Kaspersky Internet Security

Uživatelská příručka

VERZE APLIKACE: 16.0

Vážený uživateli,
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že vám tento dokument pomůže ve vaší práci a odpoví na dotazy
týkající se tohoto softwarového produktu.
Pozor! Tento dokument je majetkem společnosti AO Kaspersky Lab (dále jen jako společnost Kaspersky Lab): Všechna
práva k tomuto dokumentu jsou vyhrazena na základě autorských zákonů Ruské federace a mezinárodních úmluv.
Nelegální kopírování a šíření tohoto dokumentu nebo jeho částí může podle příslušných zákonů vést k občanskoprávní,
správní či trestní odpovědnosti.
Jakékoli kopírování či šíření jakýchkoli materiálů, včetně překladu, je možné pouze na základě písemného svolení
společnosti Kaspersky Lab.
Tento dokument a grafická vyobrazení s ním související mohou být použity pouze pro informační, nekomerční a osobní
účely.
Společnost Kaspersky Lab si vyhrazuje právo měnit tento dokument bez dalšího upozornění. Aktuální verzi tohoto
dokumentu najdete na webu společnosti Kaspersky Lab na adres http://www.kaspersky.com/docs.
Společnost Kaspersky Lab nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, kvalitu, závažnost či přesnost jakéhokoli materiálu
použitého v tomto dokumentu, k nímž mají práva jiné subjekty, ani za případné škody spojené s použitím takových
dokumentů.
Datum přepracování dokumentu: 29. 06. 2015
© 2015 AO Kaspersky Lab. Všechna práva vyhrazena.
http://www.kaspersky.com
http://support.kaspersky.com

2

OBSAH
O TÉTO PŘÍRUČCE............................................................................................................................................... 7
V tomto průvodci ............................................................................................................................................... 7
Konvence dokumentu ...................................................................................................................................... 10
ZDROJE INFORMACÍ O APLIKACI ...................................................................................................................... 11
Zdroje informací pro samostatné vyhledávání................................................................................................... 11
Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru ................................................................... 12
KASPERSKY INTERNET SECURITY ................................................................................................................... 13
O aplikaci Kaspersky Internet Security ............................................................................................................. 13
Co je nového................................................................................................................................................... 15
Distribuční sada .............................................................................................................................................. 16
Služba pro uživatele ........................................................................................................................................ 16
Hardwarové a softwarové požadavky ............................................................................................................... 17
INSTALACE A ODEBRÁNÍ APLIKACE.................................................................................................................. 18
Standardní postup instalace ............................................................................................................................ 18
Krok č. 1 Kontrola existence novější verze aplikace .................................................................................... 19
Krok č. 2 Spuštění instalace aplikace.......................................................................................................... 19
Krok č. 3 Přečtení licenční smlouvy ............................................................................................................ 19
Krok č. 4 Prohlášení služby Kaspersky Security Network ............................................................................ 20
Krok č. 5 Instalace ..................................................................................................................................... 20
Krok č. 6 Dokončení instalace .................................................................................................................... 20
Krok č. 7 Aktivace aplikace......................................................................................................................... 21
Krok č. 8 Registrace uživatele .................................................................................................................... 21
Krok č. 9 Dokončení aktivace ..................................................................................................................... 21
Instalace aplikace z příkazového řádku ............................................................................................................ 21
Začínáme........................................................................................................................................................ 22
Upgrade předchozí verze aplikace ................................................................................................................... 22
Krok č. 1 Kontrola existence novější verze aplikace .................................................................................... 24
Krok č. 2 Spuštění instalace aplikace.......................................................................................................... 24
Krok č. 3 Přečtení licenční smlouvy ............................................................................................................ 24
Krok č. 4 Prohlášení služby Kaspersky Security Network ............................................................................ 24
Krok č. 5 Instalace ..................................................................................................................................... 24
Krok č. 6 Dokončení instalace .................................................................................................................... 25
Přepnutí z aplikace Kaspersky Internet Security na aplikaci Kaspersky Total Security ....................................... 25
Dočasné používání aplikace Kaspersky Total Security ................................................................................ 26
Přepnutí na trvalé používání aplikace Kaspersky Total Security ................................................................... 27
Odstranění aplikace ........................................................................................................................................ 27
Krok č. 1 Zadání hesla k odebrání aplikace ................................................................................................. 28
Krok č. 2 Uložení dat pro pozdější použití ................................................................................................... 28
Krok č. 3 Potvrzení odebrání aplikace ......................................................................................................... 28
Krok č. 4 odstranění aplikace. Dokončení odstranění .................................................................................. 28
POSKYTOVÁNÍ LICENCE NA APLIKACI .............................................................................................................. 29
O licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA).......................................................................................... 29
O licenci.......................................................................................................................................................... 29
O režimu omezené funkčnosti.......................................................................................................................... 30

3

UŽIVATELSKÁ

PŘÍR UČKA

O aktivačním kódu........................................................................................................................................... 31
O předplatném ................................................................................................................................................ 32
O poskytování dat ........................................................................................................................................... 33
Zakoupení licence ........................................................................................................................................... 35
Aktivace aplikace ............................................................................................................................................ 35
Obnovení licence ............................................................................................................................................ 36
SPRÁVA UPOZORNĚNÍ APLIKACE ..................................................................................................................... 37
POSOUZENÍ STAVU OCHRANY POČÍTAČE A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE ZABEZPEČENÍM ................................. 38
AKTUALIZACE DATABÁZÍ A SOFTWAROVÝCH MODULŮ APLIKACE................................................................. 39
O aktualizacích databází a modulů aplikace ..................................................................................................... 39
Spuštění aktualizace databází a modulů aplikace ............................................................................................. 40
KONTROLA POČÍTAČE ....................................................................................................................................... 41
Úplná kontrola ................................................................................................................................................. 41
Vlastní kontrola ............................................................................................................................................... 41
Rychlá kontrola ............................................................................................................................................... 43
Kontrola zranitelnosti ....................................................................................................................................... 43
OBNOVENÍ OBJEKTU ODSTRANĚNÉHO NEBO DEZINFIKOVANÉHO APLIKACÍ ............................................... 44
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM PO INFEKCI .......................................................................... 45
Obnovení operačního systému po infekci ......................................................................................................... 45
Řešení problémů s operačním systémem pomocí Průvodce řešením potíží Microsoft Windows ......................... 45
O záchranném disku ....................................................................................................................................... 46
OCHRANA E-MAILU ............................................................................................................................................ 47
Konfigurace součásti Mail Anti-Virus ................................................................................................................ 47
Blokování nevyžádané pošty (spam) ................................................................................................................ 48
OCHRANA SOUKROMÝCH DAT NA INTERNETU ............................................................................................... 49
O ochraně soukromých dat na internetu ........................................................................................................... 49
O klávesnici na obrazovce ............................................................................................................................... 49
Spuštění klávesnice na obrazovce ................................................................................................................... 51
Konfigurace zobrazení ikony klávesnice na obrazovce ..................................................................................... 52
Ochrana dat zadávaných z počítačové klávesnice ............................................................................................ 53
Konfigurace upozornění na zranitelnosti s sítích Wi-Fi ...................................................................................... 54
Ochrana finančních transakcí a nákupů online ................................................................................................. 54
Konfigurace ochrany financí ....................................................................................................................... 56
Konfigurace ochrany financí pro konkrétní web ........................................................................................... 56
Povolení automatické aktivace rozšíření Ochrana Kaspersky ...................................................................... 57
O ochraně před snímky obrazovky ............................................................................................................. 57
Povolení ochrany před snímky obrazovky ................................................................................................... 57
O ochraně dat ve schránce ........................................................................................................................ 58
Kontrola bezpečnosti webu ........................................................................................................................ 58
OCHRANA PŘED SLEDOVÁNÍM NA WEBU ........................................................................................................ 60
O součásti Soukromé procházení .................................................................................................................... 60
Konfigurace součásti Soukromé procházení ..................................................................................................... 61
Blokování služeb sledování podle kategorie ..................................................................................................... 61
Povolení sledování aktivity na vybraných webech............................................................................................. 62
Zobrazení zprávy o požadavcích na služby sledování....................................................................................... 62

4

OBSAH

Správa součásti Soukromé procházení ve webovém prohlížeči......................................................................... 63
OCHRANA SOUČÁSTÍ ANTI-BANNER PŘI PROCHÁZENÍ WEBŮ........................................................................ 64
Povolení součásti Anti-Banner ......................................................................................................................... 64
Blokování webových reklamních lišt ................................................................................................................. 64
Blokování všech webových reklamních lišt ....................................................................................................... 65
ODEBRÁNÍ STOP AKTIVITY V POČÍTAČI A NA INTERNETU .............................................................................. 66
KONTROLA ČINNOSTI UŽIVATELŮ V POČÍTAČI A NA INTERNETU ................................................................... 68
Používání rodičovské kontroly ......................................................................................................................... 68
Přechod k nastavení součásti Rodičovská kontrola........................................................................................... 69
Kontrola používání počítače ............................................................................................................................ 69
Kontrola používání internetu ............................................................................................................................ 70
Kontrola spouštění her a aplikací ..................................................................................................................... 71
Kontrola komunikace v sociálních sítích ........................................................................................................... 72
Sledování obsahu zpráv .................................................................................................................................. 73
Zobrazení zprávy o aktivitě uživatele................................................................................................................ 74
VZDÁLENÁ SPRÁVA OCHRANY POČÍTAČE ....................................................................................................... 75
O vzdálené správě ochrany počítače ............................................................................................................... 75
Přechod ke vzdálené správě ochrany počítače ................................................................................................. 75
VYHRAZENÍ ZDROJŮ OPERAČNÍHO SYSTÉMU PRO POČÍTAČOVÉ HRY......................................................... 77
CO DĚLAT S NEZNÁMÝMI APLIKACEMI ............................................................................................................. 78
Kontrola reputace aplikace .............................................................................................................................. 78
Řízení činnosti aplikace v počítači a síti ........................................................................................................... 79
Konfigurace součásti Kontrola aplikací ............................................................................................................. 80
O přístupu aplikací k webové kameře............................................................................................................... 81
Konfigurace nastavení přístupu aplikace k webové kameře .............................................................................. 82
Povolení přístupu aplikace k webové kameře ................................................................................................... 82
O přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku ........................................................................................... 83
Konfigurace přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku............................................................................ 84
O kontrole systémových změn ......................................................................................................................... 84
Povolení kontroly systémových změn ............................................................................................................... 85
REŽIM DŮVĚRYHODNÝCH APLIKACÍ ................................................................................................................. 86
O režimu důvěryhodných aplikací .................................................................................................................... 86
Povolení režimu důvěryhodných aplikací .......................................................................................................... 87
Zakázání režimu důvěryhodných aplikací ......................................................................................................... 88
HESLEM CHRÁNĚNÝ PŘÍSTUP K MOŽNOSTEM SPRÁVY APLIKACE KASPERSKY INTERNET SECURITY ...... 89
POZASTAVENÍ A OBNOVENÍ OCHRANY POČÍTAČE.......................................................................................... 90
OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ APLIKACE ............................................................................................... 91
ZOBRAZENÍ ZPRÁVY O PROVOZU APLIKACE ................................................................................................... 93
POUŽITÍ NASTAVENÍ APLIKACE V JINÉM POČÍTAČI ......................................................................................... 94
ÚČAST V PROGRAMU KASPERSKY SECURITY NETWORK (KSN) .................................................................... 95
Povolení a zakázání účasti v programu Kaspersky Security Network ................................................................ 95
Kontrola připojení ke službě Kaspersky Security Network ................................................................................. 96
ÚČAST V PROGRAMU CHRÁNIT PŘÍTELE ......................................................................................................... 97
Přihlášení do profilu v programu Chránit přítele ................................................................................................ 97

5

UŽIVATELSKÁ

PŘÍR UČKA

Sdílení odkazu na aplikaci Kaspersky Internet Security s přáteli........................................................................ 98
Výměna bodů za bonusový aktivační kód ......................................................................................................... 99
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU............................................................................................. 101
KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY......................................................................................................... 102
Jak získat technickou podporu ....................................................................................................................... 102
Technická podpora po telefonu ...................................................................................................................... 102
Získání technické podpory na portálu My Kaspersky ...................................................................................... 102
Shromažďování informací pro technickou podporu ......................................................................................... 103
Vytvoření zprávy o stavu systému ............................................................................................................ 104
Odesílání datových souborů ..................................................................................................................... 104
Obsah a uložení souborů trasování .......................................................................................................... 105
Spouštění skriptů AVZ ............................................................................................................................. 106
OMEZENÍ A VAROVÁNÍ ..................................................................................................................................... 107
SLOVNÍČEK POJMŮ.......................................................................................................................................... 112
AO KASPERSKY LAB ........................................................................................................................................ 118
INFORMACE O KÓDU TŘETÍCH STRAN ........................................................................................................... 119
INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH..................................................................................................... 120
REJSTŘÍK.......................................................................................................................................................... 121

6

O TÉTO PŘÍRUČCE
Tento dokument představuje uživatelskou příručku pro aplikaci Kaspersky Internet Security 2016 (dále jen aplikace
Kaspersky Internet Security).
Pro správné využití aplikace Kaspersky Internet Security byste měli být obeznámeni s rozhraním operačního systému, který
používáte, mít zkušenosti s hlavními postupy specifickými pro daný systém a vyznat se v práci s e-mailem a internetem.
Tato příručka má následující účel:


pomoci s instalací, aktivací a používáním aplikace Kaspersky Internet Security;



poskytnout způsob rychlého vyhledání informací o potížích souvisejících s aplikací Kaspersky Internet Security;



poskytnout popis doplňkových zdrojů informací o aplikaci a způsobech využití technické podpory.

V TOMTO ODDÍLE
V tomto průvodci.........................................................................................................................................................7
Konvence dokumentu ............................................................................................................................................... 10

V TOMTO PRŮVODCI
Tento dokument se skládá z následujících částí:

Zdroje informací o aplikaci (viz strana 11)
Tato část obsahuje seznam zdrojů s informacemi o aplikaci.
V závislosti na důležitosti či naléhavosti problému si můžete si vybrat ten nejvhodnější zdroj informací.

Kaspersky Internet Security (viz strana 13)
Tato část popisuje funkce, komponenty a distribuční balíček aplikace Kaspersky Internet Security a obsahuje seznam
požadavků aplikace Kaspersky Internet Security na hardware a software a informace o uživatelských službách.

Instalace a odebrání aplikace (viz strana 18)
Tato část obsahuje podrobné pokyny pro instalaci a odstranění aplikace.

Správa licence k aplikaci (viz strana 29)
Tato část pojednává o hlavních aspektech správy licencí k aplikaci.

Správa upozornění aplikace (viz strana 37)
Tato části poskytuje informace o způsobu řízení upozornění aplikace.

Posouzení stavu ochrany počítače a řešení problémů se zabezpečením (viz strana 38)
Tato část poskytuje informace o způsobu vyhodnocení stavu zabezpečení počítače a opravách hrozeb zabezpečení.
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Aktualizace databází a programových modulů (viz strana 39)
Tato část obsahuje podrobné pokyny pro aktualizaci databází a softwarových modulů aplikace.

Kontrola počítače (viz strana 41)
Tato část obsahuje podrobné pokyny pro antivirovou kontrolu počítače a kontrolu na přítomnost malwaru a slabých míst.

Obnovení objektu odstraněného nebo dezinfikovaného aplikací (viz strana 44)
Tato část obsahuje podrobné pokyny pro obnovení odstraněného nebo dezinfikovaného objektu.

Řešení problémů s operačním systémem po infekci (viz strana 45)
Tato část obsahuje informace o způsobu obnovení operačního systému po virové infekci.

