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1. Instalacj a programu ESET
Mobile Security
Aby było możliwe zainstalowanie programu ESET
Mobile Security w systemie Android, urządzenie
mobilne musi spełniać następujące wymagania
minimalne:
Minimalne wymagania
systemowe
System
operacyjny

Android 2.0/2.1 (Éclair) lub
nowszy

CPU

600 MHz

RAM

256 MB

Wolne miejsce w
pamięci
wewnętrznej

5 MB

UWAGA: Niektóre funkcje (np. moduł antyspamowy i
funkcja Anti-Theft) nie są dostępne w tabletach z
systemem Android 3.0 nieobsługujących połączeń i
wiadomości. Dodatkowe informacje można znaleźć w
tym artykule z bazy wiedzy (może być niedostępny w
języku użytkownika).

1.1 Instalacj a
Aby zainstalować aplikację ESET Mobile Security,
wykonaj jedną z następujących czynności:
Wyszukaj ESET Mobile Security (lub tylko Eset) w
aplikacji Google Play Store na swoim urządzeniu
Android. Program ESET Mobile Security znajduje się
w menu Aplikacj e > Narzędzia. Można również
zainstalować go, skanując poniższy kod QR za
pomocą urządzenia mobilnego z odpowiednią
aplikacją, np. QR Droid lub Barcode Scanner.

Pobierz plik instalacyjny programu ESET Mobile
Security (ems.apk) ze strony internetowej firmy ESET,
skanując poniższy kod QR.

Pobierz plik ems.apk na komputer ze strony
internetowej firmy ESET. Skopiuj plik do swojego
urządzenia poprzez Bluetooth lub USB. Naciśnij ikonę
programu uruchamiającego
na ekranie głównym
systemu Android (lub przejdź do opcji Ekran główny
> Menu) i naciśnij kolejno opcje Ustawienia >
Aplikacj e, po czym upewnij się, że jest zaznaczona
opcja Nieznane źródła. Znajdź plik ems.apk przy
użyciu odpowiedniej aplikacji, np. ASTRO File
Manager lub ES File Explorer. Otwórz plik i naciśnij
przycisk Zainstaluj . Po zainstalowaniu aplikacji
naciśnij przycisk Otwórz.
Ostrzeżenie: Program ESET Mobile Security musi być
zainstalowany w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Niektóre telefony komórkowe omyłkowo umożliwiają
użytkownikom instalowanie aplikacji na karcie SD.
Zainstalowanie programu ESET Mobile Security na
karcie SD spowoduje, że opcje Ochrona w czasie
rzeczywistym, Antyspam i Anti-Theft nie będą działać.
Po pomyślnej instalacji program ESET Mobile Security
należy aktywować, wykonując czynności opisane w
sekcji Aktywacja produktu 4 .

