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1. Instalacj a programu ESET
Mobile Security
1.1 Minimalne wymagania systemowe
Aby możliwe było zainstalowanie programu ESET
Mobile Security w systemie Symbian, urządzenie
przenośne musi spełniać następujące wymagania
minimalne:
Minimalne wymagania
systemowe
System operacyjny S60 wydanie 3, pakiet Feature
Pack 1 lub 2 (Nokia)
S60 wydanie 5 (Nokia)
Symbian 3 (Nokia)
Dostępne miejsce 2 MB

1.2 Instalacj a

Instalowanie programu ESET Mobile Security

UWAGA: Interfejs użytkownika systemu Symbian
może różnić się w zależności od modelu urządzenia. Na
danym urządzeniu plik instalacyjny może znajdować się
w innym menu lub folderze.

Przed przystąpieniem do instalowania należy zapisać
wszystkie otwarte dokumenty i zakończyć działanie
wszystkich uruchomionych aplikacji. Program ESET
Mobile Security można zainstalować na urządzeniu w
sposób bezpośredni lub za pośrednictwem komputera.
Po pomyślnej instalacji program ESET Mobile Security
należy aktywować, wykonując czynności opisane w
sekcji Aktywacja produktu 5 .
1.2.1

Instalacj a na urządzeniu

Aby zainstalować program ESET Mobile Security
bezpośrednio na urządzeniu, pobierz plik instalacyjny .
sis na urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi,
narzędzia do przesyłania plików przez połączenie
Bluetooth lub USB bądź jako załącznik do wiadomości
e-mail. Znajdź plik na urządzeniu. Wybierz plik, aby
uruchomić program instalacyjny, i postępuj zgodnie z
instrukcjami kreatora instalacji.
Postęp instalacji

Po zakończeniu instalacji można zmodyfikować
ustawienia programu. Domyślna konfiguracja
zapewnia jednak maksymalny poziom ochrony przed
szkodliwymi programami.
1.2.2

Instalowanie przy użyciu komputera

Aby zainstalować program ESET Mobile Security przy
użyciu komputera, podłącz urządzenie przenośne do
komputera za pomocą oprogramowania Nokia PC
Suite. Kiedy urządzenie zostanie rozpoznane, uruchom
pobrany pakiet instalacyjny (plik .sis) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji.
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Uruchamianie programu instalacyjnego na komputerze

Następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na
urządzeniu przenośnym.

1.3 Odinstalowanie
Aby odinstalować program ESET Mobile Security z
urządzenia przenośnego, wybierz polecenie Moj a
zawartość > Menadżer aplikacj i > Zainstalowane
aplikacj e.
UWAGA: Interfejs użytkownika systemu Symbian
może różnić się w zależności od modelu urządzenia. Te
opcje mogą się nieco różnić w zależności od urządzenia.

Usuwanie programu ESET Mobile Security

Wybierz pozycję ESET Mobile Security, a następnie
wybierz polecenie Opcj e > Odinstaluj . Gdy zostanie
wyświetlony monit o potwierdzenie odinstalowania,
wybierz przycisk Tak.
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Usuwanie programu ESET Mobile Security

2. Aktywacj a produktu
Główne okno programu ESET Mobile Security (Menu >
Aplikacj e > ESET Mobile Security) jest punktem
wyjściowym wszystkich instrukcji w niniejszym
podręczniku.

2.1 Aktywacj a przy użyciu nazwy
użytkownika i hasła
Jeśli produkt został zakupiony od dystrybutora, razem z
produktem użytkownik otrzymał nazwę użytkownika i
hasło. Należy wybrać opcję Nazwa użytkownika/hasło
, a następnie w polach Nazwa użytkownika i Hasło
należy wprowadzić uzyskane informacje. W polu
Poczta e-mail należy wprowadzić bieżący adres do
kontaktów. Aby zakończyć aktywację, należy wybrać
polecenie Menu > Aktywacj a.