Ochrana e-mailu (viz strana 47)
Tato část obsahuje informace o způsobu ochrany e-mailu před nevyžádanou poštou, viry a jinými hrozbami.

Ochrana soukromých dat na internetu (viz strana 49)
Tato část obsahuje informace o tom, jak bezpečně procházet internet a chránit své údaje před krádeží.

Ochrana před sledováním na webu (viz strana 60)
Tato část poskytuje informace o způsobu, jakým vás aplikace Kaspersky Internet Security může chránit před sledováním
vaší aktivity online.

Ochrana součástí Anti-Banner během procházení webů (viz strana 64)
Tato část popisuje, jak lze aplikaci Kaspersky Internet Security použít k zastavení zobrazování reklamních lišt na
webech.

Odebrání stop aktivity v počítači a na internetu (viz strana 66)
Tato část poskytuje informace o způsobu mazání stop aktivity uživatele z počítače.

Kontrola aktivity uživatelů v počítači a na internetu (viz strana 68)
Tato část obsahuje informace o způsobu kontroly akcí uživatele v počítači a na internetu pomocí aplikace Kaspersky
Internet Security.

Vzdálená správa ochrany počítače (viz strana 75)
Tato část popisuje způsob vzdálené správy ochrany počítače prostřednictvím portálu My Kaspersky.

Vyhrazení zdrojů operačního systému pro počítačové hry (viz strana 77)
Tato část obsahuje pokyny pro zlepšení výkonu operačního systému pro počítačové hry a další aplikace.

Co dělat s neznámými aplikacemi (viz strana 78)
Tato část poskytuje informace o tom, jak aplikacím bránit v provádění neoprávněných operací v počítači.
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Režim důvěryhodných aplikací (viz strana 86)
Tato část poskytuje informace o režimu důvěryhodných aplikací.

Heslem chráněný přístup k ovládání aplikace Kaspersky Internet Security (viz strana 89)
Tato část obsahuje pokyny pro ochranu nastavení aplikace heslem.

Pozastavení a obnovení ochrany počítače (viz strana 90)
Tato část obsahuje podrobné pokyny pro povolení nebo zakázání aplikace.

Obnovení výchozího nastavení aplikace (viz strana 91)
Tato část obsahuje pokyny pro obnovení výchozího nastavení aplikace.

Zobrazení zprávy o provozu aplikace (viz strana 93)
Tato část obsahuje pokyny pro zobrazení zpráv aplikace.

Použití nastavení aplikace v jiném počítači (viz strana 94)
Tato část poskytuje informace o způsobu exportu nastavení aplikace a jeho použití v jiném počítači.

Účast v programu Kaspersky Security Network (KSN) (viz strana 95)
Tato část poskytuje informace o službě Kaspersky Security Network a jak se jí účastnit.

Účast v programu Chránit přítele program (viz strana 97)
Tato část poskytuje informace o programu Chránit přítele, který umožňuje sbírat bonusové body a získávat slevy na
aplikace společnosti Kaspersky Lab.

Používání aplikace z příkazového řádku (viz strana 101)
Tato část poskytuje informace o způsobu řízení aplikace prostřednictvím příkazového řádku.

Pomoc od technické podpory společnosti Kaspersky Lab (viz strana 102)
Tato část popisuje způsoby získání pomoci technické podpory a podmínky, za nichž je služba dostupná.

Omezení a varování (viz strana 107)
Tato část popisuje omezení, která nejsou pro provoz aplikace významná.

Glosář (viz strana 112)
Tato část obsahuje seznam pojmů používaných v dokumentu a jejich definice.

AO Kaspersky Lab (viz strana 118)
Tato část poskytuje informace o společnosti Kaspersky Lab.
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Informace o kódu třetích stran (viz strana 119)
Tato část poskytuje informace o kódu třetích stran, který je použit v aplikaci.

Oznámení o ochranných známkách (viz strana 120)
Tato část uvádí ochranné známky nezávislých výrobců, jež jsou použity v tomto dokumentu.

Rejstřík
Tato část umožňuje rychlé vyhledání požadovaných informací v dokumentu.

KONVENCE DOKUMENTU
Tento dokument používá následující konvence (viz tabulka níže).
Tabulka 1.

Konvence dokumentu

VZOROVÝ TEXT

POPIS KONVENCE DOKUMENTU

Upozorňujeme, že...

Varování jsou zvýrazněna červeně a umístěna do rámečku. Varování zobrazují
informace o akcích, které mohou mít nežádoucí důsledky.

Doporučujeme vám použít...

Poznámky jsou uvedeny v rámečku. Poznámky poskytují doplňující a
referenční informace.

Příklad:

Příklady jsou uvedeny na žlutém pozadí a pod záhlavím „Příklad".

...
Aktualizace znamená...

Kurzívou jsou v textu označeny tyto prvky:

Dojde k události Databáze nejsou
aktuální.

 nové termíny,

Stiskněte tlačítko ENTER.

Názvy kláves klávesnice jsou uvedeny tučným velkým písmem.

Stiskněte tlačítka ALT+F4.

Názvy kláves spojené znaménkem + (plus) znamenají kombinaci kláves. Tyto
klávesy je nutné stisknout současně.

Klikněte na tlačítko Povolit.

Názvy prvků rozhraní aplikace, jako jsou vstupní pole, položky nabídek a
tlačítka, jsou uvedeny tučným písmem.

Konfigurace plánu úloh:

Úvodní věty pokynů jsou zvýrazněny kurzívou a doplněny znakem šipky.

Do příkazového řádku zadejte příkaz
help.
Poté se zobrazí tato zpráva:
Zadejte datum ve formátu
dd:mm:rr.
<Uživatelské jméno>

 názvy stavů a události aplikace.

Speciálním typem písma jsou uvedeny tyto typy textového obsahu:
 text na příkazovém řádku,
 text zpráv, které aplikace zobrazuje na obrazovce,
 data, která mají být zadána pomocí klávesnice.
Proměnné jsou uzavřeny do lomených závorek. Namísto proměnné zadejte
odpovídající hodnotu bez lomených závorek.
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ZDROJE INFORMACÍ O APLIKACI
Tato část obsahuje seznam zdrojů s informacemi o aplikaci.
V závislosti na důležitosti či naléhavosti problému si můžete si vybrat ten nejvhodnější zdroj informací.

V TOMTO ODDÍLE
Zdroje informací pro samostatné vyhledávání ............................................................................................................ 11
Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru ............................................................................ 12

ZDROJE INFORMACÍ PRO SAMOSTATNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
K samostatnému vyhledávání informací o aplikaci Kaspersky Internet Security můžete používat následující zdroje:


Stránka aplikace Kaspersky Internet Security na webu společnosti Kaspersky Lab



Stránka Kaspersky Internet Security na webu technické podpory (ve vědomostní databázi)



Online nápověda



Dokumentace

Pokud nedokážete najít řešení problému sami, doporučujeme kontaktovat technickou podporu společnosti Kaspersky
Lab (viz oddíl „Technická podpora po telefonu" na straně 102).

Pro využití informačních zdrojů na webových stránkách je nezbytný přístup k internetu.

Stránka aplikace Kaspersky Internet Security na webu společnosti Kaspersky Lab
Na této stránce věnované aplikace Kaspersky Internet Security (http://www.kaspersky.com/multi-device-security) můžete
zobrazit všeobecné informace o aplikaci, jejích vlastnostech a funkcích.
Stránka aplikace Kaspersky Internet Security obsahuje odkaz na internetový obchod eStore. Zde si můžete zakoupit
nebo obnovit aplikaci.

Stránka věnovaná aplikaci Kaspersky Internet Security page ve vědomostní databázi
Vědomostní databáze je část webové stránky technické podpory.
Na stránce aplikace Kaspersky Internet Security ve Vědomostní databázi (http://support.kaspersky.com/kis2016) si
můžete prostudovat články, které poskytují užitečné informace, doporučení a odpovědi na časté dotazy o koupi, instalaci
a používání aplikací.
Články vědomostní databáze mohou obsahovat odpovědi na otázky týkající se jak aplikace Kaspersky Internet Security,
tak jiných aplikací společnosti Kaspersky Lab. Články vědomostní databáze mohou rovněž obsahovat aktuální zprávy od
technické podpory.
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Online nápověda
Online nápověda aplikace je tvořena soubory nápovědy.
Místní nápověda poskytuje informace o oknech aplikace Kaspersky Internet Security, popisuje nastavení aplikace
Kaspersky Internet Security a uvádí odkazy na popisy úloh, v jejichž rámci se tato nastavení používají.
Úplná nápověda poskytuje informace o způsobu konfigurace a používání aplikace Kaspersky Internet Security.

Dokumentace
Uživatelská příručka aplikace poskytuje informace o tom, jak instalovat, aktivovat a konfigurovat aplikaci či jak ji používat.
Dokument popisuje i rozhraní aplikace a ukazuje způsoby řešení typických uživatelských úloh při používání aplikace.

DISKUSE O APLIKACÍCH SPOLEČNOSTI KASPERSKY LAB
NA WEBOVÉM FÓRU
Pokud váš dotaz nevyžaduje okamžitou odpověď, můžete jej prodiskutovat s odborníky společnosti Kaspersky Lab a
dalšími uživateli na našem fóru (http://forum.kaspersky.com).
Na fóru si můžete prohlédnout stávající témata, psát komentáře a vytvářet nová témata.

12

KASPERSKY INTERNET SECURITY
Tato část popisuje funkce, komponenty a distribuční balíček aplikace Kaspersky Internet Security a obsahuje seznam
požadavků aplikace Kaspersky Internet Security na hardware a software a informace o uživatelských službách.

V TOMTO ODDÍLE
O aplikaci Kaspersky Internet Security ...................................................................................................................... 13
Co je nového ............................................................................................................................................................ 15
Distribuční sada........................................................................................................................................................ 16
Služba pro uživatele ................................................................................................................................................. 16
Hardwarové a softwarové požadavky ........................................................................................................................ 17

O APLIKACI KASPERSKY INTERNET SECURITY
Aplikace Kaspersky Internet Security zajišťuje komplexní ochranu počítače před známými i novými hrozbami, síťovými a
podvodnými útoky a nevyžádanou poštou. Kaspersky Internet Security zahrnuje různé funkce a součásti ochrany, které
zajišťují komplexní ochranu.

Ochrana počítače
Součásti ochrany jsou navrženy k ochraně počítače před známými i novými hrozbami, síťovými útoky, podvody a
nevyžádanou poštou. Každý typ hrozby řeší zvláštní součást ochrany (viz popis součástí v této části). Součásti lze
povolovat a zakazovat nezávisle na sobě a konfigurovat podle potřeby.
Kromě ochrany v reálném čase zajišťované bezpečnostními součástmi aplikace doporučujeme pravidelnou kontrolu
počítače na přítomnost virů a dalšího malwaru. Je to nezbytné kvůli vyloučení možnosti šíření škodlivých programů,
které součásti ochrany neodhalily, poněvadž například byla z nějakého důvodu nastavena nízká úroveň zabezpečení.
Aby byla aplikace Kaspersky Internet Security v aktuálním stavu, musíte aktualizovat databáze a programové moduly
používané aplikací.
Některé příležitostně spouštěné úlohy (například odstraňování stop aktivit uživatelů v operačním systému) se provádějí
prostřednictvím pokročilých nástrojů a průvodců.
Následující součásti ochrany zajišťují ochranu počítače v reálném čase:
Dále najdete popis logiky, na jejímž základě společně fungují součásti ochrany, pokud je aplikace Kaspersky Internet
Security nastavena v režimu doporučeném specialisty společnosti Kaspersky Lab (jinými slovy s výchozím nastavením
aplikace).
File Anti-Virus
File Anti-Virus zabraňuje infikování souborového systému počítače. Součást se spustí při spuštění operačního systému
a je poté neustále aktivní v paměti RAM počítače a kontroluje všechny soubory, které se v počítači otevírají, ukládají
nebo spouští, a všechny připojené disky. Aplikace Kaspersky Internet Security zachytí každý pokus o přístup k souboru
a zkontroluje jej na přítomnost známých virů a jiného malwaru. Další přístup k souboru je povolen, pouze pokud není
soubor infikovaný nebo pokud jej aplikace úspěšně dezinfikovala. Pokud soubor z nějakého důvodu nemůže být
dezinfikován, je odstraněn. Kopie souboru bude při tom přesunuta do karantény. Pokud je do umístění, ve kterém byl
dříve umístěn odstraněný soubor se stejným názvem, umístěn infikovaný soubor, bude do karantény uložena pouze
kopie posledního souboru. Kopie předchozího souboru se stejným názvem uložena nebude.
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Mail Anti-Virus
Součást Mail Anti-Virus vyhledává viry ve všech příchozích a odchozích e-mailech v počítači. E-mailová zpráva
bude příjemci k dispozici, jen pokud neobsahuje nebezpečné objekty.
Web Anti-Virus
Součást Web Anti-Virus zachycuje a blokuje provádění skriptů na webových stránkách, pokud představují ohrožení.
Součást Web Anti-Virus dále monitoruje veškerý webový provoz a blokuje přístup k nebezpečným webovým stránkám.
IM Anti-Virus
IM Anti-Virus zajišťuje bezpečné používání klientů IM. Tato součást chrání informace, které přicházejí do počítače
prostřednictvím protokolů rychlého odesílání zpráv (IM). IM Anti-Virus zajišťuje bezpečnou činnost různých aplikací
určených pro rychlé odesílání zpráv.
Kontrola aplikací
Kontrola aplikací protokoluje činnosti prováděné aplikacemi v operačním systému a provádí správu činností aplikací
podle skupiny, do které byly součástí zařazeny. Pro každou skupinu aplikací je definována sada pravidel. Tato
pravidla řídí přístup aplikací k různým zdrojům operačního systému.
Kontrola systémových změn
Kontrola systémových změn kontroluje změny nastavení operačního systému prováděné jinými aplikacemi a na tyto
změny vás upozorňuje. Mezi kontrolovaná nastavení náležejí některá nastavení prohlížeče a proxy serveru.
Přístup k webové kameře
Komponenta Přístup k webové kameře blokuje neoprávněný přístup k webové kameře a upozorní vás na jeho
zablokování.
Brána firewall
Brána firewall zajišťuje zabezpečení při používání místních sítí a internetu. Tato součást filtruje všechny síťové
činnosti pomocí pravidel dvou typů: pravidel pro aplikace a pravidel pro pakety.
Sledování sítě
Součást Sledování sítě je určena k monitorování síťové aktivity v reálném čase.
System Watcher
Součást System Watcher lze použít k vrácení akcí malwaru v operačním systému zpět.
Blokování síťových útoků
Blokování síťových útoků se spustí po spuštění operačního systému a sleduje v příchozím datovém toku výskyt
charakteristických aktivit síťových útoků. Jakmile je rozpoznán pokus o útok na váš počítač, Kaspersky Internet
Security zablokuje veškeré síťové aktivity z útočícího počítače namířené proti vašemu počítači.
Anti-Spam
Anti-Spam se integruje do poštovního klienta nainstalovaného ve vašem počítači a hledá ve veškeré příchozí poště
nevyžádaný obsah. Všechny zprávy, které obsahují nevyžádanou poštu, jsou označeny speciálním záhlavím.
Součást Anti-Spam můžete konfigurovat tak, aby s nevyžádanými zprávami zacházela určitým způsobem (například
jejich automatické mazání nebo přesun do určité složky).
Anti-Phishing
Součást Anti-Phishing umožňuje kontrolu adres URL s cílem zjistit, zda tyto adresy nejsou uvedeny v seznamu
podvodných a podezřelých adres URL. Tato součást je zabudována do součástí Web Anti-Virus, Anti-Spam a IM
Anti-Virus.
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Anti-Banner
Součást Anti-Banner blokuje reklamní proužky na webových stránkách a v rozhraních aplikací.
Soukromé procházení
Součást Soukromé procházení detekuje požadavky odeslané webovým prohlížečem pro služby sledování a může
upravovat požadavky a odpovědi ze služeb sledování tak, aby vás chránila před sledováním vaší aktivity online.
Ochrana financí
Součást Ochrana financí poskytuje ochranu důvěrných dat při používání služeb internetového bankovnictví a
platebních systémů a brání krádeži financí při online placení.
Zadávání ze zabezpečené klávesnice
Zadávání ze zabezpečené klávesnice poskytuje ochrana před programy zachycujícími osobní údaje zadávané na
webech. Klávesnice na obrazovce brání v zachytávání dat zadávaných na počítačové klávesnici a chrání osobní
údaje před pokusy o jejich zachycení pomocí snímků obrazovek.