1.2 Odinstalowanie
Jeśli chcesz odinstalować aplikację ESET Mobile
Security z urządzenia, skorzystaj z Kreatora
odinstalowania dostępnego na ekranie głównym
aplikacji ESET Mobile Security lub wykonaj poniższe
kroki:
1. Naciśnij ikonę programu uruchamiającego
na
ekranie głównym systemu Android (lub przejdź do
opcji Ekran główny > Menu) i naciśnij kolejno opcje
Ustawienia > Lokalizacj a i zabezpieczenia >
Wybierz administratorów, usuń zaznaczenie opcji
ESET Security i naciśnij przycisk Dezaktywuj .
Wprowadź swoje hasło do aplikacji ESET Mobile
Security, gdy będzie to wymagane. (Jeśli aplikacja
ESET Mobile Security nie była ustawiona jako
administrator urządzenia, pomiń ten krok).
2. Wróć na ekran Ustawienia i naciśnij opcje Aplikacj e
> Zarządzaj aplikacj ami > ESET Security >
Odinstaluj .
Aplikacja ESET Mobile Security oraz folder kwarantanny
zostaną na stałe usunięte z urządzenia mobilnego.
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2. Aktywacj a produktu
Po pomyślnej instalacji program ESET Mobile Security
trzeba aktywować. Naciśnij opcję Aktywuj teraz na
ekranie głównym aplikacji ESET Mobile Security.
Metoda aktywacji różni się w zależności od tego, czy
program ESET Mobile Security został pobrany ze strony
internetowej firny ESET, czy ze sklepu Google Play.
Aktywuj wersj ę próbną — wybierz tę opcję, jeśli nie
masz licencji i chcesz wypróbować program ESET
Mobile Security przed zakupem. Wprowadź swój
Adres e-mail, aby aktywować produkt ESET Mobile
Security na okres próbny. Po pomyślnej aktywacji
produktu otrzymasz wiadomość e-mail z
potwierdzeniem. Dla każdego urządzenia
przenośnego licencję tymczasową można
aktywować tylko raz.
Aktywuj za pomocą numeru seryj nego — (ta opcja
jest niedostępna w przypadku zainstalowania
programu ESET Mobile Security ze sklepu Google Play
) jeśli program został nabyty razem z nowym
urządzeniem (lub w wersji pudełkowej), użytkownik
otrzymał z programem numer seryjny. Wprowadź
otrzymany numer w polu Numer seryj ny i swój
aktualny adres kontaktowy w polu Adres e-mail.
Nowe dane uwierzytelniania (nazwa użytkownika i
hasło) zostaną automatycznie wpisane zamiast
numeru seryjnego i wysłane na podany adres e-mail.
Aktywuj za pomocą nazwy użytkownika i hasła —
(ta opcja jest niedostępna w przypadku
zainstalowania programu ESET Mobile Security ze
sklepu Google Play) jeśli produkt został zakupiony od
dystrybutora, razem z produktem użytkownik
otrzymał nazwę użytkownika i hasło. Wprowadź
otrzymane dane w polach Nazwa użytkownika i
Hasło. W polu Adres e-mail należy wprowadzić
bieżący adres do kontaktów.
Odnowienie licencj i — wybierz tę opcję, jeśli bieżąca
licencja wkrótce wygaśnie. Wprowadź odpowiednie
dane w polach Nazwa użytkownika i Hasło (dane
otrzymane przy nabywaniu bieżącej licencji).
Załaduj dane licencj i — (ta opcja jest niedostępna w
przypadku pobrania programu ESET Mobile Security
ze strony internetowej firmy ESET) użyj tej opcji, jeśli
program został już zakupiony za pomocą tego konta.
Program ESET Mobile Security uaktywni się poprzez
załadowanie danych licencji z serwera firmy ESET.
Kup teraz — wybierz tę opcję, jeśli nie masz licencji i
chcesz ją kupić.
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Każda aktywacja jest ważna przez określony czas. Po
wygaśnięciu aktywacji pojawi się monit o odnowienie
licencji na program (użytkownik z wyprzedzeniem
otrzyma powiadomienie o tej konieczności).
UWAGA: Podczas aktywacji urządzenie musi być
połączone z Internetem. Zostanie pobrana niewielka
ilość danych.
Domyślnie program ESET Mobile Security jest
instalowany w wersji językowej odpowiadającej
ustawieniu lokalizacji systemu w telefonie (w menu
ustawień Language and keyboard (Język i klawiatura)).
Aby zmienić wersję językową całego interfejsu
użytkownika programu, należy na ekranie głównym
programu ESET Mobile Security nacisnąć opcję Język i
wybrać odpowiednie ustawienie.

3. Antywirus
Skanuj urządzenie
Opcja Skanuj urządzenie umożliwia skanowanie
urządzenia mobilnego w poszukiwaniu infekcji.
Określone wstępnie zdefiniowane typy plików są
skanowane domyślnie. Pełne skanowanie urządzenia
polega na sprawdzeniu pamięci, uruchomionych
procesów, bibliotek dołączanych dynamicznie
zależnych od tych procesów oraz plików w pamięci
wewnętrznej i zewnętrznej wymiennej pamięci
masowej. Po ukończeniu skanowania zostanie
wyświetlone jego krótkie podsumowanie (m.in. liczba
zarażonych plików, liczba przeskanowanych plików,
czas trwania skanowania itp.).
Jeśli chcesz przerwać trwające skanowanie, naciśnij
opcję Anuluj .
Skanuj folder
Aby przeskanować określone foldery w urządzeniu,
wybierz polecenie Skanuj folder. Znajdź foldery, które
chcesz przeskanować, naciśnij ich pola wyboru w
prawej kolumnie, a następnie naciśnij polecenie Skanuj
.

