DLA KOMPUTERÓW macOS
Przewodnik Szybki start
Kliknij tutaj, aby pobrać najnow szą w ersję tego dokumentu

ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem.
Wykorzystując aparat skanowania ThreatSense, który zastosowano najpierw w nagradzanym
systemie antywirusowym NOD32, program ESET Cyber Security przez cały czas zapewnia
niezrównaną ochronę przed nigdy wcześniej nie ujawnionymi zagrożeniami, których
wykrywanie nie wymaga ciągłego reaktywnego aktualizowania bazy sygnatur.
Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące typowej instalacji i
podstawowej konfiguracji produktu.
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Instalacja
Przed rozpoczęciem procesu instalacji zamknij w szystkie
otw arte programy. Program ESET Cyber Security zaw iera
komponenty, które mogą pow odow ać konflikty z innymi
zainstalow anymi na komputerze programami
antyw irusow ymi. Firma ESET zdecydow anie zaleca
usunięcie innych programów antyw irusow ych w celu
uniknięcia potencjalnych problemów .

Rozpoczynanie instalacji
Aby uruchomić kreatora instalacji, w ykonaj jedną z
następujących czynności:
· W przypadku instalacji z płyty instalacyjnej CD/DVD

w łóż płytę do napędu komputera, otw órz ją z poziomu
biurka lub okna programu Finder i kliknij dw ukrotnie
ikonę Instaluj.
· Jeśli w ykonujesz instalację przy użyciu pliku pobranego
z w itryny internetow ej firmy ESET, otw órz pobrany plik i
kliknij dw ukrotnie ikonę Instaluj.

Instalator automatycznie spraw dzi w Internecie
dostępność najnow szej w ersji produktu. Jeśli now sza
w ersja jest dostępna, zostanie w yśw ietlony monit o
pobranie jej przed rozpoczęciem procesu instalacji. Po
zaakceptow aniu umow y licencyjnej w ybierz tryb instalacji
zaaw ansow anej lub typow ej. Przykłady w tej instrukcji
oparto na trybie instalacji typow ej.

· Typow a — podczas instalacji zostaną skonfigurow ane

tylko najw ażniejsze parametry. Pozostałe parametry
zostaną ustaw ione na w artości zalecane. Ten tryb
zapew nia zalecany przez nas poziom w szechstronnej
ochrony i jest odpow iedni dla w iększości
użytkow ników .
· Zaaw ansow ana — umożliw ia konfigurację w szystkich
zaaw ansow anych parametrów podczas instalacji.

Dołącz do sieci ESET Live Grid

Wykryw anie potencjalnie niepożądanych aplikacji

Dołącz do naszej sieci w spółpracy, aby pomóc nam
w ykryw ać szkodliw e oprogramow anie. Tw ój udział
umożliw ia nam zebranie w iększej liczby przykładow ych
zagrożeń, co pozw ala na oferow anie coraz lepszej i
skuteczniejszej proaktyw nej ochrony w szystkim
użytkow nikom oprogramow ania ESET. Zalecamy
w łączenie tej funkcji i dziękujemy za pomoc.

Poniew aż niektóre potencjalnie niepożądane aplikacje są
używ ane w dopuszczalny sposób i mogą nie stanow ić
zagrożenia dla bezpieczeństw a, w łączenie ich
w ykryw ania w ymaga zgody użytkow nika.

Kończenie instalacji
Po skonfigurow aniu w szystkich potrzebnych parametrów
rozpocznij ostatnią część instalacji, klikając przycisk
Instaluj. Postęp instalacji będzie w yśw ietlany na pasku
postępu. Po zakończeniu instalacji program ESET Cyber
Security zostanie uruchomiony automatycznie. Poniew aż
ponow ne uruchomienie komputera nie jest zazw yczaj
w ymagane, można kontynuow ać pracę, gdy program
ESET Cyber Security działa w tle, chroniąc komputer przed
zagrożeniami ze strony szkodliw ego oprogramow ania.