2.2 Aktywacj a przy użyciu klucza
rej estracj i

Główne okno programu ESET Mobile Security

Po pomyślnej instalacji program ESET Mobile Security
trzeba aktywować. Jeśli nie zostanie wyświetlony
monit o aktywowanie produktu, należy wybrać
polecenie Menu > Aktywacj a.

Jeśli program ESET Mobile Security został nabyty razem
z nowym urządzeniem (lub jako osobno zapakowany
produkt), użytkownik razem z programem otrzymał
klucz rejestracji. Należy wybrać opcję Klucz rej estracj i,
wprowadzić otrzymaną informację w polu Klucz oraz
podać bieżący adres kontaktowy w polu Poczta e-mail.
Aby zakończyć aktywację, należy wybrać polecenie
Menu > Aktywacj a. Nowe dane uwierzytelniania
(nazwa użytkownika i hasło) zostaną automatycznie
wpisane zamiast klucza rejestracyjnego i wysłane na
podany adres e-mail.
W obu przypadkach użytkownik otrzyma wiadomość email potwierdzającą pomyślną aktywację produktu.
Każda aktywacja jest ważna przez określony czas. Po
wygaśnięciu aktywacji konieczne będzie 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. Koszt przesyłu danych zależy od umowy z
operatorem sieci komórkowej.

Aktywacja programu

Istnieją dwie metody aktywacji. Wybór metody jest
uzależniony od sposobu nabycia produktu ESET Mobile
Security.
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3. Aktualizacj a
Domyślnie program ESET Mobile Security jest
instalowany wraz ze zdefiniowanym zadaniem
aktualizacji, które zapewnia regularne aktualizowanie
programu. Aktualizacje można również przeprowadzać
ręcznie.
Zaleca się ręczne uruchomienie pierwszej aktualizacji
bezpośrednio po zainstalowaniu programu. W tym celu
wybierz polecenie Menu > Czynność > Aktualizacj a.

3.1 Ustawienia
Aby skonfigurować ustawienia aktualizacji, należy
wybrać polecenie Menu > Ustawienia > Aktualizacj a.
Korzystając z opcji Aktualizacj a internetowa, można
włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje.
Użytkownik może określić Serwer aktualizacj i, z
którego mają być pobierane aktualizacje (zaleca się
pozostawienie ustawienia domyślnego updmobile.eset.
com).
Aby ustawić odstęp czasu między aktualizacjami
automatycznymi, należy skorzystać z opcji
Automatyczna aktualizacj a.
Przy użyciu opcji Domyślne połączenie APN można
wybrać typ połączenia, które będzie używane do
pobierania aktualizacji.

Ustawienia aktualizacji

UWAGA: Aby zapobiec niepotrzebnemu
wykorzystywaniu przepustowości, aktualizacje bazy
sygnatur wirusów są publikowane, kiedy jest to
potrzebne, czyli gdy zostanie dodane nowe zagrożenie.
Chociaż aktualizacje bazy sygnatur wirusów są
udostępniane bezpłatnie w ramach aktywnej licencji,
operator sieci może pobierać opłaty za transfer danych.
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4. Skanowanie przy dostępie do
pliku
Moduł skanowania przy dostępie do pliku w czasie
rzeczywistym sprawdza pliki, z których korzysta
użytkownik. Pliki uruchamiane, otwierane lub
zapisywane są automatycznie sprawdzane pod kątem
obecności zagrożeń. Skanowanie odbywa się przed
wykonaniem jakiejkolwiek innej operacji na danym
pliku, co pozwala na zapewnienie maksymalnej
ochrony przy domyślnych ustawieniach. Skanowanie
przy dostępie do pliku jest uruchamiane automatycznie
podczas uruchamiania systemu.

4.1 Ustawienia
Wybierz polecenie Menu > Ustawienia > Przy
dostępie do pliku, aby włączyć lub wyłączyć
następujące opcje:
Włącz skanowanie przy dostępie do pliku - jeśli ta
opcja jest włączona, moduł skanowania przy
dostępie działa w tle.
Heurystyka - 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.
Wadą stosowania tej metody jest fakt, że
przeprowadzenie skanowania z jej użyciem wymaga
więcej czasu.