Režim důvěryhodných aplikací
Režim důvěryhodných aplikací chrání počítač před aplikacemi, které nemusejí být bezpečné. Pokud je povolen režim
důvěryhodných aplikací, aplikace Kaspersky Internet Security umožňuje spouštění jen takových aplikací, které jsou
identifikovány jako důvěryhodné (například podle informací o aplikaci v databázi služby Kaspersky Security Network
nebo podle důvěryhodného digitálního podpisu).

Rodičovská kontrola
Funkce Rodičovská kontrola je navržena tak, aby chránila děti a dospívající před hrozbami spojenými s používáním
počítače a prohlížením internetu.
Rodičovská kontrola vám umožňuje nastavit flexibilní omezení přístupu k webovým zdrojům a aplikacím pro různé
uživatele podle jejich věku. Rodičovská kontrola navíc umožňuje zobrazení statistických zpráv o činnostech
kontrolovaných uživatelů.

Správa online
Pokud je v počítači nainstalovaná aplikace Kaspersky Internet Security a zároveň máte účet na portálu My Kaspersky,
můžete provádět správu ochrany souborů v daném počítači vzdáleně.

Účast v programu Chránit přítele
Účast v programu Chránit přítele umožňuje získávat bonusové body za sdílení odkazů na aplikaci Kaspersky Internet
Security s přáteli. Nashromážděné bonusové body můžete vyměnit za bonusový aktivační kód k aplikaci Kaspersky
Internet Security.

CO JE NOVÉHO
Aplikace Kaspersky Internet Security obsahuje následující nové funkce:


Aplikace po uplynutí platnosti licence nyní přejde do režimu omezené funkčnosti.



Byla zlepšena komunikace aplikace s podporovanými prohlížeči: Nyní se používá jen jedno rozšíření namísto
několika samostatných modulů plug-in.



Byla zlepšena ochrana součásti Anti-Phishing.



Bylo zlepšeno grafické uživatelské rozhraní.
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Velikost instalačního balíčku aplikace byla zmenšena.



Byla přidána funkce Soukromé procházení.



Byla doplněna funkce Kontrola systémových změn.



Režim důvěryhodných aplikací lze nyní povolit bez spuštění analýzy nainstalovaných aplikací.



Nyní je možné vytvářet pravidla brány firewall v oknech upozornění.



Síťovou aktivitu aplikací lze nyní kontrolovat před spuštěním aplikace Kaspersky Internet Security.



Bylo zlepšeno okno Správa prostředků.



Bylo zlepšeno fungování chráněného prohlížeče.



Byla přidána ochrana před neoprávněným záznamem zvukových datových proudů z integrovaných a externích
mikrofonů.

DISTRIBUČNÍ SADA
Aplikaci lze zakoupit jedním z následujících způsobů:


V krabici. Distribuována prostřednictvím prodejen našich partnerů.



V internetovém obchodě. Distribuuje se v internetových prodejnách společnosti Kaspersky Lab (například na
adrese http://www.kaspersky.com v části Internetový obchod) nebo prostřednictvím partnerských společností.

Pokud si zakoupíte aplikaci v krabicové verzi, distribuční sada bude obsahovat tyto položky:


zapečetěnou obálku s instalačním diskem CD, který obsahuje soubory aplikace a dokumentace;



stručnou uživatelskou příručku s aktivačním kódem;



licenční smlouvu, která stanoví podmínky, za nichž můžete aplikaci používat.

Obsah distribuční sady se může v závislosti na regionu, ve kterém je distribuována, lišit.
Pokud si zakoupíte aplikaci Kaspersky Internet Security v internetové prodejně, můžete si ji zkopírovat z webové stránky
prodejny. Informace potřebné k aktivaci aplikace, včetně aktivačního kódu, vám budou zaslány e-mailem po přijetí
platby.

SLUŽBA PRO UŽIVATELE
Při zakoupení licence k aplikaci můžete využívat následující služby po celou dobu trvání licence:


Aktualizace databáze a přístup k novým verzím aplikace.



Konzultace po telefonu nebo e-mailu k problémům souvisejícím s instalací, konfigurací a používáním aplikace.



Upozornění na vydání nových aplikací společností Kaspersky Lab a na nové viry a virové nákazy. Chcete-li tuto
službu využívat, přihlaste se k odběru novinek od společnosti Kaspersky Lab na webu technické podpory.
K problémům týkajícím se operačních systémů, softwaru a technologií jiných subjektů nejsou poskytovány
žádné konzultace.
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HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY
Obecné požadavky:


480 MB volného místa na pevném disku,



jednotka CD-/DVD-ROM (pro instalaci z instalačního disku CD),



přístup k internetu (pro instalaci a aktivaci aplikace a aktualizaci databází a softwarových modulů),



Prohlížeč Microsoft® Internet Explorer® 8.0 nebo novější
Pro přístup k portálu My Kaspersky doporučujeme použít prohlížeč Microsoft Internet Explorer 9.0 nebo novější.



Microsoft Windows® Installer 3.0 nebo novější



Microsoft .NET Framework 4 nebo novější.



Ochrana přístupu k webové kameře je dostupná pouze pro kompatibilní modely webkamer
http://support.kaspersky.com/12001.

Požadavky pro Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 3 nebo novější), Microsoft Windows XP Professional
(Service Pack 3 nebo novější) a Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 nebo novější):


Procesor s rychlostí 1 GHz a vyšší



512 MB volné paměti RAM

Požadavky na systémy Microsoft Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows Vista
Home Premium (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows Vista Business (Service Pack 1 nebo novější),
Microsoft Windows Vista Enterprise (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows Vista Ultimate (Service Pack 1
nebo novější), Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows 7 Home Basic (Service
Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows 7
Professional (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější), Microsoft
Windows 8, Microsoft Windows 8 Pro, Microsoft Windows 8 Enterprise, Microsoft Windows 8.1 (Windows 8.1 Update),
Microsoft Windows 8.1 Pro (Windows 8.1 Update), Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Windows 8.1 Update) a Microsoft
Windows 10 RTM (aplikace Kaspersky Internet Security má omezené funkce (viz oddíl „Omezení a varování" na
straně 107) při instalaci v systému Windows 10 RTM):


Procesor s rychlostí 1 GHz a vyšší



1 GB volné paměti RAM (pro 32bitové operační systémy); 2 GB volné paměti RAM (pro 64bitové operační
systémy)

Požadavky na tablety:


tablet se systémem Microsoft,



Procesor Intel® Celeron® 1,66 GHz nebo rychlejší,



1000 MB volné paměti RAM

Požadavky na netbooky:


Intel Atom™ CPU 1.60 GHz nebo rychlejší,



1024 MB volné paměti RAM



10,1palcový displej s rozlišením obrazovky 1024x600



grafické jádro Intel GMA 950.
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INSTALACE A ODEBRÁNÍ APLIKACE
Tato část obsahuje podrobné pokyny pro instalaci a odstranění aplikace.

V TOMTO ODDÍLE
Standardní postup instalace ...................................................................................................................................... 18
Instalace aplikace z příkazového řádku ..................................................................................................................... 21
Začínáme ................................................................................................................................................................. 22
Upgrade předchozí verze aplikace ............................................................................................................................ 22
Přepnutí z aplikace Kaspersky Internet Security na aplikaci Kaspersky Total Security ................................................. 25
Odebrat aplikaci ....................................................................................................................................................... 27

STANDARDNÍ POSTUP INSTALACE
Kaspersky Internet Security bude v interaktivním režimu do počítače nainstalována pomocí Průvodce instalací.
Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka Zpět a Další. Jakmile průvodce dokončí
svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Dokončit. Činnost průvodce můžete zastavit ve kterémkoli kroku instalace, a
to zavřením okna průvodce.
Má-li aplikace ochraňovat více než jeden počítač (maximální počet počítačů definují podmínky licenční smlouvy s
koncovým uživatelem), je proces instalace stejný pro všechny počítače.
Instalace aplikace Kaspersky Internet Security do počítače:
Z instalačního disku CD spusťte soubor s příponou .exe.
V některých regionech instalační disk CD neobsahuje instalační balíček aplikace. Instalační disk CD obsahuje pouze
soubor automatického spuštění. Jakmile spustíte tento soubor, otevře se okno pro stažení aplikace. V okně pro stažení
aplikace klikněte na tlačítko Stáhnout a nainstalovat. Aplikace Kaspersky Internet Security se stáhne z internetu a
nainstaluje. Pokud se stažení nepodaří, klikněte na odkaz Stáhnout z webu a nainstalovat ručně, jehož
prostřednictvím budete přesměrováni na web, kde si můžete aplikaci stáhnout ručně.
Aplikace se pak nainstaluje pomocí standardního průvodce instalací.
Aplikaci Kaspersky Internet Security lze rovněž nainstalovat po stažení instalačního balíčku z internetu. V takovém
případě zobrazí průvodce instalací pro některé jazyky lokalizace několik dalších kroků instalace.

Společně s aplikací se nainstalují i moduly plug-in pro webové prohlížeče zajišťující bezpečné procházení internetu.

Při prvním spuštění aplikací pro záznam či přehrávání zvuku nebo videa po nainstalování aplikace Kaspersky Internet
Security může dojít k přerušení přehrávání nebo nahrávání zvuku či videa. Je to nutné z důvodu povolení ochrany
přístupu aplikace k zařízením pro záznam zvuku (viz oddíl „O přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku" na
straně 83). Systémová služba, která kontroluje zvukový hardware, se během instalace aplikace restartuje.

18

INSTA LACE

A ODEBRÁNÍ APLIKACE

V TOMTO ODDÍLE
Krok č. 1 Kontrola existence novější verze aplikace ................................................................................................... 19
Krok č. 2 Spuštění instalace aplikace ........................................................................................................................ 19
Krok č. 3 Přečtení licenční smlouvy ........................................................................................................................... 19
Krok č. 4 Prohlášení služby Kaspersky Security Network ........................................................................................... 20
Krok č. 5 Instalace .................................................................................................................................................... 20
Krok č. 6 Dokončení instalace ................................................................................................................................... 20
Krok č. 7 Aktivace aplikace ....................................................................................................................................... 21
Krok č. 8 Registrace uživatele ................................................................................................................................... 21
Krok č. 9 Dokončení aktivace .................................................................................................................................... 21

KROK Č. 1 KONTROLA EXISTENCE NOVĚJŠÍ VERZE APLIKACE
Průvodce instalací před instalací zkontroluje, zda aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab neobsahují novější
verzi aplikace Kaspersky Internet Security.
Pokud průvodce instalací nezjistí přítomnost novější verze aplikace na aktualizačních serverech společnosti Kaspersky
Lab, spustí instalaci aktuální verze.
Pokud průvodce rozpozná novější verzi aplikace Kaspersky Internet Security na aktualizačních serverech společnosti
Kaspersky Lab, nabídne vám její stažení a instalaci do počítače. Doporučuje se nainstalovat novější verzi aplikace,
protože ta obsahuje další vylepšení, která umožňují zajistit spolehlivější ochranu počítače. Odmítnete-li instalaci nové
verze, průvodce zahájí instalaci aktuální verze aplikace. Odsouhlasíte-li instalaci nové verze aplikace, průvodce instalací
zkopíruje soubory z instalačního balíčku do počítače a zahájí instalaci nové verze.

KROK Č. 2 SPUŠTĚNÍ INSTALACE APLIKACE
V tomto kroku průvodce instalací nabídne instalaci aplikace.
Chcete-li v instalaci pokračovat, klikněte na tlačítko Instalovat.
V závislosti na typu instalace a lokalizačním jazyku může průvodce instalací v tomto kroku vyzvat k zobrazení licenční
smlouvy uzavírané mezi vámi a společností Kaspersky Lab a k účasti v programu Kaspersky Security Network.

KROK Č. 3 PŘEČTENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Tento krok průvodce instalací se zobrazuje pro některé lokalizační jazyky při instalaci aplikace Kaspersky Internet
Security z instalačního balíčku staženého z internetu.
V tomto kroku vás průvodce instalací požádá o přečtení textu licenční smlouvy uzavírané mezi vámi a společností
Kaspersky Lab.
Důkladně si prostudujte text licenční smlouvy a v případě ze souhlasíte se všemi podmínkami, klikněte na tlačítko
Přijmout. Poté bude instalace aplikace do počítače pokračovat.
Pokud podmínky licenční smlouvy nepřijmete, aplikace se nenainstaluje.
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KROK Č. 4 PROHLÁŠENÍ SLUŽBY KASPERSKY SECURITY NETWORK
V tomto kroku vás průvodce instalací pozve k účasti na službě Kaspersky Security Network. Účast v tomto programu
představuje odesílání informací společnosti Kaspersky Lab o nových hrozbách zjištěných v počítači, o spouštění aplikací
a stažených podepsaných aplikací i informací o operačním systému. Neshromažďují se, nezpracovávají ani neukládají
žádná vámi poskytnutá osobní data.
Přečtěte si Prohlášení programu Kaspersky Security Network. Pokud souhlasíte se všemi podmínkami, klikněte v okně
průvodce na tlačítko Přijmout.
Pokud se nechcete účastnit programu Kaspersky Security Network, klikněte na tlačítko Odmítnout.
Po přijetí nebo odmítnutí účasti v programu Kaspersky Security Network bude instalace aplikace pokračovat.

KROK Č. 5 INSTALACE
Některé verze aplikace Kaspersky Internet Security jsou distribuovány na základě předplatného a před instalací je nutné
zadat heslo získané od poskytovatele služeb.
Jakmile zadáte heslo, spustí se instalace aplikace.
Instalace aplikace nějakou dobu trvá. Počkejte, až skončí.
Po dokončení instalace průvodce automaticky postoupí do dalšího kroku.
Aplikace Kaspersky Internet Security provádí při instalaci určitý počet kontrol. Tyto kontroly mohou zjistit následující
problémy:


Operační systém nevyhovuje softwarovým požadavkům. Při instalaci průvodce kontroluje tyto skutečnosti:


zda operační systém a aktualizace Service Pack splňují softwarové požadavky,



zda jsou k dispozici všechny nezbytné aplikace,



zda volný diskový prostor postačuje pro instalaci.



zda uživatel instalující aplikaci má oprávnění administrátora

Pokud není některá z výše uvedených podmínek splněna, zobrazí se odpovídající upozornění.


Přítomnost nekompatibilních aplikací v počítači. Jestliže budou zjištěny nekompatibilní aplikace, zobrazí se v
seznamu na obrazovce společně s výzvou, abyste je odebrali. Doporučujeme ručně odebrat všechny aplikace,
které Kaspersky Internet Security nedokáže odebrat automaticky. Při odstraňování nekompatibilních aplikací
budete potřebovat restartovat operační systém. Po restartu bude instalace aplikace Kaspersky Internet Security
automaticky pokračovat.