Aktywacja produktu
Okno Aktyw acja produktu jest automatycznie w yśw ietlane
po zakończeniu instalacji. Aby uzyskać do niego dostęp w
dow olnej chw ili, kliknij ikonę ESET Cyber Security
znajdującą się na pasku menu (u góry ekranu), a następnie
kliknij opcję Aktyw acja produktu....
· Klucz licencyjny — niepow tarzalny ciąg znaków w

formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX lub XXXXXXXXXXXX służący do identyfikacji w łaściciela licencji
oraz do aktyw acji licencji. Przy użyciu klucza
licencyjnego należy aktyw ow ać program kupiony w
pudełkow ej w ersji detalicznej. Klucz ten znajduje się
zazw yczaj w ew nątrz lub na tylnej stronie opakow ania
produktu.
· Nazw a użytkow nika i hasło — jeśli znana jest nazw a
użytkow nika i hasło, ale nie w iadomo, w jaki sposób
aktyw ow ać program ESET Cyber Security, kliknij opcję
Mam nazw ę użytkow nika i hasło. Co muszę zrobić?.
Zostanie otw arty portal ESET License Administrator, w
którym można przekonw ertow ać pośw iadczenia na
klucz licencyjny.

· Bezpłatna licencja tymczasow a — w ybierz tę opcję,

aby w ypróbow ać program ESET Cyber Security przed
jego kupnem. Aby tymczasow o aktyw ow ać program
ESET Cyber Security, w pisz sw ój adres e-mail. Licencja
testow a zostanie w ysłana pocztą e-mail. Licencja
tymczasow a może zostać aktyw ow ana dla każdego
klienta tylko raz.
· Kup licencję — aby w przypadku braku licencji kupić ją,
kliknij opcję Kup licencję. Zostanie otw arta w itryna
lokalnego dystrybutora firmy ESET.
· Aktyw uj później — aby aktyw ow ać program później,
kliknij opcję Aktyw uj później.

Uruchamianie programu ESET Cyber Security
Program ESET Cyber Security zacznie chronić komputer
natychmiast po instalacji. Nie trzeba go otw ierać, aby
uruchomić. Program ESET Cyber Security można w
dow olnym momencie otw orzyć, aby spraw dzić stan
ochrony lub w ykonać różne zadania skanow ania i
konserw acji. Aby otw orzyć program ESET Cyber Security,
kliknij ikonę ESET Cyber Security znajdującą się na
pasku menu systemu macOS i kliknij opcjęOtw órz ESET
Cyber Security.

Interfejs użytkownika
W sekcji Menu głów ne prezentow ane są informacje o
bieżącym poziomie ochrony komputera.
Skanow anie komputera to w ażny element każdego
systemu antyw irusow ego. Służy do przeprow adzania
skanow ania plików i folderów na dyskach komputera.
Sekcja Aktualizacja zaw iera w ażne informacje na temat
aktualizacji programu. Istotne jest regularne aktualizow anie
programu w celu zapew nienia maksymalnego stopnia
ochrony przed najnow szymi zagrożeniami.
Opcje w sekcji Ustaw ienia umożliw iają określenie
poziomów ochrony komputera.
Sekcja Narzędzia zapew nia dostęp do zaaw ansow anych
funkcji, takich jak pliki dziennika, kw arantanna,
harmonogram itp.
Sekcja Pomoc zaw iera łącza do pomocy produktu, bazy
w iedzy firmy ESET i zgłoszeń pomocy technicznej do
działu obsługi klienta.

Aktualizacja
Program ESET Cyber Security jest instalow any ze
w stępnie skonfigurow anym zadaniem regularnej
aktualizacji (patrz sekcja Harmonogram w Podręczniku
użytkow nika). Jeśli po ukończeniu instalacji nie w ykonano
żadnej aktualizacji, zalecamy jej ręczne uruchomienie w
następujący sposób: W głów nym oknie programu ESET
Cyber Security kliknij opcję Aktualizacja w głów nym menu
po lew ej stronie, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj
moduły.