Ustawienia modułu skanowania przy dostępie do pliku
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5. Skanowanie na żądanie
Skanowanie na żądanie umożliwia sprawdzenie, czy
urządzenie przenośne nie jest zainfekowane. Określone
wstępnie zdefiniowane typy plików są skanowane
domyślnie.

5.2 Skanowanie folderu
Aby przeskanować określony folder na urządzeniu,
wybierz polecenie Menu > Czynność > Skanuj folder.

5.1 Skanowanie całego urządzenia
Skanowanie całego urządzenia polega na sprawdzeniu
pamięci, uruchomionych procesów, bibliotek
dołączanych dynamicznie (DLL) zależnych od tych
procesów oraz plików w wewnętrznej i zewnętrznej
wymiennej pamięci masowej.
Aby przeskanować całe urządzenie, wybierz polecenie
Menu > Czynność > Skanuj urządzenie.
UWAGA: Skanowanie pamięci nie jest przeprowadzane
domyślnie. Można je włączyć, korzystając z opcji Menu
> Ustawienia > Ogólne.

Skanowanie folderu

Wybierz pamięć urządzenia lub kartę pamięci, a
następnie określ folder, który chcesz przeskanować.

Skanowanie całego urządzenia

Program najpierw skanuje pamięć systemu (w tym
znalezione w niej uruchomione procesy oraz zależne od
nich biblioteki DLL). W następnej kolejności skanowane
są pliki i foldery. Przez krótki czas wyświetlana jest
pełna ścieżka i nazwa każdego skanowanego pliku.
UWAGA: Aby przerwać wykonywane skanowanie,
wybierz polecenie Anuluj w prawym dolnym rogu.
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Wybieranie folderu do skanowania

5.3 Ustawienia ogólne
Aby zmodyfikować parametry skanowania, należy
wybrać polecenie Menu > Ustawienia > Ogólne.

Opcja Zagnieżdżenie archiwów pozwala określić
głębokość skanowania zagnieżdżonych archiwów.
Wyższa liczba oznacza głębsze skanowanie.
W przypadku włączonej opcji Usuwanie archiwum
pliki archiwów (zip, rar i j ar) zawierające zainfekowane
obiekty będą automatycznie usuwane.

5.4 Ustawienia rozszerzeń
Aby określić typy plików, jakie mają być skanowane na
urządzeniu przenośnym, wybierz polecenie Menu >
Ustawienia > Rozszerzenia.
Zostanie wyświetlone okno Rozszerzenia z listą
najczęściej spotykanych typów plików narażonych na
infekcję. W przypadku typów plików, które mają być
skanowane, wybierz ustawienie Włącz. Jeśli chcesz
wykluczyć określone rozszerzenia ze skanowania,
wybierz ustawienie Wyłącz. W przypadku włączenia
opcji Archiwa będą skanowane wszystkie obsługiwane
pliki archiwów (zip, rar oraz j ar).

Ustawienia ogólne

Aby skanować wszystkie pliki, ustaw opcję
Uwzględnianie rozszerzeń na wartość Wyłącz.

Aby wyświetlać alerty powiadamiające o zagrożeniach,
należy w opcji Okno dialogowe alertu ustawić
wartość Włącz.
Korzystając z opcji Domyślna czynność, można wybrać
czynność, która będzie automatycznie wykonywana w
przypadku wykrycia zainfekowanych plików. Można
wybrać następujące opcje:
Kwarantanna
Usuń zainfekowane
Nic nie rób
Korzystając z opcji Zapisane dzienniki, można określić
maksymalną liczbę dzienników, które będą
przechowywane w sekcji dostępnej po wybraniu
polecenia Menu > Dzienniki > Skanuj .
W przypadku włączonej opcji Skanowanie pamięci
przed rozpoczęciem właściwego skanowania plików
pamięć urządzenia zostanie automatycznie
przeskanowana w poszukiwaniu szkodliwych
programów.

