírusová databáza je o jednu verziu staršia než súčasná
- Older or N/A – Vírusová databáza je viac než o jednu verziu staršia, pripadne je nedostupná.
- Older than 5 versions or N/A – Vírusová databáza je viac než o 5 verzií staršia, pripadne je nedostupná.
- Older than 10 versions or N/A – Vírusová databáza je viac než o 10 verzií staršia, pripadne je nedostupná.
- Older than 7 days or N/A – Vírusová databáza je viac než o 7 dní staršia, pripadne je nedostupná.
- Older than 14 days or N/A – Vírusová databáza je viac než o 14 dní staršia, pripadne je nedostupná.

Last Connected Warning – Posledné spojenie bolo uskutočnené pred špecifikovaným časovým obdobím.
HAS Last Threat Event – Položka Threat obsahuje upozornenie na incident.
HAS Last Event – Položka Last Event obsahuje nejaký záznam.
HAS Last Firewall Event – Položka Firewall Event obsahuje záznam z udalosti firewallu.
HAS New Flag – Klient ma priradený atribút “New”.
Waiting For Restart – Klient čaká na reštart systému.
Last Scan Found Threat – Na klientovi bol nájdený špecifický počet infiltrácií počas poslednej kontroly.
Last Scan Not Cleaned Threat – Na klientovi bol nájdený špecifický počet nevyliečených infiltrácií počas poslednej
kontroly.

Všetky parametre sa dajú negovať, ale nie všetky negácie sú použiteľné. Je vhodné negovať iba tie parametre, ktoré
obsahujú dve logické hodnoty: pravda a nepravda. Napríklad parameter Has New Flag pokrýva iba klientov
označených atribútom "new”. Znegovaný parameter potom zahrnie všetkých klientov, ktorí nemajú tento atribút.

Všetky vyššie spomenuté podmienky môžu byť logicky kombinované a negované. Voľba The rule is applied when
ponúka dve možnosti:

all of the conditions are met – Pravidlo sa spustí iba ak sú splnené všetky špecifikované parametre.

any of the conditions are met – Pravidlo sa spustí, ak je splnená aspoň jedna podmienka.

Ak sú splnené špecifikované parametre, automaticky sa vykonajú akcie zadefinované administrátorom. Pre nastavenie
akcií, kliknite na tlačidlo Edit... v sekcii Action .

Spustenie pravidla môže byť pozdržané po zadanú dobu, od jednej hodiny po tri mesiace. Ak chcete pravidlo uplatniť čo
najskôr, zvoľte možnosť ASAP z rozbaľovacieho menu Activation. Notification Manager je aktivovaný štandardne
každých 10 minút, takže keď zvolíte ASAP, úloha by mala byť vykonaná v priebehu 10 minút. Ak je v tomto
rozbaľovacom menu zadaný špecifický čas, akcia bude vykonaná po uplynutí tohto času (ak sú splnené podmienky).

Menu Repeat after every… vám umožňuje nastaviť časový interval po ktorom sa akcia zopakuje. Podmienky na
aktivovanie pravidla musia byť opäť splnené. Časový interval pre kontrolu pravidla a jeho opakovanie môžete nastaviť v 
Server > Advanced > Edit Advanced Settings > ESET Remote Administrator > Server > Setup > Notifications >
Interval for notification processing (minutes).

Prednastavená hodnota je 10 minút. Odporúčame znížiť tento interval, pretože môže sposobiť záťaž servera a zníženie
výkonu.
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5.4.2   Server State

Okno Server rule parameters vám umožňuje spúšťať špecifické pravidlá naviazané na stav servera, ktoré je potom
aplikované na zasielanie notifikácií. Pre nastavenie parametrov kliknite na tlačidlo pri jednotlivých podmienkach. To
aktivuje naviazané prvky používateľského rozhrania pre zmenu špecifických parametrov podmienok.

Server updated – Server je aktualizovaný.

Server not updated – Server nie je aktualizovaný dlhšie ako zvolená hodnota.

Audit log – Audit log monitoruje a loguje všetky zmeny v konfigurácii a vykonané akcie  ktoré spustili používatelia
ERA. Záznamy sa dajú filtrovať podľa typu, pozrite Server log.

Server logs – V serverovom logu sa nachádzajú záznamy typu:

- Errors – Chybové hlásenia.

- Errors+Warnings – Chybové a výstražné hlásenia.

- Errors+Warnings+Info(Verbose) – Chybové, výstražné a informatívne hlásenia.

- Filter log entries by type – Aktiváciou tejto voľby získame možnosť bližšie špecifikovať, ktoré oblasti chýb v
serverovom logu chceme sledovať. Je potrebné overiť, či je samotné logovanie servera nastavené na dostatočne vysokú
úroveň (Tools > Server Options > Logging), aby boli takéto logy vôbec zaznamenávané. V opačnom prípade bude
pravidlo notifikačného manažéra prehľadávať log úplne zbytočne. Možnosti problémových oblastí servera sú
nasledovné:

– ADSI_SYNCHRONIZE – Synchronizácia skupín s Active Directory.
– CLEANUP – Server clean up úlohy.
– CREATEREPORT – vytváranie reportov na požiadanie.
– DEINIT – Vypínanie servera.
– INIT – Štartovanie servera.
– INTERNAL 1 – Vnútorné hlásenia servera.
– INTERNAL 2 – Vnútorné hlásenia servera.
– LICENSE – Operácie s licenciami.
– MAINTENANCE – Server maintenance úlohy.
– NOTIFICATION – Manažment notifikácií.
– PUSHINST – Vzdialená push inštalácia.
– RENAME – Vnútorné premenovávanie štruktúr.
– REPLICATION – Replikácia serverov.
– POLICY – Manažment politík.
– POLICYRULES – Pravidlá politík.
– SCHEDREPORT – Automaticky generované reporty.
– SERVERMGR – Manažment interných vlákien servera.
– SESSION – Sieťové spojenia servera.
– SESSION_USERACTION – Rôzne užívateľské akcie.
– THREATSENSE – Posielanie štatistických informácií ThreadSense.Net.
– UPDATER – Aktualizácia servera a vytváranie mirroru.

Vhodným príkladom nastavenia je použitie parametra UPDATER, kedy si zabezpečíme zasielanie notifikačnej správy pri
vygenerovaní problémového záznamu v logoch servera, ktorý sa týka aktualizácie a tvorby mirroru.

License Expiration – Licencia bude expirovať za zvolenú dobu, prípadne už expirovala. Doplňujúcim prvkom je
možnosť Warn only if this will cause the number of clients in the license fall below the number or actual clients in the
server database. Jej aktivovaním zabezpečíme, aby server oznamoval problém expirácie kľúča iba v prípade, ak po
expirácii kľúča klesne počet povolených licencií pod počet aktuálne prihlásených klientov.

Limit license – Počet voľných licencií poklesne pod zvolenú hodnotu.

Ak sú splnené špecifikované parametre, automaticky sa vykonajú akcie zadefinované administrátorom. Pre nastavenie
akcií, kliknite na tlačidlo Edit... v sekcii Action .

Spustenie pravidla môže byť pozdržané po zadanú dobu, od jednej hodiny po tri mesiace. Ak chcete pravidlo uplatniť čo
najskôr, zvoľte možnosť ASAP z rozbaľovacieho menu Activation. Notification Manager je aktivovaný štandardne
každých 10 minút, takže keď zvolíte ASAP, úloha by mala byť vykonaná v priebehu 10 minút. Ak je v tomto
rozbaľovacom menu zadaný špecifický čas, akcia bude vykonaná po uplynutí tohto času (ak sú splnené podmienky).

Menu Repeat after every… vám umožňuje nastaviť časový interval po ktorom sa akcia zopakuje. Podmienky na
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aktivovanie pravidla musia byť opäť splnené. Časový interval pre kontrolu pravidla a jeho opakovanie môžete nastaviť v 
Server > Advanced > Edit Advanced Settings > ESET Remote Administrator > Server > Setup > Notifications >
Interval for notification processing (minutes).

Prednastavená hodnota je 10 minút. Odporúčame znížiť tento interval, pretože môže sposobiť záťaž servera a zníženie
výkonu.

5.4.3   Finished Task Event

Pravidlo bude spustené, ak budú dokončené zvolené úlohy. Štandardne sú vybraté všetky typy úloh .

Ak sú splnené špecifikované parametre, automaticky sa vykonajú akcie zadefinované administrátorom. Pre nastavenie
akcií, kliknite na tlačidlo Edit... v sekcii Action .

Spustenie pravidla môže byť pozdržané po zadanú dobu, od jednej hodiny po tri mesiace. Ak chcete pravidlo uplatniť čo
najskôr, zvoľte možnosť ASAP z rozbaľovacieho menu Activation. Notification Manager je aktivovaný štandardne
každých 10 minút, takže keď zvolíte ASAP, úloha by mala byť vykonaná v priebehu 10 minút. Ak je v tomto
rozbaľovacom menu zadaný špecifický čas, akcia bude vykonaná po uplynutí tohto času (ak sú splnené podmienky).

5.4.4   New Client Event

Definujte parametre filtrovania klientov pre New Client Event v okne Client filter. Ked je pravidlo uplatňované, berú sa
do úvahy len klienti ktorí splnia podmienky. Kritériá filtrovania sú:

FROM Primary Server – Len klienti z primárneho servera; podmienka sa dá negovať (NOT FROM).

Primary Server IN – Primárny server klienta je jeden z uvedených.

HAS New Flag – Klienti má nastavenú značku ”New”; negatívna podmienka (HAS NOT) môže byť tiež aplikovaná.

ERA Groups IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej skupine.

Domain/Workgroup IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej doméne/skupine.

Computer Name Mask – Klienti s daným názvom počítača.

HAS IPv4 Mask – Klienti, spadajúci do uvedenej IPv4 masky.

HAS IPv4 Range – Klienti, spadajúci do uvedeného IPv4 rozsahu.

HAS IPv6 Network Prefix – Klienti ktorí majú uvedený IPv6 Prefix.

HAS IPv6 Range – Klienti v rámci uvedeného rozsahu IPv6 adries.

HAS Defined Policy – Klienti, ktorí majú priradenú konkrétnu politiku; podmienku je možné negovať (HAS NOT).

Ak sú splnené špecifikované parametre, automaticky sa vykonajú akcie zadefinované administrátorom. Pre nastavenie
akcií, kliknite na tlačidlo Edit... v sekcii Action .

Spustenie pravidla môže byť pozdržané po zadanú dobu, od jednej hodiny po tri mesiace. Ak chcete pravidlo uplatniť čo
najskôr, zvoľte možnosť ASAP z rozbaľovacieho menu Activation. Notification Manager je aktivovaný štandardne
každých 10 minút, takže keď zvolíte ASAP, úloha by mala byť vykonaná v priebehu 10 minút. Ak je v tomto
rozbaľovacom menu zadaný špecifický čas, akcia bude vykonaná po uplynutí tohto času (ak sú splnené podmienky).

5.4.5   Outbreak Event

Táto notifikácia je spúšťaná vždy, keď sú podmienky na vznik Outbreak Event-u splnené a nezaznamenáva jednotlivé
incidenty alebo incidenty ktoré nespĺňajú kritériá.

Definujte parametre filtrovania klientov pre Outbreak Event v okne Client filter. Ked je pravidlo uplatňované, berú sa
do úvahy len klienti ktorí splnia podmienky. Kritériá filtrovania sú:

FROM Primary Server – Len klienti z primárneho servera; podmienka sa dá negovať (NOT FROM).

Primary Server IN – Primárny server klienta je jeden z uvedených.

HAS New Flag – Klienti má nastavenú značku ”New”; negatívna podmienka (HAS NOT) môže byť tiež aplikovaná.

ERA Groups IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej skupine.

Domain/Workgroup IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej doméne/skupine.
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Computer Name Mask – Klienti s daným názvom počítača.

HAS IPv4 Mask – Klienti, spadajúci do uvedenej IPv4 masky.

HAS IPv4 Range – Klienti, spadajúci do uvedeného IPv4 rozsahu.

HAS IPv6 Network Prefix – Klienti ktorí majú uvedený IPv6 Prefix.

HAS IPv6 Range – Klienti v rámci uvedeného rozsahu IPv6 adries.

HAS Defined Policy – Klienti, ktorí majú priradenú konkrétnu politiku; podmienku je možné negovať (HAS NOT).

Po tom, čo nadefinujete klientske filtre pre vaše notifikačné pravidlo, kliknite na OK a pokračujte k parametrom
pravidla. Parametre pravidla určujú, aké podmienky musí klient / skupina klientov spĺňať, aby bola vykonaná samotná
notifikačná akcia. Možné parametre sú zobrazené po kliknutí na tlačidlo Edit… v časti Parameters.

Log type – Zvoľte si log z ktorého chcete zachytávať udalosti.

Log level – Úroveň záznamu v danom logu
- Level 1 – Critical Warnings – Iba kritické hlásenia.
- Level 2 – Above + Warnings – Rovnako ako Level 1 plus výstražné hlásenia.
- Level 3 – Above + Normal – Rovnako ako Level 2 plus informatívne notifikácie.
- Level 4 – Above + Diagnostic – Rovnako ako Level 3 plus diagnostické notifikácie.

1000 occurrences in 60 minutes – Počet výskytov záznamu v logu presiahne definované číslo za zvolený interval. V
prednastavenom prípade je to tisíc záznamov za hodinu.

Amount – Absolútny alebo percentuálny počet klientov.

Throttle interval je časový interval použitý pre zasielanie notifikácií. Napríklad, ak je Throttle interval nastavený na 1
hodinu, informácie sú zbierané na pozadí a raz za hodinu sa odošle celková notifikácia (v prípade že outbreak stále
pretrváva).

5.4.6   Received Log Event

Pravidlo sa používa v prípade ža administrátor potrebuje byť informovaný o určitých protokoloch v určitom čase.

Definujte parametre filtrovania klientov pre Received Log Event v okne Client filter. Ked je pravidlo uplatňované, berú
sa do úvahy len klienti ktorí splnia podmienky. Kritériá filtrovania sú:

FROM Primary Server – Len klienti z primárneho servera; podmienka sa dá negovať (NOT FROM).

Primary Server IN – Primárny server klienta je jeden z uvedených.

HAS New Flag – Klienti má nastavenú značku ”New”; negatívna podmienka (HAS NOT) môže byť tiež aplikovaná.

ERA Groups IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej skupine.

Domain/Workgroup IN – Klienti, nachádzajúci sa v uvedenej doméne/skupine.

Computer Name Mask – Klienti s daným názvom počítača.

HAS IPv4 Mask – Klienti, spadajúci do uvedenej IPv4 masky.

HAS IPv4 Range – Klienti, spadajúci do uvedeného IPv4 rozsahu.

HAS IPv6 Network Prefix – Klienti ktorí majú uvedený IPv6 Prefix.

HAS IPv6 Range – Klienti v rámci uvedeného rozsahu IPv6 adries.

HAS Defined Policy – Klienti, ktorí majú priradenú konkrétnu politiku; podmienku je možné negovať (HAS NOT).

Po tom, čo nadefinujete klientske filtre pre vaše notifikačné pravidlo, kliknite na OK a pokračujte k parametrom
pravidla. Parametre pravidla určujú, aké podmienky musí klient / skupina klientov spĺňať, aby bola vykonaná samotná
notifikačná akcia. Možné parametre sú zobrazené po kliknutí na tlačidlo Edit… v časti Parameters.

Log type – Typ logu ktorý chcete sledovať.

Log level – Úroveň zápisu v danom protokole.
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- Level 1 - Critical Warnings - Iba kritické chyby.
- Level 2 - Above + Warning - Ako Level 1, plus výstražné notifikácie.
- Level 3 - Above + Normal - Ako Level 2, plus informatívne notifikácie.
- Level 4 - Above + Diagnostic - Ako Level 3, plus diagnostické notifikácie.

Ak sú splnené špecifikované parametre, automaticky sa vykonajú akcie zadefinované administrátorom. Pre nastavenie
akcií, kliknite na tlačidlo Edit... v sekcii Action .

Throttle interval je časový interval použitý pre zasielanie notifikácií. Napríklad, ak je Throttle interval nastavený na 1
hodinu, informácie sú zbierané na pozadí a raz za hodinu sa odošle celková notifikácia (v prípade že spúšťač je stále
aktívny).

5.4.7   Action

Ak sú splnené špecifikované parametre pre pravidlo, akcia definovaná administrátorom sa automaticky vykoná. Pre
nastavenie akcií kliknite na Edit... sekcii Actions. Editor akcií ponúka tieto možnosti:

E-mail – Program odošle notifikačný text pravidla na špecifikovanú e-mailovú adresu; do políčka Subject môžete
napísať predmet správy. Kliknite na tlačidlo To pre otvorenie zoznamu adries.

SNMP Trap – Vygeneruje a odošle SNMP notifikáciu.

Execute (on server) - Povoľte túto možnosť a špecifikujte aplikáciu, ktorá sa spustí na serveri.

Log To File – Vygeneruje záznamy do logovacieho súboru. Podrobnosť (Verbosity) tohto logovania je
konfigurovateľná.

Log to Syslog – Zaznemaná záznamy do Syslogu; Podrobnosť (Verbosity) tohto logovania je konfigurovateľná.

Logging – Zaloguje notifikáciu do logov servera; podrobnosť (Verbosity) tohto logovania je konfigurovateľná.

Execute Report – Po zvolení tejto možnosti sa sprístupní rozbaľovacie menu Template name. Tu si zvoľte šablónu
ktorú chcete použiť pre report. Pre viac informácií ohľadne šablón prejdite na kapitolu Reporty .

Aby táto funkcionalita pracovala korektne, musíte si zapnúť logovanie v ERA serveri (Tools > Server Options > Logging
).

5.4.8   Posielanie notifikácií prostredníctvom SNMP Trap

SNMP (Simple Network Management protocol) je jednoduchý a pomerne rozšírený management protokol vhodný
najmä na sledovanie a identifikovanie chýb v sieti. Jednou z operácií tohto protokolu je aj tzv. TRAP, ktorá bez
vyžiadania vysiela určité údaje. V prípade ERA využívame TRAP na posielanie notifikácií.

Pre správne fungovanie je potrebné mať nainštalovaný a nakonfigurovaný SNMP protokol na rovnakom počítači ako
ERAS (Start > Control Panel > Add or Remove programs > Add/Remove Windows Components). Samotná SNMP
služba musí byť nakonfigurovaná podľa návodu uvedenom v tomto článku: http://support.microsoft.com/kb/315154.
ERAS musí mať pre dané notifikačné pravidlo nastavené posielanie notifikácií prostredníctvom SNMP.

Notifikácie je možné sledovať v SNMP manageri, ktorý musí byť pripojený na SNMP server a musí mať naimportovaný
konfiguračný súbor eset_ras.mib, ktorý je súčasťou inštalácie ERA a nachádza sa zvyčajne v adresári C:\Program
Files\ESET\ESET Remote Administrator\Server\snmp\.

5.4.9   Vytvorenie pravidla

V nasledujúcom príklade si ukážeme vytvorenie pravidla, ktoré administrátorovi zašle na email správu, ak na
ľubovoľnom klientovi príde k problému v stave ochrany. Správa bude uložená aj do logovacieho súboru log.txt.

1. Položku Trigger type nastavte na Client State.

2. Položky Priority, Activation after a Repeat after every môžete ponechať na ich prednastavených hodnotách.
Pravidlo bude mať tým pádom prioritu 3 a bude aktivované po 24 hodinách.