Kwarantanna
Głównym zadaniem kwarantanny jest bezpieczne
przechowywanie zarażonych plików. Pliki należy
poddawać kwarantannie w przypadku, gdy nie można
ich wyleczyć, gdy ich usunięcie nie jest bezpieczne lub
zalecane oraz gdy są one nieprawidłowo wykrywane
przez program ESET Mobile Security.
Listę plików przechowywanych w folderze
kwarantanny można wyświetlić w formie dziennika z
informacjami o nazwie i pierwotnej lokalizacji
zarażonego pliku oraz dacie i godzinie poddania go
kwarantannie.
Aby przywrócić plik z kwarantanny do pierwotnej
lokalizacji, naciśnij go i wybierz polecenie Przywróć.
Nie jest to zalecane.
Aby trwale usunąć plik poddany kwarantannie z
urządzenia, naciśnij go i wybierz opcję Usuń. Aby
usunąć wszystkie pliki poddane kwarantannie, naciśnij
przycisk MENU i naciśnij opcję Usuń wszystko.
Zagrożenie wykryte przez ESET Mobile Security

Dzienniki skanowania
Sekcja Dzienniki skanowania zawiera dzienniki z
kompleksowymi informacjami na temat wykonanych
zadań skanowania. Dzienniki są tworzone po każdym
skanowaniu uruchomionym ręcznie (na żądanie) oraz
w przypadku wykrycia zarażenia w trakcie skanowania
w czasie rzeczywistym.
Każdy dziennik zawiera:
datę i godzinę wystąpienia zdarzenia,
liczbę przeskanowanych plików,
liczbę zarażonych plików,
pełną ścieżkę i nazwę zarażonych plików,
czas trwania skanowania,
wykonane czynności lub błędy napotkane w trakcie
skanowania.
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Ustawienia
Ustawienia Na żądanie umożliwiają modyfikację
parametrów skanowania uruchamianego ręcznie (na
żądanie).
Włączenie opcji Pokaż okno dialogowe alertu
powoduje wyświetlenie powiadomienia z alertem o
zagrożeniu po każdym wykryciu nowego zagrożenia
przez skaner na żądanie.
Jeśli chcesz skanować wszystkie aplikacje (pliki .apk)
zainstalowane w urządzeniu, zaznacz opcję Skanuj
aplikacj e.
Ochrona proaktywna to oparta na algorytmach
metoda wykrywania polegająca na analizie kodu i
poszukiwaniu zachowań typowych dla wirusów. Jej
główną zaletą jest zdolność wykrycia złośliwego
oprogramowania, które nie jest jeszcze rozpoznawane
przy użyciu aktualnej bazy sygnatur wirusów.
Włączenie ochrony proaktywnej powoduje wydłużenie
czasu skanowania.
Opcja Głębokość skanowania archiwów pozwala
określić głębokość skanowania zagnieżdżonych
archiwów (plików .zip). Większa liczba oznacza głębsze
skanowanie.
Korzystając z opcji Zapisane logi, można określić
maksymalną liczbę dzienników, które będą
przechowywane w sekcji Dzienniki skanowania
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.

Użytkownik może ustawić opcję Domyślna akcj a w
celu wybrania czynności, która będzie wykonywana
automatycznie w razie wykrycia zarażonych plików.
Można wybrać następujące opcje:
Zignoruj — nie zostanie wykonana żadna czynność
dotycząca zarażonego pliku (ta opcja nie jest
zalecana),
Usuń — zarażony plik zostanie usunięty,
Kwarantanna — (ustawienie domyślne) zarażony
plik zostanie poddany Kwarantannie 5 .
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Zestaw ustawień Rozszerzenia obejmuje
najpopularniejsze typy plików zagrożonych zarażeniem
na platformie Android. Wybierz typy plików, które
chcesz przeskanować, lub usuń zaznaczenie przy
rozszerzeniach, aby wykluczyć je ze skanowania.
Następujące ustawienia są stosowane podczas
skanowania na żądanie oraz skanowania w czasie
rzeczywistym:
Skanuj wybrane rozszerzenia — wyłączenie tej opcji
powoduje skanowanie plików wszystkich typów.
Zostanie również sprawdzone, czy pliki nie zostały
zamaskowane jako pliki innego typu niż wskazuje ich
rozszerzenie. Powoduje to wydłużenie czasu
skanowania.
DEX — format plików wykonywalnych, w którym
zapisany jest kod skompilowany dla systemu
operacyjnego Android;
SO — biblioteki współużytkowane zapisane w
specjalnie dla nich przeznaczonych miejscach w
systemie plików i łączone z programami, które
wymagają znajdujących się w tych bibliotekach
funkcji;
Archiwa (Pliki skompresowane) — pliki
skompresowane przy użyciu metody kompresji Zip;
Inne — inne znane typy plików.