Přítomnost škodlivých programů v počítači. Pokud je v počítači zjištěn škodlivý program bránící v instalaci
antivirového softwaru, průvodce instalací vás vyzve ke stažení speciálního nástroje Kaspersky Virus Removal
Tool určeného k neutralizaci infekcí.
Jestliže budete souhlasit s instalací tohoto nástroje, průvodce instalací jej stáhne ze serverů Kaspersky Lab a
poté automaticky zahájí instalaci nástroje. Jestliže průvodce nedokáže nástroj stáhnout, budete vyzváni k
samostatnému stažení kliknutím na uvedený odkaz.

KROK Č. 6 DOKONČENÍ INSTALACE
V tomto kroku průvodce informuje o dokončení instalace aplikace. Chcete-li aplikaci Kaspersky Internet Security začít
používat ihned, zaškrtněte políčko Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security a klikněte na tlačítko Dokončit.
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Pokud jste před zavřením průvodce zrušili zaškrtnutí políčka Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security, budete
muset aplikaci spustit ručně.
V některých případech může být k dokončení instalace zapotřebí restartovat operační systém.

KROK Č. 7 AKTIVACE APLIKACE
Průvodce aktivací se spustí při prvním spuštění aplikace Kaspersky Internet Security.
Aktivace je proces uvedení plně funkční verze aplikace do provozu na zadané období.
K dispozici jsou následující možnosti aktivace aplikace Kaspersky Internet Security:


Aktivovat aplikaci. Vyberte tuto volbu, a pokud jste zakoupili licenci k aplikaci, zadejte aktivační kód.
Pokud do vstupního pole zadáte aktivační kód aplikace Kaspersky Anti-Virus nebo Kaspersky Total Security, po
dokončení aktivace se spustí postup přechodu na aplikaci Kaspersky Anti-Virus nebo Kaspersky Total Security.



Aktivovat zkušební verzi aplikace. Tuto možnost aktivace vyberte, chcete-li před rozhodnutím, zda zakoupíte
licenci, nainstalovat zkušební verzi aplikace. Aplikaci se všemi funkcemi můžete používat během krátkého
zkušebního období. Po vypršení platnosti licence není možné zkušební verzi podruhé aktivovat.

Pro aktivaci aplikace je zapotřebí připojení k internetu.

Během aktivace aplikace bude pravděpodobně potřeba se zaregistrovat prostřednictvím portálu My Kaspersky.

KROK Č. 8 REGISTRACE UŽIVATELE
Tento krok není dostupný ve všech verzích aplikace Kaspersky Internet Security.
Registrovaní uživatelé mohou odesílat požadavky službě technické podpory a službě Virus Lab prostřednictvím portálu
My Kaspersky, pohodlně spravovat aktivační kódy a dostávat nejnovější informace o nových aplikacích a akčních
nabídkách společnosti Kaspersky Lab.
Souhlasíte-li s registrací, zadejte své registrační údaje do příslušných polí a kliknutím na tlačítko Další proveďte odeslání
těchto dat společnosti Kaspersky Lab.
V některých případech je ke spuštění aplikace nutné, aby se uživatel registroval.

KROK Č. 9 DOKONČENÍ AKTIVACE
Průvodce zobrazí zprávu, že aplikace Kaspersky Internet Security byla úspěšně aktivována. Dále toto okno zobrazí
informace o aktuálně platné licenci: datum skončení platnosti a počet počítačů pokrytých touto licencí.
V případě, že jste si objednali předplatné, se bude místo data vypršení licence zobrazovat informace o stavu předplatného.
Zavřete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.

INSTALACE APLIKACE Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU
Aplikaci Kaspersky Internet Security lze nainstalovat z příkazového řádku.
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Syntaxe příkazů na příkazovém řádku:
<cesta k souboru instalačního balíčku> [parameters]
Podrobné pokyny a seznam nastavení pro instalaci jsou uvedeny na webu technické podpory
(http://support.kaspersky.com/12002).

ZAČÍNÁME
Aby aplikace Kaspersky Internet Security plně podporovala webové prohlížeče, je nutné v těchto prohlížečích
nainstalovat a povolit rozšíření Ochrana Kaspersky.
Aplikace Kaspersky Internet Security využívá rozšíření Ochrana Kaspersky ke vkládání skriptu na webovou stránku
otevřenou v chráněném prohlížeči. Aplikace tento skript využívá pro interakci s webovou stránkou.
Rozšíření Ochrana Kaspersky je instalováno v následujících webových prohlížečích:


Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0 a 11.0
Prohlížeč Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 s novým uživatelským rozhraním systému Windows není
podporován.



Mozilla™ Firefox™ 31.x a novější



Google Chrome™ 36.x a novější
Prohlížeče Google Chrome 37.x a 38.x podporuje aplikace Kaspersky Internet Security jak v 32bitových, tak
64bitových operačních systémech.

Rozšíření Ochrana Kaspersky je instalováno do webových prohlížečů během instalace aplikace Kaspersky Internet
Security.
Po nainstalování aplikace Kaspersky Internet Security musíte povolit rozšíření Ochrana Kaspersky:


Chcete-li povolit rozšíření ve webovém prohlížeči Mozilla Firefox, musíte umožnit instalaci rozšíření v okně
webového prohlížeče.



V prohlížeči Google Chrome musíte umožnit povolení rozšíření Ochrana Kaspersky. Odmítnete-li toto rozšíření
povolit, budete muset rozšíření Ochrana Kaspersky nainstalovat a povolit ručně později z webu Chrome™ nebo
ze stránky na webu technické podpory (http://support.kaspersky.com/interactive/google/en/kis2016plugin).

Ve webovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer je rozšíření Ochrana Kaspersky povoleno automaticky.

UPGRADE PŘEDCHOZÍ VERZE APLIKACE
Instalace nové verze aplikace Kaspersky Internet Security přes předchozí verzi aplikace Kaspersky
Internet Security
Pokud je v počítači nainstalovaná předchozí verze aplikace Kaspersky Internet Security, můžete ji upgradovat na
nejnovější verzi. Pokud máte platnou licenci k dřívější verzi aplikace Kaspersky Internet Security, nebude nutné aplikaci
aktivovat. Průvodce instalací automaticky načte informace o licenci k předchozí verzi aplikace Kaspersky Internet
Security a použije je během instalace nové verze této aplikace.
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Instalace nové verze aplikace Kaspersky Internet Security přes předchozí verzi aplikace Kaspersky
Anti-Virus
Pokud do počítače, ve kterém je již nainstalována předchozí verze aplikace Kaspersky Anti-Virus s aktuální licencí,
nainstalujete novou verzi aplikace Kaspersky Internet Security, Průvodce aktivací vás vyzve k výběru jedné z
následujících možností:


Používat aplikaci Kaspersky Anti-Virus i nadále s aktuální licencí. V tomto případě se spustí Průvodce migrací.
Po dokončení průvodce migrací bude v počítači nainstalována nová verze aplikace Kaspersky Anti-Virus.
Aplikaci Kaspersky Anti-Virus můžete používat do skončení platnosti licence pro předchozí verzi aplikace
Kaspersky Anti-Virus.



Pokračovat v instalaci nové verze aplikace Kaspersky Internet Security V takovém případě bude aplikace
nainstalována a aktivována podle standardního scénáře.

Kaspersky Internet Security bude v interaktivním režimu do počítače nainstalována pomocí Průvodce instalací.
Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka Zpět a Další. Jakmile průvodce dokončí
svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Dokončit. Činnost průvodce můžete zastavit ve kterémkoli kroku instalace, a
to zavřením okna průvodce.
Má-li aplikace ochraňovat více než jeden počítač (maximální počet počítačů definují podmínky licenční smlouvy s
koncovým uživatelem), je proces instalace stejný pro všechny počítače.
Instalace aplikace Kaspersky Internet Security do počítače:
Z instalačního disku CD spusťte soubor s příponou .exe.
V některých regionech instalační disk CD neobsahuje instalační balíček aplikace. Instalační disk CD obsahuje pouze
soubor automatického spuštění. Jakmile spustíte tento soubor, otevře se okno pro stažení aplikace. V okně pro stažení
aplikace klikněte na tlačítko Stáhnout a nainstalovat. Aplikace Kaspersky Internet Security se stáhne z internetu a
nainstaluje. Pokud se stažení nepodaří, klikněte na odkaz Stáhnout z webu a nainstalovat ručně, jehož
prostřednictvím budete přesměrováni na web, kde si můžete aplikaci stáhnout ručně.
Aplikace se pak nainstaluje pomocí standardního průvodce instalací.
Aplikaci Kaspersky Internet Security lze rovněž nainstalovat po stažení instalačního balíčku z internetu. V takovém
případě zobrazí průvodce instalací pro některé jazyky lokalizace několik dalších kroků instalace.

Společně s aplikací se nainstalují i moduly plug-in pro webové prohlížeče zajišťující bezpečné procházení internetu.

Při prvním spuštění aplikací pro záznam či přehrávání zvuku nebo videa po nainstalování aplikace Kaspersky Internet
Security může dojít k přerušení přehrávání nebo nahrávání zvuku či videa. Je to nutné z důvodu povolení ochrany
přístupu aplikace k zařízením pro záznam zvuku (viz oddíl „O přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku" na
straně 83). Systémová služba, která kontroluje zvukový hardware, se během instalace aplikace restartuje.
Na tuto funkci se vztahují určitá omezení (viz část „Omezení a varování" na straně 107).
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KROK Č. 1 KONTROLA EXISTENCE NOVĚJŠÍ VERZE APLIKACE
Průvodce instalací před instalací zkontroluje, zda aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab neobsahují novější
verzi aplikace Kaspersky Internet Security.
Pokud průvodce instalací nezjistí přítomnost novější verze aplikace na aktualizačních serverech společnosti Kaspersky
Lab, spustí instalaci aktuální verze.
Pokud průvodce rozpozná novější verzi aplikace Kaspersky Internet Security na aktualizačních serverech společnosti
Kaspersky Lab, nabídne vám její stažení a instalaci do počítače. Doporučuje se nainstalovat novější verzi aplikace,
protože ta obsahuje další vylepšení, která umožňují zajistit spolehlivější ochranu počítače. Odmítnete-li instalaci nové
verze, průvodce zahájí instalaci aktuální verze aplikace. Odsouhlasíte-li instalaci nové verze aplikace, průvodce instalací
zkopíruje soubory z instalačního balíčku do počítače a zahájí instalaci nové verze.

KROK Č. 2 SPUŠTĚNÍ INSTALACE APLIKACE
V tomto kroku průvodce instalací nabídne instalaci aplikace.
Chcete-li v instalaci pokračovat, klikněte na tlačítko Instalovat.
V závislosti na typu instalace a lokalizačním jazyku může průvodce instalací v tomto kroku vyzvat k zobrazení licenční
smlouvy uzavírané mezi vámi a společností Kaspersky Lab a k účasti v programu Kaspersky Security Network.

KROK Č. 3 PŘEČTENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Tento krok průvodce instalací se zobrazuje pro některé lokalizační jazyky při instalaci aplikace Kaspersky Internet
Security z instalačního balíčku staženého z internetu.
V tomto kroku vás průvodce instalací požádá o přečtení textu licenční smlouvy uzavírané mezi vámi a společností
Kaspersky Lab.
Důkladně si prostudujte text licenční smlouvy a v případě ze souhlasíte se všemi podmínkami, klikněte na tlačítko
Přijmout. Poté bude instalace aplikace do počítače pokračovat.
Pokud podmínky licenční smlouvy nepřijmete, aplikace se nenainstaluje.

KROK Č. 4 PROHLÁŠENÍ SLUŽBY KASPERSKY SECURITY NETWORK
V tomto kroku vás průvodce instalací pozve k účasti na službě Kaspersky Security Network. Účast v tomto programu
představuje odesílání informací společnosti Kaspersky Lab o nových hrozbách zjištěných v počítači, o spouštění aplikací
a stažených podepsaných aplikací i informací o operačním systému. Neshromažďují se, nezpracovávají ani neukládají
žádná vámi poskytnutá osobní data.
Přečtěte si Prohlášení programu Kaspersky Security Network. Pokud souhlasíte se všemi podmínkami, klikněte v okně
průvodce na tlačítko Přijmout.
Pokud se nechcete účastnit programu Kaspersky Security Network, klikněte na tlačítko Odmítnout.
Po přijetí nebo odmítnutí účasti v programu Kaspersky Security Network bude instalace aplikace pokračovat.

KROK Č. 5 INSTALACE
Některé verze aplikace Kaspersky Internet Security jsou distribuovány na základě předplatného a před instalací je nutné
zadat heslo získané od poskytovatele služeb.
Jakmile zadáte heslo, spustí se instalace aplikace.
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Instalace aplikace nějakou dobu trvá. Počkejte, až skončí.
Po dokončení instalace průvodce automaticky postoupí do dalšího kroku.
Aplikace Kaspersky Internet Security provádí při instalaci určitý počet kontrol. Tyto kontroly mohou zjistit následující
problémy:


Operační systém nevyhovuje softwarovým požadavkům. Při instalaci průvodce kontroluje tyto skutečnosti:


zda operační systém a aktualizace Service Pack splňují softwarové požadavky,



zda jsou k dispozici všechny nezbytné aplikace,



zda volný diskový prostor postačuje pro instalaci.



zda uživatel instalující aplikaci má oprávnění administrátora

Pokud není některá z výše uvedených podmínek splněna, zobrazí se odpovídající upozornění.


Přítomnost nekompatibilních aplikací v počítači. Jestliže budou zjištěny nekompatibilní aplikace, zobrazí se v
seznamu na obrazovce společně s výzvou, abyste je odebrali. Doporučujeme ručně odebrat všechny aplikace,
které Kaspersky Internet Security nedokáže odebrat automaticky. Při odstraňování nekompatibilních aplikací
budete potřebovat restartovat operační systém. Po restartu bude instalace aplikace Kaspersky Internet Security
automaticky pokračovat.



Přítomnost škodlivých programů v počítači. Pokud je v počítači zjištěn škodlivý program bránící v instalaci
antivirového softwaru, průvodce instalací vás vyzve ke stažení speciálního nástroje Kaspersky Virus Removal
Tool určeného k neutralizaci infekcí.
Jestliže budete souhlasit s instalací tohoto nástroje, průvodce instalací jej stáhne ze serverů Kaspersky Lab a
poté automaticky zahájí instalaci nástroje. Jestliže průvodce nedokáže nástroj stáhnout, budete vyzváni k
samostatnému stažení kliknutím na uvedený odkaz.

KROK Č. 6 DOKONČENÍ INSTALACE
V tomto kroku průvodce informuje o dokončení instalace aplikace.
Po instalaci aplikace restartujte operační systém.
Je-li zaškrtnuto políčko Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security, dojde po restartu počítače k automatickému
spuštění aplikace.
Pokud jste před zavřením průvodce zrušili zaškrtnutí políčka Spustit aplikaci Kaspersky Internet Security, budete
muset aplikaci spustit ručně.

PŘEPNUTÍ Z APLIKACE KASPERSKY INTERNET SECURITY
NA APLIKACI KASPERSKY TOTAL SECURITY
Kaspersky Internet Security umožňuje přepnout na aplikaci Kaspersky Total Security bez stahování nebo instalace
dalšího softwaru.
Ve srovnání s aplikací Kaspersky Internet Security nabízí aplikace Kaspersky Total Security řadu dalších funkcí:


Zálohování a obnovení. Funkce automatického plánování zálohování umožňuje ukládat data na vyměnitelné
nebo síťové jednotky nebo do online úložiště.