3. Do políčka Description napíšte oznámenie problémov v stave ochrany klientov skupiny Centrála

4. V časti Client filter kliknite na Edit… a označte ako aktívnu len položku ERA Groups IN. V spodnej časti tohto okna
kliknite na modrý odkaz specify a do nového okna napíšte text Centrála. Pridajte tlačidlom Add a potvrďte dvakrát
tlačidlom OK. Tým sme dosiahli, že pravidlo sa bude týkať len klientskych staníc zo skupiny Centrála.

5. Špecifikujte ďalšie parametre pravidla v Parameters > Edit…. Odznačte všetky možnosti okrem Protection Status
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Any Warnings.

6. Prejdite na časť Action a jej modifikáciu cez tlačidlo Edit…. V okne Action aktivujte Email, špecifikujte príjemcu (To…)
a predmet (Subj ect) e-mailu. Potom aktivujte položku Log to file a zadajte názov a cestu k logovaciemu súboru,
ktorý chcete vytvoriť. Dodatočne môžete nastaviť detailnosť logovacieho súboru pomocou hodnoty Verbosity.
Nakoniec potvrďte tlačidlom OK.

7. Na záver vyplňte obsah textového poľa Message textom, ktorý si želáte zasielať našim pravidlom. Príkladom môže
byť správa: “Na stanici %CLIENT_LIST% nastal problém v stave ochrany”.

8. Pravidlo uložíte pomocou tlačidla Save as… pod ľubovoľným názvom, napríklad "problém v stave ochrany stanice” a
následne ho v zozname pravidiel označte.

Tým sa naše pravidlo stalo aktívne. V prípade, ak príde na niektorom klientovi zo skupiny Centrála k problémom v
stave ochrany, toto pravidlo sa aktivuje. Jeho dôsledkom bude odoslanie e-mailu administrátorovi a hlásenie v súbore,
ktoré budú obsahovať názov klientskej stanice s problémom. Môžete zatvoriť okno notifikačného manažéra kliknutím
na Close.

5.5   Podrobné informácie z klientskych staníc

Z klientskych staníc môžu byť získavané informácie o bežiacich procesoch, spúšťaných programoch pri štarte systému,
atď. Pre tento účel slúži nástroj ESET SysInspector. Nástroj pre diagnostiku a logovanie prostredia operačného
systému, ESET SysInspector, je priamo integrovaný v ERAS. Môžete ho vyvolať cez Tools > ESET SysInspector z
hlavného menu ERAC.

V prípade problémov s klientskymi stanicami je možné ESET SysInspector log získať z danej stanice po kliknutí pravým
tlačidlom na stanicu v záložke Clients a zvolení možnosti Request data – Request SysInspector Information. Získanie
logu je možné len pri použití verzie produktov 4.x a vyššie, staršie verzie túto funkcionalitu nepodporujú. Po kliknutí na
odkaz získania logu sa zobrazí okno, v ktorom máme na výber nasledovné možnosti:

Create snapshot (remember resulting log also on the client) – Ak je táto možnosť aktívna, na klientskej stanici
zostane kópia práve vygenerovaného logu.

Include comparison to the last snapshot before specified time – Zabezpečí zobrazenie komparačného logu. Ten
bude vytvorený z aktuálneho stavu systému a logu z uvedeného dátumu, ak je tento dostupný. Do úvahy sa berie
najnovší log, starší ako špecifikovaný dátum.

Po kliknutí na tlačidlo OK sa nami požadované logy získajú a uložia na serveri. Pre ich otvorenie a prezeranie musíme
postupovať nasledovne.

Pre jednotlivé klientske stanice môžeme nastavenia a možnosti práce s logmi ESET SysInspector nájsť v záložke Client
Properties – SysInspector. Okno je rozdelené do troch častí, pričom v hornej časti sa nachádzajú textové informácie o
najaktuálnejších logoch danej stanice. Tlačidlo Refresh obnovuje stav týchto informácií.

Stredná časť okna Request Options je takmer identická s vyššie popísaným postupom získavania logov z klientskej
stanice, kde vykonanie akcie potvrdzujeme tlačidlom Request.

V dolnej časti sú umiestnené nasledovné funkčné tlačidlá:

View – Aktuálny log, ktorého popis je v hornej časti okna, sa otvorí priamo v aplikácii ESET SysInspector.

Save As… – Aktuálny log uloží do zvoleného súboru. Doplňujúca možnosť tejto voľby Then Run ESET SysInspector
Viewer to view this file zabezpečí, že po uložení logu sa tento otvorí na prehliadanie obdobne ako po stlačení
tlačidla View.

Doručenie logu na server zo stanice trvá určitú dobu, preto je po vyžiadaní údajov zo stanice vhodné pár minút počkať v
závislosti od rýchlosti stanice, veľkosti logu a prenosovej kapacity siete. Doručenie nového logu signalizuje pre každého
klienta údaj o čase doručenia posledného logu v Client Properties > SysInspector.
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5.6   Firewall Rules Merge Wizard

Sprievodca zlučovaním pravidiel firewallu (Firewall Rules Merge Wizard) umožňuje zlúčiť pravidlá firewallu pre
vybraných klientov. Toto je veľmi užitočné, ak potrebujete vytvoriť jednotnú konfiguráciu obsahujúcu všetky pravidlá,
ktoré boli vytvorené klientmi v učiacom režime. Výsledná konfigurácia môže byť potom poslaná klientom pomocou
konfiguračnej úlohy alebo aplikovaná ako politika. 

Sprievodca je prístupný cez hlavné menu Tools a cez kontextové menu v záložke Clients po kliknutí pravým tlačidlom
na vybraných klientov (vybraní klienti sú potom automaticky pridaní do vybraných položiek v prvom kroku).

Poznámka: Aby sa táto akcia vykonala úspešne, je potrebné, aby mal každý klient svoju poslednú konfiguráciu uloženú
na serveri (poslanú alebo replikovanú). Proces je nasledovný: najprv si musíte vybrať klientov alebo skupiny klientov, z
ktorých sa zlúčia pravidlá. V ďalšom kroku uvidíte zoznam vybraných klientov a stav ich konfigurácií. Ak sa konfigurácia
klienta nenachádza na serveri, môžete si ju vyžiadať tlačidlom Request. V poslednom kroku si môžete vybrať, ktoré zo
zlúčených pravidiel budú použité v konfigurácií a následne ich uložíte do .xml súboru.
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6. Nastavenie ERA Servera
ERA server sa dá ľahko konfigurovať cez ERA konzolu, ktorá je pripojená k ERA serveru - cez voľbu Tools > Server
Options....

6.1   Záložka General

Záložka General základné informácie o ERA Serveri: 

Server information - V tejto časti sú zobrazené základné informácie o ERA Serveri. Kliknite na tlačidlo Change
Password... pre otvorenie okna Bezpečnosť .

License information - Zobrazuje počet licencií pre bezpečnostné produkty ESET a ich aktuálnu verziu na klientských
staniciach. Ak vaša licencia expirovala a vy ste si zakúpili novú,  kliknite na tlačidlo License manager , kde je možné
vyhľadať a pridať novú licenciu. 

Virus signature DB version - Zobrazí aktuálnu verziu vírusovej databázy (táto informácia je založená na poskytnutých
aktualizačných informáciách a použitých bezpečnostných produktoch).

Performance - Zobrazuje spojenie server-klient a všeobecné informácie o výkone servera.

6.1.1   Správa licencií

Pre korektné fungovanie ERA je potrebné zadanie licenčného súboru. Tento je dodaný na kontaktnú e-mailovú adresu
spolu s autorizačnými údajmi pri kúpe produktu. Na správu licencií slúži License Manager.

ERA od verzie 3.x podporuje prácu s viacerými licenčnými kľúčmi naraz, čo prispieva k väčšiemu komfortu a
funkcionalite pri zmenách klientskych licencií.

Hlavné okno manažéra licencií je prístupné cez menu Tools > License Manager....

Postup pridania nového licenčného kľúča je nasledovný:

1. Vyvolajte okno licenčného manažéra cez Tools > License Manager... alebo klávesovou skratkou CTRL + L.

2. Kliknite na Browse... a vyhľadajte požadovaný súbor licenčného kľúča (súbor má príponu .lic).

3. Potvrďte tlačidlom Open.

4. Skontrolujte zobrazené údaje o kľúči a spustite uloženie kľúča na server tlačidlom Upload to Server.

5. Potvrďte hlásenie o uložení na server tlačidlom OK.

Tlačidlo Upload to Server je aktívne iba v prípade, ak ste úspešne pomocou Browse... vyhľadali licenčný kľúč.
Informácie o práve načítanom licenčnom kľúči sa v tejto časti okna zobrazujú naľavo od spomínaných tlačidiel. Pred
kopírovaním kľúča na server je teda možné skontrolovať údaje kľúča.

V strednej časti okna sú zobrazené informácie o aktuálne používanom kľúči servera. Podrobnosti o všetkých kľúčoch na
serveri sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Details….

Pri tejto časti je treba spomenúť, že server disponuje funkcionalitou výberu najlepšieho kľúča a rovnako schopnosťou
spájať licenčné kľúče. V prípade výskytu viacerých licenčných kľúčov je zvolený ten, ktorý má najvyšší počet klientskych
licencií. Ak nie je podľa tohto kritéria možné určiť najvhodnejší kľúč, server vyberie z možných kandidátov na základe
najdlhšieho času do expirácie kľúča. Inak povedané, server sa snaží vždy vybrať kľúč s čo najväčším počtom klientov a
najdlhším časom do expirácie.

Schopnosť spájania licenčných kľúčov funguje za podmienky, že všetky spájané licenčné kľúče sú vystavené na rovnakú
identitu zákazníka. V praxi to znamená, že dané licencie vlastní jedna firma, organizácia, fyzická osoba a pod. Spojenie
licencií predstavuje jednoduchý proces, pri ktorom výsledný kľúč obsahuje počet klientov, rovnajúci sa sume klientov
jednotlivých kľúčov. Dátum expirácie výsledného kľúča je totožný s dátumom expirácie kľúča, ktorý by expiroval zo
všetkých kľúčov ako prvý.

Spodná časť okna manažéra licencií je venovaná prvkom, ktoré oznamujú administrátorovi problém s licenciou. Ich
funkcionalita je nasledovná:

Warn if the server is about to expire in X days – definujeme, koľko dní pred expiráciou kľúča má server upozorniť
administrátora na tento fakt.
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Warn only if this will cause the number of clients in the license to fall below the number of actual clients in the
server database – aktivovaním tejto voľby zabezpečíme, aby server oznamoval problém expirácie kľúča alebo časti
kľúča iba v prípade, ak po expirácii kľúča klesne počet povolených licencií pod počet aktuálne prihlásených klientov,
resp. klientov v databáze ERAS.

Warn if there is only X % free clients left in the server license – server upozorní administrátora, ak percentuálny
počet voľných licencií pre klientov klesne pod nastavenú hodnotu (v percentách).

ERAS dokáže spájať licencie rôznych zákazníkov. Táto schopnosť sa aktivuje špeciálnym kľúčom. V prípade potreby
získania takéhoto kľúča je potrebné špecifikovať požiadavku pri kúpe produktu, prípade kontaktovať obchodné miesto
spoločnosti ESET.

6.2   Bezpečnosť

Riešenia ESET verzie 3.x a vyššie (ESET Smart Security apod.) ponúkajú možnosť autorizácie heslom pri komunikácii
klient / ERAS (komunikácia prostredníctvom TCP protokolu, port 2222), pričom výsledkom je šifrovaná komunikácia. U
starších verzií (označených ako 2.x) možnosť autorizácie voči ERAS neexistuje. Aby bola zaistená spätná kompatibilita
pre staršie verzie, je potrebné nastaviť režim Enable unauthenticated access for Clients. Záložka Security obsahuje
možnosti, ktoré umožňujú administrátorovi prevádzkovať bezpečnostné riešenia 2.x a 3.x v rovnakej sieti simultánne.

Ochrana komunikácie s ERA Serverom:

Poznámka: Pokiaľ je autorizácia na strane klientov i ERAS nastavená a spravujú sa iba riešenia ESET verzie 3.x, je možné
voľbu Enable unauthenticated access for Clients vypnúť.

Console security settings

Use Windows/Domain authentication - Povolí autentifikáciu Windows/Domain a umožní definovať
administrátorské skupiny (s plným prístupom na ERA server) a tiež skupiny s prístupom iba na čítanie (zapína sa
voľbou Treat all other users as with read-only access).

Prístup používateľov do konzoly je tiež možné spravovať cez funkcionalitu User Manager .

Server security settings

Password for Clients (ESET Security Products) - Nastavenie hesla pre prístup klientov k tomuto ERAS.

Password for Replication - Nastavenie hesla pre prístup podriadených ERAS k tomuto ERAS v rámci replikácie.

Password for Eset Remote Installer (Agent) - Nastavenie hesla pre prístup agenta k tomuto ERAS. Súvisí so
vzdialenou inštaláciou.

Enable unauthenticated access for Clients (ESET Security Products) - Povolí prístup k tomuto ERAS aj tým
klientom, ktorí nemajú žiadne, alebo majú zlé heslo (prípad, keď heslo zaslané klientom nesúhlasí s heslom uvedeným
v Password for Clients).

Enable unauthenticated access for Replication - Povolí prístup k tomuto ERAS aj tým klientom, ktorí nemajú
žiadne, alebo majú zlé heslo pre replikáciu.

Enable unauthenticated access for ESET Remote Installer (Agent) - Povolí prístup k tomuto ERAS aj tým
agentom, ktorí nemajú žiadne, alebo majú zlé heslo pre spätnú komunikáciu.

Poznámka: Tlačidlo Default sa vzťahuje iba na prednastavené hodnoty -neovplyvňuje ani nemení heslá.

Poznámka: Pre zvýšenie bezpečnosti používajte komplexné heslá. Prejdite na Tools > ESET Configuration Editor >
Remote Administration > ERA Server > Settings > Security > Requires complex password a nastavte túto možnosť
na Yes. Ak je táto možnosť zapnutá, každé nové heslo musí mať aspoň 8 znakov, obsahovať malé a veľké písmeno a
aspoň jeden znak.
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6.2.1   User Manager

Funkcionalita User Manager (správa používateľov) vám umožňuje spravovať používateľské účty pre autentifikáciu z
konzoly na server. Účty Administrator (full-access) a Read-Only sú prednastavené a nedajú sa modifikovať.

Kliknite na tlačidlo New pre pridanie nového účtu pre autentifikáciu z konzoly na server. Zadajte meno- User Name,
heslo - Password a práva - Permissions.

Pole Description slúži pre popis účtov a je nepovinné.

Práva - Permissions definujú úroveň prístupu ktorý má používateľ k úlohám ktoré je oprávnený vykonávať. Môžete
zmeniť Heslo pre prístup ku konzole  pre každého používateľa pristupujúceho na konzolu zvolením používateľa a
kliknutím na Change... vedľa možnosti Password for console authentication.

Poznámka: Práva pre prednastavené účty (Administrator a Read-Only) sa nedajú modifikovať.

Vybranému používateľovi ERA je možné prideliť viacero skupín Windows/Domain authentication groups. Ak je
Windows/Domain skupina pridelená viacerým používateľom, bude použitý prvý používateľ zo zoznamu.Šípky hore a
dole vedľa zoznamu používateľov slúžia na určenie poradia používateľov.

6.2.2   Heslo pre prístup ku konzole

Pre zmenu hesla pre prístup ku konzole kliknie na File > Change Password alebo použite funkcionalitu User Manager
. Zadajte staré heslo a nové heslo dvakrát pre potvrdenie. Ak zaškrtnete možnosť Also change password stored in

cache, heslo uložené v pamäti používané pri spustení konzoly (aby nebolo nutné ho zadávať pri každom spustení
konzoly) sa zmení tiež.

Poznámka: Heslá zmenené v tomto okno sa odosielajú priamo na server. To znamená že zmeny sa vykonajú okamžite
po kliknutí na OK a nedajú sa vrátit späť.

6.3   Údržba databáz

Správne nastavenie dokáže zaistiť, že databáza na strane ERA servera bude automaticky udržovaná v optimálnom
stave. Je možné definovať nasledovné nastavenia údržby:

Log collecting parameters... – Definuje úroveň logov ktoré budú zaznamenávané serverom.

Cleanup Settings... – Maže logy na základe nastaveného časového intervalu.

Advanced Cleanup Settings... – Maže logy na základe nastaveného počtu starých logov.

Zadajte koľko záznamov v protokole sa má uchovať po mazaní a úroveň protokolov ktoré zaznamenáva server.
Napríklad, ak si zvolíte zmazanie všetkých hrozieb okrem posledných 600000 záznamov (Delete all threat logs except
last 600000 records) v Advanced Cleanup Settings by Count of Log Records  a úroveň protokolov zachytávaných
serverom v Log Collecting Parameters  je nastavená na Level 3 - Above+Normal, posledných 600000 záznamov ktoré
obsahujú informácie o kritických chybách, notifikáciách a informatívnych záznamoch sa uchová v databáze. Protokoly
tiež môžete obmedziť podľa času v časti Cleanup by Time Parameter .

Cleanup scheduler - Vykoná vyššie zvolené možnosti v prednastavený čas. Kliknite na Change... pri tejto možnosti pre
zadanie časových parametrov. Kliknite na Clean Up Now pre okamžité spustenie tejto možnosti.

Compact & repair scheduler - Zhutní databázu v špecifikovanom časovom intervale a v danú hodinu. Zhutňovanie a
opravovanie eliminuje nekonzistentnosť a malé chyby a robí komunikáciu s databázou rýchlejšou. Kliknite na Change...
pri tejto možnosti pre zadanie časových parametrov. Kliknite na Clean Up Now pre okamžité spustenie zhutnenia
databázy.

Poznámka: Obe možnosti, Cleanup aj Compact & repair sú náročné na čas aj prostriedky, preto ich odporúčame
naplánovať na dobu kedy je minimálna serverová záťaž (napríklad Cleanup počas noci a Compact & repair cez víkend).

Štandardne sa mažú informácie a protokoly staršie ako 3/6 mesiacov a úloha Compact & repair sa vykonáva každých 15
dní.
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6.3.1   Log Collecting Parameters

Definujte úroveň logov ktoré budú zaznamenávané serverom. Zvoľte úroveň logov pre každú možnosť z
rozbaľovacieho menu vedľa každej možnosti.

None – Nebudú zaznamenávané žiadne logy.

Level 1 – Critical Warnings – iba kritické hlásenia.

Level 2 – Above + Warnings – rovnako ako Level 1 plus výstražné hlásenia.

Level 3 – Above + Normal – rovnako ako Level 2 plus informatívne notifikácie.

Level 4 – Above + Diagnostic – rovnako ako Level 3 plus diagnostické notifikácie.

All – Všetky logy budú zaznamenávané.

6.3.2   Cleanup by Time Parameter

Hlavné nastavenia údržby pre mazanie na základe časového intervalu:

Delete Clients not connected for the last X months (days) – Zmaže všetkých klientov ktorí sa nepripojili k ERAS po
zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Threat logs older than X months (days) – Zmaže všetky vírusové incidenty (detegované hrozby) staršie ako
zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Firewall logs older than X months (days) – Zmaže všetky protokoly firewallu staršie ako zadaný počet
mesiacov (dní).

Delete Event logs older than X months (days) –  Zmaže všetky systémové protokoly staršie ako zadaný počet
mesiacov (dní).

Delete HIPS logs older than X months (days) –  Zmaže všetky protokoly HIPS (Host-based Intrusion Prevention
System) staršie ako zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Device Control logs older than X months (days) –  Zmaže všetky protokoly Ochrany zariadení staršie ako
zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Web Control logs older than X months (days) –  Zmaže všetky protokoly Ochrany prístupu na web staršie
ako zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Antispam logs older than X months (days) –  Zmaže všetky protokoly Antispamu staršie ako zadaný počet
mesiacov (dní).