W sekcji ustawień W czasie rzeczywistym można
skonfigurować parametry skanowania przy dostępie do
pliku. Moduł skanowania przy dostępie do pliku
sprawdza w czasie rzeczywistym pliki, z których
korzysta użytkownik. Automatycznie skanuje folder
Pobrane na karcie SD, pliki instalacyjne .apk oraz pliki na
karcie SD po jej zamontowaniu (jeśli włączono opcję
Skanuj zamontowaną kartę SD). Skanowanie przy
dostępie do pliku jest uruchamiane automatycznie
podczas uruchamiania systemu.
Ochrona w czasie rzeczywistym — jeśli ta opcja jest
włączona (domyślnie), skanowanie przy dostępie do
pliku działa w tle.
Pokaż okno dialogowe alertu — wyświetlanie
powiadomienia z alertem o zagrożeniu po każdym
wykryciu nowego zagrożenia przez skaner przy
dostępie do pliku.
Skanuj zamontowaną kartę SD — skanowanie
plików przed ich otwarciem lub zapisaniem na karcie
SD.
Ochrona proaktywna — wybranie tej opcji
powoduje stosowanie heurystycznych technik
skanowania. Analizując kod oraz identyfikując
typowe zachowania wirusa, heurystyka z
wyprzedzeniem wykrywa nowe szkodliwe
oprogramowanie, które nie jest jeszcze wykrywane
przy użyciu bazy sygnatur wirusów. Włączenie
ochrony proaktywnej powoduje wydłużenie czasu
skanowania.
Głębokość skanowania archiwów — ta opcja
pozwala określić głębokość skanowania
zagnieżdżonych archiwów (plików .zip). Większa
liczba oznacza głębsze skanowanie.
Domyślna akcj a — umożliwia wybranie domyślnej
czynności wykonywanej automatycznie po wykryciu
zarażonych plików przez skaner przy dostępie do
pliku. Wybranie ustawienia Zignoruj spowoduje, że
nie zostanie wykonana żadna czynność dotycząca
zarażonego pliku (ta opcja nie jest zalecana).
Wybranie ustawienia Usuń spowoduje, że zarażony
plik zostanie usunięty. Wybranie ustawienia
Kwarantanna spowoduje, że zarażony plik zostanie
poddany Kwarantannie 5 .

4. Antyspam
Moduł Antyspam blokuje odbierane wiadomości SMS/
MMS oraz przychodzące/wychodzące rozmowy
telefoniczne na podstawie reguł określonych przez
użytkownika.
Niepożądane wiadomości zawierają zazwyczaj reklamy
operatorów i dostawców usług sieci komórkowej, a
także przekazy od nieznanych lub nieokreślonych
użytkowników. Termin blokowanie kontaktów oznacza
automatyczne przenoszenie odebranej wiadomości do
sekcji Dzienniki spamu 8 . Zablokowaniu wiadomości
przychodzącej nie towarzyszy wyświetlenie żadnego
powiadomienia. Użytkownik nie jest więc niepokojony
niepożądanymi informacjami i w każdej chwili może
sprawdzić w dziennikach, czy jakieś wiadomości nie
zostały zablokowane przez pomyłkę.
Aby dodać nową regułę modułu Antyspam, naciśnij
opcje Lista reguł rozmów i SMS > Dodaj nową.
Wprowadź numer telefonu, który chcesz zablokować,
lub naciśnij przycisk +, aby wybrać numer z listy
kontaktów. Zmodyfikuj regułę, wybierając zezwolenie
na wiadomości i rozmowy lub zablokowanie ich, i
naciśnij przycisk Gotowe.
Aby edytować lub usunąć istniejącą regułę, naciśnij i
przytrzymaj ją, a następnie wybierz odpowiednią
czynność. Jeśli chcesz usunąć wszystkie reguły
antyspamowe, naciśnij przycisk MENU i naciśnij opcję
Usuń wszystko.
UWAGA: na początku numeru telefonu musi być
umieszczony międzynarodowy numer kierunkowy (np.
+1610100100).