Zabezpečení osobních údajů identity. Údaje o vaší identitě chrání šifrování dat. Soubory můžete umístit do
datových trezorů a po zamčení k nim zamezit neoprávněný přístup.
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Ochrana heslem. Aplikace Kaspersky Password Manager chrání vaše ověřovací údaje online. Umožňuje uložit
uživatelská jména a hesla do trezoru a automaticky vyplňovat pole ve webových formulářích.



Správa zařízení Kaspersky. Funkce Správa zařízení Kaspersky umožňuje provádět vzdálenou správu ochrany
počítače.

Chcete-li vyzkoušet funkce aplikace Kaspersky Total Security, můžete dočasně přejít na její zkušební verzi, nebo si
zakoupit licenci a začít aplikaci Kaspersky Total Security ihned používat.

V TOMTO ODDÍLE
Dočasné používání aplikace Kaspersky Total Security ............................................................................................... 26
Přepnutí na trvalé používání aplikace Kaspersky Total Security ................................................................................. 27

DOČASNÉ POUŽÍVÁNÍ APLIKACE KASPERSKY TOTAL SECURITY
Chcete-li vyzkoušet funkce aplikace Kaspersky Total Security, můžete dočasně přejít na její zkušební verzi. Poté si
můžete případně zakoupit licenci pro její další používání.
Dočasné přepnutí na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části okna otevřete okno Nástroje.

3.

V okně Další nástroje klikněte na odkaz Přepnout na aplikaci Kaspersky Total Security a spusťte průvodce
migrací.

4.

V okně průvodce migrací, které se otevře, klikněte na tlačítko Zkušební verze.

5.

Postupujte podle pokynů průvodce.

V případě používání aplikace Kaspersky Anti-Virus v určitých regionech nebo na základě předplatného neumožňuje
přechod na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security. V takovém případě není položka Přepnout na aplikaci
Kaspersky Total Security zobrazena.

Krok č. 1. Spuštění upgradu
V tomto kroku průvodce zobrazí zprávu s informací, že byly splněny všechny předpoklady nutné pro migraci na
zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security. Chcete-li pokračovat v průvodci, klikněte na tlačítko
Pokračovat.

Krok č. 2. Odebrání nekompatibilních aplikací
V tomto kroku průvodce vyhledá v počítači jakékoli nainstalované aplikace, které nejsou s aplikací Kaspersky
Total Security kompatibilní. Pokud průvodce takové nenajde, automaticky postoupí k dalšímu kroku. Pokud
takové aplikace najde, vypíše je do seznamu a vyzve k jejich odinstalaci.
Po odinstalaci nekompatibilních aplikací bude zřejmě potřeba restartovat operační systém. Po restartu se
průvodce automaticky spustí a pokračuje v migraci na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security.

Krok č. 3. Přepnutí na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security
V tomto kroku průvodce připraví součásti aplikace Kaspersky Total Security na používání, což může chvíli trvat.
Jakmile se proces dokončí, průvodce automaticky přejde k dalšímu kroku.
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Krok č. 4. Restartování aplikace
V tomto kroku migrace na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security je nutné aplikaci ukončit a znovu
spustit. Toho dosáhnete kliknutím na tlačítko Konec v okně průvodce.

Krok č. 5. Dokončení aktivace
Po restartování aplikace se otevře okno Správa licence aplikace Kaspersky Total Security s informacemi o délce doby,
po kterou je možné používat danou zkušební verzi.
Pokud v době, kdy přepínáte na aplikaci Kaspersky Total Security, ještě neskončila platnost licence k aplikaci Kaspersky
Internet Security, můžete nadále používat aplikaci Kaspersky Internet Security pod touto licencí na jiném počítači.

PŘEPNUTÍ NA TRVALÉ POUŽÍVÁNÍ APLIKACE KASPERSKY TOTAL
SECURITY
Pokud chcete přejít k trvalému používání aplikace Kaspersky Total Security, je nutné zakoupit licenci pro aplikaci
Kaspersky Total Security a poté danou aplikaci aktivovat (viz část "Aktivace aplikace" na straně 35).
Postup nákupu licence pro aplikaci Kaspersky Total Security:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části okna otevřete okno Nástroje.

3.

Klikněte na odkaz Přepnout na aplikaci Kaspersky Total Security a spusťte průvodce migrací.

4.

Kliknutím na odkaz Zakoupit aktivační kód přejdete na web obchodu Kaspersky Lab eStore nebo partnerské
společnosti, kde můžete zakoupit licenci na produkt Kaspersky Total Security.

V případě používání aplikace Kaspersky Anti-Virus v určitých regionech nebo na základě předplatného neumožňuje
přechod na zkušební verzi aplikace Kaspersky Total Security. V takovém případě není položka Přepnout na aplikaci
Kaspersky Total Security zobrazena.

ODSTRANĚNÍ APLIKACE
Po odebrání aplikace Kaspersky Internet Security nebudou váš počítač ani osobní data chráněny.
Aplikaci Kaspersky Internet Security lze odinstalovat pomocí průvodce instalací.
Spuštění průvodce:
V nabídce Spustit vyberte položku Všechny programy  Kaspersky Internet Security  Odebrat aplikaci
Kaspersky Internet Security.

V TOMTO ODDÍLE
Krok č. 1 Zadání hesla k odebrání aplikace ............................................................................................................... 28
Krok č. 2 Uložení dat pro pozdější použití .................................................................................................................. 28
Krok č. 3 Potvrzení odebrání aplikace ....................................................................................................................... 28
Krok č. 4 odstranění aplikace. Dokončení odstranění ................................................................................................. 28
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KROK Č. 1 ZADÁNÍ HESLA K ODEBRÁNÍ APLIKACE
Chcete-li odebrat aplikaci Kaspersky Internet Security, je potřeba zadat heslo pro přístup k nastavení aplikace. Pokud z
jakéhokoli důvodu heslo zadat nemůžete, odebrání aplikace nebude možné.
Tento krok se zobrazí, pouze pokud bylo pro případ odebrání aplikace nastaveno heslo.

KROK Č. 2 ULOŽENÍ DAT PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
V této chvíli můžete určit, která z dat používaných aplikací chcete zachovat pro pozdější použití při příští instalaci
aplikace (např. novější verze aplikace).
Ve výchozím nastavení aplikace nabídne uložení informací o licenci.
Chcete-li uložit data k budoucímu použití, zaškrtněte políčko vedle typů údajů, které chcete uložit:


Licenční informace je sada dat, díky níž není potřeba aplikaci během následujících instalací aktivovat, ale je
možné ji používat na základě aktuální licence, pokud platnost licence neskončí dříve, než zahájíte instalaci.



Soubory v karanténě jsou soubory zkontrolované aplikací a přesunuté do karantény.
Po odebrání aplikace Kaspersky Internet Security z počítače budou soubory přesunuté do karantény
nedostupné. K provedení operací s těmito soubory je nutné nainstalovat aplikaci Kaspersky Internet Security.



Operační nastavení aplikace jsou hodnoty nastavení aplikace zvolené při konfiguraci.
Kaspersky Lab nezaručuje podporu nastavení starších verzí aplikace. Po instalaci nové verze doporučujeme
zkontrolovat správnost nastavení.
Nastavení ochrany lze rovněž exportovat zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku:
avp.com EXPORT <název_souboru>



Data iChecker se skládají ze souborů obsahujících informace o objektech, které již byly pomocí technologie
iChecker zkontrolovány.



Databáze Anti-Spam – databáze obsahující vzory nevyžádaných zpráv přidaných uživatelem.



Šifrování dat jsou soubory umístěné do úložiště pomocí funkce Šifrování dat.

KROK Č. 3 POTVRZENÍ ODEBRÁNÍ APLIKACE
Protože odebrání aplikace ohrožuje bezpečnost počítače a vašich osobních dat, budete požádáni o potvrzení vašeho
úmyslu odstranit aplikaci. Pro tento účel klikněte na tlačítko Odebrat.

KROK Č. 4 ODSTRANĚNÍ APLIKACE. DOKONČENÍ ODSTRANĚNÍ
V tomto kroku průvodce odstraní aplikaci z vašeho počítače. Vyčkejte, dokud se odstraňování nedokončí.
Po odebrání aplikace Kaspersky Internet Security můžete uvést důvod svého rozhodnutí odebrat aplikaci v komentáři na
webu společnosti Kaspersky Lab. Stačí kliknutím na tlačítko Vyplnit formulář přejít na web společnosti.
Tato funkce nemusí být v některých oblastech k dispozici.
Během odebrání aplikace je potřeba restartovat operační systém. Zrušíte-li okamžitý restart, bude dokončení odstranění
odloženo do okamžiku, kdy bude operační systém restartován nebo kdy bude počítač vypnut a znovu zapnut.
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POSKYTOVÁNÍ LICENCE NA APLIKACI
Tato část pojednává o hlavních aspektech správy licencí k aplikaci.

V TOMTO ODDÍLE
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O licenci ................................................................................................................................................................... 29
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O předplatném.......................................................................................................................................................... 32
O poskytování dat..................................................................................................................................................... 33
Zakoupení licence .................................................................................................................................................... 35
Aktivace aplikace...................................................................................................................................................... 35
Obnovení licence ...................................................................................................................................................... 36

O LICENČNÍ SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM
(EULA)
Licenční smlouva s koncovým uživatelem je závazná smlouva mezi vámi a společností AO Kaspersky Lab, která
stanovuje podmínky, za kterých můžete používat tuto aplikaci.
Než začnete aplikaci používat, podmínky licenční smlouvy si pozorně přečtěte.
Předpokládá se, že přijmete podmínky licenční smlouvy potvrzením souhlasu s touto smlouvou při instalaci aplikace.
Jestliže podmínky licenční smlouvy nepřijmete, musíte přerušit instalaci aplikace a aplikaci nepoužívat.

O LICENCI
Licence je časově omezené právo k používání aplikace, jež se uděluje v souladu Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem. Licence souvisí s jedinečným kódem, který máte pro aktivaci vaší kopie aplikace Kaspersky Internet Security.
Licence vás opravňuje ke službám těchto druhů:


Právo na používání aplikace na jednom či více zařízeních.
Počet zařízení, na nichž můžete aplikaci používat, je specifikován v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem.



Pomoc od technické podpory společnosti Kaspersky Lab.



Další služby od společnosti Kaspersky Lab nebo jejích partnerů poskytované během platnosti licence (viz oddíl
„Služby pro uživatele" na straně 16).
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Chcete-li s aplikaci pracovat, je nutné zakoupit licenci k jejímu používání.
Licence má omezenou dobu platnosti. Po uplynutí platnosti licence může následovat dodatečná lhůta, během které
můžete bez omezení používat všechny funkce aplikace.
Pokud jste licenci neobnovili (viz oddíl „Obnovení licence" na straně 36), může aplikace po uplynutí dodatečné lhůty
přejít do režimu omezené funkčnosti (viz oddíl „O režimu omezené funkčnosti" na straně 30). Některé funkce aplikace
nejsou v režimu omezené ochrany dostupné. Trvání režimu omezené ochrany závisí na vašem regionu a licenčních
podmínkách. Po skončení platnosti režimu omezené ochrany nebudou dostupné žádné funkce aplikace. Informace
o dodatečné lhůtě a režimu omezené funkčnosti lze nalézt v okně Správa licence, které se otevře po kliknutí na odkaz
Licence ve spodní části hlavního okna.
V zájmu zajištění maximální ochrany vašeho počítače před veškerými hrozbami zabezpečení vám doporučujeme obnovit
licenci před uplynutím její platnosti.
Před zakoupením licence můžete získat bezplatnou zkušební verzi aplikace Kaspersky Internet Security. Zkušební verze
aplikace Kaspersky Internet Security je funkční během krátkého zkušebního období. Po uplynutí zkušebního období
budou všechny funkce aplikace Kaspersky Internet Security deaktivovány. Budete-li chtít pokračovat v používání
aplikace, bude potřeba zakoupit licenci.
Pokud si nepřejete obnovit ochranu počítače, můžete aplikaci Kaspersky Internet Security odebrat (viz oddíl „Odstranění
aplikace" na straně 27).

O REŽIMU OMEZENÉ FUNKČNOSTI
V tabulce níže jsou zobrazeny dostupné a nedostupné funkce, pokud aplikace Kaspersky Internet Security funguje v
režimu omezené funkčnosti. Pokud je hodnota ve sloupci Režim omezené funkčnosti "ano", znamená to, že příslušná
funkce je v režimu omezené funkčnosti dostupná. Pokud je hodnota ve sloupci Režim omezené funkčnosti "ne",
příslušná funkce je nedostupná. Další informace jsou uvedeny ve sloupci Omezení.
Tabulka 2.

FUNKCE

Fungování aplikace Kaspersky Internet Security v režimu omezené funkčnosti

OMEZENÍ

REŽIM OMEZENÉ FUNKČNOSTI

File Anti-Virus
Antivirová kontrola

ano
Kontrolu lze spustit ručně. Plánovaná
kontrola a kontrola nastavení nejsou
dostupné.

Kontrola zranitelnosti
Aktualizace databází a programových
modulů

ano

ne
Nastavení nelze nakonfigurovat.

Ochrana před adwarem a spywarem

ano
ano

Web Anti-Virus

Funguje s omezeními.

ano

Mail Anti-Virus

Funguje s omezeními.

ano

IM Anti-Virus

Funguje s omezeními.

ano

Heuristická analýza

Funguje s omezeními.

ano

Ochrana před rootkity

ne

Automatická prevence zneužití

ne

System Watcher

ne

Ochrana před phishingem

ano

Kontrola reputace souborů a odkazů ve
službě Kaspersky Security Network

Funguje s omezeními.

ano

Připojení k webovým službám
společnosti Kaspersky Lab

Funguje s omezeními.

ano
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Kaspersky URL poradce,

ne

Zadávání ze zabezpečené klávesnice

ne

Rescue Disk

Lze stáhnout z rozhraní aplikace.

ano

Ochrana nastavení aplikace heslem

Funguje s omezeními.

ano

Výkon

Nastavení výkonu aplikace lze
nakonfigurovat.

ano

Správce úloh

Správce úloh zobrazuje pouze výsledky
kontroly bez poskytování nástrojů pro
ovládání kontroly nebo její nastavení.

ano

Herní profil

Funguje s omezeními.

ano

Hrozby a výjimky

Funguje s omezeními.

ano

Sebeobrana

Funguje s omezeními.

ano

Karanténa

Funguje s omezeními.

ano

Upozornění

Nakonfigurovat lze pouze nastavení, které
ovládá doručování reklamních sdělení od
společnosti Kaspersky Lab.

ano

"Chránit přítele"

Všechny funkce účasti v programu Chránit
přítele jsou dostupné.

ano

Konfigurace vzhledu aplikace

Funguje s omezeními.

ano

Můj účet Kaspersky
Řešení potíží Microsoft Windows

ano
Funguje s omezeními.

ano

Kontrola aplikací

ne

Brána firewall

ne

Sledování sítě

ne

Blokování síťových útoků

ne

Anti-Spam

ne

Anti-Banner

ne

Ochrana financí

ne

Bezpečné hledání

ne

Soukromé procházení

ne

Mazání soukromých údajů

ne

Rodičovská kontrola

ne

Ochrana přístupu k webové kameře

ne

Upozornění o připojení nezabezpečené
Wi-Fi sítě

ne

Řešení potíží Microsoft Windows

ne

Kontrola systémových změn

ne

O AKTIVAČNÍM KÓDU
Aktivační kód je kód, který obdržíte při zakoupení licence aplikace Kaspersky Internet Security. Tento kód je zapotřebí
pro aktivaci aplikace.
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Aktivační kód je jedinečná posloupnost dvaceti čísel a písmen latinské abecedy ve formátu xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.
Aktivační kód můžete získat několika způsoby, podle toho, jak jste aplikaci zakoupili:


Při nákupu krabicové verze aplikace Kaspersky Internet Security je aktivační kód součástí manuálu nebo obalu
obsahujícího instalační disk CD.