Ustawienia rozszerzeń

W przypadku włączonej opcji Heurystyka w
skanowaniu wykonywanym przez program ESET
Mobile Security będą stosowane techniki heurystyczne.
Heurystyka to oparta na algorytmach metoda
wykrywania polegająca na analizie kodu i
poszukiwaniu zachowań typowych dla wirusów. Jej
główną zaletą jest to, że umożliwia wykrywanie
szkodliwego oprogramowania, które nie jest jeszcze
rozpoznawane przy użyciu aktualnej bazy sygnatur
wirusów. Wadą stosowania tej metody jest fakt, że
przeprowadzenie skanowania z jej użyciem wymaga
więcej czasu.
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6. Znaleziono zagrożenie
W razie wykrycia zagrożenia program ESET Mobile
Security wyświetla monit o wykonanie czynności.

Lista kwarantanny

Okno dialogowe alertu o zagrożeniu

Zaleca się wybranie opcji Menu > Usuń. W przypadku
wybrania opcji Kwarantanna plik zostanie
przeniesiony ze swojej pierwotnej lokalizacji do
kwarantanny. W przypadku wybrania opcji Menu >
Zignoruj nie zostanie wykonana żadna czynność, a
zainfekowany plik pozostanie na urządzeniu
przenośnym.
Jeśli infekcja zostanie wykryta w archiwum (np. w pliku
.zip), można włączyć usuwanie archiwów, wybierając
polecenie Menu > Włącz usuwanie archiwów, a
następnie usunąć archiwum (Menu > Usuń).

6.1 Kwarantanna
Głównym zadaniem kwarantanny jest bezpieczne
przechowywanie zainfekowanych 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 dacie i godzinie umieszczenia w
kwarantannie oraz pierwotnej lokalizacji
zainfekowanego pliku. Aby otworzyć kwarantannę,
wybierz polecenie Menu > Widok > Kwarantanna.
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Pliki przechowywane w kwarantannie można
przywrócić, wybierając polecenie Menu > Przywróć.
Każdy z plików zostanie przywrócony do swojej
pierwotnej lokalizacji. Jeśli chcesz trwale usunąć te
pliki, wybierz polecenie Menu > Usuń.

7. Anti-Theft
Funkcja Anti-Theft chroni telefon komórkowy przed
nieautoryzowanym dostępem.
Jeśli użytkownik utraci telefon w wyniku jego
zagubienia lub kradzieży i ktoś zastąpi dotychczasową
kartę SIM nową (niezaufaną), na określone,
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 folderu Wysłane.
Aby usunąć wszystkie dane (kontakty, wiadomości,
aplikacje) zapisane na urządzeniu i na wszystkich
aktualnie włożonych nośnikach wymiennych, można
wysłać na numer nieautoryzowanego użytkownika
wiadomość SMS powodującą zdalne usunięcie danych
w następującej formie:
#RC# DS hasło
gdzie hasło to hasło, które użytkownik skonfigurował,
korzystając z opcji Menu > Ustawienia > Hasło.

7.1 Ustawienia
W pierwszej kolejności należy ustawić hasło,
wybierając polecenie Menu > Ustawienia > Hasło. To
hasło jest wymagane podczas:
wysyłania do urządzenia wiadomości SMS
powodującej zdalne usunięcie danych,
uzyskiwania dostępu do ustawień oprogramowania
Anti-Theft na urządzeniu,
odinstalowywania oprogramowania ESET Mobile
Security z urządzenia.
Aby ustawić nowe hasło, należy wpisać hasło w polach
Nowe hasło i Powtórz hasło. Opcja Przypomnienie
(jeśli została ustawiona) powoduje wyświetlenie
wskazówki w przypadku zapomnienia hasła.
Aby zmienić istniejące hasło, należy najpierw wypełnić
pole Wprowadź bieżące hasło, a następnie wpisać
nowe hasło.
WAŻNE: Hasło należy wybrać starannie, gdyż będzie
ono wymagane w przypadku odinstalowywania
oprogramowania ESET Mobile Security z urządzenia.