Ikona powiadomienia aplikacji ESET Mobile Security
jest wyświetlana
w lewym górnym rogu ekranu (na
pasku stanu systemu Android). Aby ta ikona nie była
wyświetlana, przejdź do ekranu głównego aplikacji
ESET Mobile Security, naciśnij przycisk MENU, naciśnij
opcję Powiadomienia i wyłącz opcję Pokaż ikonę
powiadomienia. Pamiętaj, że nie spowoduje to
wyłączenia czerwonej ikony ostrzeżenia z
wykrzyknikiem wyświetlanej jako powiadomienie o
zagrożeniu (np. wyłączeniu skanowania
antywirusowego w czasie rzeczywistym, wyłączeniu
dopasowania karty SIM itd.).
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5. Anti-Theft
Funkcja Anti-Theft chroni telefon komórkowy przed
nieautoryzowanym dostępem.
Jeśli zgubisz swój telefon lub ktoś go ukradnie i wymieni
kartę SIM na nową (niezaufaną), telefon zostanie
automatycznie zablokowany przez aplikację ESET
Mobile Security. Na zdefiniowane przez użytkownika
numery telefonów zostanie potajemnie wysłana
wiadomość SMS z alertem. Wiadomość ta będzie
zawierała numer telefonu obecnie włożonej karty SIM,
numer IMSI (International Mobile Subscriber Identity —
międzynarodowy identyfikator abonenta) oraz numer
IMEI (International Mobile Equipment Identity —
międzynarodowy identyfikator urządzenia) telefonu.
Nieautoryzowany użytkownik nie będzie wiedział, że ta
wiadomość została wysłana, gdyż zostanie ona
automatycznie usunięta z wątków w aplikacji
Wiadomości. Ponadto użytkownik może odczytać
współrzędne GPS zgubionego telefonu komórkowego
lub zdalnie wymazać wszystkie zapisane w urządzeniu
dane.
Lista reguł antyspamu

Ustawienia
Blokuj anonimowe połączenia — włączenie tej opcji
powoduje blokowanie rozmówców, którzy ukrywają
swój numer telefonu przy użyciu usługi Calling Line
Identification Restriction (CLIR).
Blokuj znane kontakty — ta opcja służy do blokowania
wiadomości i połączeń od kontaktów znajdujących się
na liście kontaktów użytkownika.
Blokuj nieznane kontakty — blokowanie wiadomości i
rozmów od kontaktów spoza listy kontaktów
użytkownika. Ta opcja umożliwia zablokowanie
niepożądanych rozmów (np. nieoczekiwanych ofert
handlowych) lub uniemożliwienie dzieciom dzwonienia
na nieznane numery. (W tym celu zalecane jest
włączenie ochrony ustawień antyspamowych hasłem
11 ).
W sekcji Dzienniki spamu możesz przejrzeć połączenia
i wiadomości zablokowane przez moduł Antyspam.
Każdy dziennik zawiera nazwę zdarzenia, związany z
nim numer telefonu oraz datę i godzinę zdarzenia. W
przypadku zablokowanych wiadomości SMS znajduje
się tam również treść wiadomości.