Delete Greylist logs older than X months (days) –  Zmaže všetky protokoly Greylistingu staršie ako zadaný počet
mesiacov (dní).

Delete Scan logs older than X months (days) –  Zmaže všetky protokoly kontroly staršie ako zadaný počet
mesiacov (dní).

Delete Mobile logs older than X months (days) –  Zmaže všetky mobilné protokoly staršie ako zadaný počet
mesiacov (dní).

Delete quarantine entries with no clients that are older than X months (days) – Zmaže všetky záznamy z
karantény ktoré nie sú pridelené žiadnemu klientovi a sú staršie ako zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Unregistered computers entries that are older than X months (days) – Zmaže všetky nezaregistrované
počítače (Počítače ktoré nie sú spravované ERA) staršie ako zadaný počet mesiacov (dní).

Delete Tasks entries with done state only that are older than X months (days) – Zmaže všetky záznamy o
dokončených úlohách staršie ako zadaný počet mesiacov (dní).

Delete all Tasks entries that are older than X months (days) – Zmaže všetky záznamy o úlohách (nezávisle od
stavu) staršie ako zadaný počet mesiacov (dní).
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6.3.3   Advanced Cleanup Settings by Count of Log Records

Rozšírené parametre údržby na základe nastaveného počtu starých logov:

Delete Threat logs except last X records – Zmaže všetky vírusové incidenty (detegované hrozby) okrem
špecifikovaného počtu záznamov.

Delete Firewall logs  except last X records – Zmaže všetky logy z firewallu okrem špecifikovaného počtu záznamov.

Delete Event logs  except last X records – Zmaže všetky systémové udalosti okrem špecifikovaného počtu
záznamov.

Delete HIPS logs  except last X records – Zmaže všetky HIPS (Host-based Intrusion Prevention System) logy okrem
špecifikovaného počtu záznamov.

Delete Device Control logs  except last X records – Zmaže všetky logy zo Správy zariadení okrem špecifikovaného
počtu záznamov.

Delete Web Control logs  except last X records – Zmaže všetky logy z Ochrany prístupu na web okrem
špecifikovaného počtu záznamov.

Delete Antispam logs  except last X records – Zmaže všetky Antispamové logy okrem špecifikovaného počtu
záznamov.

Delete Greylist logs  except last X records – Zmaže všetky logy z funkcie Greylist okrem špecifikovaného počtu
záznamov.

Delete Scan logs  except last X records – Zmaže všetky záznamy z kontroly okrem špecifikovaného počtu
záznamov.

Delete Mobile logs  except last X records – Zmaže všetky mobilné logy okrem špecifikovaného počtu záznamov.

6.4   Protokoly

Pre nastavenie prametrov údržby databázy zvoľte Tools/Server options som jozko z hlavného menu v ERA konzole.
Údržba databázy poskytuje možnosti pre udržanie prehľadnosti v protokoloch a umožní pravidelne komprimovať
hlavnú databázu ERA, aby sa ušetrilo miesto na disku.

1. Audit log

Audit log monitoruje a loguje všetky zmeny v konfigurácii a vykonané akcie  ktoré spustili používatelia ERA.

Ak je zapnutá možnosť Log to text file, nové protokoly budú vytvárané (Rotate when greater than X MB) a
mazané na dennej báze (Delete rotated logs older than X days). Úroveň zaznamenávania logov môžete zmeniť v
roletovom menu naľavo.

Kliknite na tlačidlo View Log  pre zobrazenie aktuálneho Audit Logu.

Log to OS application log zabezpečí zápis informácií do systémového protokolu udalostí (Windows Control Panel >
Administrative Tools > Event viewer). Úroveň zaznamenávania logov môžete zmeniť v roletovom menu naľavo.

Log to Syslog uloží syslog protokol do systémového logu na definovanom syslog serveri na definovanom porte
(prednastavená hodnota servera je localhost, port je 514). Pokročilé možnosti je možné nastaviť v Tools >
Server Options >  Advanced >Edit Advanced Settings… > Setup > Logging . Tu môžete meniť nastavenia syslogu -
syslog server name, syslog server port, syslog facility a syslog verbosity.

NOTE: Syslog severity (závažnosť syslogu) musí byť nakonfigurovaná pre každý typ protokolu. Pre serverový log je to
nastavenie Syslog facility for server log, pre debug log nastavenie Syslog facility for debug log. Pre tieto logy sa
severity nastavuje nasledovne:

ERA Verbosity Syslog Severity

Level 1 (Informational) LOG_INFO //6

Level 2 (Error) LOG_INFO //3

Level 3 (Warning) LOG_INFO //4

Level 4,5 (Debug) LOG_INFO //7
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Verbosity - Znamená úroveň detailov a typ informácií obsiahnutých v logu.

Level 1 - Users and groups – Zaznamenáva aktivitu používateľov a skupín (statické skupiny, parametrické skupiny,
pridanie/odobratie klienta zo skupiny, etc.).
Level 2 - Above + Client actions – Vyššie + všetky aktivity ERA klientov (označenie nového klienta, pridelenie
politiky, vyžiadanie si dát, etc.).
Level 3 - Above + Tasks and notifications – Vyššie + všetky aktivity vzťahujúce sa k úlohám (vytvorenie/zmazanie
úlohy, vytvorenie/zmazanie notifikácie, etc.).
Level 4 - Above + Reports – Vyššie + šetky aktivity vzťahujúce sa k reportom (ytvorenie/zmazanie reportu, ytvorenie/
zmazanie šablóny).
Level 5 - All events – Všetky aktivity ohľadne protokolov (zmazanie HIPS Logu, zmazanie Threat Logu, etc.).

2. Server log

Počas chodu vytvára ERA Server serverový protokol (Log filename) ohľadne svojích aktivít. Tento protokol je
konfigurovateľný (Log verbosity).

Poznámka: Textový protokol je štandardne umiestnený v súbore: %ALLUSERSPROFILE%\Application data\Eset\Eset
Remote Administrator\Server\logs\era.log

Ak je zvolená možnosť Log to text file, nový protokol bude vytváraný (Rotate when greater than X MB) a mazaný
na dennej báze (Delete rotated logs older than X days).

Poznámka: V možnosti Log to text file odporúčame ponechať Log verbosity na úrovni Level 2 – Above + Important
Session Information a zvyšovať ju až pri prípadných problémoch a po konzultácii s technickou podporou spoločnosti
ESET.

Log to OS application log umožňuje aby sa informácie kopírovali do protokolu system event viewer (Windows
Control Panel > Administrative Tools > Event viewer).

Log to Syslog uloží syslog protokol do systémového logu na definovanom syslog serveri na definovanom porte
(prednastavená hodnota servera je localhost, port je 514). Pokročilé možnosti je možné nastaviť v Tools >
Server Options >  Advanced >Edit Advanced Settings… > Setup > Logging . Tu môžete meniť nastavenia syslogu -
syslog server name, syslog server port, syslog facility a syslog verbosity.

Verbosity - Znamená úroveň detailov a typ informácií obsiahnutých v logu.

Level 1 - Critical Information - Chybné správanie sa (v tomto prípade je nutné obrátiť sa na technickú podporu
spoločnosti ESET).

Level 2 - Above + Important Session Information - Informácie o komunikácii so serverom (kto,kedy a za akým
účelom sa pripája na ERA Server).

Level 3 - Above + Various Information - Informácie o vnútorných procesoch v ERA Serveri.

Level 4 - Above + Installer - Informácie o einstaller.exe agentovi (kedy sa agent pripojil/odpojil a s akým výsledkom).

Level 5  - Above + Clients - Informácie o klientovi (kedy sa klient pripojil/odpojil a s akým výsledkom).

Poznámka: Odporúčame ponechať Log verbosity na úrovni Level 2 – Above + Important Session Information a zvyšovať
ju až pri prípadných problémoch a po konzultácii s technickou podporou spoločnosti ESET.

3. Databázový Debug Log by mal byť za normálnych okolností vypnutý - je používaný na vyhľadávanie chýb v
databáze. Kliknite na Tools > Server Options > Advanced > Edit Advanced Settings… > Setup > Logging >
Rotated debug log compression pre konfiguráciu úrovne kompresie pre individuálne rotované protokoly.

6.4.1   Prehliadač Audit Logu

Audit Log monitoruje a loguje všetky zmeny v konfigurácii a vykonané akcie  ktoré spustili používatelia ERA. This helps
the administrator keep track of all ERAC-related activity, including potential unauthorized access. 

Poznámka: Audit Log Viewer zobrazuje zmeny zaznamenané do databázy. Audit Log neobsahuje iné protokoly
(napríklad File log a iné).

Na ľavej strane sa nachádza Filter používaný na filtrovanie výsledkov Audit Logu. Taktiež je možné zvoliť si počet
zobrazovaných záznamov v možnosti Items to show z rozbaľovacieho menu na pravej strane zoznamu záznamov z
Audit logu.

Filter:
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From/To – Zvoľte si špecifický čas od/do pre filtrovanie protokolov. Zvolenie oboch možností a zadanie časov vytvorí
interval.

User – Zadajte používateľov pre ktorých chcete zobraziť protokoly.

Domain login name – Zadajte doménové prihlasovacie meno používateľov pre ktorých chcete zobraziť protokoly.

IP address – Zvoľte si možnosť (Address, Range alebo Mask) a zadajte IP adresy do príslušných polí. Tieto možnosti
sú spoločné pre IPv4 a IPv6 adresy.

Action types – Zvoľte si aktivity ktoré chcete zobraziť v protokole. Štandardne sú zvolené a teda zobrazené všetky.

Apply filter – Kliknutím na toto tlačidlo okamžite aplikujete filter na Audit log.

Default – Kliknutím na toto tlačidlo vrátite parametre filtrovania do pôvodného stavu.

List of Audit log entries:

Date – Dátum kedy bola akcia vykonaná. Tento dátum je založený na nastaveniach času a dátumu servera.

User – ERACpoužívateľ ktorý akciu vykonal.

Login Name – Doménvé prihlasovacie meno používateľa ktorý vykonal akciu. Je zobrazené len keď je aktívna
možnosť Windows/Domain login type.

Console IP Address – IP adresa konzoly z ktorej ERAC používateľ akciu vykonal.

Action – Akcia ktorú používateľ vykonal.

Obj ect – Počet objektov ovplyvnených touto akciou.

Poznámka: Dodatočné informácie (ak sú dostupné) sú zobrazené po poklepaní na zvolený riadok v protokole.

6.5   Replikácia

Pre nastavenia replikácie zvoľte Tools / Server  options z hlaveného menu ERA konzoly.

Replikácia sa používa vo veľkých sieťach, kde je inštalovaných viacero ERA serverov (napr. spoločnosť s niekoľkými
pobočkami). V záložke Replication settings môžete nastaviť replikovanie dát medzi viacerými ERA servermi, ktoré sú
spustené vo vašej sieti. Pre viac informácií ako nakonfigurovať viacero ERA serverov, si prečítajte kapitolu Replikácia vo
veľkých sieťach .

Pre nastavenie replikácie použite nasledovné voľby replikácie:

Replication “to” settings

Enable “to” replication – Povolí replikáciu vo veľkej sieti tak, ako je popísané v kapitole Replikácia.

Upper server – IP adresa alebo názov nadradeného RA servera, ktorý bude zbierať dáta z lokálneho RA servera.

Port - Špecifikuje port, ktorý sa použije pre replikáciu.

Replicate every XX minutes – Nastaví interval replikácie.

Replicate: Threat log, HIPS log, Antispam log, Greylisting log, Web Control log, Device Control log, Firewall
log, Event log, Scan log, Mobile log, Quarantine log - Aktivovaním týchto nastavení dôjde k replikácii informácií,
ktoré sú na záložkách Clients, Threat Log, Firewall Log, Event Log, Scan Log, Mobile Log, Quarantine Log a Tasks
vypisované do stĺpcov na jednotlivých riadkoch. Okrem toho ale existujú informácie, ktoré nie sú uchované fyzicky
priamo v databáze, ale osobitne, v samostatných textových súboroch (tj. .txt alebo .xml súboroch). Práve tieto voľby
ovplyvňujú, či sa majú v rámci replikácie prenášať aj pomocné informácie.

Automatically replicate: Client details, Threat log details, HIPS log, Antispam log, Greylisting log, Web Control
log, Device Control log, Scan log details, Mobile log details, Quarantine files - Tieto voľby rozhodujú, či sa
pomocné informácie (súvisí s predchádzajúcim bodom) majú prenášať v rámci replikácie automaticky alebo na
vyžiadanie administrátora (viď význam tlačidiel Request).

Log type – Definuje, aký typ udalostí sa bude replikovať (upozornenie, udalosť, kontrola) na nadradený RA server.

Automatically replicate… – Povolí periodickú replikáciu. Ak táto možnosť nie je povolená, replikácia sa dá spustiť
manuálne.
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Replication "to" status

Replicate Up Now - Spustí replikačný proces.

Mark all clients for replication - Ak je táto voľba povolená, budú replikovaní všetci klienti vrátane tých bez zmien.

Replication “From” settings

Enable “from” replication – Umožní lokálnemu RA serveru prijímať dáta z iných serverov, ktoré sú uvedené v poli
Allowed servers. Pre oddelenie viacerých RA serverov použite čiarku.

Allow replication from any server – Ak je táto možnosť zvolená, môžete replikovať z ľubovoľného servera. Zvolením
tejto možnosti vypnete možnosť Allowed servers.

6.5.1   Replikácia vo veľkých sieťach

Replikácia sa používa vo veľkých sieťach, kde je inštalovaných viac ERA serverov (napr. spoločnosť s niekoľkými
pobočkami). Pre viac informácií si prečítajte kapitolu Inštalácia na centrále .

Nastavenia na záložke Replication (Tools > Server Options...) sú rozdelené na dve časti:

Nastavenie “to“ replikácie

Nastavenie "from" replikácie

Časť Replication "to" settings je potrebné nastaviť pre podradené ERA servery. Voľba Enable "to" replication musí
byť povolená a musí byť zadaná IP adresa alebo meno nadradeného ERAS. Dáta z podradeného servera sú potom
replikované na nadradený server. Voľba Replication "from" settings umožňuje nadradenému ERA serveru prijímať
dáta z podradených serverov, alebo ich presmerovať na ich nadradený server. Voľba Enable “from“ replication musí
byť povolená a mená podradených serverov definované (oddelené čiarkou).

ERA servery, ktoré sa nachádzajú „uprostred“ hierarchie (tj. majú pod sebou podradené servery a nad sebou
nadradené), musia mať povolené obidve časti.

Všetky tieto situácie dokonale popisuje nasledujúci príklad. Béžové PC znázorňujú jednotlivé ERA servery. Pod každým
serverom je uvedený názov ERAS (ktorý by mal byť rovnaký ako %ComputerName% pre lepšiu prehľadnosť) a časť
dialógu replikácie vrátane potrebného nastavenia.
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Ďalšie nastavenie, ktoré ovplyvňuje správanie sa replikácie je:

Replicate threat log, Replicate firewall log, Replicate event log, Replicate scan log, Replicate mobile log,
Replicate quarantine

Aktivovaním týchto nastavení dôjde k replikácii informácií, ktoré sú na záložkách Clients, Threat Log, Firewall Log,
Event Log, Scan Log, Mobile Log, Quarantine a Tasks vypisované do stĺpcov na jednotlivých riadkoch. Okrem toho
ale existujú informácie, ktoré nie sú uchované fyzicky priamo v databáze, ale osobitne v samostatných textových
súboroch (so štruktúrou textových alebo XML súborov). Práve tieto voľby ovplyvňujú, či sa majú v rámci replikácie
prenášať aj pomocné informácie.

Automatically replicate client details, Automatically replicate threat log details, Automatically replicate scan
log details, Automatically replicate mobile log details, Automatically replicate quarantine files

Tieto voľby rozhodujú, či sa pomocné informácie (súvisí s predchádzajúcim bodom) majú prenášať v rámci replikácie
automaticky alebo na vyžiadanie administrátora (viď význam tlačidiel Request).

Poznámka: Vynára sa otázka, prečo sa rieši automatická replikácia v porovnaní s replikáciou na vyžiadanie len u
podrobnejších protokolov a klientskych konfigurácií. Práve tieto informácie môžu byť v niektorých prípadoch veľmi
rozsiahle a zároveň nemusia byť kľúčové. Dokonalým príkladom môže byť protokol o kontrole pevného disku C:, keď je
povolené protokolovanie všetkých súborov (teda i neinfikovaných). Pokiaľ i napriek tomu potrebuje administrátor do
takýchto informácií nazrieť, ponúka sa voľba Request. Zo spodných serverov sa neprenáša štandardne informácia o
zmazaní klientov. Takto môže vzniknúť situácia- že na nadradenom serveri sú aj starší klienti. Mazanie starších klientov
na nadradených serveroch zapína voľba Enable deletion of replicated clients nachádzajúca sa v Server Options >
Advanced > Edit Advanced Settings... > Setup > Replication.

Úroveň prijímania logov ERA serverom sa nastavuje v Tools > Server Options... > Advanced > Edit Advanced
Settings… > Setup > Server maintenance.

Ak chce administrátor, aby sa replikovali len klienti, u ktorých došlo k zmene stavu, tak musí aktivovať možnosť Tools >
Server Options... > Replication > Mark all clients for replication pri “Replicate Up Now”.

6.6   Aktualizácie

Okno Updates sa nachádza v časti Server Options a slúži na definovanie parametrov pre ESET Remote Administrator
Server. Okno je rozdelené do dvoch častí. Horná zobrazuje možnosti aktualizácie servera (Server updates), spodná je
venovaná parametrom mirroru aktualizácií. Od verzie 2.0 ponúka ESET Remote Administrator Server funkcionalitu 
Mirror server , ktorá vytvorí lokálny server s aktualizáciami pre klientske pracovné stanice.

Nasleduje popis všetkých elementov a vlastností:

Update server - Aktualizačný server spoločnosti ESET. Odporúčame ponechať preddefinovanú možnosť Choose
automatically.

Update interval - Špecifikuje maximálny interval medzi dvomi po sebe idúcimi kontrolami, či je k dispozícii nová
aktualizácia.

Update user name - Prihlasovacie meno užívateľa, ktoré použije ESET Remote Administrator pri autorizácii na
aktualizačných serveroch.

Update password - Heslo patriace k danému prihlasovaciemu menu.

Pravidelné aktualizácie vírusovej databázy aktualizácií programových komponentov sú kľúčové v zabezpečení včasného
rozpoznania hrozieb. Administrátor ale môže naraziť na problémy s aktualizáciami ako napríklad falošné alarmy alebo
problémy s modulmi aktualizácie. Na výber sú tri možnosti pre spojenie s aktualizačným serverom:

Regular update – Vírusová databáza je aktualizovaná z normálneho aktualizačného servera v čase kedy je
aktualizácia vydaná.

Pre-release update – Ak je táto možnosť povolená, beta-moduly budú sťahované počas aktualizácie. Táto možnosť
nie je odporúčaná v bežnom prostredí, ale iba pre testovacie účely.

Delayed update – Povolením tejto možnosti sa databáza bude aktualizovať s 12 hodinovým oneskorením, to
znamená len aktualizácie otestované v reálnom prostredí.