Pokud si aplikaci Kaspersky Internet Security zakoupíte v internetovém obchodě, aktivační kód obdržíte emailem na adresu, kterou jste uvedli v objednávce.



Pokud se účastníte programu Chránit přítele (viz oddíl „Účast v programu Chránit přítele" na straně 97), můžete
výměnou za bonusové body obdržet bonusový aktivační kód.

Odpočet licenčního období začíná od data aktivace aplikace. Pokud jste zakoupili licenci určenou k použití aplikace
Kaspersky Internet Security na několika zařízeních, začíná platnost licence běžet od prvního použití aktivačního kódu.
Pokud po aktivaci aplikace ztratíte nebo omylem odstraníte aktivační kód, obraťte se na technickou podporu společnosti
Kaspersky Lab, kde jej můžete znovu obnovit (http://support.kaspersky.com).

O PŘEDPLATNÉM
Předplatné aplikace Kaspersky Internet Security slouží k nastavení používání aplikace s vybraným parametry (datum
uplynutí platnosti a počet chráněných zařízení). Předplatné aplikace Kaspersky Internet Security lze získat od
poskytovatele služeb (například od poskytovatele internetových služeb). Předplatné můžete pozastavit a obnovit,
automaticky prodloužit nebo zrušit. Správu předplatného můžete provádět prostřednictvím stránky svého osobního účtu
na webu poskytovatele služeb.
Prodejci mohou nabízet dva typy předplatného aplikace Kaspersky Internet Security: předplatné aktualizací a předplatné
aktualizací a ochrany.
Předplatné může být omezené (například na jeden rok) nebo neomezené (bez data skončení platnosti). Chcete-li
pokračovat v používání aplikace Kaspersky Internet Security po uplynutí omezeného předplatného, bude potřeba je
prodloužit. Neomezené předplatné se obnovuje automaticky, dokud poskytovateli služeb řádně platíte předem.
Po skončení platnosti omezeného předplatného máte k dispozici lhůtu na obnovení předplatného. Funkčnost aplikace
během této doby zůstává beze změny.
Pokud předplatné před skončením této lhůty neobnovíte, dojde k ukončení aktualizací databází aplikace Kaspersky
Internet Security (v případě předplatného aktualizací), ukončení komunikace s aplikací Kaspersky Security Network a
rovněž k ukončení ochrany počítače a spouštění úloh kontroly (v případě předplatného aktualizací a ochrany).
Chcete-li používat aplikaci Kaspersky Internet Security na základě předplatného, je potřeba použít aktivační kód
obdržený od poskytovatele služeb. V některých případech lze aktivační kód stáhnout a použít automaticky. Při používání
aplikace na základě předplatného nelze použit k prodloužení licence jiný aktivační kód. Další aktivační kód lze použít až
po skončení předplatného.
Pokud registrujete předplatné, ale používáte již aplikaci Kaspersky Internet Security s aktuální licencí, bude aplikace
Kaspersky Internet Security po registraci používána na základě předplatného. Aktivační kód, se kterým jste aplikaci
aktivovali, můžete poté použit v jiném počítači.
Chcete-li předplatné zrušit, kontaktujte dodavatele, od kterého jste aplikaci Kaspersky Internet Security zakoupili.
V závislosti na poskytovateli předplatného se může sada možností správy předplatného lišit. Je rovněž možné, že vám
nebude poskytnuta dodatečná lhůta, během které si můžete předplatné prodloužit.
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O POSKYTOVÁNÍ DAT
Chcete-li zvýšit úroveň ochrany, souhlasíte, že po přijetí ustanovení licenční smlouvy budete společnosti Kaspersky Lab
automaticky poskytovat následující informace:


informace o kontrolních součtech zpracovávaných souborů (MD5, sha256),



informace nezbytné k posouzení reputace adres URL,



statistika použití upozornění aplikace,



statistické údaje o ochraně před nevyžádanou poštou,



data o aktivaci a používané verzi aplikace Kaspersky Internet Security,



informace o licenci nainstalované verze aplikace Kaspersky Internet Security



informace o typech zjištěných hrozeb,



informace o momentálně používaných digitálních certifikátech a informace nezbytné k ověření jejich pravosti,



podrobnosti o provozu aplikace a licence nutné ke konfiguraci zobrazení obsahu důvěryhodných webových
adres,



informace o nainstalované verzi operačního systému, název počítače v síti a uživatelský účet,



informace týkající se aktivity uživatele na počítači (datum a čas aktivity, spuštěné procesy, aktivní okna),



informace o navštívených webových stránkách a dotazech zadaných do vyhledávače prostřednictvím
prohlížeče,



informace o hardwaru a softwaru nainstalovaném v počítači;

Pokud během instalace aplikace Kaspersky Internet Security dojde k chybě, souhlasíte, že společnosti Kaspersky Lab
automaticky poskytnete informace o kódu chyby, instalačním balíčku, který používáte, a počítači.
Svou účastí v programu Kaspersky Security Network (informace naleznete v části „Účast ve službě Kaspersky Security
Network" na straně 95) vyjadřujete souhlas s automatickým zasíláním následujících informací souvisejících s používáním
aplikace Kaspersky Internet Security z vašeho počítače do společnosti Kaspersky Lab:


informace o hardwaru a softwaru nainstalovaném v počítači;



informace o stavu antivirové ochrany počítače a veškerých pravděpodobně infikovaných objektech a
rozhodnutích provedených v souvislosti s těmito objekty;



informace o stažených a spouštěných aplikacích;



Informace o chybách a používání rozhraní aplikace Kaspersky Internet Security



údaje o aplikaci včetně její verze, informace o souborech stažených softwarových modulů a verzích aktuálních
databází aplikace;



informace o provozu komponenty Soukromé procházení;



informace o datu a času vytvoření a úpravy souborů, pokud jsou vystaveny vyššímu riziku zneužití pachatelem;



statistické údaje o aktualizacích a připojeních k serverům společnosti Kaspersky Lab;



informace o aktuálně používaném bezdrátovém připojení;
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Statistika o prodlevách způsobených aplikací Kaspersky Internet Security v době, kdy uživatel používá aplikace
nainstalované v počítači



soubory, které mohou pachatelé trestných činů využít k poškození počítače, nebo fragmenty takových souborů
včetně souborů, na které odkazují škodlivé odkazy.

Pro účely prevence a vyšetřování incidentů souhlasíte s tím, že budete společnosti Kaspersky Lab odesílat spustitelné
i nespustitelné důvěryhodné soubory, segmenty operační paměti, zaváděcí sektory operačního systému a zprávy
o aktivitě aplikací, které obsahují:


informace o spuštěných procesech a službách včetně kontrolních součtů (MD5) souboru procesu nebo služby,
názvu a velikosti souboru, cesty k souboru, názvů a cest souborů, k nimž proces přistupoval, názvů a hodnot
klíčů registru, k nimž proces přistupoval, segmentů operační paměti, webových adres a adres IP, k nimž proces
přistupoval;



Název účtu použitého ke spuštění procesu, název počítače, na němž byl spuštěn, záhlaví oken procesu, ID
antivirových databází, název hrozby zjištěné podle klasifikace Kaspersky Lab, jedinečné ID licence, datum
ukončení platnosti a typ licence, verze operačního systému a opravné sady instalované na počítači a místní
čas.

V zájmu zlepšení výkonu aplikace Kaspersky Internet Security souhlasíte s poskytnutím následujících informací
společnosti Kaspersky Lab:


unformace o procesu, který útočí na sebeobranu aplikace Kaspersky Internet Security;



ID procesu, který je cílem útoku.



ID události, která vyvolala pád aplikace instalované na počítači.



informace o operačním systému v době výpadku systému;



název souboru s kořenovým indexem databází, jeho datum a čas, sekundární soubory s indexem a jejich data
a časy pro konkrétní kategorie aktualizace, názvy konkrétních souborů z kategorií aktualizace a jejich kontrolní
součty pro databáze, které byly staženy nebo které jsou stahovány;



informace o souboru NativeImage: typ, název a kontrolní součet souboru (MD5 a SHA256);



informace o provozu komponenty Soukromé procházení včetně webové adresy přidané či odebrané uživatelem
v seznamu vyloučení, atributu webové adresy přidané nebo odebrané v seznamu vyloučení a ID nastavení
komponenty;



informace o komponentě System Watcher;



ID kategorie měněného nastavení operačního systému, ID typu změny nastavení, název prohlížeče, k němuž
nastavení patří, pokud byly rozpoznány změny tohoto nastavení operačního systému.

Informace, které se odesílají společnosti Kaspersky Lab, lze ukládat v počítači až 7 dnů od doby vytvoření. Informace
jsou po sedmi dnech trvale odebrány. Datové položky jsou uchovávány v interním chráněném úložišti. Maximální objem
uchovávaných dat je 30 MB.
Dále souhlasíte s automatickým odesíláním souborů (nebo částí souborů) s vyšším rizikem zneužití pachateli k
poškození počítače nebo dat uživatele společnosti Kaspersky Lab k další kontrole.
Společnost Kaspersky Lab používá veškeré přijaté informace v anonymizované podobě a pouze pro účely všeobecné
statistiky. Souhrnné statistické údaje jsou generovány automaticky z původních získaných informací a neobsahují žádná
osobní data ani jiné důvěrné informace. Původní přijaté informace budou zlikvidovány při zahájení shromažďování
nových informací (jednou ročně). Souhrnné statistické údaje se ukládají na dobu neurčitou.
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ZAKOUPENÍ LICENCE
Můžete zakoupit licenci nebo obnovit stávající licenci. Pokud si zakoupíte licenci, obdržíte aktivační kód, který se používá
k aktivaci aplikace (viz oddíl „Aktivace aplikace" na straně 35).
Chcete-li získat licenci, postupujte takto:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Jedním z následujících způsobů otevřete okno Správa licence:

3.



Pokud není aplikace aktivovaná, kliknutím na odkaz Chybí licence v dolní části hlavního okna.



Pokud je aplikace aktivovaná, kliknutím na odkaz Licence v dolní části hlavního okna.

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Zakoupit aktivační kód.

Otevře se webová stránka obchodu Kaspersky Lab eStore nebo partnerské společnosti, kde můžete zakoupit
licenci.

AKTIVACE APLIKACE
Chcete-li používat funkce aplikace a další služby, je nutné ji aktivovat.
Pokud jste aplikaci neaktivovali během instalace, můžete to udělat později. Na nutnost aktivovat aplikaci Kaspersky
Internet Security budete upozorněni zprávami v oznamovací oblasti systému.
Postup aktivace aplikace Kaspersky Internet Security:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

V dolní části hlavního okna aplikace klikněte na odkaz Zadat aktivační kód. Otevře se okno Aktivace.

3.

Do vstupního pole v okně Aktivace zadejte aktivační kód a klikněte na tlačítko Aktivovat.
Vytvoří se požadavek na aktivaci aplikace.

4.

Zadejte registrační údaje uživatele.
V závislosti na podmínkách použití vás může aplikace vyzvat k přihlášení k portálu My Kaspersky. Pokud nejste
registrovaným uživatelem, vyplňte registrační formulář, abyste získali přístup k dalším funkcím.
Registrovaní uživatelé mohou provádět tyto akce:


kontaktovat technickou podporu a službu Virus Lab,



spravovat aktivační kódy,



přijímat informace o nových aplikacích a zvláštních nabídkách společnosti Kaspersky Lab.

Tento krok není dostupný ve všech verzích aplikace Kaspersky Internet Security.
5.

Kliknutím na tlačítko Dokončit v okně Aktivace proces registrace dokončíte.
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OBNOVENÍ LICENCE
Jakmile se blíží konec platnosti licence, můžete ji obnovit. Pro tento účel můžete zadat nový aktivační kód bez čekání na
vypršení platnosti stávající licence. Jakmile uplyne platnost stávající licence, aplikace Kaspersky Internet Security se
automaticky aktivuje pomocí dalšího aktivačního kódu.
Postup zadání dalšího aktivačního kódu pro automatické obnovení platnosti licence:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na odkaz Licence v dolní části hlavního okna otevřete okno Správa licence.

3.

V okně, jež se otevře, v části Nový aktivační kód klikněte na tlačítko Zadat aktivační kód.

4.

Do odpovídajících polí zadejte aktivační kód a pak klikněte na tlačítko Přidat.
Aplikace Kaspersky Internet Security pak odešle data na aktivační server společnosti Kaspersky Lab k ověření.

5.

Klikněte na tlačítko Dokončit.

Nový aktivační kód se zobrazí v okně Správa licence.
Aplikace se aktivuje automaticky s novým aktivačním kódem, jakmile skončí platnost licence. Aplikaci lze také aktivovat s
novým aktivačním kódem ručně kliknutím na tlačítko Aktivovat nyní. Toto tlačítko je k dispozici, pokud se aplikace
neaktivovala automaticky. Tlačítko není dostupné před skončením platnosti licence.
Pokud byl nový aktivační kód již v tomto nebo jiném počítači použit, datem aktivace pro účely obnovení platnosti licence
je datum, kdy byla aplikace s daným aktivačním kódem poprvé aktivována.
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SPRÁVA UPOZORNĚNÍ APLIKACE
Upozornění, která se zobrazují v oznamovací oblasti hlavního panelu, informují o událostech aplikace, jež vyžadují vaši
pozornost. V závislosti na tom, jak je událost kritická, můžete obdržet následující typy upozornění:


Kritická upozornění informují o událostech, které mají pro zabezpečení počítače zásadní důležitost. Je to
například zjištění škodlivého objektu či nebezpečné aktivity v operačním systému. Okna s kritickými
upozorněními a místními zprávami jsou červená.



Důležitá upozornění informují o událostech, které mohou být důležité pro zabezpečení počítače. Je to například
rozpoznání pravděpodobně infikovaného objektu či podezřelé aktivity v operačním systému. Okna s důležitými
upozorněními a místními zprávami jsou žlutá.



Informační upozornění informují o událostech, které nemají pro zabezpečení počítače zásadní důležitost. Okna
s informačními upozorněními a místními zprávami jsou zelená.

Zobrazí-li se na obrazovce takové upozornění, je třeba vybrat jednu z nabízených možností. Optimální možností je ta,
kterou doporučují odborníci společnosti Kaspersky Lab jako výchozí. Upozornění lze zavřít automaticky při restartování
počítače, ukončení aplikace Kaspersky Internet Security nebo v úsporném režimu s připojením v systému Windows 8.
Upozornění součásti Kontrola aplikací jsou automaticky uzavírána po 500 sekundách. Upozornění o spuštění aplikací
jsou uzavírána po 1 hodině. Pokud se upozornění zavírají automaticky, aplikace Kaspersky Internet Security provede
akci doporučenou ve výchozím nastavení.
Upozornění se nezobrazují během první hodiny fungování aplikace, pokud jste zakoupili počítač s předem
nainstalovanou aplikací Kaspersky Internet Security (distribuce OEM). Aplikace zpracuje zjištěné objekty doporučenými
akcemi. Výsledky zpracování jsou uloženy do zprávy.
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POSOUZENÍ STAVU OCHRANY POČÍTAČE A
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE ZABEZPEČENÍM
Problémy s ochranou počítače signalizuje indikátor umístěný v horní části hlavního okna aplikace. Zelená znamená, že
je počítač chráněn. Žlutá znamená nějaké potíže s ochranu a červená znamená, že je zabezpečení vašeho počítače
váženě ohroženo. Doporučuje se odstranit všechny problémy a hrozby zabezpečení okamžitě.
Kliknutím na ikonu indikátoru v hlavním okně aplikace otevřete okno Centrum oznámení (viz následující obrázek), které
obsahuje podrobné informace o stavu ochrany počítače a doporučení pro opravu zjištěných problémů a hrozeb.