Ustawianie hasła bezpieczeństwa

Aby uzyskać dostęp do funkcji Anti-Theft, wybierz
kolejno polecenia Menu > Ustawienia > Anti-Theft i
wprowadź hasło.
Aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie włożonej
karty SIM (i ewentualne wysyłanie wiadomości SMS z
alertem), w opcji Włącz dopasowanie SIM ustaw
wartość Wyłącz.
Jeśli karta SIM obecnie używana w urządzeniu
przenośnym ma być zapisana jako zaufana, w opcji
Używany SIM j est zaufany ustaw wartość Włącz.
Jeśli używanych jest więcej kart SIM, można je od siebie
odróżnić, modyfikując ustawienie Alias SIM każdej z
nich (np. Biuro, Dom itp.).
Korzystając z opcji SMS z alertem, można
zmodyfikować wiadomość tekstową, która zostanie
wysłana na wstępnie zdefiniowane numery w razie
włożenia do urządzenia niezaufanej karty SIM.
Opcja Uruchom po ponownym uruchomieniu
powoduje automatyczne uruchamianie wszystkich
funkcji programu Anti-Theft (SMS z alertem, ochrona
przed odinstalowaniem oprogramowania ESET Mobile
Security itd.) oraz funkcji Skanowanie przy dostępie do
pliku po każdym uruchomieniu urządzenia. Jeśli w
przypadku tej opcji ustawiono wartość Wyłącz,
funkcje Anti-Theft oraz skanowania przy dostępie do
pliku będą uruchamiane dopiero w momencie, gdy
użytkownik otworzy oprogramowanie ESET Mobile
Security.
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Karta Zaufany SIM zawiera listę zaufanych kart SIM.
Aby usunąć kartę SIM z tej listy, wybierz kartę SIM, a
następnie wybierz polecenie Menu > Usuń.

Anti-Theft ustawienia

Na karcie Odbiorcy alertów jest wyświetlana lista
wstępnie zdefiniowanych numerów telefonów, na
które zostanie wysłana wiadomość SMS z alertem w
razie włożenia do urządzenia niezaufanej karty SIM.
Aby dodać nowy numer, wybierz polecenie Menu >
Dodaj . Aby dodać numer z listy kontaktów, wybierz
polecenie Menu > Dodaj kontakt.
UWAGA: na początku numeru telefonu musi być
umieszczony międzynarodowy numer kierunkowy (np.
+16105552000).

Lista wstępnie zdefiniowanych numerów telefonu
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Lista zaufanych kart SIM

8. Zapora

Na karcie Reguły można edytować lub usuwać
istniejące reguły filtrowania.

Zapora kontroluje cały przychodzący i wychodzący ruch
sieciowy przy użyciu mechanizmu zezwalania na
pojedyncze połączenia lub ich odmawiania na
podstawie określonych reguł filtrowania.

8.1 Ustawienia
Aby zmodyfikować ustawienia Zapory, wybierz
polecenie Menu > Ustawienia > Zapora.

Lista reguł zapory

Aby utworzyć nową regułę, wybierz polecenie Menu >
Nowa reguła i wypełnij wszystkie wymagane pola.

Ustawienia zapory

Opcja Uruchom po resecie powoduje włączenie
filtrowania zapory (wymagane jest ponowne
uruchomienie telefonu).
Można wybrać następujące profile:
Zezwól na wszystko - zezwala na cały ruch sieciowy
Blokuj wszystko - blokuje cały ruch sieciowy
Reguły niestandardowe - umożliwia użytkownikowi
określenie własnych reguł filtrowania
W profilu Reguły niestandardowe można wybrać
domyślną czynność wykonywaną w przypadku całego
ruchu przychodzącego (Domyślnie zezwól lub
Domyślnie blokuj ).