Pre spustenie sťahovanie všetkých najnovších komponentov pre ESET Remote Administrator, kliknite na Update now.
Aktualizácie môžu obsahovať dôležité komponenty alebo funkcionalitu, preto je veľmi dôležité zaistiť, aby aktualizácie
fungovali korektne a automaticky. V prípade problémov s aktualizáciou označte voľbu Clear Update Cache pre
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vyčistenie adresára s dočasnými súbormi aktualizácie. Možnosť Mirror Downloaded PCU vám umožní aktivovať
mirrorovanie programových komponentov (PCU - Program Component Upgrade). Pre nastavenie mirrorovania PCU
otvorte záložku Advanced > Edit Advanced Settings a nakonfigurujte nastavenia v ESET Remote Administrator >
ERA Server > Setup > Mirror.

Konfigurácia mirroru v ESET Remote Administrator Server  je rovnaká ako vo verziách  ESET Antivirus Business Edition,
ESET Smart Security Business Edition, ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus. Nasleduje popis všetkých
súčastí mirroru):

Create update mirror – Aktivuje funkciu Mirror. Ak je táto voľba vypnutá, nie sú vytvárané žiadne kópie aktualizácií.

Folder to store mirrored files – Lokálny alebo sieťový priečinok, na ktorý sa budú ukladať súbory aktualizácie.

Provide update files via internal HTTP server – Sprístupní aktualizácie cez interný HTTP server.

HTTP server port – Definuje port, naktorom bude ESET Remote Administrator Server poskytovať aktualizačné
služby.

Authentication - Definuje metódu autentifikácie pre prístup k aktualizačným súborom. K dispozícii sú nasledovné
možnosti: NONE, Basic, NTLM. Zvoľte Basic pre použitie base64 šifrovania so základnou autentifikáciou. Voľba
NTLM poskytuje šifrovanie použitím bezpečnej metódy šifrovania. Pre autentifikáciu sa použije užívateľ vytvorený na
pracovnej stanici, ktorá zdieľa aktualizačné súbory.

Kliknite na tlačidlo Default pre obnovenie preddefinovaných hodnôt všetkých vlastností v tomto okne.

Poznámka: Ak sa použije metóda s HTTP serverom, odporúčame, aby sa z jedného servera aktualizovalo maximálne
400 klientov. Vo väčších sieťach s viac klientami odporúčame použiť viac ERA (alebo  EAV/ESS) mirror serverov pre
rozloženie záťaže. Ak musí byť mirror umiestnený iba na jednom serveri, odporúčame použiť v tom prípade iný HTTP
server ako napríklad Apache. ERA tiež podporuje ďalšie autorizačné metódy (napr. na Apache Web Server je použitý .
htaccess).

Administrátor musí do ERAS vložiť licenčný klúč pre zakúpený produkt a zadať uživateľské meno a heslo v prípade ak
chce prostredníctvom ERAS vytvárať mirror. Ak administrator používa licenčný klúč a uživateľské meno a heslo pre
ESET NOD32 Antivirus Business Edition, tak v prípade prechodu na ESET Smart Security Business Edition musí pôvodný
licenčný klúč a uživateľské meno a heslo nahradiť novým.

Poznámka: Klienti ESET NOD32 Antivirus/ESET Endpoint Antivirus môžu byť aktualizovaní pomocou licencie ESET
Smart Security/ESET Endpoint Security, ale neplatí to opačne.

6.6.1   Mirror server

Funkcia Mirror umožňuje vytvorenie lokálneho aktualizačného serveru. Klienti tak nesťahujú aktualizácie priamo z
internetových aktualizačných serverov spoločnosti ESET, ale pristupujú k lokálnemu aktualizačnému serveru v rovnakej
alebo bližšej sieti. Medzi výhody tohto riešenia patrí predovšetkým nižší objem prenesených dát z internetu, a teda
nižšie nároky na prenosové pásmo (aktualizácie sťahuje z internetu iba Mirror server, nie všetky počítače s riešeniami
ESET). Jediným možným úskalím môže byť výpadok Mirror serveru v prípade, že pre klientov ide o jedinú cestu
sťahovania aktualizácií.

Upozornenie: Výpadkom môže byť i stav, kedy programovú aktualizáciu absolvovalo priamo riešenie ESET Smart
Security alebo ESET NOD32 Antivirus s aktívnou funkciou Mirror. Dokončenie aktualizácie môže vyžadovať reštart PC a
pokým tento nie je uskutočnený, nebudú sťahované žiadne aktualizácie pre Mirror server, avšak ani pre klientov! NIE JE
PRETO VHODNÉ NÚTIŤ SERVEROVÉ INŠTALÁCIE RIEŠENÍ ESET DO AUTOMATICKÝCH PROGRAMOVÝCH
AKTUALIZÁCIÍ! Neplatí to pre ERAS, ktorý vytvára mirror.

Funkcia Mirror je dostupná na dvoch miestach:

V riešení ESET Remote Administrator (fyzicky beží Mirror na strane ERAS, Mirror je však možné spravovať cez ERA
konzolu).

V riešeniach ESET Smart Security Business Edition/ESET NOD32 Antivirus Business Edition/ESET Endpoint Security/
ESET Endpoint Antivirus po vložení licenčného kľúča pre Business edíciu.

Je iba na zvážení administrátora, ktorý z dvoch ponúkaných variantov uplatní.

Vo väčších sieťach je možné vytvoriť celú kaskádu lokálnych aktualizačných serverov (napr. v rámci pobočiek), podobne
ako v prípade ERAS.

Administrátor musí do ERAS vložiť licenčný kľúč pre zakúpený produkt a zadať užívateľské meno a heslo v prípade, ak
chce prostredníctvom ERAS vytvárať mirror. Ak administrátor používa licenčný kľúč a užívateľské meno a heslo pre
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ESET NOD32 Antivirus BE, tak v prípade prechodu na ESET Smart Security BE musí pôvodný licenčný kľúč a užívateľské
meno a heslo nahradiť novým.

Poznámka: Klienti ESET NOD32 Antivirus/ESET Endpoint Antivirus môžu byť aktualizovaní pomocou licencie ESET
Smart Security/ESET Endpoint Security, ale neplatí to opačne.

6.6.1.1   Prevádzka Mirror servera

Server (môže ísť aj o klasickú stanicu) s Mirror serverom by mal byť neustále v prevádzke a pripojený k internetu,
prípadne k nadradenému Mirror serveru (kaskáda). Všeobecne je možné aktualizačné balíčky prijímať dvoma spôsobmi:

1. Prostredníctvom protokolu HTTP (preferovaný variant)

2. Prostredníctvom sieťovo zdieľaného priečinka (SMB)

Aktualizačné servery spoločnosti ESET fungujú prostredníctvom protokolu HTTP s využitím autorizácie. Hlavný Mirror
server musí k týmto serverom pristupovať s vyplneným používateľským menom (obvykle v tvare EAV-XXXXXXX) a
heslom

Mirror server, ktorý je súčasťou ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus/ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint
Security má integrovaný HTTP server (variant 1).

Poznámka: V prípade použitia integrovaného HTTP web servera (bez autorizácie) je potrebné zaistiť, že tento nebude
dostupný z inej siete, než pre ktorú je zakúpená licencia. Menovaný typ servera nesmie byť v žiadnom prípade dostupný
z internetu.

Integrovaný HTTP web server počúva štandardne na porte TCP 2221. Skontrolujte, či daný port nepoužíva iná aplikácia.

Poznámka: Ak sa použije metóda s HTTP serverom, odporúčame, aby sa z jedného servera aktualizovalo maximálne
400 klientov. Vo väčších sieťach s viac klientmi odporúčame použiť viac ERA (alebo  EAV/ESS) mirror serverov pre
rozloženie záťaže. Ak musí byť mirror umiestnený iba na jednom serveri, odporúčame použiť v tom prípade iný HTTP
server ako napríklad Apache. ERA tiež podporuje ďalšie autorizačné metódy (napr. na Apache Web Server je použitý .
htaccess).

Pri použití druhej metódy (sieťovo zdieľaný priečinok) je potreba priečinok s aktualizačnými balíčkami zdieľať na sieti s
prístupovými právami pre čítanie. Klienti sa musia voči zdieľanému priečinku autorizovať menom a heslom používateľa,
ktorý má k nemu prístup.

Poznámka: Klientske riešenia ESET fungujú pod účtom SYSTEM a majú tak úplne odlišné sieťové práva ako práve
prihlásený používateľ. Autorizácia menom a heslom používateľa je tak nutnosťou i v prípade, že sieťovo zdieľaný
priečinok je dostupný pre EVERYONE a s prístupom nemá problém ani práve prihlásený používateľ. Podobná je situácia
s definovaním sieťovej cesty v tvare UNC v porovnaní s tvarom „DISK:\“. Neodporúčame definovať cesty v tvare „X:\“.

V tejto súvislosti (variant 2) odporúčame založiť na počítači s Mirror serverom používateľský účet určený výhradne pre
tento účel (napr. „noduser“) a používať ho pre autorizáciu všetkých klientov. Tento používateľ by mal mať nastavené
právo na čítanie sieťovo zdieľaného priečinka s aktualizačnými balíčkami.

Pre autorizáciu k sieťovo zdieľanému priečinku je potreba používateľské meno definovať v celom tvare:
SKUPINA\Používateľ alebo DOMÉNA\Používateľ.

Okrem prípadnej autorizácie je potrebné na klientoch v nastaveniach upraviť zdroj, z ktorého bude riešenie ESET
sťahovať aktualizácie. Môže ísť o URL adresu k lokálnemu serveru (http://Meno_Mirror_servera:port) alebo o UNC sieťovú
cestu (\\Meno_Mirror_servera\meno_zdielaneho_adresara).

6.6.1.2   Typy aktualizácií

Okrem pravidelnej vírusovej aktualizácie (ktorá môže obsahovať aktualizácie jadra ESET softwaru), dochádza veľmi
zriedka i k tzv. programovej aktualizácii riešení ESET. V takom prípade je súčasťou aktualizácia jadra riešení ESET.
Programová aktualizácia zvyčajne pridáva novú funkcionalitu riešení ESET a vo väčšine prípadov vyžaduje reštart klienta
(celého OS).

Mirror server poskytuje funkciu, ktorá dokáže zakázať stiahnutie programových aktualizácií z aktualizačných serverov
ESET (príp. z nadradeného Mirror servera), a teda aj ich distribúciu na klientov. Distribúciu programovej aktualizácie je
možné kedykoľvek vynútiť manuálne na pokyn administrátora (napr. v momente, kedy je zrejmé, že s novou verziou
nebudú žiadne problémy vo vzťahu k iným používaným aplikáciam).

Táto funkcionalita je zmysluplná z dôvodu, že riešenia ESET dokážu sťahovať a používať vírusové aktualizácie napriek
existencii novej programovej aktualizácie. Stav, keď sa na stanici nenachádza posledná programová verzia, avšak
využitá je posledná verzia vírusovej databázy, nemusí nutne znamenať menej kvalitnú ochranu pred škodlivými kódmi.
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Napriek tomu vždy odporúčame skôr či neskôr prejsť na poslednú programovú aktualizáciu.

ERAS v pôvodnom nastavení nesťahuje žiadne komponenty. Ak chcete, aby ERAS sťahoval programové komponenty,
musíte si túto možnosť nastaviť. Viac informácií nájdete v kapitole Ako povoliť a nakonfigurovať funkciu Mirror .

6.6.1.3   Ako povoliť a nakonfigurovať funkciu Mirror

Ak sa používa Mirror server integrovaný priamo do riešení ESET Remote Administrator, stačí sa k danému ERA serveru
pripojiť prostredníctvom ERA konzoly a postupovať nasledovne:

Z ERAC kliknite na Tools > Server Options… > Updates.

V roletovom menu Update server zvoľte Choose automatically (aktualizácie budú sťahované zo serverov
spoločnosti ESET), alebo zadajte URL/UNC cestu k Mirror serveru.

V políčku Update interval nastavte interval aktualizácie (odporúčame 60 minút).

Ak ste v predchádzajúcom kroku zvolili možnosť Choose automatically, vložte prihlasovacie meno (Update
username) a heslo (Update password), ktoré vám boli zaslané po kúpe licencie. Ak pristupujete  na nadradený
server, vložte platné doménové meno a heslo pre ten server.

Povoľte možnosť Create update mirror a vložte cestu k adresáru, kam sa budú ukladať aktualizačné súbory.
Štandardne je to relatívna cesta k Mirror adresáru v ERA dátovom adresári (%AllUsersProfile%/Application Data/ESET/
ESET Remote Administrator), ktorá však môže byť zmenená podľa potrieb administrátora na absolútnu cestu.
Zaškrtnutím voľby Provide update files via internal HTTP server povolíte aktualizáciu prostredníctvom interného
http servera. Ten štandardne počúva na porte 2221, avšak túto hodnotu je možné zmeniť. Nastavte Authentication
na NONE (pre viac informácií viď kapitola Prevádzka Mirror servera ).

Poznámka: V prípade problémov s aktualizáciami označte voľbu Clear update cache pre vyprázdnenie adresára, kde
sa ukladajú dočasné aktualizačné súbory.

Aktivovaním voľby Mirror downloaded PCU zabezpečíte, že mirror bude poskytovať aj programové aktualizácie.
Nastavenie mirrorovania programových aktualizácií je možné uskutočniť v záložke Advanced > Edit Advanced
Settings... vo vetve ESET Remote Administrator > ERA Server > Settings > Mirror.

V záložke Advanced > Edit Advanced Settings... a vetve ERA Server > Setup > Mirror > Create Mirror for the
selected program components vyberte komponenty, ktoré majú byť sťahované (mali by byť vybrané všetky
komponenty tých jazykových verzií, ktoré sa reálne nachádzajú na klientoch v sieti. Pamätajte na to, že sťahovanie
jazykových verzií, ktoré nie su nainštalované v sieti, vedie k zbytočnému zaťažovaniu siete.

Mirror je súčasťou i samotného riešenia ESET Smart Security Business Edition, ESET NOD32 Antivirus Business Edition,
ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus. Je na zvážení administrátora, či použije tento Mirror server alebo
Mirror server implementovaný v riešení ESET Remote Administrator.

Pre aktiváciu a prevádzku Mirror servera v riešení ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus, ESET Endpoint Security a
ESET Endpoint Antivirus je potrebné postupovať nasledovne:

1. Nainštalujte ESET Smart Security Business Edition,ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET Endpoint Security
alebo ESET Endpoint Antivirus.

2. V okne Advanced Setup (F5) kliknite na Miscellaneous > Licenses. Stlačte tlačidlo Add…, vyberte *.lic súbor a
kliknite na Open. Týmto sa stane funkcia Mirror dostupnou.

3. Vo vetve Update kliknite na tlačidlo Setup… a zvoľte záložku Mirror.

4. Povoľte možnosti Create update mirror a Provide update files via internal HTTP server.

5. Vložte celú cestu k adresáru, kam sa budú ukladať aktualizačné súbory (Folder to store mirrored files).

6. Meno a heslo (Username a Password) slúži ako autorizácia do vyššie uvedeného adresára. Vo väčšine prípadov nie je
tieto atribúty nutné vypĺňať.

7. Autorizáciu (Authentication) nastavte na NONE. 

8. V spodnej časti vyberte komponenty, ktoré majú byť sťahované (mali by byť vybrané všetky komponenty v tých
jazykových verziách, ktoré sa na klientoch v sieti naozaj nachádzajú. Zobrazené sú iba tie komponenty, ktoré sa
nachádzajú na aktualizačných serveroch spoločnosti ESET.

Poznámka: Pre plnú funkcionalitu Mirroru je vhodné povoliť sťahovanie a zrkadlenie programových aktualizácií
(komponentov). V opačnom prípade bude aktualizovaná iba vírusová databáza a nie celý program. V prípade nasadenia
funkcie Mirror v ESET Remote Administrator je toto možné nastaviť prostredníctvom ERAC v menu Tools > Server
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Options… > záložka Advanced > Edit Advanced Settings… > ESET Remote Administrator > ERA Server > Setup >
Mirror. Vždy je potrebné povoliť tie jazykové verzie komponentov, ktoré sa nachádzajú na klientoch v sieti.

6.7   Rozšírené nastavenia

V záložke Other Settings môžete nastaviť adresu SMTP servera, ktorý sa použije pri posielaní inštalačných balíčkov cez
e-mail a e-mailovú adresu administrátora, ktorá sa použije v e-mailoch posielaných administrátorom. Ak server
vyžaduje autentifikáciu, zadajte príslušné prihlasovacie meno a heslo.

New Clients 

Allow new clients – Ak je táto voľba označená, noví klienti sú automaticky pridávaní do zoznamu klientov pri ich
prvom pripojení na ERA server. Klienti, ktorí sú importovaní cez replikáciu z iných RA serverov, budú pridaní do
zoznamu klientov automaticky počas replikácie.

Automatically reset “New” flag by new clients – Ak je táto voľba označená, automaticky je odstránený príznak
New u klientov prihlásených k ERAS po prvý raz. Pre viac informácií si pozrite popis záložky Clients.

Ports – Umožní vám prispôsobovať porty.

Console: Port, ktorý používa ERA konzola pri pripojení na ERA server (štandardne 2223).

Client: Port, ktorý používajú ESET klienti pri pripojení na ERA server (štandardne 2222).

Replication port of this server: Port, ktorý používa ERA pri replikácii na nadradený ERA server (štandardne 2846).

ESET Remote Installer (Agent): Port, ktorý používa agent vzdialenej inštalácie pri vzdialenej inštalácií (Eset Remote
Installer, štandardne 2224).

Web Server: Port, ktorý používa ERA Web Server, (štandardne 2225).

Poznámka: Aby boli zmeny na portoch uplatnené, je potrebné reštartovať službu ERA Server service.

ESET Live Grid 

Gathering - ERAS prepošle podozrivé súbory a štatistické informácie z klientov na servery spoločnosti ESET v danom
časovom intervale. V niektorých prípadoch nie je možné zabezpečiť, aby tieto informácie odchádzali do spoločnosti
ESET priamo z klientov.

Dashboards

Configure Web Servers List... – Kliknite na túto možnosť pre prístup na Dashboard Web Servers List .36
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6.8   Advanced

V záložke Advanced v okne Server Options môžete pristupovať a meniť pokročilé nastavenia servera cez ESET
konfiguračný editor. Konfiguračný editor môžete otvoriť kliknutím na tlačidlo Edit Advanced Settings... na tejto
záložke. Prosím, prečítajte si upozornenie a postupujte opatrne.

Pomocou rozšírených nastavení je možné nastaviť nasledovné voľby (spomenuté sú najdôležitejšie):

Maximum disk space usage (percent) - Ak využitie disku prekročí zvolené percento, niektoré vlastnosti servera
nemusia fungovať. ERA konzola pri pripojení na ERAS upozorní užívateľa na prekročenie tohto parametra.

Communication protocol encoding - Nastavenie typu kódovania komunikácie. Odporúča sa ponechať predvolenú
hodnotu, kedy server určí typ kódovania.

Enable MAC address renaming (from unknown to valid) - Umožňuje, aby MAC adresa klienta bola premenovaná z
neznámej (platné pre klientov verzie 2.x – nepodporujú zasielanie MAC adresy) na platnú adresu (klienti verzie 3.x –
podporujú export MAC adresy). Odporúčaná je predvolená hodnota povoľujúca premenovanie (Yes). Výsledkom je
konverzia starého záznamu na nový.

Enable MAC address renaming (from valid to unknown) - Umožňuje premenovanie platnej (známej) MAC adresy
na neznámu. Odporúča sa ponechať predvolenú hodnotu, ktorá premenovanie nepovoľuje (No). Voľba sa môže
uplatniť pri reinštalácii klienta verzie 3.x na klienta verzie 2.x.