Moduł aktualizacji naw iąże przez Internet połączenie z
dostępnym serw erem aktualizacji firmy ESET i pobierze
cyfrow o podpisane pliki aktualizacji. Aktualizacje zaw ierają
najnow sze moduły w ykryw ania i now e definicje używ ane
na potrzeby zaaw ansow anej heurystyki oraz w innych
modułach programu. Po zainstalow aniu now ej aktualizacji
w programie ESET Cyber Security zostanie w yśw ietlone
pow iadomienie w głów nym oknie ESET.

Skanowanie komputera
Po udanej instalacji i aktualizacji zalecane jest
przeprow adzenie pełnego skanow ania komputera. W tym
celu kliknij pozycję Skanow anie komputera w menu
głów nym po lew ej stronie, a następnie w ybierz opcję
Skanow anie inteligentne w głów nym oknie programu ESET
Cyber Security. Rozpocznie się skanow anie w szystkich
lokalnych dysków tw ardych. W oknie stanu będzie
w yśw ietlany postęp skanow ania oraz bieżące statystyki
dotyczące przeskanow anych i znalezionych
zainfekow anych plików . Po w ykryciu zagrożenia program
ESET Cyber Security przenosi plik do kw arantanny i
w yśw ietla alert. Podczas skanow ania można normalnie
używ ać komputera.

Stan ochrony
Informacja o bieżącym stanie ochrony jest prezentow ana
na następujące sposoby:
Ikona na pasku menu
W sekcji Menu głów ne w yśw ietlany jest szczegółow y
raport dotyczący stanu ochrony. Gdy dow olny moduł
ochrony jest w yłączony, okno Menu głów ne zaw iera

nazw ę w yłączonego modułu oraz łącze umożliw iające
jego w łączenie.
Informacje o stanie poszczególnych zabezpieczeń są
prezentow ane przez następujące ikony:
Ochrona antyw irusow a działa praw idłow o, a komputer
jest chroniony przed złośliw ym oprogramow aniem oraz
atakami sieciow ymi. Ten stan w skazuje, że w szystkie
moduły ochrony są w łączone, a moduły w ykryw ania są
aktualne.
Żółta ikona jest w yśw ietlana, jeśli do w ygaśnięcia
licencji programu ESET Cyber Security pozostało niew iele
czasu.

Czerw ona ikona jest w yśw ietlana, gdy któryś z
modułów (ochrona w czasie rzeczyw istym, ochrona
dostępu do stron internetow ych lub ochrona poczty email) jest w yłączony lub działa niepraw idłow o. Poniew aż
praw idłow e działanie tych modułów ma kluczow e
znaczenie dla bezpieczeństw a systemu, zalecamy
natychmiastow e w łączenie nieaktyw nych modułów .

Rozwiązywanie problemów
Specjaliści z działu obsługi technicznej firmy ESET służą
pomocą w rozw iązyw aniu ew entualnych problemów .
Przed skontaktow aniem się z działem obsługi technicznej
w arto przeczytać odpow iedni temat w dokumentacji
produktu (w podręczniku użytkow nika lub w pliku pomocy
programu) albo poszukać rozw iązania w w itrynie firmy
ESET. Rozw iązania konkretnych problemów oraz
odpow iedzi na pytania dotyczące funkcji i produktów
zaw iera nasza baza w iedzy pod adresem:
http://kb.eset.com
Aby skontaktow ać się z działem obsługi technicznej firmy
ESET, użyj formularza na stronie internetow ej pod
adresem:
w w w .eset.com/support/contact

Przesyłanie zgłoszeń dotyczących pomocy
technicznej
W przypadku problemu skontaktuj się z działem pomocy
technicznej firmy ESET przy użyciu formularza do
przesyłania zgłoszeń w budow anego w program. W sekcji
Pomoc w ybierz opcję Formularz dostępny w programie
(zalecane)....
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