Tworzenie nowej reguły

Blok. dane roamin. - jeśli ta opcja jest włączona,
oprogramowanie ESET Mobile Security automatycznie
wykrywa, czy urządzenie jest połączone z siecią
roamingu, i blokuje zarówno dane przychodzące, jak i
wychodzące. Ta opcja nie blokuje danych odebranych
za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub GPRS.
APN dozw. w roamingu - wybierz połączenie, za
pośrednictwem którego będziesz odbierać wiadomości
MMS w sieci roamingu. Wiadomości MMS z innych
połączeń będą blokowane przez oprogramowanie ESET
Mobile Security.
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9. Audyt zabezpieczeń
Audyt zabezpieczeń monitoruje stan telefonu m.in. pod
kątem poziomu baterii, stanu łączności Bluetooth oraz
wolnego miejsca na dysku.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące
danego elementu, zaznacz go i wybierz polecenie Opcj e
> Szczegóły.

Aby ręcznie uruchomić audyt zabezpieczeń, wybierz
polecenie Menu > Czynność > Audyt zabezpieczeń.
Zostanie wyświetlony szczegółowy raport.

Uruchomione procesy

Kliknięcie opcji Uruchomione procesy pozwala
wyświetlić listę wszystkich procesów uruchomionych
na urządzeniu.
Wyniki audytu zabezpieczeń

Obecność zielonej ikony znacznika wyboru przy
elemencie oznacza, że jego wartość jest powyżej
określonego poziomu progowego i nie stanowi
zagrożenia bezpieczeństwa. Czerwony krzyżyk
oznacza, że dana wartość jest poniżej określonego
poziomu progowego i dany element może stanowić
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.
Jeśli opcja Stan łączności Bluetooth lub Widoczność
urządzenia jest podświetlona na czerwono, można
wyłączyć jej stan, zaznaczając taki element i wybierając
polecenie Opcj e > Napraw.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące
danego procesu (pełną nazwę ścieżki procesu, jego
identyfikator UID oraz ilość wykorzystywanej pamięci),
wybierz proces, a następnie wybierz polecenie Opcj e >
Szczegóły.

9.1 Ustawienia
Aby zmodyfikować parametry audytu zabezpieczeń,
należy wybrać polecenie Menu > Ustawienia > Audyt
zabezpieczeń.

Ustawienia audytu zabezpieczeń
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W przypadku włączonej opcji Napraw automatycznie
program ESET Mobile Security będzie podejmował
próby automatycznego rozwiązywania konkretnych
problemów z bezpieczeństwem (np. stanu łączności
Bluetooth lub widoczności urządzenia) bez udziału
użytkownika. Ustawienie to jest dostępne tylko w
przypadku audytu automatycznego (zaplanowanego).
Za pomocą opcji Okres audytu można określić, jak
często ma być przeprowadzany audyt automatyczny.
Aby wyłączyć audyt automatyczny, należy wybrać
opcję Nigdy.
Można dostosować wartość progową, po
przekroczeniu której wartości Wolne miej sce na dysku
i Poziom baterii zostaną uznane za niskie.
Na karcie Elementy audytu można wybrać, jakie
elementy mają być sprawdzane podczas
automatycznego (zaplanowanego) audytu
zabezpieczeń.

Ustawienia automatycznego audytu
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10. Ochrona przed spamem
Moduł ochrony przed spamem blokuje niepożądane
wiadomości SMS i MMS przesłane do urządzenia
przenośnego.
Niepożądane wiadomości zawierają zazwyczaj reklamy
operatorów i dostawców usług sieci komórkowej, a
także przekazy od nieznanych lub nieokreślonych
użytkowników.