Enable MAC address renaming (from valid to another valid) - Umožňuje premenovávanie platných MAC adries.
Prednastavená hodnota je nepovoliť premenovanie MAC adries – v takom prípade bude MAC adresa jedným z
jednoznačných identifikátorov klienta. Zapnúť sa odporúča pri problémoch so zdvojenými záznamami klientov, ku
ktorým dochádza pri vypínaní sieťových adaptérov. Prípadne, ak klient chce, aby bol aj po zmene MAC adresy
identifikovaný ako stále ten istý klient.

Enable computer name renaming - Umožňuje premenovanie počítačov. Ak premenovanie nie je povolené
(prednastavená hodnota), meno počítača bude jedným z jednoznačných identifikátorov klienta.

Also use default server logon during push installation - ERAS umožňuje prednastaviť meno a heslo pre inštalácie
cez logon skript a e-mail. Táto voľba dovoľuje použiť prednastavené údaje aj pre push inštalácie.
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7. ERA Maintenance Tool
Účelom aplikácie ESET Remote Administrator Maintenance Tool je vykonávať špecifické úlohy a údržbu servera. Je
dostupný po kliknutí na Start > Programs > ESET > ESET Remote Administrator Server > ESET Remote
Administrator Maintenance Tool. Po spustení aplikácie ERA Maintenance tool sa otvorí pomocník pri vytváraní úloh.

Po spustení aplikácie  ESET Remote Administrator Maintenance Tool a kliknutí na Next sa zobrazí okno s informáciami o
ERA Serveri. Aplikácia zobrazí  celkový prehľad informácií o nainštalovanom ERA Serveri. Zobrazené informácie je
možné skontrolovať detailnejšie v separátnom okne More Information, kopírovať po kliknutí na možnosť Copy to
clipboard a obnovovať kliknutím na Refresh. Po overení informácií a kliknutí na Next si zvoľte úlohu:

Stop ERA Server

Start ERA Server

Database Transfer

Database Backup

Database Restore

Delete Tables

Storage Backup

Storage Restore

Install New License Key

Modify server configuration

Po skončení nastavovania každej úlohy je možné tieto nastavenia uložiť kliknutím na Save all settings to a file. Použiť
ich môžete neskôr po kliknutí na Load all settings from a file. Každý krok vo vytváraní úlohy má dostupnú možnosť
Save all settings to a file alebo Load all settings from a file.

7.1   Stop ERA Server

Táto úloha zastaví službu ESET Remote Administrator Server service.

Poznámka: Naázov služby je ERA_SERVER. Cesta k súboru je "C:\Program Files\ESET\ESET Remote
Administrator\Server\era.exe".

7.2   Start ERA Server

Táto úloha spustí službu ESET Remote Administrator Server service.

Poznámka: Naázov služby je ERA_SERVER. Cesta k súboru je "C:\Program Files\ESET\ESET Remote
Administrator\Server\era.exe".

7.3   Database Transfer

Táto úloha umožní zmeniť databázu do iného formátu. Nástroj vie prevádzať konverziu medzi týmito databázami:

MS Access

MS SQL Server

Oracle

My SQL

Prvým krokom v tejto časti je výber zdrojovej databázy.

Ak sa jedná o databázu MS Access, je potrebné špecifikovať cestu k .mdb súboru. Prednastavená je štandardná cesta,
používaná pri inštalácii ERA servera.

V prípade, ak sa jedná o hociktorý iný typ databázy, sú aktívne aj ostatné položky tohto okna, kde je potrebné zadať
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podrobnejšie nastavenia:

Connection string: špeciálny reťazec slúžiaci na identifikovanie zdrojovej databázy.

Username: používateľské meno pre prístup k databáze.

Password: používateľské heslo pre prístup k databáze.

Schema name: meno schémy (dostupné len pre Oracle a MS SQL).

Ak chceme tieto prihlasovacie údaje načítať podľa aktuálnych nastavení ERA servera, klikneme na tlačidlo Load current
server configuration. Pomocou tlačidla Test Connection sa dá overiť prístup k databáze. Ak nie je možné pripojiť sa, je
treba overiť zadané údaje. Až po úspešnom overení konektivity má zmysel pokračovať ďalej tlačidlom Next.

Pokračujeme na výber cieľovej databázy. Voľba Replace server connection settings umožní serveru ihneď po skončení
konverzie pripojenie a používanie novej databázy. V prípade, ak je táto voľba neaktívna, bude nová databáza len
vytvorená a server bude naďalej používať starý typ databázy.

V prípade inej ako MS Access databázy má užívateľ v ďalšom kroku možnosť zvoliť, či budú tabuľky v databáze
vytvorené automaticky (označením voľby Create tables in the database automatically), alebo si ich užívateľ vloží do
databázy neskôr (View Script > Save to File). V prípade MySQL databázy je ešte možné zvoliť Create a new database
ESETRADB automatically, čím sa pri transfere vytvorí nová MySQL databáza s názvom ESETRADB. V poslednom
kroku len potvrdíme proces konvertovania databázy.

7.4   Database Backup

Uloženie databázy do záložného súboru. Nastavenia v prvom okne sú identické s tými ako pri konverzii databáz (viď 
Database Transfer ) - nastavujeme v ňom zdrojovú databázu. Tá bude skopírovaná do záložného súboru, ktorý
špecifikujeme v nasledujúcom kroku.

Voliteľné parametre v spodnej časti okna dovoľujú prepísať existujúci súbor (Overwrite if exists) a zastaviť službu ESET
Remote Administrator server počas zálohovania (Stop server during processing task). Po kliknutí na tlačidlo Next už
len potvrdíme vykonanie úlohy.

7.5   Database Restore

Obnovenie databázy zo záložného súboru. Nastavenia v prvom okne sú identické s tými ako pri konverzii databáz (viď 
Database Transfer ) - nastavujeme v ňom typ databázy.

V prípade inej ako MS Access databázy má užívateľ v ďalšom kroku možnosť zvoliť, či budú tabuľky v databáze
vytvorené automaticky (označením voľby Create tables in the new database automatically), alebo si ich užívateľ
vloží do databázy neskôr (View Script > Save to File). V prípade MySQL databázy je ešte možné zvoliť Create a new
database ESETRADB automatically, čím sa pri transfere vytvorí nová MySQL databáza s názvom ESETRADB.

V ďalšom kroku zvolíme súbor, z ktorého má byť záloha databázy obnovená. Voliteľné parametre v spodnej časti okna
umožňujú povoliť import z iného typu databázy ako bol nastavený v predošlom kroku (Allow import from a different
type of database) a zastaviť službu ESET Remote Administrator server počas obnovovania zálohy (Stop server during
processing task). Po kliknutí na tlačidlo Next už len potvrdíme vykonanie úlohy.

7.6   Delete Tables

Touto akciou zmažeme existujúce dáta v tabuľkách v databáze. Databáza sa tak dostane do rovnakého stavu ako po
nainštalovaní ERA servera. Nastavenia v prvom okne sú identické s tými ako pri konverzii databáz (viď Database
Transfer ) - nastavujeme v ňom typ databázy. V nasledujúcom kroku je užívateľ vyzvaný na potvrdenie zmazania
údajov. Označenie voľby Yes, I agree umožní kliknúť na tlačidlo Next a následne potvrdiť vykonanie úlohy.

Poznámka: Pred zmazaním tabuliek v databázach MS SQL, My SQL a  Oracle je potrebné zastaviť službu ESET Remote
Administrator Server, inak vymazanie neprebehne.

Ak je použitá MS Access databáza, bude nahradená štandardnou prázdnou databázou.
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7.7   Storage Backup

Táto úloha vykoná zálohu priečinka storage (Štandardne C:\ProgramData\ESET\ESET Remote
Administrator\Server\storage\) do externého dump súboru (*.dmp). V tomto priečinku sú uložené niektoré dôležité
serverové logy a nastavenia. Kliknite na ikonu obálky v spodnej časti okna pre vyhľadanie priečinka kam chcete uložiť
záložný súbor a zadajte meno záložného súboru. Ak už existuje záložný .dmp súbor, môžete ho prepísať zvolením
možnosti Overwrite if exists. Je odporúčané ponechať možnosť Stop server during processing task zapnutú, pretože
vytváranie zálohy zaťaží server a môže znížiť výkon. Kliknite na Next a následne na Start pre vykonanie úlohy.

7.8   Storage Restore

Táto úloha obnoví priečinok storage zo zálohovaného dump(*.dmp) súboru. Prejdite na úlohu Storage Backup  pre
viac informácií. Kliknite na ikonu obálky v spodnej časti okna pre vyhľadanie priečinka kde je uložený váš .dmp súbor. Je
odporúčané ponechať možnosť Stop server during processing task zapnutú, pretože obnovovanie zálohy zaťaží
server a môže znížiť výkon. Kliknite na Next a následne na Start pre vykonanie úlohy.

7.9   Install New License Key

Touto operáciou vieme nahradiť na serveri aktuálne používaný licenčný súbor, alebo vložiť nový. Úloha obsahuje jediný
krok - zadanie cesty k požadovanému licenčnému súboru.

Používateľ môže povoliť prepísanie už existujúceho kľúča (Overwrite if exists) alebo vynútiť spustenie nebežiaceho
servera po skončení úlohy (Force server start (in case it is not running)). Kliknutím na Next a následným potvrdením
je úloha vykonaná.k

7.10   Modify server configuration

Táto úloha spustí ESET Konfiguračný Editor. Dokončenie úlohy otvorí ESET Konfiguračný Editor ktoré vám umožní
konfigurovať rozšírené nastavenia ERA Servera. Tieto nastavenia sú tiež dostupné z Tools > Server Options >
Advanced > Edit Advanced Settings.

Poznámka: Aby táto úloha fungovala správne, ERA Console musí byť nainštalovaná. Tieto nastavenia je tiež možné
uložiť do externého .xml súboru a použiť ho pomocou možnosti Load all settings from file.

7.11   Rozhranie príkazového riadku

ESET Remote Administrator Maintenance Tool (ERAtool.exe) je tiež možné spúšťať ako nástroj príkazového riadku,
integrovaného do skriptov. Keď je tool spustený, analyzuje parametre a vykonáva každý príkaz v určený čas. Ak nie sú
zadané žiadne argumenty, spustí sa interaktívny sprievodca.

Podporované sú nasledovné príkazy:

/startserver alebo /startservice – spustí službu ESET Remote Administrator Server service.

/stopserver alebo /stopservice – zastaví službu ESET Remote Administrator Server service.

/gui – spustí interaktívneho sprievodcu po dokončení všetkých úloh.

Parameter zadaný bez znaku / na začiatku je vyhodnotený ako názov súboru konfiguračného skriptu ktorý by mal byť
vykonaný. Konfiguračné skripty sú vytvárané uložením nastavaní v interaktívnom sprievodcovi.

Poznámka: ERAtool.exe vyžaduje vyššie administrátorské práva; ak je skript ktorý volá ERAtool.exe spúšťaný s
nedostatočnými právami, Windows môže zobraziť hlásenie o potrebných právach alebo potrebe spustenia tohto toolu
v separátnej konzole (čo znamená stratu výstupných dát).

101



102

8. Troubleshooting

8.1   FAQ

V nasledujúcej kapitole sú popísané odpovede na najčastejšie otázky a problémy spojené s inštaláciou a prevádzkou
ESET Remote Administrator.

8.1.1   Problém s inštaláciou ESET Remote Administrator na Windows Server 2000/2003

Príčina:

Jednou z častých príčin je fakt, že na serveri beží Terminal Server v režime execution.

Riešenie:

Pri inštalácií programov na systémoch, kde beží služba Terminal Server, odporúča Microsoft prepnúť Terminal Server do
režimu “install”. Je možné to urobiť prostredníctvom Control Panel > Add/Remove programs, alebo zadaním príkazu
change user /install do príkazového riadka. Po inštalácii je možné zapnúť Terminal Server do ‘execution’ režimu
pomocou príkazu change user /execute. Postup je podrobne popísaný v tomto článku od firmy Microsoft:http://
support.microsoft.com/kb/320185.

8.1.2   Čo znamená chybový kód GLE?

Inštalácia ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus pomocou ESET Remote Administrator môže
vygenerovať chybové hlásenie s GLE kódom. Pre zistenie detailov o chybe s daným kódom postupujte nasledovne:

1. Otvorte príkazový riadok cez Start > Run. Napíšte cmd a kliknite na OK.

2. V príkazovom riadku napíšte: net helpmsg číslo_chyby

Príklad: net helpmsg 55

Výsledok príkladu: Zadaný sieťový prostriedok už nie je dostupný.

8.2   Naj častej šie chybové kódy

Pri používaní ESET Remote Administrator sa vyskytujú chybové hlásenia s kódmi, ktoré indikujú, že nastal určitý
problém pri vykonávaní danej činnosti. Nasleduje stručný prehľad najčastejšie objavujúcich sa chybových kódov pri
práci s push inštaláciou ako aj chyby objavujúce sa v logu ERAS.

8.2.1   Chybové kódy pri vzdialenej  inštalácii ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus
pomocou ESET Remote Administrator

SC error code 6, GLE error code 53 Could not set up IPC connection to target computer

Pre nadviazanie IPC spojenia je nutných viac predpokladov:

1. Mať nainštalovaný TCP/IP stack na ERAS a klientskom počítači.

2. Mať nainštalovaný File and Printer Sharing for Microsoft Networks.

3. Mať na firewalle povolené porty pre zdieľanie súborov (135−139, 445).

4. Cieľový počítač musí byť schopný odpovedať na ping request.

SC error code 6, GLE error code 67 Could not install ESET installer on target computer

Treba zabezpečiť prístupnosť ADMIN$ share na systémový disk klientskeho počítača.

SC error code 6, GLE error code 1326 Could not set up IPC connection to target computer, probably due to a wrong
username or password

Meno alebo heslo užívateľa s administrátorskými právami bolo zadané nesprávne alebo nebolo zadané vôbec.

SC error code 6, GLE error code 1327 Could not set up IPC connection to target computer

Heslo užívateľa s administrátorskými právami je prázdne. Je nutné, aby heslo existovalo.

http://support.microsoft.com/kb/320185
http://support.microsoft.com/kb/320185
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SC error code 11, GLE error code 5 Could not install ESET installer on target computer

Inštalátor nemá administrátorské práva pri prístupe na klientsky počítač, hlási Access Denied.

SC error code 11, GLE error code 1726 Could not install NOD32 Installer onto target computer

Táto chyba vzniká, ak užívateľ chce vzdialene inštalovať viackrát po sebe a nezavrie medzitým okno Push Installation.

8.2.2   Naj častej šie chybové kódy z protokolu era.log

0x1203 – UPD_RETVAL_BAD_URL

Jedná sa o chybu aktualizačného modulu, ktorý hlási zle zadanú adresu aktualizačného servera.

0x1204 – UPD_RETVAL_CANT_DOWNLOAD

Chyba môže nastať:

pri aktualizácii cez HTTP
- aktualizačný server vracia HTTP chybu v rozpätí 400−500 a zároveň chyba nie je 401, 403, 404 ani 407
- pokiaľ sa ako zdroj aktualizácie používa server na báze CISCO a formát autorizácie cez HTML odpoveď bol zmenený

pri aktualizácii cez zdieľaný adresár
- vrátená chyba nespadá do kategórie zlá autorizácia alebo súbor nenájdený (napr. prerušené spojenie, neexistujúci
server, atď.)

pre obe metódy aktualizácie
- pokiaľ nebolo možné kontaktovať žiaden zo serverov definovaných v súbore upd.ver, ktorý sa nachádza v %
ALLUSERSPROFILE%\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\updfiles
- nebolo možné kontaktovať ani failsafe (záchranný) server (pravdepodobne boli násilne vymazané hodnoty v
registroch pre ESET kľúče)

pri nesprávnom nastavní proxy servera v ERAS
- administrátor musí nastaviť proxy server v správnom formáteChyba text?

0x2001 – UPD_RETVAL_AUTHORIZATION_FAILED

Autorizácia voči aktualizačnému serveru zlyhala, meno alebo heslo používateľa bolo zadané nesprávne.

0x2102 – UPD_RETVAL_BAD_REPLY

Táto chyba aktualizačného modulu sa môže vyskytnúť pri spojení uskutočnenom cez proxy server, konkrétne
Webwasher proxy.

0x2104 – UPD_RETVAL_SERVER_ERROR

Chyba aktualizačného modulu indikuje internú chybu HTTP servera, ktorá má hodnotu 500 a vyššie. V prípade ESET
HTTP servera znamená chyba 500 problémy s alokáciou pamäte.

0x2105 – UPD_RETVAL_INTERRUPTED

Táto chyba aktualizačného modulu sa môže vyskytnúť pri spojení uskutočnenom cez proxy server, konkrétne
Webwasher proxy.

8.3   Ako odhaliť problém s ERAS?

Ak existuje podozrenie na nesprávnu funkčnosť ERA servera, alebo sa vyskytujú problémy, odporúča sa nasledovný
postup:

1. Skontrolujte protokol ERAS: Kliknite na Tools > Server Options... v hlavnom menu ERAC. V okne Server Options
kliknite na záložku Logging, a potom na View Log.

2. Ak neobsahuje žiadne chybové hlásenia, odporúča sa zvýšiť podrobnosť logovania prostredníctvom rolovacieho
menu Log verbosity v okne Server Options na hodnotu Level 5. Po zreplikovaní problému odporúčame úroveň
logovania nastaviť späť na pôvodnú úroveň.

3. V prípade problémov s databázou je potrebné zapnúť v rovnakej záložke databázový debug log pomocou
zaškrtávacieho políčka Debug log. Odporúčame aktivovať Debug log len na dobu replikácie problému.

4. Ak sa chybové hlásenia v logoch líšia od tých, ktoré sú popísané v tomto manuáli, obráťte sa na technickú podporu
spoločnosti ESET. Je vhodné opísať nežiaducu situáciu, ako nastala, čo bolo vykonané, aby sa jej predišlo. Veľmi
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dôležité je uviesť číslo verzie produktov ESET, ktoré majú so situáciou niečo spoločné (typicky ERAS, ERAC, ESET
Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus).
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9. Rady a tipy

9.1   Plánovač

ESET Endpoint Antivirus and ESET Endpoint Security integrovaný tzv. plánovač úloh, ktorý umožňuje naplánovať
pravidelnú antivírovú kontrolu disku, vykonanie aktualizácie a pod. Každá z týchto činností je realizovaná
prostredníctvom záznamu v plánovači, tzv. úlohy.

V ERA sa dajú nakonfigurovať nasledujúce typy úloh:

Spustenie externej aplikácie

Údržba protokolov (logov)

Kontrola počítača

Vytvorenie obrazu o stave počítača

Aktualizácia

Automatická kontrola súborov spúšťaných po štarte

Úloha Run external application obvykle zostáva bez využitia. Úloha Automatic startup file check je štandardne
naplánovaná už samotným výrobcom, spoločnosťou ESET a nie je ju nutné meniť. Ak neboli urobené žiadne zmeny po
inštalácii, ESET Endpoint Antivirus a ESET Endpoint Security budú obsahovať dve preddefinované úlohy tohto typu.
Prvá úloha skontroluje systémové súbory pri každom prihlásení používateľa, druhá robí to isté po každej úspešnej
aktualizácií vírusovej databázy. Z administrátorského hľadiska sú pravdepodobne najviac užitočné úlohy Computer
scan a Update:

Computer scan - Tato úloha zaistí pravidelnú antivírusovú kontrolu PC, typicky lokálnych diskov.