Obrázek č. 1 Okno Centrum oznámení

Problémy s ochranou jsou seskupeny do kategorií. U každého problému se zobrazuje seznam akcí, kterými lze problém
řešit.
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AKTUALIZACE DATABÁZÍ A
SOFTWAROVÝCH MODULŮ APLIKACE
Tato část obsahuje informace o aktualizacích databází a modulů aplikace.

V TOMTO ODDÍLE
O aktualizacích databází a modulů aplikace .............................................................................................................. 39
Spuštění aktualizace databází a modulů aplikace ...................................................................................................... 40

O AKTUALIZACÍCH DATABÁZÍ A MODULŮ APLIKACE
Instalační balíček aplikace Kaspersky Internet Security obsahuje databáze a moduly aplikace. Tyto databáze používá
aplikace k poskytování úrovně ochrany doručování:


Většinu hrozeb zjišťuje aplikace Kaspersky Internet Security pomocí služby Kaspersky Security Network, která
vyžaduje připojení k internetu.



Aplikace Kaspersky Internet Security nevyhledává adware, programy pro automatické vytáčení ani jiné rizikové
programy, které mohou pachatelé používat k ohrožení počítače nebo dat uživatele.

Pro získání plné ochrany doporučujeme aktualizovat databáze a moduly aplikace ihned po instalaci aplikace.
Databáze a moduly programu se aktualizují ve fázích:
1.

Aplikace Kaspersky Internet Security spustí aktualizaci databází a modulů aplikace podle určeného nastavení:
automaticky, podle plánu nebo na vyžádání. Aplikace kontaktuje zdroj aktualizací, ve kterém je uložen balíček
pro aktualizaci databází a modulů aplikace.

2.

Kaspersky Internet Security porovná stávající databáze s databázemi dostupnými ve zdroji aktualizací. Pokud
se databáze liší, aplikace Kaspersky Internet Security stáhne chybějící části databází.

Aplikace poté použije aktualizované databáze a moduly aplikací k antivirové kontrole a kontrole počítače na přítomnost
dalších hrozeb.
Použít můžete následující zdroje aktualizací:


aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab,



server HTTP nebo FTP,



síťovou složku.

Aktualizace databází a modulů aplikace má následující omezení a specifika:


Po dvou dnech jsou databáze zastaralé.



Ke stažení aktualizačního balíčku ze serverů společnosti Kaspersky Lab je potřeba připojení k internetu.
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Aktualizace databází a modulů aplikace nejsou dostupné v následujících případech:


Platnost licence skončila a dodatečná lhůta nebo režim omezené ochrany nejsou dostupné.



Bylo vyčerpáno měřené mobilní připojení k internetu. Toto omezení platí pro počítače se systémem
Microsoft Windows 8 a novějšími verzemi tohoto operačního systému, pokud jsou povoleny automatické
nebo plánované aktualizace a byl nastaven limit pro přenos dat měřeného mobilního připojení. Pokud
chcete, aby aplikace v takovém případě aktualizovala databáze a moduly aplikace, zrušte zaškrtnutí
políčka Omezit provoz u měřených připojení v nabídce Nastavení  Rozšířené  Síť.



Aplikace je používána s předplatným a předplatné bylo pozastaveno na webu poskytovatele služeb.

SPUŠTĚNÍ AKTUALIZACE DATABÁZÍ A MODULŮ APLIKACE
Chcete-li spustit aktualizaci databází a modulů aplikace,
vyberte v místní nabídce ikony aplikace umístěné v oznamovací oblasti panelu nástrojů položku Aktualizace.
Postup spuštění aktualizace databází a modulů aplikace z hlavního okna aplikace:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace a klikněte na tlačítko Aktualizovat.
Otevře se okno Aktualizace.

2.

V okně Aktualizace klikněte na tlačítko Aktualizovat.
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KONTROLA POČÍTAČE
Tato část uvádí informace o antivirové kontrole a kontrole jiných hrozeb v počítači.

V TOMTO ODDÍLE
Úplná kontrola .......................................................................................................................................................... 41
Selektivní kontrola .................................................................................................................................................... 41
Rychlá kontrola......................................................................................................................................................... 43
Kontrola zranitelnosti ................................................................................................................................................ 43

ÚPLNÁ KONTROLA
Během úplné kontroly aplikace Kaspersky Internet Security při výchozím nastavení kontroluje tyto objekty:


systémové paměti,



objekty načtené při spuštění operačního systému,



úložiště,



pevné disky a vyměnitelná paměťová média.

Doporučujeme spustit úplnou kontrolu bezprostředně po instalaci aplikace Kaspersky Internet Security do počítače.
Spuštění úplné kontroly:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko Kontrola.
Otevře se okno Kontrola.

3.

V okně Kontrola vyberte část Úplná kontrola.

4.

V části Úplná kontrola klikněte na tlačítko Spustit kontrolu.

Aplikace Kaspersky Internet Security spustí úplnou kontrolu počítače.

VLASTNÍ KONTROLA
Selektivní kontrola umožňuje zkontrolovat soubor, složku nebo jednotku na přítomnost virů a dalších hrozeb.
Selektivní kontrolu lze spustit následujícími způsoby:


z místní nabídky objektu,



Z hlavního okna aplikace
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Spuštění selektivní kontroly z místní nabídky objektu:
1.

Otevřete Průzkumník systému Microsoft Windows a přejděte na složku s objektem, který se má kontrolovat.

2.

Kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku objektu (viz obrázek níže) a vyberte volbu
Zkontrolovat na výskyt virů.

Obrázek č. 2 Místní nabídka objektu

Spuštění selektivní kontroly z hlavního okna aplikace:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko Kontrola.
Otevře se okno Kontrola.

3.

V okně Kontrola vyberte část Vlastní kontrola.

4.

Jedním z následujících způsobů zadejte kontrolované objekty:

5.



Přetáhněte objekty do okna Vlastní kontrola.



Klikněte na tlačítko Přidat a v okně výběru souboru nebo složky, které se otevře, vyberte objekt.

Klikněte na tlačítko Spustit kontrolu.
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RYCHLÁ KONTROLA
Během rychlé kontroly aplikace Kaspersky Internet Security při výchozím nastavení kontroluje tyto objekty:


objektů načtených při spuštění operačního systému,



systémové paměti,



Spouštěcí sektory disku

Spuštění rychlé kontroly:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko Kontrola.
Otevře se okno Kontrola.

3.

V okně Kontrola vyberte část Rychlá kontrola.

4.

V části Rychlá kontrola klikněte na tlačítko Spustit kontrolu.

Aplikace Kaspersky Internet Security spustí rychlou kontrolu počítače.

KONTROLA ZRANITELNOSTI
Zranitelná místa jsou nechráněná místa programového kódu, které mohou útočníci záměrně použít pro svoje účely,
například ke kopírování dat používaných v aplikacích s nechráněným kódem. Kontrola zranitelnosti počítače vám
pomůže odhalit veškerá slabá místa v ochraně počítači. Doporučujeme všechna nalezená zranitelná místa opravit.
Spuštění kontroly zranitelnosti:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

V levé části okna Nástroje otevřete okno Kontrola zranitelnosti kliknutím na odkaz Kontrola zranitelnosti.

4.

V okně Kontrola zranitelnosti klikněte na tlačítko Spustit kontrolu.

Kaspersky Internet Security spustí kontrolu zranitelnosti počítače.
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OBNOVENÍ OBJEKTU ODSTRANĚNÉHO
NEBO DEZINFIKOVANÉHO APLIKACÍ
Společnost Kaspersky Lab doporučuje, abyste odstraněné nebo dezinfikované objekty neobnovovali, neboť mohou
ohrozit počítač.
K obnovení odstraněného nebo dezinfikovaného objektu můžete použít jeho záložní kopii, kterou aplikace vytvořila při
kontrole objektu.
Aplikace Kaspersky Internet Security nedezinfikuje aplikace z obchodu Windows Store. Pokud výsledky kontroly
naznačují, že je taková aplikace nebezpečná, bude z počítače odstraněna.

Při odstranění aplikace získané z obchodu Windows Store nevytváří aplikace Kaspersky Internet Security její záložní
kopii. K obnovení takových objektů je nutné použít nástroje pro obnovení, které jsou součástí operačního systému
(podrobné informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému nainstalovanému v počítači), nebo aktualizovat
aplikace prostřednictvím obchodu Windows Store.
Chcete-li obnovit soubor odstraněný nebo dezinfikovaný aplikací, postupujte takto:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

Kliknutím na odkaz Karanténa v levé části okna Nástroje otevřete okno Karanténa.

4.

V okně Karanténa, jež se otevře, vyberte v seznamu požadovaný soubor a klikněte na tlačítko Obnovit.

44

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S OPERAČNÍM
SYSTÉMEM PO INFEKCI
Tato část obsahuje informace o způsobu obnovení operačního systému po virové infekci.

V TOMTO ODDÍLE
Obnovení operačního systému po infekci .................................................................................................................. 45
Řešení problémů s operačním systémem pomocí Průvodce řešením potíží Microsoft Windows .................................. 45
O záchranném disku ................................................................................................................................................. 46

OBNOVENÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU PO INFEKCI
Máte-li podezření, že operační systém vašeho počítače byl poškozen nebo upraven v důsledku aktivity malwaru nebo
selhání systému, použijte průvodce řešením potíží systému Microsoft Windows, který zbaví systém veškerých stop po
škodlivých objektech. Společnost Kaspersky Lab doporučuje spustit tohoto průvodce po dokončení dezinfekce počítače
pro kontrolu, že veškeré hrozby a poškození způsobená infekcí byla opravena.
Průvodce zkontroluje, zda byly provedeny nějaké změny v systému, například zda byl zablokován přístup k síti, došlo ke
změně přípon souborů známých formátů nebo k zablokování ovládacích panelů atd. Tyto různé druhy poškození mívají
různé příčiny. Může jít o aktivitu malwaru, o nesprávnou konfiguraci systému, o systémové chyby nebo o nesprávnou
činnost aplikací pro optimalizaci systému.
Po ukončení kontroly provede průvodce analýzu shromážděných informací a vyhodnotí, jestli nedošlo k poškození
systému, které si vyžaduje okamžitou pozornost. Na základě kontroly průvodce vygeneruje seznam akcí nutných k
eliminaci škody. Průvodce seskupí tyto akce do kategorií podle závažnosti zjištěných problémů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM POMOCÍ
PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ MICROSOFT WINDOWS
Spuštění průvodce řešením potíží systému Microsoft Windows:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

V levé části okna Nástroje otevřete kliknutím na odkaz Řešení potíží Microsoft Windows okno Průvodce
řešením potíží Microsoft Windows.

Otevře se okno průvodce řešením potíží systému Microsoft Windows.
Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka Zpět a Další. Jakmile průvodce dokončí
svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Dokončit. Pro zastavení průvodce kdykoli v průběhu jeho činnosti klikněte na
tlačítko Storno.
Podívejme se na kroky průvodce podrobněji.

Krok č. 1. Spuštění obnovení operačního systému
Zajistěte výběr volby průvodce Vyhledat škody způsobené aktivitou malwaru a klikněte na tlačítko Další.
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Krok č. 2. Vyhledání problémů
Průvodce vyhledá problémy a poškození, která je třeba opravit. Po dokončení vyhledávání postoupí průvodce
automaticky do dalšího kroku.

Krok č. 3. Výběr akcí sloužících k nápravě poškození
Všechna poškození odhalená v předchozím kroku jsou seřazena do skupin dle typu ohrožení. Pro každou
skupinu poškození doporučuje společnosti Kaspersky Lab řadu akcí pro jejich opravu. K dispozici jsou tři
skupiny:


Důrazně doporučované akce odstraňují problémy, které představují vážnou bezpečnostní hrozbu.
Doporučujeme vám opravit všechna poškození z této skupiny.



Doporučené akce jsou určeny k odstranění problémů, které mohou představovat hrozbu. Doporučujeme
vám opravit také poškození z této skupiny.



Další akce opravují poškození systému, která nepředstavují akutní hrozbu, mohou však ohrozit bezpečnost
počítače v budoucnu.

Chcete-li si prohlédnout poškození, které patří do této skupiny, klikněte na ikonu

nalevo od názvu skupiny.

Chcete-li spustit průvodce pro opravu konkrétního typu poškození, zaškrtněte políčko vedle popisu poškození.
Ve výchozím nastavení průvodce opraví poškození patřící do skupiny doporučených a důrazně doporučených
akcí. Pokud nechcete opravit konkrétní typ poškození, zaškrtnutí políčka vedle ní zrušte.
Zrušení zaškrtnutí u políček vybraných ve výchozím nastavení se důrazně nedoporučuje, váš počítač by tak
zůstal zranitelný vůči hrozbám.
Po nastavení řady akcí, které má průvodce provést, klikněte na tlačítko Další.

Krok č. 4. Oprava poškození
Průvodce provede akce zvolené v předcházejícím kroku. Oprava poškození může určitou dobu trvat. Po
dokončení opravy poškození průvodce automaticky postoupí do dalšího kroku.

Krok č. 5. Dokončení průvodce
Zavřete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.

O ZÁCHRANNÉM DISKU
Záchranný disk je kopie nástroje Kaspersky Rescue Disk uložená na vyměnitelné jednotce (disku CD nebo jednotce
USB). Nástroj Kaspersky Rescue Disk lze použít ke kontrole a dezinfekci infikovaných počítačů, které nelze dezinfikovat
pomocí jiných metod (například pomocí antivirových aplikací).
Pokud jste zakoupili krabicovou verzi aplikace Kaspersky Internet Security, obsahuje instalační disk CD kromě
instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security také nástroj Kaspersky Rescue Disk. Tento instalační disk CD
můžete použít jako záchranný disk.
Další informace o používání nástroje Kaspersky Rescue Disk najdete na webu technické podpory
(http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk/main).
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OCHRANA E-MAILU
Tato část obsahuje informace o způsobu ochrany e-mailu před nevyžádanou poštou, viry a jinými hrozbami.

V TOMTO ODDÍLE
Konfigurace součásti Mail Anti-Virus.......................................................................................................................... 47
Blokování nevyžádané pošty (spam) ......................................................................................................................... 48

KONFIGURACE SOUČÁSTI MAIL ANTI-VIRUS
Aplikace Kaspersky Internet Security umožňuje kontrolu zpráv elektronické pošty na výskyt nebezpečných objektů s
použitím součásti Mail Anti-Virus. Součást Mail Anti-Virus se spustí v momentu spuštění operačního systému, setrvává
trvale v paměti RAM počítače a kontroluje všechny e-mailové zprávy odesílané a přijímané prostřednictvím protokolů
POP3, SMTP, IMAP a NNTP a zašifrovaných připojení (SSL) přes protokoly POP3, SMTP a IMAP.
Ve výchozím nastavení kontroluje součást Mail Anti-Virus příchozí i odchozí zprávy. V případě potřeby můžete povolit
výlučnou kontrolu příchozích zpráv.
Postup konfigurace součásti Mail Anti-Virus:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna v části Ochrana vyberte součást Mail Anti-Virus.
V okně se zobrazí nastavení součásti Mail Anti-Virus.

4.

Zkontrolujte, zda je přepínač v horní části okna, který povoluje nebo zakazuje Mail Anti-Virus, povolený.

5.

Vyberte úroveň zabezpečení:

6.



Doporučená. Pokud vyberete tuto úroveň zabezpečení, Mail Anti-Virus kontroluje jak příchozí, tak odchozí
zprávy a přiložené archivy.