Zaufane karty SIM
Aby zapisać aktualnie włożoną do telefonu kartę SIM
jako zaufaną, naciśnij opcję Dodaj . Jeśli używanych jest
więcej kart SIM, można je od siebie odróżnić,
modyfikując ustawienie Alias karty SIM każdej z nich
(np. Biuro, Dom itp.).
Aby edytować lub usunąć istniejący wpis karty SIM,
naciśnij i przytrzymaj go, a następnie wybierz
odpowiednią czynność. Jeśli chcesz usunąć wszystkie
wpisy z listy, naciśnij przycisk MENU i naciśnij opcję
Usuń wszystko.
Zaufani odbiorcy
Opcja Dodaj na liście Zaufani odbiorcy umożliwia
dodanie numerów telefonu, na które zostanie wysłana
wiadomość SMS z alertem po włożeniu do urządzenia
niezaufanej karty SIM. Wprowadź nazwę w polu
Nazwa odbiorcy i numer telefonu danej osoby w polu
Numer telefonu lub naciśnij przycisk +, aby wybrać
kontakt ze swojej listy kontaktów. Jeśli kontakt
zawiera wiele numerów telefonu, wiadomość SMS z
alertem zostanie wysłana na wszystkie z nich.
Aby edytować lub usunąć istniejący wpis, naciśnij i
przytrzymaj go, a następnie wybierz odpowiednią
czynność. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wpisy z listy,
naciśnij przycisk MENU i naciśnij opcję Usuń wszystko.
UWAGA: na początku numeru telefonu musi być
umieszczony międzynarodowy numer kierunkowy (np.
+1610100100).
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eset remote reset
Jeśli zgubisz swój telefon i chcesz go zablokować, wyślij
na swój numer telefonu z dowolnego urządzenia
mobilnego wiadomość SMS powodującą zdalne
zablokowanie o następującej postaci:
eset lock hasło
Zastąp hasło własnym hasłem ustawionym w sekcji
Hasło 11 . Nieupoważniony użytkownik nie będzie móc
używać Twojego telefonu, ponieważ konieczne będzie
wprowadzenie hasła.
Aby odczytać współrzędne GPS swojego urządzenia
mobilnego, wyślij na swój numer telefonu lub numer
telefonu nieupoważnionego użytkownika (jeśli karta
SIM została już wymieniona) wiadomość SMS służącą
do zdalnego odnajdywania:
eset find hasło
Otrzymasz wiadomość SMS ze współrzędnymi GPS i
łączem do map Google, gdzie będzie widoczne
dokładne położenie urządzenia mobilnego. Aby móc
otrzymać współrzędne GPS, należy wcześniej
uaktywnić moduł GPS w telefonie.

Lista Zaufani odbiorcy

Ustawienia
W przypadku urządzenia bez karty SIM (np. tabletu lub
telefonu CDMA) wybierz opcję Ignoruj dopasowanie
karty SIM. Spowoduje to wyłączenie czerwonych
ostrzeżeń Ostrzeżenia o zagrożeniu! (Dopasowanie karty
SIM j est wyłączone i Nie określono zaufanej karty SIM) na
ekranie głównym aplikacji ESET Mobile Security. (Opcja
Ignoruj dopasowanie karty SIM będzie nieaktywna
(wyszarzona) na urządzeniach CDMA).
Aby włączyć automatyczne sprawdzanie włożonej
karty SIM (i wysyłanie wiadomości SMS z alertem),
włącz opcję Włącz dopasowanie karty SIM.

Aby wymazać wszystkie dane zapisane w urządzeniu i
wszystkich na aktualnie włożonych nośnikach
wymiennych, wyślij wiadomość SMS służącą do
zdalnego usuwania:
eset wipe hasło
Wszystkie kontakty, wiadomości SMS i e-mail,
zainstalowane aplikacje, dane konta Google oraz
zawartość karty SD zostaną trwale usunięte z
urządzenia. Jeśli aplikacja ESET Mobile Security nie jest
ustawiona jako administrator urządzenia, usunięte
zostaną tylko kontakty, wiadomości i zawartość karty
SD.
UWAGA: W haśle są rozróżniane małe i wielkie litery.
Hasło należy wprowadzić dokładnie w takiej postaci, w
jakiej zdefiniowano je w sekcji Hasło.