Update - Tato úloha zaistí pravidelnú aktualizáciu klientskeho riešenia ESET. Od výrobcu je štandardne nastavená i
táto úloha (automatická aktualizácia každých 60 minút) a nie je dôvod toto nastavenie meniť. Výnimkou je situácia,
kedy sa nachádzajú v sieti napr. notebooky, ktorých užívatelia sa pripájajú na internet i z iných sietí. V tom prípade je
možné vo vlastnostiach tohto typu úlohy nastaviť volanie dvoch aktualizačných profilov, čo umožní aktualizovanie z
lokálneho Mirror servera a tiež zo serverov spoločnosti ESET.

Plánovač úloh je dostupný aj prostredníctvom aplikácie ESET Configuration Editor vo vetve Windows product line v4
and v5 > Kernel > Settings > Scheduler/Planner > Scheduler/Planner > Edit.

Bližšie informácie o konfiguračnom editore sa nachádzajú v kapitole ESET Configuration Editor .

Po otvorení dialógu tlačidlom Edit môžu byť zobrazené už existujúce úlohy (podobne ako na obrázku), alebo bude
dialóg bez úloh. Záleží na tom, či ste do konfiguračného editora načítali hotovú konfiguráciu (napr. z už fungujúcej
stanice), alebo vychádzate z novej, kedy je použitá prázdna šablóna bez úloh.

Každá úloha je jednoznačne identifikovaná atribútom ID, pričom výrobcom preddefinované úlohy majú ID iba
decimálne (1, 2, 3, …). Administrátorom definované úlohy majú ID hexadecimálne (napr. 4AE13D6C), pričom hodnota ID
je pridelená náhodne a automaticky pri vytváraní novej úlohy.

Zaškrtávacie pole pred každým riadkom určuje, či je úloha aktívna, tj. či ju klient využíva.

Význam tlačidiel v okne plánovača úloh:

Add – pridá novú úlohu

Edit – upraví vybranú úlohu

Change ID – upraví ID vybranej úlohy

Details – súhrn informácií o vybranej úlohe

Mark for deletion – takto označená úloha (so zhodným ID) bude pri použití tejto XML konfigurácie odstránená z
cieľového klienta

Remove from list – týmto tlačidlom bude vybraná úloha vymazaná zo zoznamu, pričom použitím tohto tlačidla
nedôjde k odstráneniu danej úlohy z cieľového klienta, ale len z editovanej XML konfigurácie

Pri tvorbe novej úlohy (tlačidlo Add) alebo pri editácii súčasnej (tlačidlo Edit) je nutné definovať podmienku, pri ktorej
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dôjde k spusteniu tejto úlohy. Podmienka môže byť časová (každý deň o 12. hodine, každý piatok, …) alebo v závislosti
od udalosti (po úspešnej aktualizácii, pri prvom štarte PC počas dňa, …).

V prípade úlohy typu On-demand computer scan sa v poslednom kroku určuje, aké nastavenie sa počas kontroly
uplatní, resp. z akého profilu sa toto nastavenie použije, a ktoré cieľové oblasti budú kontrolované.

V prípade úlohy typu Update sa v poslednom kroku určuje, aké aktualizačné profily sa majú pri spustení úlohy použiť.
Ako už bolo spomenuté, od výrobcu je štandardne i táto úloha nastavená (automatická aktualizácia každých 60 minút)
a nie je dôvod nastavenie meniť. Výnimkou je situácia, keď sa nachádzajú v sieti napr. notebooky, ich užívatelia sa
pripájajú na internet i z iných sietí. Práve tu je potom možné nastaviť volanie dvoch aktualizačných profilov a riešiť tak
aktualizácie notebooku v rámci i mimo firemnej siete.

9.2   Odstránenie existuj úcich profilov

Omylom sa môže stať, že sa na klientoch vyskytnú nevyužité alebo duplicitné profily (pre kontrolu disku alebo pre
aktualizáciu). Ak ich chcete vzdialene odstrániť na viacerých klientoch, a pritom nezjednotiť ostatné špecifické
nastavenia, je možné postupovať podľa nasledovného postupu:

V ERAC kliknite na záložku Clients, a potom dvojklikom na problematického klienta.

V okne Client Properties kliknite na záložku Configuration. Označte možnosti Then Run ESET Configuration Editor
to edit the file a Use the downloaded configuration in the new configuration task, a potom kliknite na tlačidlo
New Task.

V sprievodcovi novou úlohou kliknite na Edit.

V konfiguračnom editore stlačte CTRL + D pre odznačenie všetkých nastavení (ikonky zmenia farbu na šedú). Toto
pomôže zabrániť neúmyselným zmenám, keďže všetky nové zmeny budú zvýraznené modrou ikonkou.

Kliknite pravým tlačidlom na profil, ktorý chcete odstrániť a zvoľte Mark profile for deletion z kontextového menu.
Profil bude vymazaný hneď ako bude úloha doručená klientom.

Ďalej pokračujte stlačením tlačidla Console v konfiguračnom editore a uložte nastavenia.

Uistite sa, že klient, ktorého ste vybrali, je v pravom stĺpci medzi Selected items. Kliknite na Next a následne na
Finish.
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9.3   Export a ďalšie využitie XML konfigurácie klienta

Prostredníctvom konzoly ERA je možné v záložke Clients vybrať ľubovoľného klienta a v kontextovom menu (kliknutím
pravým tlačidlom na myši) zvoliť Configuration. Tlačidlom Save As… je následne možné konfiguráciu daného klienta
vyexportovať do .xml súboru (XML konfiguráciu je možné tiež vyextrahovať priamo cez užívateľské rozhranie ESET
Smart Security). Takto získaný .xml súbor s konfiguráciou je možné použiť i nasledovne:

Pri vzdialenej inštalácii, kde je možné .xml súbor použiť ako „šablónu“ preddefinovanej konfigurácie. Pri tvorbe
takéhoto balíčka vlastne nevytvárame novú konfiguráciu, ale tlačidlom Select… priradíme .xml súbor. XML
konfiguráciu je možné tiež vyextrahovať priamo cez užívateľské rozhranie ESET Smart Security/ESET Endpoint
Security.

Pri vytváraní úlohy pre viacerých klientov, kedy je možné vybraných klientov dodatočne nastaviť podľa menovaného 
.xml súboru (opäť využijeme tlačidlo Select… a nevytvárame novú konfiguráciu).

Príklad

Ponúka sa tak postup, kedy administrátor nainštaluje riešenie ESET iba na jednu vybranú stanicu, konfiguráciu vykoná
priamo v klientskom rozhraní a hneď ako je všetko ideálne odladené, vykoná export konfigurácie do súboru .xml. Tento
využije pri vzdialenej inštalácii ďalších staníc. Tento postup môže byť taktiež užitočný pri ladení pravidiel firewallu, ak
bude neskôr nastavený v režime ”Policy-based”.

9.4   Kombinovaná aktualizácia pre notebooky

V prípade mobilných zariadení je možné uplatniť aktualizáciu z dvoch rôznych zdrojov. Notebook môže byť nastavený
napríklad tak, že v prípade zlyhania aktualizácie z firemného Mirror servera (notebook je fyzicky mimo firemnej LAN
siete), vykoná sa aktualizácia priamo zo serverov spoločnosti ESET. Po technickej stránke je potrebné:

Vytvoriť dva aktualizačné profily ( Export a ďalšie využitie XML konfigurácie klienta ), pričom jeden bude sťahovať
aktualizácie z Mirror servera (ďalej bude tento profil prezentovaný pod názvom LAN) a druhý priamo zo serveru ESET
(INET)

Vytvoriť alebo upraviť úlohu pre aktualizáciu v plánovači úloh (Tools > Scheduler z hlavného okna ESET Endpoint
Security alebo ESET Endpoint Antivirus)

Nastavenie je možné pochopiteľne vykonať lokálne priamo na danom notebooku, prípadne vzdialene prostredníctvom
konfiguračného editora ESET. Toto nastavenie je možné vnútiť už pri vzdialenej inštalácii, alebo kedykoľvek neskôr
prostredníctvom úlohy typu Configuration.

V konfiguračnom editore je možné nové aktualizačné profily vytvárať po kliknutí pravým tlačidlom na vetvu Update a
zvolení New profile z kontextového menu.

Výsledok úprav by mal vypadať nasledovne (ide iba o ilustračný príklad, skutočnosť sa môže výrazne líšiť):
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Profil LAN sa bude pokúšať aktualizovať z lokálneho Mirror servera (http://server:2221), zatiaľ čo INET zo servera ESET
(voľba Choose automatically). Teraz je ešte potrebné nastaviť, aby boli tieto profily volané automaticky
prostredníctvom plánovača úloh (vetva Windows product line v3 and v4 > ESET Kernel > Settings > Scheduler/
Planner v konfiguračnom editore). Kliknite na tlačidlo Edit pre zobrazenie okna Scheduled tasks.

V plánovači vytvoríte novú úlohu kliknutím na tlačidlo Add. Následne je potrebné nastaviť v roletovom menu
Scheduled task typ úlohy na Update, názov úlohy (Task name, napr. ”kombinovaná aktualizácia”), interval aktualizácie
(odporúčame opakovane každú hodinu - Repeatedly every 60 minutes) a ďalej i názov primárneho a sekundárneho
profilu.

Keďže požadujeme, aby sa notebook najprv pokúsil o aktualizáciu z firemného Mirror servera, primárnym bude názov
LAN a sekundárnym INET. Profil INET bude použitý iba pri zlyhaní aktualizácie prostredníctvom profilu LAN.

Odporúčanie: V praxi odporúčame využiť možnosť vyexportovať súčasnú XML konfiguráciu klienta (viď kapitola Ako
odhaliť problém s ERAS? ) a vyššie uvedené úpravy vykonávať na exportovanom .xml  súbore. Takto môžete
obmedziť duplicitné záznamy v plánovači úloh ako i množstvo nevyužitých profilov.

9.5   Inštalácia produktov tretích strán prostredníctvom ERA

Vzdialená inštalácia pomocou ESET Remote Administrator servera, okrem inštalácie produktov spoločnosti ESET,
umožňuje aj vzdialenú inštaláciu iných produktov. Podmienkou je, aby želaný inštalačný balíček bol vo formáte .msi
súboru. Postup vzdialenej inštalácie takéhoto .msi balíčka je veľmi podobný ako postup popísaný v kapitole Vzdialená
push inštalácia .

Najpodstatnejším rozdielom je proces vytvorenia samotného inštalačného balíka, ktorý je nasledovný:

1. V ERAC kliknite na záložku Remote Install.

2. Kliknite pravým tlačidlom do tabuľky s počítačmi a z kontextového menu vyberte Manage Packages.

3. Z roletového menu Type vyberte Custom package.

4. Kliknite na Create…, potom Add File a vyberte požadovaný .msi balíček.

5. Vyberte súbor z roletového menu Package Entry File a kliknite na Create.
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6. Po návrate do predchádzajúceho okna môžete špecifikovať parametre príkazového riadka pre .msi súbor. Tieto
parametre sú zhodné s lokálnou inštaláciou daného balíčka.

7. Kliknite na Save as… pre uloženie balíčka.

8. Kliknite na Close pre ukončenie editora inštalačných balíčkov.

Takto vytvorený inštalačný balíček je možné použiť presne rovnakým spôsobom ako pri opisovaných vzdialených
inštaláciach. Push inštalácia, inštalácia pomocou prihlasovacieho skriptu alebo e-mailu sa postará o doručenie balíčka na
cieľovú stanicu. Od momentu spustenia balíčka prebieha inštalácia pod definovanými pravidlami inštalačnej služby
Microsoft Windows (Microsoft Windows Installer service).

Poznámka: Majte na pamäti, že pre používateľom vytvorené inštalačné balíky produktov tretích strán je obmedzenie
veľkosti balíka 100Mb.
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10. ESET SysInspector

10.1   Úvod do programu ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikácia, ktorá dôkladne prehliadne váš počítač a zobrazí zozbierané dáta v súhrnnom náhľade.
Informácie ako nainštalované ovládače a aplikácie, sieťové pripojenia, či dôležité položky registra Windows vám môžu
pomôcť pri zisťovaní príčiny podozrivého správania sa systému, či už kvôli softvérovej alebo hardvérovej
nekompatibilite alebo malwarovej infiltrácii.

K programu ESET SysInspector je možné pristupovať dvomi spôsobmi: Zo zabudovanej verzie bezpečnostného
produktu ESET, alebo stiahnutím samostatnej bezplatnej verzie (SysInspector.exe) priamo zo stránky ESET. Obidva
druhy programu majú rovnaké ovládanie. Jediný rozdiel spočíva v tom, ako sú riadené výstupy. Samostatná verzia, ako
aj integrovaná verzia, umožňuje export systémových záznamov počítača do súboru .xml a jeho uloženie na disk.
Integrovaná verzia programu však umožňuje udržiavať systémové protokoly priamo v produkte, v časti Nástroj e >
ESET SysInspector (nie v prípade ESET Remote Administrator).

Kontrola počítača pomocou ESET SysInspector môže trvať od 10 sekúnd až po niekoľko minút, v závislosti od
hardvérovej konfigurácie počítača, operačného systému a počtu nainštalovaných aplikácii.

10.1.1   Spustenie programu ESET SysInspector

Pre spustenie programu ESET SysInspector jednoducho spustite SysInspector.exe, ktorý ste stiahli priamo zo stránky
ESET.

Následne, prosím, počkajte, kým aplikácia prehliadne váš systém, čo môže trvať aj niekoľko minút v závislosti od vášho
hardwaru a dát, ktoré sa majú zozbierať.
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10.2   Používateľské rozhranie a používanie aplikácie

Pre jednoduché používanie je hlavné okno rozdelené do štyroch hlavných sekcií – Ovládanie programu je umiestnené
hore v hlavnom okne, navigačné okno je naľavo a okno s popisom je napravo v strednej časti. Okno s detailmi sa
nachádza v pravej časti dole. Sekcia Stav protokolu zobrazuje základné parametre protokolu (použitý filter, typ filtra, či
je protokol výsledkom porovnania, atď.).

10.2.1   Ovládacie prvky programu

Táto sekcia obsahuje popis všetkých ovládacích prvkov dostupných v programe ESET SysInspector.

Súbor

Kliknutím sem si môžete uložiť váš súčasný protokol pre neskoršie preskúmanie, alebo otvoriť predtým uložený
protokol. Ak chcete váš protokol zverejniť, odporúčame ho vygenerovať ako vhodný na posielanie. V tomto prípade sa
vynechajú citlivé informácie.

Poznámka: Uložené protokoly programu ESET SysInspector môžete jednoducho otvoriť pretiahnutím súboru do
hlavného okna.

Strom

Umožňuje vám rozbaliť alebo zatvoriť všetky vetvy a vyexportovať vybrané časti do Servisného skriptu.

Zoznam

Obsahuje funkcie pre jednoduchšiu navigáciu v programe a ďalšie funkcie, ako napríklad vyhľadávanie informácií online.

Pomoc

Obsahuje informácie o aplikácii a jej funkciách.
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Detail

Ovplyvňuje informácie zobrazené v ostatných sekciách hlavného okna a tým robí používanie programu jednoduchým.
V "Základnom" móde máte prístup k informáciám, ktoré sa používajú na nájdenie bežných problémov v systéme. V
"Strednom" móde program zobrazuje aj menej používané detaily, zatiaľ čo v "Plnom" móde ESET SysInspector zobrazí
všetky informácie potrebné k vyriešeniu veľmi špecifických problémov.

Filtrovanie

Sa používa najlepšie na vyhľadanie podozrivých súborov alebo zápisov v registri vo vašom systéme. Nastavením
posuvníka môžete filtrovať položky podľa ich úrovne rizika. Ak je posuvník nastavený čo najviac vľavo (Filtrovanie 1), tak
sú zobrazené všetky položky. Nastavením posuvníka viac doprava odfiltrujete všetky položky s úrovňou rizika menšou,
než je aktuálne nastavená a zobrazíte viac podozrivé položky. Ak je posuvník nastavený čo najviac vpravo, program
zobrazí iba známe škodlivé položky.

Všetky položky, ktoré majú úroveň rizika 6 až 9 môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Ak nepoužívate niektoré
bezpečnostné riešenie od spoločnosti ESET, odporúčame, aby ste si preskenovali váš systém pomocou ESET Online
Scanner, ak ESET SysInspector našiel takúto položku. ESET Online Scanner je zadarmo dostupná služba.

Poznámka: Úroveň rizika niektorej položky sa dá rýchlo určiť porovnaním farby danej položky s farbou na posuvníku
úrovne rizika.

Vyhľadaj

Vyhľadávanie sa dá použiť pre rýchle hľadanie špecifickej položky alebo časti jej mena. Výsledky požiadavky na hľadanie
sú zobrazené v časti s popisom.

Návrat

Kliknutím na šípku späť alebo dopredu sa môžete vrátiť k predošlej zobrazenej informácii v okne s popisom. Namiesto
klikania na šípky môžete použiť klávesy backspace a medzerník.

Zobrazená sekcia

Zobrazuje súčasnú vetvu v navigačnom okne.

Dôležité: Položky vyznačené červenou farbou sú neznáme, preto ich program označí ako potenciálne nebezpečné. Ak je
niektorá položka v červenom, neznamená to, že môžete automaticky zmazať daný súbor. Pred samotným zmazaním sa
uistite, že súbory sú skutočne nebezpečné alebo nepotrebné.

10.2.2   Navigácia v programe ESET SysInspector

ESET SysInspector rozdeľuje niekoľko typov informácií do niekoľkých základných sekcií, ktoré sa nazývajú uzly. Ak je
dostupných viac informácií, môžete ich nájsť po rozbalení každého uzla, kde uvidíte jeho poduzly. Pre rozbalenie alebo
zavretie uzla, dvakrát poklikajte na názov, alebo kliknite na  alebo  vedľa názvu uzla. Pri prehliadaní stromovej
štruktúry uzlov a poduzlov v navigačnom okne, môžete nájsť viac detailov pre každý uzol v okne s popisom. Ak
prehliadate položky v okne s popisom, ďalšie detaily pre každý typ položky môžu byť zobrazené v okne s detailmi.

Nasledujú popisy hlavných uzlov v navigačnom okne a súvisiace informácie  v oknách s popisom a detailmi.

Bežiace procesy

Táto vetva obsahuje informácie o aplikáciách a procesoch, ktoré sú spustené v čase generovania protokolu. V okne s
popisom môžete nájsť ďalšie detaily pre každý proces, ako napríklad ktoré dynamické knižnice proces používa a ich
umiestnenie v systéme, meno dodávateľa aplikácie, úroveň rizika daného súboru, atď.

Okno s detailmi obsahuje ďalšie informácie pre položky vybrané v okne s popisom, ako napríklad veľkosť súboru alebo
jeho kontrolný súčet.

Poznámka: Operačný systém pozostáva z niekoľkých dôležitých komponentov jadra systému, ktoré bežia nepretržite a
poskytujú základnú a vitálnu funkcionalitu pre ostatné užívateľské aplikácie. V niektorých prípadoch sú takéto procesy
zobrazené v protokole ESET SysInspector s cestou začínajúcou na \??\. Tieto symboly poskytujú optimalizáciu ešte pred
spustením pre tieto procesy; sú bezpečné pre systém a ako také sú korektné.

Sieťové pripoj enia

Okno s popisom obsahuje zoznam procesov a aplikácií, ktoré komunikujú cez sieť pomocou protokolu, ktorý je vybraný
v navigačnom okne (TCP alebo UDP) a tiež aj vzdialenú adresu, kam sa daná aplikácia pripája. Taktiež môžete
skontrolovať IP adresy DNS serverov.

http://go.eset.eu/onlinescanner?lng=1033
http://go.eset.eu/onlinescanner?lng=1033
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Okno s detailmi obsahuje dodatočné informácie pre položky vybrané v okne s popisom, ako napríklad veľkosť súboru
alebo jeho kontrolný súčet.