10.1 Ustawienia
Wybierz polecenie Menu > Widok > Statystyka, aby
wyświetlić informacje statystyczne o odebranych i
zablokowanych wiadomościach.
W ustawieniach ochrony przed spamem (Menu >
Ustawienia > Ochrona przed spamem) są dostępne
następujące tryby filtrowania:
Blokuj nieznane kontakty - po włączeniu tej opcji
przyjmowane będą tylko wiadomości od osób
figurujących w książce adresowej użytkownika.
Blokuj znane kontakty - po włączeniu tej opcji
odbierane będą tylko wiadomości od osób
niefigurujących w książce adresowej użytkownika.
Włączenie zarówno ustawienia Blokuj nieznane
kontakty, jak i ustawienia Blokuj znane kontakty
spowoduje automatyczne blokowanie wszystkich
wiadomości przychodzących.
Wyłączenie zarówno ustawienia Blokuj nieznane
kontakty, jak i ustawienia Blokuj znane kontakty
spowoduje wyłączenie ochrony przed spamem.
Przyjmowane będą wszystkie przychodzące
wiadomości.
UWAGA: Te opcje mają niższy priorytet niż wpisy na
białej i czarnej liście (patrz sekcja Biała lista/Czarna lista
16 ).

10.2 Biała lista / Czarna lista
Czarna lista to lista numerów telefonów, spod których
nie są przyjmowane żadne wiadomości. Zawartość tej
listy ma wyższy priorytet niż wszelkie opcje wybrane w
ustawieniach ochrony przed spamem (karta
Ustawienia).
Biała lista to lista numerów telefonów, spod których
przyjmowane są wszystkie wiadomości. Zawartość tej
listy ma wyższy priorytet niż wszelkie opcje wybrane w
ustawieniach ochrony przed spamem (karta
Ustawienia).

Czarna lista

Aby dodać nowy numer do białej lub czarnej listy,
wybierz kartę listy, którą chcesz zmodyfikować, i
wybierz polecenie Menu > Dodaj . Aby dodać numer z
listy kontaktów, wybierz polecenie Menu > Dodaj
kontakt.
Ostrzeżenie: Dodanie numeru/kontaktu do czarnej listy
spowoduje automatyczne przeniesienie w trybie
nienadzorowanym wiadomości przesłanych przez
danego użytkownika do folderu Spam.

Ustawienia ochrony przed spamem
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10.3 Znaj dowanie wiadomości będących
spamem

10.4 Usuwanie wiadomości
zakwalifikowanych j ako spam

W folderze Spam są przechowywane zablokowane
wiadomości oznaczone jako spam zgodnie z
ustawieniami modułu ochrony przed spamem. Aby
odszukać folder Spam i przejrzeć zablokowane
wiadomości, należy wybrać polecenie Menu > Obsługa
wiadomości > Skrzynka odbiorcza.

Aby usunąć wiadomości zakwalifikowane jako spam z
urządzenia przenośnego, należy postępować według
poniższej instrukcji:
1. W oknie głównym programu ESET Mobile Security
wybierz polecenie Menu >Ustawienia > Ochrona
przed spamem.
2. Wybierz polecenie Menu > Wyczyść spam.
3. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić polecenie
usunięcia wszystkich wiadomości
zakwalifikowanych jako spam.

Folder ze spamem

Usuwanie wiadomości zakwalifikowanych jako spam
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11. Przeglądanie dzienników i
statystyki
Sekcja Dziennik skanowania (Menu > Dzienniki >
Skanuj ) zawiera dzienniki dostarczające
kompleksowych informacji na temat wykonanych
zadań skanowania. Dzienniki są tworzone po każdym
pomyślnie przeprowadzonym skanowaniu na żądanie
oraz w przypadku wykrycia infekcji w trakcie
skanowania przy dostępie do pliku. Wszystkie
zainfekowane pliki są wyróżnione kolorem czerwonym.
Każdy wpis dziennika zawiera na końcu wyjaśnienie,
dlaczego dany plik został umieszczony w dzienniku.
Dzienniki skanowania zawierają następujące
informacje:
nazwa pliku dziennika (zwykle w formacie Scan.
numer.log);
data i godzina wystąpienia zdarzenia;
lista przeskanowanych plików;
wykonane czynności lub błędy napotkane w trakcie
skanowania.