W polu SMS z alertem można zmodyfikować
wiadomość tekstową, która zostanie wysłana na
wstępnie zdefiniowane numery telefonu po włożeniu
do urządzenia niezaufanej karty SIM. Jeśli program
ESET Mobile Security został nabyty w sklepie Google
Play, automatycznie wstawiany jest adres e-mail z
konta Google użytkownika. Można także wprowadzić
inny adres e-mail lub alternatywny numer kontaktowy.
Komendy SMS
Zdalne komendy SMS (wipe, lock i find) działają tylko
jeśli jest włączona opcja Włącz komendy SMS.
Opcja Włącz resetowanie hasła przez SMS umożliwia
zresetowanie hasła przez wysłanie wiadomości SMS z
telefonu komórkowego zapisanego na liście Zaufani
odbiorcy na numer komórkowy użytkownika. Ta
wiadomość SMS musi mieć następującą postać:
9

Ustawienia

6. Audyt zabezpieczeń
Audyt zabezpieczeń monitoruje stan telefonu m.in.
pod kątem poziomu baterii, stanu łączności Bluetooth
oraz wolnego miejsca na dysku.
Aby ręcznie uruchomić audyt zabezpieczeń, wybierz
polecenie Audyt. Zostanie wyświetlony szczegółowy
raport.

Domyślnie zaplanowane jest wykonywanie audytu
zabezpieczeń co 24 godziny. Jeśli chcesz wyłączyć audyt
okresowy, usuń zaznaczenie opcji Audytuj okresowo.
Jeśli włączona jest opcja Napraw automatycznie,
aplikacja ESET Mobile Security będzie automatycznie
próbować naprawiać stan elementów uznanych za
zagrożenie (np. stan łączności bluetooth) bez udziału
użytkownika. Opcja ta ma zastosowanie tylko w
przypadku audytu okresowego (zaplanowanego).
Korzystając z opcji Zapisane logi, można określić
maksymalną liczbę dzienników, które będą
przechowywane w sekcji Dzienniki audytu.
Za pomocą opcji Okres audytu można określić, jak
często ma być przeprowadzany audyt okresowy
(zaplanowany).
Do ustawienia wartości progowych, po przekroczeniu
których wolne miejsce na dysku i naładowanie baterii
zostaną uznane za zbyt małe, służą opcje Limit
wolnego miej sca na dysku i Limit poziomu baterii.
Na karcie Elementy do audytu można wybrać, które
elementy mają być sprawdzane podczas audytu
okresowego (zaplanowanego).
W sekcji Dzienniki audytu znajdują się dzienniki
zawierające obszerne dane z wykonanych audytów
okresowych i uruchomionych ręcznie. Wszystkie
dzienniki zawierają daty i godziny zdarzeń oraz
szczegółowe wyniki dotyczące każdego elementu.

Wyniki audytu zabezpieczeń

Obecność zielonej ikony znacznika wyboru przy
elemencie oznacza, że jego wartość jest powyżej
określonego poziomu progowego i nie stanowi
zagrożenia bezpieczeństwa.
Żółta ikona oznacza, że co najmniej jeden z elementów
ma wartość poniżej określonego poziomu progowego
lub może stanowić potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa. Naciśnij dany element, aby wyświetlić
wyniki szczegółowe.
Czerwony wykrzyknik oznacza, że element ma wartość
poniżej poziomu progowego lub stanowi zagrożenie,
które należy usunąć.
Jeśli chcesz naprawić stan elementu wyróżnionego na
czerwono, naciśnij go i potwierdź przez naciśnięcie
przycisku Tak.
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Menedżer zadań zawiera przegląd informacji o
wszystkich procesach, usługach i zadaniach
działających w urządzeniu. Aplikacja ESET Mobile
Security umożliwia zatrzymywanie procesów, usług i
zadań, które nie zostały uruchomione przez system. Te
ostatnie są oznaczone czerwoną ikoną (x).

7. Aktualizacj a
Domyślnie program ESET Mobile Security jest
instalowany wraz ze zdefiniowanym zadaniem
aktualizacji, które zapewnia regularne aktualizowanie
programu. Aby ręcznie uruchomić aktualizację, naciśnij
opcję Aktualizuj teraz.
Ustawienia
Opcja Automatyczna aktualizacj a umożliwia
ustawienie okresu między kolejnymi automatycznymi
pobraniami aktualizacji bazy sygnatur wirusów.