Dôležité záznamy registrov

Obsahuje zoznam vybraných položiek registra Windows, ktoré často súvisia s rôznymi problémami vo vašom počítači,
napríklad tie, ktoré definujú programy spúšťané po štarte, browser helper objects (BHO), atď.

V okne s popisom môžete nájsť, ktoré súbory súvisia so špecifickými položkami v registri. Viac detailov môžete vidieť v
okne s detailmi.

Služby

Okno s popisom obsahuje zoznam súborov, ktoré sú zaregistrované ako služby systému Windows. Môžete si
skontrolovať, akým spôsobom sa služba spúšťa spoločne so špecifickými detailmi súboru v okne s detailmi.

Ovládače

Zoznam ovládačov, ktoré sú nainštalované v systéme.

Kritické súbory

Okno s popisom zobrazí obsah s kritickými súbormi súvisiacimi s operačným systémom Microsoft Windows.

Úlohy systémového plánovača

Obsahuje zoznam úloh, ktoré sa spúšťajú v určitom čase/intervale pomocou systémového plánovača úloh Windowsu.

Systémové informácie

Obsahuje detailné informácie o hardvéri a softvéri, spoločne s informáciami o nastavených globálnych premenných,
používateľských právach a záznamov udalostí systému.

Detaily súborov

Zoznam dôležitých systémových súborov a súborov v adresári Program Files. Ďalšie informácie, špecifické pre súbory,
sa dajú nájsť v oknách s popisom a detailmi.

O programe

Informácie o programe ESET SysInspector, v ktorých môžete nájsť verziu produktu a zoznam programových modulov.

10.2.2.1   Klávesové skratky

Klávesové skratky, ktoré sa dajú použiť pri práci s programom ESET SysInspector, zahŕňajú:

Súbor

Ctrl+O otvorí existujúci protokol
Ctrl+S uloží vytvorený protokol

Generovanie

Ctrl+G vytvorí  štandardný záznam stavu systému
Ctrl+H vytvorí záznam o stave systému, ktorá môže zaznamenať aj citlivé informácie

Filtrovanie

1, O bezpečné, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 1-9
2 bezpečné, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 2-9
3 bezpečné, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 3-9
4, U neznáme, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 4-9
5 neznáme, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 5-9
6 neznáme, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 6-9
7, B riskantné, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 7-9
8 riskantné, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 8-9
9 riskantné, sú zobrazené položky s úrovňou rizika 9
- zníži úroveň rizika
+ zvýši úroveň rizika
Ctrl+9 režim filtrovania, rovnaká úroveň alebo vyššia
Ctrl+0 režim filtrovania, iba rovnaká úroveň
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Zobrazenie

Ctrl+5 zobraziť podľa výrobcu, všetci výrobcovia
Ctrl+6 zobraziť podľa výrobcu, iba Microsoft
Ctrl+7 zobraziť podľa výrobcu, všetci ostatní výrobcovia
Ctrl+3 zobrazí plné detaily
Ctrl+2 zobrazí stredné detaily
Ctrl+1 základné zobrazenie
BackSpace urobí krok naspäť
Space urobí krok dopredu
Ctrl+W rozbalí stromovú štruktúru
Ctrl+Q balí stromovú štruktúru

Iné klávesové skratky

Ctrl+T prejde na pôvodnú lokáciu položky po jej vybratí vo výsledkoch vyhľadávania
Ctrl+P zobrazí základné informácie o položke
Ctrl+A zobrazí plné informácie o položke
Ctrl+C skopíruje stromovú vetvu aktuálnej položky
Ctrl+X skopíruje všetky položky
Ctrl+B vyhľadá informácie o označenej položke na internete
Ctrl+L otvorí adresár, kde sa nachádza zvolený súbor
Ctrl+R otvorí príslušnú položku v editore registrov
Ctrl+Z skopíruje cestu k súboru (ak označená položka súvisí so súborom)
Ctrl+F prepne sa do vyhľadávacieho políčka
Ctrl+D zatvorí výsledky vyhľadávania
Ctrl+E spustí servisný skript

Porovnávanie

Ctrl+Alt+O otvorí pôvodný / porovnávací protokol
Ctrl+Alt+R zruší porovnanie
Ctrl+Alt+1 zobrazí všetky položky
Ctrl+Alt+2 zobrazí iba pridané položky, protokol zobrazí položky, ktoré sú prítomné v aktuálnom protokole
Ctrl+Alt+3 zobrazí iba odobraté položky, protokol zobrazí položky, ktoré sú prítomné v predchádzajúcom

protokole
Ctrl+Alt+4 zobrazí iba nahradené položky (vrátane súborov)
Ctrl+Alt+5 zobrazí iba rozdiely medzi protokolmi
Ctrl+Alt+C zobrazí porovnanie
Ctrl+Alt+N otvorí aktuálny protokol
Ctrl+Alt+P otvorí predošlý protokol

Rôzne

F1 zobrazí nápovedu
Alt+F4 zatvorí program
Alt+Shift+F4 zatvorí program bez opýtania
Ctrl+I štatistiky protokolu

10.2.3   Porovnanie protokolov

Funkcia Porovnanie protokolov umožňuje užívateľovi porovnať dva existujúce protokoly. Výstup z tejto funkcionality je
sada položiek, ktoré nie sú spoločné pre obidva protokoly. Je to vhodné, ak chcete sledovať zmeny v systéme – môžete
napríklad objaviť aktivitu škodlivého programu.

Po tom, čo je spustená, aplikácia vytvorí nový protokol, ktorý sa zobrazí v novom okne. Choďte do Súbor > Ulož
protokol pre uloženie protokolu do súboru. Protokoly sa dajú otvoriť a prezerať aj neskôr. Pre otvorenie už
existujúceho protokolu, použite menu Súbore > Načítaj  protokol. V hlavnom okne programu ESET SysInspector sa
vždy zobrazí naraz iba jeden protokol.

Ak porovnávate dva protokoly, princíp spočíva v tom, že porovnávate práve aktívny protokol s protokolom uloženým v
súbore. Pre porovnanie protokolov použite voľbu Súbor > Porovnanie protokolov a zvoľte Výber súboru. Vybraný
protokol bude porovnaný s aktívnym v hlavnom okne programu. Výsledný, tzv. porovnávací protokol zobrazí iba
rozdiely medzi tými dvomi protokolmi.

Poznámka: V prípade, že porovnávate dva protokoly, vyberiete voľbu Súbor > Ulož protokol a uložíte ich ako ZIP
súbor, obidva súbory sú uložené. Ak neskôr otvoríte takýto súbor, protokoly, ktoré obsahuje, budú automaticky
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porovnané.

Vedľa zobrazených položiek, SysInspector zobrazí symboly identifikujúce rozdiely medzi porovnávanými protokolmi.

Položky označené ako  sa nachádzajú iba v aktívnom protokole a neboli prítomné v otvorenom porovnávacom
protokole. Položky označené ako , na druhej strane, boli prítomné iba v otvorenom protokole a chýbajú v tom
aktívnom.

Popis všetkých symbolov, ktoré môžu byť zobrazené vedľa symbolov:

 nová hodnota, nebola prítomná v predchádzajúcom protokole
 sekcia so stromovou štruktúrou obsahuje nové hodnoty
 odobraná hodnota, prítomná iba v predchádzajúcom protokole
 sekcia so stromovou štruktúrou obsahuje odobrané hodnoty
 hodnota / súbor boli zmenené
 sekcia so stromovou štruktúrou obsahuje zmenené hodnoty / súbory
 úroveň rizika poklesla / bola vyššia v predošlom protokole
 úroveň rizika stúpla / bola nižšia v predošlom protokole

Vysvetľujúca sekcia zobrazená v ľavom dolnom rohu popisuje všetky symboly a tiež zobrazuje názvy protokolov, ktoré
sú porovnávané.

Hociktorý porovnávací protokol môže byť uložený do súboru a kedykoľvek neskôr otvorený.

Príklad

Vygenerujte a uložte protokol, ktorý zaznamená originálne informácie o systéme do súboru predchadzajuci.xml. Po tom,
čo budú vykonané zmeny v systéme, otvorte SysInspector a nechajte ho vygenerovať nový protokol. Uložte ho do
súboru aktualny.xml.

Aby sme mohli sledovať zmeny medzi týmito dvomi protokolmi, choďte do menu Súbor > Porovnanie protokolov.
Program vytvorí zrovnávací protokol, ktorý ukazuje rozdiely medzi protokolmi.

Rovnaký výsledok sa dá dosiahnuť, ak použijete nasledovnú voľbu v príkazovom riadku:

SysIsnpector.exe aktualny.xml predchadzajuci.xml

10.3   Ovládanie cez príkazový riadok

ESET SysInspector podporuje generovanie protokolov z príkazového riadku za použitia týchto parametrov:

/gen vygeneruje protokol priamo z príkazového riadku bez spustenia grafického rozhrania
/privacy vygeneruje protokol bez citlivých informácií
/zip uloží výsledný protokol priamo na disk v komprimovanom súbore
/silent tento parameter potlačí zobrazenie ukazovateľa stavu pri generovaní protokolu
/help, /? zobrazí informácie o použití parametrov v príkazovom riadku

Príklady

Pre zobrazenie niektorého protokolu priamo do prehliadača, použite: SysInspector.exe "c:\klientskyprotokol.xml"
Pre vygenerovanie protokolu do aktuálneho adresára, použite: SysInspector.exe /gen
Pre vygenerovanie protokolu do špecifického adresára, použite: SysInspector.exe /gen="c:\adresar\"
Pre vygenerovanie protokolu do špecifického súboru/lokácie, použite: SysInspector.exe /gen="c:
\adresar\mojnovyprotokol.xml"
Pre vygenerovanie protokolu bez citlivých informácií, použite: SysInspector.exe /gen="c:\mojnovyprotokol.zip" /privacy /zip
Pre porovnanie dvoch protokolov, použite: SysInspector.exe "aktualny.xml" "originalny.xml"
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Poznámka: Ak názov súboru/adresára obsahuje medzeru, mal by byť napísaný medzi úvodzovkami.

10.4   Servisný skript

Servisný skript je nástroj, ktorý slúži na poskytnutie pomoci zákazníkom, ktorí používajú ESET SysInspector. Slúži na
odstránenie nežiaducich objektov zo systému.

Servisný skript umožňuje používateľovi vyexportovať celý SysInspector protokol alebo iba vybrané časti. Po exporte
môžete označiť nežiaduce objekty na zmazanie. Potom môžete spustiť modifikovaný protokol pre zmazanie
označených objektov.

Servisný skript je vhodný pre pokročilých používateľov s predošlými skúsenosťami v diagnostikovaní systémových
problémov. Nekvalifikované zásahy môžu viesť k strate funkčnosti operačného systému.

Príklad

Ak máte podozrenie, že je váš počítač napadnutý vírusom, ktorý nie je detegovaný vašim antivírusovým programom,
pokračujte podľa nasledovných krokov:

Spustite ESET SysInspector a vygenerujte nový protokol o systéme.
Označte prvú položku v sekcii naľavo (v stromovej štruktúre), stlačte Ctrl a označte poslednú položku pre označenie
všetkých položiek. Pustite Ctrl.
Kliknite pravým tlačidlom myši na označené objekty a zvoľte Ulož vybrané sekcie do servisného skriptu z
kontextového menu.
Vybrané objekty budú vyexportované do nového protokolu.
Toto je najdôležitejší krok v celej procedúre: otvorte nový protokol a zmeňte atribút – na + pre všetky objekty, ktoré
chcete odstrániť. Prosím, uistite sa, že neoznačíte žiadne objekty, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie
systému.
Otvorte ESET SysInspector, kliknite na Súbor > Spusti servisný skript a vložte cestu k vášmu skriptu.
Kliknite na OK pre spustenie skriptu.

10.4.1   Generovanie servisného skriptu

Pre vygenerovanie skriptu, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú položku v stromovej štruktúre (v ľavej časti) v
hlavnom okne programu ESET SysInspector. Z kontextového menu vyberte buď voľbu Ulož všetky sekcie do
servisného skriptu alebo Ulož vybrané sekcie do servisného skriptu.

Poznámka: Nie je možné vyexportovať servisný skript, keď sa porovnávajú dva protokoly.

10.4.2   Štruktúra servisného skriptu

V prvom riadku hlavičky skriptu sa nachádzajú informácie o verzii enginu (ev), verzii grafického rozhrania (gv) a verzii
protokolu (lv). Tieto dáta môžete použiť pri hľadaní možných zmien v .xml súbore, ktorý generuje skript a zamedziť
všetkým nezrovnalostiam počas vykonania skriptu. Táto časť skriptu by nemala byť modifikovaná.

Zvyšok súboru je rozdelený do sekcií, v ktorých sa môžu jednotlivé položky modifikovať (označiť tie, ktoré budú
spracované skriptom). Položky označíte na spracovanie tak, že zameníte znak “-” pred položkou za znak “+”. Jednotlivé
sekcie v skripte sú oddelené prázdnym riadkom. Každá sekcia ma číslo a nadpis.

01) Running processes

Táto sekcia obsahuje zoznam všetkých bežiacich procesov v systéme. Každý proces je identifikovaný svojou UNC cestou
a následne aj kontrolným súčtom CRC16 medzi hviezdičkami (*).

Príklad:

01) Running processes:

- \SystemRoot\System32\smss.exe *4725*

- C:\Windows\system32\svchost.exe *FD08*

+ C:\Windows\system32\module32.exe *CF8A*

[...]

V tomto príklade bol vybraný proces module32.exe (označený znakom “+”); proces bude ukončený pri spustení skriptu.

02) Loaded modules

Táto sekcia obsahuje zoznam aktuálne použitých systémových modulov.
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Príklad:

02) Loaded modules:

- c:\windows\system32\svchost.exe

- c:\windows\system32\kernel32.dll

+ c:\windows\system32\khbekhb.dll

- c:\windows\system32\advapi32.dll

[...]

V tomto príklade bol modul khbekhb.dll bol označený znakom “+”. Keď sa skript spustí, rozpozná procesy, ktoré
používajú tento špecifický modul a ukončí ich.

03) TCP connections

Táto sekcia obsahuje informácie o existujúcich TCP spojeniach.

Príklad:

03) TCP connections:

- Active connection: 127.0.0.1:30606 -> 127.0.0.1:55320, owner: ekrn.exe

- Active connection: 127.0.0.1:50007 -> 127.0.0.1:50006,

- Active connection: 127.0.0.1:55320 -> 127.0.0.1:30606, owner: OUTLOOK.EXE

- Listening on *, port 135 (epmap), owner: svchost.exe

+ Listening on *, port 2401, owner: fservice.exe Listening on *, port 445 (microsoft-ds), owner: System

[...]

Keď sa skript spustí, nájde vlastníka socketu v označených TCP spojeniach a zastaví tento socket, čím uvoľní systémové
prostriedky.

04) UDP endpoints

Táto sekcia obsahuje informácie o existujúcich koncových bodoch UDP.

Príklad:

04) UDP endpoints:

- 0.0.0.0, port 123 (ntp)

+ 0.0.0.0, port 3702

- 0.0.0.0, port 4500 (ipsec-msft)

- 0.0.0.0, port 500 (isakmp)

[...]

Keď sa skript spustí, izoluje vlastníka socketu v označených koncových bodoch UDP a zastaví tento socket.

05) DNS server entries

Táto sekcia obsahuje informácie o súčasnej konfigurácií DNS serverov.

Príklad:

05) DNS server entries:

+ 204.74.105.85

- 172.16.152.2

[...]

Označené záznamy DNS budú odstránené, keď spustíte skript.

06) Important registry entries

Táto sekcia obsahuje informácie o dôležitých záznamoch v registri Windows.

Príklad:

06) Important registry entries:

* Category: Standard Autostart (3 items)

 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- HotKeysCmds = C:\Windows\system32\hkcmd.exe

- IgfxTray = C:\Windows\system32\igfxtray.exe

 HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- Google Update = “C:\Users\antoniak\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

* Category: Internet Explorer (7 items)

 HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

+ Default_Page_URL = http://thatcrack.com/

[...]

http://thatcrack.com/
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Označené hodnoty budú zmazané, redukované na 0 bytové hodnoty, alebo vynulované do základných hodnôt po
spustení skriptu. Akcia, ktorá sa vykoná po spustení skriptu, závisí od kategórie danej položky a kľúčovej hodnoty v
špecifickej vetve v registri.

07) Services

Táto sekcia obsahuje zoznam služieb, ktoré sú zaregistrované v systéme.

Príklad:

07) Services:

- Name: Andrea ADI Filters Service, exe path: c:\windows\system32\aeadisrv.exe, state: Running, startup: Automatic

- Name: Application Experience Service, exe path: c:\windows\system32\aelupsvc.dll, state: Running, startup: Automatic

- Name: Application Layer Gateway Service, exe path: c:\windows\system32\alg.exe, state: Stopped, startup: Manual

[...]

Služby, ktoré sú označené a tiež služby, ktoré sú na nich závislé, budú po spustení skriptu zastavené a odinštalované.

08) Drivers

Táto sekcia obsahuje zoznam nainštalovaných ovládačov.

Príklad:

08) Drivers:

- Name: Microsoft ACPI Driver, exe path: c:\windows\system32\drivers\acpi.sys, state: Running, startup: Boot

- Name: ADI UAA Function Driver for High Definition Audio Service, exe path: c:\windows\system32\drivers\adihdaud.sys, state: Running, startup: Manual

[...]

Keď spustíte skript, zvolené ovládače budú pozastavené. Všimnite si, že niektoré ovládače nie je možné pozastaviť.

09) Critical files

Táto sekcia obsahuje informácie o súboroch, ktoré sú kritické pre správne fungovanie operačného systému.

Príklad:

09) Critical files:

* File: win.ini

- [fonts]

- [extensions]

- [files]

- MAPI=1

[...]

* File: system.ini

- [386Enh]

- woafont=dosapp.fon

- EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON

[...]

* File: hosts

- 127.0.0.1 localhost

- ::1 localhost

[...]

Zvolené položky budú buď odstránené, alebo vynulované do ich pôvodných hodnôt.

10.4.3   Spúšťanie servisných skriptov

Označte všetky požadované položky, potom skript uložte a zavrite. Spustite pozmenený skript priamo z hlavného okna
programu SysInspector zvolením možnosti Spusti servisný skript z menu Súbor. Keď otvoríte skript, program vám
zobrazí nasledovnú hlášku: Ste si istý vykonaním servisného skriptu “%Scriptname%”? Po tom, čo potvrdíte váš
výber, môže sa objaviť ďalšie upozornenie, ktoré vás informuje, že servisný skript, ktorý sa pokúšate spustiť, nebol
podpísaný. Kliknite na Run pre spustenie skriptu.

Dialógové okno potvrdí úspešné vykonanie skriptu.

Ak mohol byť skript spracovaný iba z časti, objaví sa dialógové okno s nasledovnou správou: Servisný skript bol len
čiastočne vykonaný bez chyby. Želáte si zobraziť chybové hlásenia? Zvoľte Áno pre zobrazenie komplexného
chybového protokolu, v ktorom bude zoznam operácií, ktoré sa nevykonali.

Ak nebol skript rozpoznaný, objaví sa dialógové okno s nasledovnou správou: Vybraný servisný skript nie j e
podpísaný. Spustenie nepodpísaného či neznámeho skriptu môže vážne ohroziť stabilitu operačného systému a
vykonávate ho na svoj e vlastné riziko. Ste si istý vykonaním operácie? Toto môže byť spôsobené nezrovnalosťami
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v skripte (poškodená hlavička, poškodený nadpis sekcie, chýbajúci prázdny riadok medzi dvomi sekciami, atď.). Môžete
buď opätovne otvoriť servisný skript a napraviť chyby v ňom, alebo vytvoriť nový servisný skript.