Dziennik audytu zabezpieczeń

Dziennik zapory (Menu > Dzienniki > Zapora) zawiera
informacje na temat zdarzeń zapory zablokowanych
przez oprogramowanie ESET Mobile Security. Dziennik
jest aktualizowany po każdej komunikacji nawiązanej
przez zaporę.
Dziennik zapory zawiera następujące informacje:
data i godzina wystąpienia zdarzenia;
nazwa zastosowanej reguły;
czynność wykonana przez program (stosownie do
ustawień reguł);
źródłowy adres IP;
docelowy adres IP;
używany protokół.

Dziennik skanowania

W sekcji Dziennik audytu zabezpieczeń (Menu >
Dzienniki > Audyt zabezpieczeń) przechowywane są
szczegółowe wyniki ostatnio wykonanego audytu
zabezpieczeń.

Dziennik zapory
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Ekran Statystyka (Menu > Widok > Statystyka)
zawiera podsumowanie dotyczące plików
przeskanowanych w ramach skanowania przy dostępie
do pliku oraz odebranych/zablokowanych wiadomości.
Aby zresetować bieżące statystyki, wybierz polecenie
Menu > Wyzeruj liczniki.
UWAGA: Wszystkie dane statystyczne są obliczane od
ostatniego uruchomienia urządzenia.

Statystyka
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12. Rozwiązywanie problemów i
pomoc techniczna
12.1 Rozwiązywanie problemów
W tej części omówiono rozwiązania dotyczące
typowych pytań związanych z programem ESET Mobile
Security.
12.1.1

Instalacj a nie powiodła się

Najczęstszą przyczyną wyświetlania komunikatu o
błędzie podczas instalacji jest nieprawidłowa wersja
programu ESET Mobile Security zainstalowana na
urządzeniu. Pobierając plik instalacyjny z witryny
internetowej firmy ESET, należy upewnić się, że pobierana
wersja produktu jest odpowiednia dla danego
urządzenia.
12.1.2 Połączenie z serwerem aktualizacj i nie
powiodło się
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po nieudanej
próbie aktualizacji, jeśli program nie może nawiązać
połączenia z serwerami aktualizacji.
Wypróbuj następujące rozwiązania:
1. Sprawdź połączenie z Internetem — w przeglądarce
internetowej otwórz stronę http://www.eset.com, aby
sprawdzić, czy urządzenie jest połączone z
Internetem.
2. Upewnij się, że program używa prawidłowego
serwera aktualizacji — wybierz polecenie Menu >
Ustawienia > Aktualizacj a i sprawdź, czy w polu
Serwer aktualizacj i jest wpisany adres updmobile.
eset.com.
12.1.3 Przekroczono limit czasu podczas
pobierania pliku
Połączenie internetowe nieoczekiwanie zaczęło działać
wolniej lub zostało przerwane w trakcie aktualizacji.
Należy ponownie przeprowadzić aktualizację za jakiś
czas.

12.2 Pomoc techniczna
Specjaliści działu obsługi klienta służą pomocą w
sprawach administracyjnych i technicznych
dotyczących programu ESET Mobile Security lub innych
produktów zabezpieczających firmy ESET. W razie
napotkania problemu wymagającego skorzystania z
pomocy technicznej użytkownik ma do dyspozycji
następujące opcje:
Aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, można skorzystać z bazy wiedzy firmy ESET
pod adresem:
http://kb.eset.com
Baza wiedzy zawiera bogaty zbiór użytecznych
informacji na temat rozwiązywania najczęściej
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spotykanych problemów. Jest podzielona na kategorie i
wyposażona w zaawansowane funkcje wyszukiwania.
Aby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy
ESET, należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego
dostępnego pod adresem:
http://eset.com/support/contact.php