UWAGA: Aby zapobiec niepotrzebnemu
wykorzystywaniu przepustowości, aktualizacje są
publikowane w razie potrzeby, czyli gdy zostanie
dodane nowe zagrożenie. Chociaż aktualizacje są
udostępniane bezpłatnie w ramach aktywnej licencji,
operator sieci może pobierać opłaty za transfer danych.

9. Rozwiązywanie problemów i
pomoc techniczna
9.1 Rozwiązywanie problemów

8. Hasło
Hasło zabezpiecza ustawienia przed
nieupoważnionymi zmianami. Hasło jest wymagane w
przypadku:
dostępu do zabezpieczonych hasłem funkcji aplikacji
ESET Mobile Security (Antywirus, Antyspam, AntiTheft i Audyt zabezpieczeń);
dostępu do telefonu po jego zablokowaniu;
wysyłania komend SMS do urządzenia;
odinstalowywania aplikacji ESET Mobile Security.
UWAGA: Ochrona przed odinstalowaniem jest
dostępna tylko w systemie Android 2.2 i nowszych.
Aby ustawić nowe hasło, wpisz je w polach Hasło i
Powtórz hasło. Opcja Podpowiedź dla hasła (jeśli
została ustawiona) powoduje wyświetlenie wskazówki
w przypadku zapomnienia hasła.
WAŻNE: Hasło należy wybrać starannie, gdyż będzie
ono wymagane w przypadku odblokowywania
urządzenia lub odinstalowywania aplikacji ESET Mobile
Security.
Na karcie Zastosuj do można określić, które moduły
będą chronione hasłem.

Program ESET Mobile Security udostępnia
zaawansowaną funkcję rejestrowania dziennika, która
pomaga w diagnozowaniu potencjalnych problemów
technicznych. Przed skontaktowaniem się z działem
obsługi klienta firmy ESET zalecamy próbę znalezienia
odpowiedniego rozwiązania w Bazie wiedzy firmy ESET
. Jeśli kontakt z działem obsługi klienta firmy ESET
okaże się jednak konieczny, należy wykonać
następujące czynności:
1. Przejdź do ekranu głównego programu ESET Mobile
Security, naciśnij przycisk MENU i naciśnij opcję
Ustawienia rej estrowania.
2. Wybierz odpowiedni składnik programu, którego
dotyczy problem.
3. Doprowadź do ponownego wystąpienia tego
problemu. Informacje o nim zostaną zapisane w
pliku dziennika aplikacji.
4. Przejdź do ekranu głównego programu ESET Mobile
Security, naciśnij przycisk MENU i naciśnij opcję
Dział obsługi klienta.
5. Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w naszej Bazie
wiedzy, naciśnij opcję Kontynuuj .
6. Wprowadź wszystkie wymagane informacje i
naciśnij opcję Prześlij na dole ekranu. Upewnij się, że
jest wybrana opcja Dziennik aplikacj i (ustawienie
domyślne).

Jeśli zapomnisz hasło, możesz wysłać wiadomość SMS z
numeru komórkowego zapisanego na liście Zaufani
odbiorcy na swój numer komórkowy. Ta wiadomość
SMS musi mieć następującą postać:
eset remote reset
Twoje hasło zostanie zresetowane.
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9.2 Pomoc techniczna
Specjaliści działu obsługi klienta służą pomocą w
sprawach administracyjnych i technicznych
dotyczących aplikacji ESET Mobile Security lub innych
produktów zabezpieczających firmy ESET.
Aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, można skorzystać z bazy wiedzy firmy ESET
pod adresem:
http://kb.eset.com/android
Baza wiedzy zawiera bogaty zbiór użytecznych
informacji na temat rozwiązywania najczęściej
spotykanych problemów. Potrzebne informacje można
wyszukać według kategorii lub korzystając z funkcji
zaawansowanego wyszukiwania.
Aby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy
ESET, należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego
dostępnego pod adresem:
http://eset.com/support/contact
Aby wysłać zgłoszenie do działu pomocy technicznej,
należy przejść do ekranu głównego programu ESET
Mobile Security, nacisnąć przycisk MENU i nacisnąć
opcję Dział obsługi klienta. Należy wypełnić wszystkie
wymagane pola. Aby dołączyć pełny Dziennik aplikacj i,
należy wykonać czynności opisane w sekcji
Rozwiązywanie problemów 11 .
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