10.5   Často kladené otázky

Potrebuj e ESET SysInspector práva Administrátora, aby fungoval korektne ?

Zatiaľ čo ESET SysInspector nepotrebuje práva Administrátora, aby sa spustil, niektoré informácie, ktoré zbiera, sú
prístupné iba administrátorskému účtu. Spustenie programu ako Standard User alebo Restricted User bude mať za
následok, že zozbiera menej informácií o operačnom prostredí.

Vytvorí ESET SysInspector súbor s protokolom ?

ESET SysInspector dokáže vytvoriť súbor s protokolom o konfigurácií vášho počítača. Pre uloženie súboru, zvoľte Súbor
> Ulož protokol z hlavného menu. Protokoly sú uložené v XML formáte. Štandardne sa súbory ukladajú do adresára %
USERPROFILE%\My Documents\ s názvom súboru podľa konvencie "SysInpsector-%COMPUTERNAME%-YYMMDD-
HHMM.XML". Umiestnenie a názov protokolu môžete zmeniť pred uložením, ak si to želáte.

Ako si prezriem ESET SysInspector protokol ?

Pre zobrazenie protokolu, ktorý vytvoril ESET SysInspector, spustite program a zvoľte Súbor > Načítaj  protokol z
hlavného menu. Tiež môžete pretiahnuť súbor s protokolom priamo na ESET SysInspector aplikáciu. Ak si potrebujete
často prezerať protokoly programu ESET SysInspector, odporúčame urobiť zástupcu súboru SYSINSPECTOR.EXE na
vašu Plochu; potom môžete súbory s protokolmi priamo presúvať na uvedeného zástupcu pre prehliadanie. Z
bezpečnostných dôvodov nemusí Windows Vista/7 povoliť preťahovanie súboru medzi oknami, ktoré majú  rozdielne
bezpečnostné práva.

Je k dispozícií špecifikácia formátu súboru s protokolom? Čo SDK ?

V súčasnosti nie je k dispozícií ani špecifikácia, ani SDK, keďže program je ešte stále vo vývoji. Po tom, čo bude program
uvoľnený, môžeme tieto veci poskytnúť vzhľadom na spätnú odozvu užívateľov a ich požiadaviek.

Ako ESET SysInspector vyhodnotí riziko, ktoré predstavuj e konkrétny obj ekt ?

Väčšinou  ESET SysInspector priradí úroveň rizika objektom (súbory, procesy, kľúče v registri, atď.) použitím série
heuristických pravidiel, ktoré skontrolujú charakteristiku každého objektu, a potom zváži potenciál pre škodlivú činnosť.
Na základe týchto heuristík sa objektom priradí úroveň rizika od 1 - V poriadku (zelená) do 9 - Nebezpečné (červená).
V ľavom navigačnom okne sú jednotlivé sekcie zafarbené farbou podľa objektu s najvyššou úrovňou rizika, ktorý sa v
nich nachádza.

Znamená úroveň rizika "6 - Neznáme (červená)", že j e obj ekt nebezpečný ?

Odhad programu ESET SysInspector nezaručuje, že je objekt škodlivý – toto rozhodnutie by mal urobiť bezpečnostný
expert. Na čo je ESET SysInspector navrhnutý, je poskytnutie rýchleho odhadu bezpečnostnému expertovi, takže ten
vie, na ktoré objekty v systéme sa má zamerať pre podrobnejšie preskúmanie neobvyklého chovania.

Prečo sa ESET SysInspector pripáj a na internet pri spustení ?

Ako mnohé iné aplikácie, aj ESET SysInspector je podpísaný digitálnym certifikátom, aby bolo možné zaručiť, že
software bol vydaný spoločnosťou ESET a nebol modifikovaný. Aby sa mohol overiť daný certifikát, operačný systém
kontaktuje certifikačnú autoritu pre overenie identity vydavateľa softwaru. Toto je normálne správanie pre všetky
digitálne podpísané programy pod operačným systémom Microsoft Windows.

Čo j e technológia Anti-Stealth ?

Technológia Anti-Stealth poskytuje efektívnu detekciu rootkitov.

Ak je systém napadnutý škodlivým kódom, ktorý sa správa ako rootkit, užívateľ je vystavený riziku poškodenia, straty
alebo ukradnutia dát. Bez špeciálnych anti-rootkitovských nástrojov je takmer nemožné detegovať rootkity.

Prečo sú niekedy súbory označené ako "Podpísal Microsoft" a zároveň maj ú iné "Meno spoločnosti" ?

Pri pokuse identifikovať digitálny podpis spustiteľného súboru, SysInspector najskôr hľadá digitálny podpis vložený v
súbore. Ak ho nájde, pre validáciu sa použije táto identifikácia. Na druhej strane, ak súbor neobsahuje digitálny podpis,
ESI začne hľadať príslušný CAT súbor (Security Catalog - %systemroot%\system32\catroot), ktorý obsahuje informácie o
spracovávanom spustiteľnom súbore. V prípade, že sa nájde patričný CAT súbor, digitálny podpis toho CAT súboru sa
použije pri overovacom procese spustiteľného súboru.
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Toto je dôvod, prečo sú niekedy súbory označené ako "Podpísal Microsoft", ale majú iné "Meno spoločnosti".

Príklad:

Windows 2000 obsahuje aplikáciu HyperTerminal umiestnenú v C:\Program Files\Windows NT. Hlavný spustiteľný súbor
aplikácie nie je digitálne podpísaný, ale SysInspector súbor označí ako podpísaný spoločnosťou Microsoft. Dôvodom je
referencia v C:\WINNT\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\sp4.cat poukazujúca na C:\Program
Files\Windows NT\hypertrm.exe (hlavný spustiteľný súbor aplikácie HyperTerminal) a sp4.cat je digitálne podpísaný
spoločnosťou Microsoft.
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11. ESET SysRescue
ESET SysRescue je utilita, ktorá umožňuje vytvoriť bootovateľný disk obsahujúci jedno z riešení bezpečnostného
produktu ESET, napr. ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security, alebo niektoré zo serverovo orientovaných
produktov. Hlavnou výhodou tohto nástroja je, že bezpečnostný produkt ESET tu beží nezávisle od aktuálne
nainštalovaného operačného systému, pričom má priamy prístup k disku a celému súborovému systému. Takto je
možné napríklad odstrániť z disku vírusy, ktoré nebolo možné zmazať štandardným spôsobom pri spustenom
operačnom systéme a pod.

11.1   Minimálne požiadavky

ESET SysRescue pracuje v prostredí Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) rady 2.x, ktoré je
založené na Windows Vista.

Windows PE je súčasťou voľne stiahnuteľného balíčka Windows Automated Installation Kit (Windows AIK), preto
prítomnosť Windows AIK je jednou z podmienok pre úspešné vytvorenie ESET SysRescue (http://go.eset.eu/AIK).
Vzhľadom na to, že podporovaný je iba 32-bitový Windows PE, je potrebné použiť 32-bitový inštalačný súbor
bezpečnostného riešenia ESET pri vytváraní ESET SysRescue na 64-bitových systémoch. ESET SysRescue podporuje
Windows AIK verzie 1.1 a vyššie.

Poznámka: Windows AIK má veľkosť vyše 1 GB, preto ho odporúčame sťahovať pomocou vysokorýchlostného
pripojenia do internetu.

ESET SysRescue je dostupné na produktoch bezpečnostného riešenia ESET 4.0 a vyššie.

Podporované operačné systémy

Windows 7
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 
Windows Vista Service Pack 2
Windows Server 2008 
Windows Server 2003 Service Pack 1 s KB926044 
Windows Server 2003 Service Pack 2 
Windows XP Service Pack 2 s KB926044
Windows XP Service Pack 3

11.2   Popis vytvorenia CD

Ak sú splnené minimálne požiadavky na vytvorenie ESET SysRescue CD, je to pomerne jednoduchá úloha. Pre
spustenie sprievodcu ESET SysRescue kliknite na Štart > Programy > ESET > ESET Remote Administrator > ESET
SysRescue.

Na začiatku je zisťovaná prítomnosť Windows AIK a vhodných zariadení na vytvorenie bootovateľného média. V
prípade, že Windows AIK nie je nainštalovaný (príp. je poškodený alebo neštandardne nainštalovaný), sprievodca
ponúkne možnosť ho priamo nainštalovať, alebo zadať k nemu cestu (http://go.eset.eu/AIK).

Poznámka: Windows AIK má veľkosť vyše 1 GB, preto ho odporúčame sťahovať pomocou vysokorýchlostného
pripojenia do internetu.

V ďalšom kroku  si vyberiete cieľové médium, na ktorom bude ESET SysRescue umiestnené.122

http://go.eset.eu/AIK
http://go.eset.eu/AIK
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11.3   Výber cieľa

Okrem fyzických zariadení (CD/DVD, USB) je možné ESET SysRescue uložiť aj do ISO súboru, ktorý je možné neskôr
vypáliť na CD/DVD, alebo použiť iným spôsobom (napr. vo virtuálnom prostredí  VMware alebo VirtualBox).

Pokiaľ si vyberiete ako cieľové zariadenie USB, tak bootovanie z neho nemusí fungovať na všetkých PC. Pri niektorých
BIOSoch dochádza k problémom pri komunikacii BIOS – boot manager (napr. na Windows Vista) a bootovanie skončí
chybou:

file : \boot\bcd

status : 0xc000000e

info : an error occurred while attemping to read the boot configuration data

V takomto prípade odporúčame namiesto USB kľúča vytvoriť bootovateľné CD.

11.4   Nastavenia

Pred spustením vytvorenia ESET SysRescue sprievodca v poslednom kroku zobrazí parametre kompilácie, ktoré je ešte
možné nastaviť tlačidlom Zmeniť.... Podrobnejšie k jednotlivým položkám:

Adresáre
ESET Antivírus
Pokročilé
Internetový protokol
Zavádzacie USB zariadenie  (v prípade cieľového zariadenia USB)
Napaľovanie  (v prípade CD/DVD)

Tlačidlo Vytvor je neaktívne, pokiaľ nie je definovaný inštalačný MSI balíček, alebo bezpečnostné riešenie ESET nie je
nainštalované na počítači. Inštalačný balíček je možné definovať cez tlačidlo Zmeniť... a následne záložku ESET
Antivírus. Taktiež ak nevyplníte prihlasovacie meno a heslo pre aktualizáciu (Zmeniť... > ESET Antivírus), je tlačidlo
Vytvor neaktívne.

11.4.1   Adresáre

Dočasný adresár je pracovný adresár, kde sa dočasne ukladajú súbory počas kompilácie ESET SysRescue.

ISO adresár je adresár, kde sa po skončení kompilácie uloží výsledný ISO súbor.

V tabuľke je zoznam všetkých lokálnych a sieťových namapovaných diskov spolu s veľkosťou voľného miesta, ktoré
obsahujú. Pokiaľ je niektorý z adresárov umiestnený na disku, kde je priestoru príliš málo, je vhodné tento adresár
premiestniť na disk s väčším množstvom voľného miesta. V opačnom prípade môže kompilácia predčasne skončiť v
dôsledku nedostatku miesta na disku.

Externé programy – Umožňuje určiť dodatočné programy, ktoré sa spustia alebo nainštalujú po spustení systému z
ESET SysRescue média.

Zahrnúť externé programy – Umožňuje pridať externé programy do kompilácie ESET SysRescue.

Zvolený adresár – Adresár, v ktorom sa nachádzajú programy, ktoré budú pridané do ESET SysRescue.
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11.4.2   ESET Antivírus

Pre vytvorenie ESET SysRescue CD môže kompilátor použiť dva zdroje súborov ESET:

ESS/EAV adresár – V tomto prípade sa použijú súbory aktuálne nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET na
danom počítači.

MSI súbor – Použijú sa súbory priamo z inštalačného MSI balíka.

Tiež je možné vybrať umiestnenie aktualizačných (.nup) súborov. Za normálnych okolností je predvolená voľba  ESS/
EAV adresár/MSI súbor. Vo výnimočných prípadoch môže byť zvolený vlastný Aktuál. adresár, napr. na použitie
staršej alebo novšej verzie vírusovej databázy.

K dispozícii sú dva možné zdroje používateľského mena a hesla určeného pre aktualizáciu:

Nainštalované ESS/EAV – Meno a heslo pre aktualizáciu sa prevezme z aktuálne nainštalovaného bezpečnostného
produktu ESET.

Od používateľa – Použije sa meno a heslo zadané v príslušných kolónkach.

Poznámka: Aktualizácia bezpečnostného produktu ESET, nachádzajúceho sa na ESET SysRescue CD, sa vykoná buď z
internetu, alebo z bezpečnostného produktu ESET nainštalovanom na počítači, na ktorom je spustené ESET SysRescue
CD.

11.4.3   Pokročilé nastavenia

Záložka Pokročilé vám umožňuje optimalizovať ESET SysRescue CD podľa veľkosti systémovej pamäte vo vašom
počítači. Vyberte viac alebo rovno 576 MB pre zapísanie obsahu CD do operačnej pamäte (RAM) pri spustení. Ak
vyberiete menej  ako 576 MB, bude sa na CD neustále pristupovať počas behu WinPE.

V sekcii Externé ovládače môžete vložiť ovládače pre špecifický hardware (najčastejšie sieťová karta). Aj keď je WinPE
postavený na systéme Windows Vista SP1 a má širokú podporu hardware, môže nastať situácia, že hardware nie je
rozoznaný a je potrebné pridať ovládač manuálne. Pridať ovládač do kompilácie ESET SysRescue je možné dvoma
spôsobmi - manuálne (tlačidlo Pridať) a automaticky (tlačidlo Aut. Hľadanie). V prípade manuálneho zadania je
potrebné zvoliť cestu k .inf súboru (použiteľný *.sys súbor musí byť tiež umiestnený v rovnakom adresári). V prípade
automatického nájdenia ovládača je tento automaticky nájdený v operačnom systéme daného počítača. Odporúčame
použiť automatické nájdenie iba ak bude ESET SysRescue použité na počítači s rovnakým sieťovým adaptérom ako má
počítač, na ktorom bolo ESET SysRescue CD vytvorené. Pri vytváraní ESET SysRescue CD je ovládač zahrnutý do
kompilácie, takže používateľ ho nemusí opätovne hľadať neskôr.

11.4.4   Internetový protokol

Táto sekcia umožňuje konfigurovať základné sieťové informácie a nastaviť preddefinované spojenia po spustení ESET
SysRescue.

Zvoľte Automatická súkromná IP adresa na automatické získanie IP adresy z DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) servera.

V prípade potreby môže sieťové spojenie používať aj ručne nastavenú IP adresu (tiež známa ako statická IP adresa).
Zvoľte Používateľom zvolená pre nastavenie vlastných IP adries. Ak zvolíte túto možnosť, musíte určiť  IP adresu. Pre
LAN alebo vysoko-rýchlostné Internetové pripojenie aj Masku podsiete. V Preferovaný DNS server a Alternatívny
DNS server napíšte primárnu, resp. sekundárnu adresu DNS servera.

11.4.5   Zavádzacie USB zariadenie

V prípade, že ste ako cieľové médium zvolili USB, v záložke Zavádzacie USB zariadenie máte možnosť zvoliť, ktoré z
dostupných USB zariadení bude použité (ak ich je viac).

Zvoľte konkrétne cieľové Zariadenie, kam sa nainštaluje ESET SysRescue.

Upozornenie: Zvolené USB zariadenie bude naformátované počas procesu vytvárania ESET SysRescue, čo znamená, že
všetky dáta na zariadení budú stratené.

Ak zvolíte možnosť Rýchle formátovanie, formátovanie odstráni súbory z partície, ale chybné sektory disku nebudú
oskenované. Zvoľte túto možnosť pre zariadenie USB, ktoré už bolo formátované a pri ktorom ste si istí, že nie je
poškodené.
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11.4.6   Napaľovanie

V prípade, že ste ako cieľové médium zvolili CD/DVD, máte možnosť nastaviť základné parametre napaľovania.

Zmazať ISO súbor – Po napálení ESET SysRescue CD sa zmaže dočasne vytvorený ISO súbor.

Mazanie zapnuté – Je možné zvoliť rýchle zmazanie a kompletné zmazanie média.

Upozornenie: Toto je prednastavená voľba. V prípade, že je použité prepisovateľné CD/DVD, budú z neho pri tomto
nastavení vymazané všetky dáta.

Napaľovacia mechanika – Výber mechaniky, ktorá bude použitá pri napaľovaní.

V časti Médium sa nachádzajú informácie o aktuálne vloženom médiu do napaľovacej mechaniky.

Rýchlosť napaľovania – Môžete zvoliť požadovanú rýchlosť z roletového menu. Rozsah týchto hodnôt závisí od typu
napaľovacej mechaniky a druhu použitého CD/DVD.

11.5   Práca s ESET SysRescue

Aby bolo možné záchranné CD/DVD/USB efektívne použiť, je dôležité zabezpečiť, aby počítač nabootoval z ESET
SysRescue média. Tento parameter je možné meniť v nastaveniach BIOSu (tzv. Boot priority). Druhou možnosťou je
vyvolať tzv. boot menu priamo pri štarte počítača – väčšinou pomocou niektorej z kláves F9 až F12, v závislosti od
výrobcu základnej dosky či verzie BIOSu.

Po nabootovaní sa spustí bezpečnostný produkt ESET. V tomto prostredí pochopiteľne nefungujú všetky druhy ochrán
a moduly sú zredukované na položky Kontrola počítača, Aktualizácia a niektoré časti Nastavení. Schopnosť
aktualizovať sa na najnovšiu verziu vírusovej databázy je dôležitá vlastnosť ESET SysRescue. Odporúčame program
aktualizovať vždy pred spustením kontroly počítača.

11.5.1   Použitie ESET SysRescue

Predpokladajme, že počítače vo firme boli napadnuté vírusom, ktorý modifikuje spustiteľné (*.exe) súbory. ESET
Remote Administrator dokáže infikované súbory vyliečiť a vírus z nich odstrániť, avšak nedokáže vyliečiť súbor explorer.
exe, dokonca ani v Núdzovom režime. Príčinou tohto stavu je fakt, že explorer.exe je jedným zo základných procesov
operačného systému Windows a je spustený aj v Núdzovom režime. Bezpečnostný produkt ESET preto na ňom
nemôže vykonať žiadnu operáciu a súbor tak ostáva naďalej infikovaný.

Riešením takejto situácie je práve použitie ESET SysRescue, ktoré na svoje fungovanie nevyužíva žiadny komponent z
nainštalovaného operačného systému. To mu umožňuje bez problémov manipulovať so všetkými súbormi na disku – t.
j. liečiť a zmazať infikované súbory.
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12. Dodatok - Licencie tretích strán
ESET týmto uznáva, že Software obsahuje kód tretích strán ktorý podlieha nasledovným licenciám tretích strán:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-clause BSD License ("New BSD License")
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2004-2007 Sara Golemon <sarag@libssh2.org>
Copyright (c) 2005,2006 Mikhail Gusarov <dottedmag@dottedmag.net>
Copyright (c) 2006-2007 The Written Word, Inc.
Copyright (c) 2007 Eli Fant <elifantu@mail.ru>
Copyright (c) 2009 Daniel Stenberg
Copyright (C) 2008, 2009 Simon Josefsson
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the copyright holder nor the names of any other contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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