Nízká. Pokud vyberete tuto úroveň zabezpečení, Mail Anti-Virus kontroluje jen příchozí zprávy bez kontroly
přiložených archivů.



Vysoká. Pokud vyberete tuto úroveň zabezpečení, Mail Anti-Virus kontroluje jak příchozí, tak odchozí
zprávy a přiložené archivy. Pokud je úroveň zabezpečení nastavena jako Vysoká, aplikace používá
heuristickou analýzu s úrovní podrobnosti hloubkové kontroly.

V rozevíracím seznamu Akce při zjištění hrozby vyberte akci, kterou má součást Mail Anti-Virus při zjištění
infikovaného objektu provést (například Dezinfikovat).

Pokud v e-mailové zprávě nejsou rozpoznány žádné hrozby nebo pokud všechny infikované objekty byly úspěšně
dezinfikovány, bude zpráva zpřístupněna. Pokud se součásti nezdaří dezinfikovat infikovaný objekt, součást Mail AntiVirus přejmenuje nebo odstraní objekt ze zprávy a doplní předmět zprávy o upozornění, že zpráva byla zpracována v
aplikaci Kaspersky Internet Security. Před odstraněním objektu vytvoří aplikace Kaspersky Internet Security jeho záložní
kopii a umístí ji do karantény (viz oddíl „Obnovení objektu odstraněného nebo dezinfikovaného aplikací" na straně 44).
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BLOKOVÁNÍ NEVYŽÁDANÉ POŠTY (SPAM)
Dostáváte-li velké množství nevyžádané pošty (spamu), aktivujte součást Anti-Spam a nastavte doporučenou úroveň
zabezpečení.
Chcete-li povolit součást Anti-Spam a nastavit doporučenou úroveň zabezpečení:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.

4.

Napravo v části Ochrana vyberte součást Anti-Spam.
Okno zobrazí nastavení součásti Anti-Spam.

5.

V pravé části okna pomocí přepínače povolte součást Anti-Spam.

6.

V části Úroveň zabezpečení zkontrolujte, zda je nastavena Doporučená úroveň zabezpečení.
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OCHRANA SOUKROMÝCH DAT NA
INTERNETU
Tato část obsahuje informace o tom, jak bezpečně procházet internet a chránit své údaje před krádeží.

V TOMTO ODDÍLE
O ochraně soukromých dat na internetu .................................................................................................................... 49
O klávesnici na obrazovce ........................................................................................................................................ 49
Spuštění klávesnice na obrazovce ............................................................................................................................ 51
Konfigurace zobrazení ikony klávesnice na obrazovce ............................................................................................... 52
Ochrana dat zadávaných z počítačové klávesnice ..................................................................................................... 53
Konfigurace upozornění na zranitelnosti s sítích Wi-Fi ............................................................................................... 54
Ochrana finančních transakcí a nákupů online ........................................................................................................... 54

O OCHRANĚ SOUKROMÝCH DAT NA INTERNETU
Aplikace Kaspersky Internet Security vám pomáhá ochránit osobní data před krádeží:


hesla, uživatelská jména a další registrační údaje,



čísla účtů a platebních karet.

Aplikace Kaspersky Internet Security obsahuje součásti a nástroje, které umožňují chránit osobní údaje před krádežemi
páchanými pachateli využívajícími takové metody, jako jsou podvodné získávání (phishing) a zachycování dat zadaných
pomocí klávesnice.
Ochranu před podvodným získáváním informací zajišťuje funkce Anti-Phishing, implementovaná do součástí Web AntiVirus, Anti-Spam a IM Anti-Virus. Aktivací těchto součástí zajistíte komplexní ochranu proti podvodům.
Ochranu před zachycováním dat zadávaných prostřednictvím klávesnice zajišťuje klávesnice na obrazovce a zadávání
ze zabezpečené klávesnice.
Průvodce mazáním soukromých údajů odstraňuje veškeré informace o činnostech uživatele z počítače.
Ochrana financí chrání data při použití služeb internetového bankovnictví a nakupování v internetových obchodech.
Ochranu před přenosem osobních dat po internetu poskytuje jeden z nástrojů rodičovské kontroly (viz oddíl „Používání
rodičovské kontroly" na straně 68).

O KLÁVESNICI NA OBRAZOVCE
Při práci na internetu musíte často zadávat svoje osobní data nebo uživatelské jméno a heslo. Stává se to například při
registraci účtu na webových stránkách, při nakupování na internetu nebo v internetovém bankovnictví.
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V takovém případě existuje riziko, že nepovolaná osoba může zachytit důvěrné informace pomocí snímačů
hardwarových klávesnic nebo keyloggerů, což jsou programy, které zachycují stisknuté klávesy. Nástroj Klávesnice na
obrazovce znemožňuje sledovat vkládání dat prostřednictvím klávesnice.
Mnohé aplikace řazené mezi spyware mají funkci ke snímání obrazovky; snímky jsou pak automaticky přenášeny k
útočníkovi k další analýze za účelem získání osobních dat uživatele. Klávesnice na obrazovce chrání zadávaná osobní
data před pokusy o jejích zachycení pomocí snímků obrazovky.
Klávesnice na obrazovce má následující funkce:


Tlačítka klávesnice na obrazovce můžete ovládat myší.



Na rozdíl od hardwarové klávesnice neexistuje způsob, jak na klávesnici na obrazovce stisknout několik kláves
současně. To je důvod, proč použití kombinací kláves (například ALT+F4) vyžaduje stisknutí první klávesy
(například ALT), poté stisknutí druhé klávesy (například F4) a poté znovu stisknutí první klávesy. Druhé kliknutí
na klávesu funguje stejně jako uvolnění klávesy na hardwarové klávesnici.



Jazyk klávesnice na obrazovce lze přepnout pomocí téže kombinace kláves, která v nastavení operačního
systému slouží pro hardwarovou klávesnici. Klikněte pravým tlačítkem myši na druhou klávesu (pokud je v
nastaveních operačního systému nastavena pro přepínání jazyka klávesnice například kombinace kláves ALT
VLEVO+SHIFT, klikněte levým tlačítkem myši na klávesu ALT VLEVO a poté pravým tlačítkem myši na klávesu
SHIFT).

Chcete-li zajistit ochranu údajů zadávaných prostřednictvím klávesnice na obrazovce, po instalaci aplikace Kaspersky
Internet Security restartujte počítač.
Používání klávesnice na obrazovce má následující omezení:


Klávesnice na obrazovce chrání před zachycením osobních údajů pouze při práci s prohlížeči Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome. Při používání s ostatními prohlížeči zadávaná osobní data
klávesnice na obrazovce před zachycením neochraňuje.



Klávesnice na obrazovce není dostupná v prohlížeči Microsoft Internet Explorer (verze 10 a 11) s novým stylem
rozhraní systému Windows. V takovém případě doporučujeme spouštět klávesnici na obrazovce z rozhraní
aplikace Kaspersky Internet Security.



Klávesnice na obrazovce neochrání vaše osobní data, pokud je webová stránka požadující zadání těchto dat
upravena hackerem, protože v takovém případě získá útočník příslušné informace přímo z webové stránky.



Klávesnice na obrazovce nebrání v pořízení snímku obrazovky pomocí klávesy PRINT SCREEN ani dalších
kombinací kláves určených v nastavení operačního systému.



Při spuštění klávesnice na obrazovce dojde k ukončení funkce automatického vyplňování prohlížeče Microsoft
Internet Explorer, protože implementace schématu automatického vkládání může pachatelům umožňovat
zachycení dat.



Pokud je v (64bitových) systémech Microsoft Windows 8 a 8.1 otevřeno okno klávesnice na obrazovce, ale není
spuštěný chráněný prohlížeč, aplikace Kaspersky Internet Security nechrání před neautorizovanými snímky
obrazovky.



V některých prohlížečích (například Google Chrome) nemusí chráněné zadávání určitých typů dat fungovat
(například e-mailové adresy nebo čísla).

Předchozí seznam popisuje hlavní omezení ve fungování ochrany zadávání dat. Úplný seznam omezení je uveden v
článku na webu technické podpory společnosti Kaspersky Lab (http://support.kaspersky.com/12000).
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SPUŠTĚNÍ KLÁVESNICE NA OBRAZOVCE
Klávesnici na obrazovce můžete otevřít následujícím způsobem:


z místní nabídky ikony aplikace v oznamovací oblasti systému,



Z hlavního okna aplikace



z okna prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome kliknutím na ikonu
snadného spuštění klávesnice na obrazovce,



pomocí ikony snadného spuštění klávesnice na obrazovce ve vstupních polích webových stránek.
Zobrazování ikony rychlého spuštění v zadávacích polích na webech můžete nakonfigurovat (viz oddíl
„Konfigurace zobrazení ikony klávesnice na obrazovce" na straně 52).
Při používání klávesnice na obrazovce zakazuje aplikace Kaspersky Internet Security možnost automatického
vyplňování vstupních polí na webech.



Stisknutím kombinace kláves na klávesnici

Otevření klávesnice na obrazovce z místní nabídky ikony aplikace v oznamovací oblasti systému:
Vyberte položky Nástroje  Klávesnice na obrazovce (viz obrázek níže).

Obrázek č. 3 Místní nabídka aplikace Kaspersky Internet Security

Otevření klávesnice na obrazovce z hlavního okna aplikace:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

Kliknutím na odkaz Klávesnice na obrazovce v levé části okna Nástroje otevřete klávesnici na obrazovce.

Chcete-li klávesnici na obrazovce otevřít z okna prohlížeče Google Chrome, Microsoft Internet Explorer nebo Mozilla
Firefox:
1.

Klikněte na tlačítko

Ochrana Kaspersky na panelu nástrojů prohlížeče.

2.

Z nabídky, která se otevře, vyberte položku Klávesnice na obrazovce.
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Otevření klávesnice na obrazovce pomocí počítačové klávesnice:
Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+SHIFT+P.

KONFIGURACE ZOBRAZENÍ IKONY KLÁVESNICE NA
OBRAZOVCE
Konfigurace zobrazení ikony snadného spuštění klávesnice na obrazovce ve vstupních polích webových stránek:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

3.

V okně Nastavení, jež se otevře, v části Rozšířené vyberte podčást Zabezpečené zadávání dat.

v dolní části okna.

Okno zobrazí nastavení zabezpečeného zadávání dat.
4.

V případě potřeby zaškrtněte v části Klávesnice na obrazovce políčko Otevřít klávesnici na obrazovce
stisknutím kláves CTRL+ALT+SHIFT+P.

5.

Pokud chcete, aby se ve vstupních polích všech webů zobrazovala ikona snadného spuštění klávesnice na
obrazovce, zaškrtněte políčko Zobrazit ikony snadného spuštění v polích pro zadávání dat.

6.

Chcete-li, aby se ikona snadného spuštění klávesnice na obrazovce zobrazila pouze při otevření konkrétních
webů:
a.

V části Klávesnice na obrazovce klikněte na odkaz Upravit kategorie a otevřete okno Nastavení
zabezpečeného zadávání dat.

b.

Zaškrtněte políčka pro kategorie webů, na nichž se má ve vstupních polích zobrazovat ikona snadného
spuštění klávesnice na obrazovce.
Ikona snadného spuštění klávesnice na obrazovce se bude zobrazovat při otevření webu patřícího do
jedné z vybraných kategorií.

c.

Pokud chcete povolit nebo zakázat zobrazení ikony snadného spuštění klávesnice na obrazovce na
konkrétních webech:
a.

Kliknutím na odkaz Konfigurovat výjimky otevřete okno Výjimky pro klávesnici na obrazovce.

b.

V dolní části okna klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno pro přidání výjimky pro klávesnici na obrazovce.

c.

Do pole Maska adresy URL zadejte adresu webu.

d.

V části Rozsah určete, kde chcete, aby se ikona snadného spuštění klávesnice na obrazovce
zobrazovala (nebo nezobrazovala): na zadané stránce nebo na všech stránkách daného webu.

e.

V části Ikona klávesnice na obrazovce určete, zda chcete či nechcete, aby se ikona snadného
spuštění klávesnice na obrazovce zobrazovala.

f.

Klikněte na tlačítko Přidat.
Zadaný web se zobrazí v seznamu v okně Výjimky pro klávesnici na obrazovce.

Při otevření zadaného webu se bude ikona snadného spuštění klávesnice na obrazovce zobrazovat v polích pro
zadávání podle definovaného nastavení.
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OCHRANA DAT ZADÁVANÝCH Z POČÍTAČOVÉ KLÁVESNICE
Ochrana dat zadávaných klávesnicí počítače umožňuje zamezit zachycení zadávaných na klávesnici.
Zadávání ze zabezpečené klávesnice má tato omezení:


Ochrana dat zadávaných klávesnicí počítače je k dispozici pouze pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox a Google Chrome. Při použití jiných webových prohlížečů nejsou data zadávaná klávesnicí
počítače chráněna před zachycením.



Zadávání ze zabezpečené klávesnice není dostupné v prohlížeči Microsoft Internet Explorer z obchodu
Windows Store.



Ochrana dat zadávaných klávesnicí počítače nemůže ochránit vaše osobní data, pokud byly webové stránky
požadující zadání dat, upraveny hackerem, protože v takovém případě jsou informace získávány útočníky přímo
z webových stránek.



V některých prohlížečích (například Google Chrome) nemusí chráněné zadávání určitých typů dat fungovat
(například e-mailové adresy nebo čísla).

Předchozí seznam popisuje hlavní omezení ve fungování ochrany zadávání dat. Úplný seznam omezení je uveden v
článku na webu technické podpory společnosti Kaspersky Lab (http://support.kaspersky.com/11047).
Ochranu dat zadávaných z klávesnice počítače můžete nakonfigurovat pro různé webové stránky. Po nakonfigurování
ochrany dat zadávaných klávesnicí počítače nemusíte při zadávání dat provádět žádné další úkony kromě vlastního
zadání dat.
Konfigurace ochrany dat zadávaných klávesnicí počítače:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V části Rozšířené vyberte podčást Zabezpečené zadávání dat.
Okno zobrazí nastavení zabezpečeného zadávání dat.

4.

V dolní části okna v části Zadávání ze zabezpečené klávesnice zaškrtněte políčko Povolit zabezpečené
zadávání pomocí klávesnice.

5.

Zadejte rozsah ochrany pro zadávání dat na hardwarové klávesnici:
a.

Otevřete okno Nastavení zabezpečeného zadávání dat kliknutím na odkaz Upravit kategorie v dolní
části okna v části Zadávání ze zabezpečené klávesnice.

b.

Označte zaškrtávací políčka u kategorií webových stránek, na kterých chcete chránit údaje zadávané
pomocí standardních klávesnic.

c.

Postup povolení nebo zákazu ochrany dat zadávaných z klávesnice na konkrétním webu:
a.

Otevřete okno Výjimky pro zadávání ze zabezpečené klávesnice kliknutím na odkaz Konfigurovat
výjimky.

b.

V daném okně klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno pro přidání výjimky pro zadávání ze zabezpečené klávesnice.

c.

V otevřeném okně zadejte do pole Maska adresy URL adresu webových stránek.
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d.

Vyberte jednu z možností bezpečného zadávání dat na tomto webu (Použít na zadanou stránku
nebo Použít na celý web).

e.

Vyberte akci, kterou součást Bezpečné zadávání dat na tomto webu provede (Chránit nebo Nechránit).

f.

Klikněte na tlačítko Přidat.

Zadaný web se zobrazí v seznamu v okně Výjimky pro zadávání ze zabezpečené klávesnice. Při otevírání tohoto
webu bude bezpečné zadávání dat aktivní a bude fungovat podle vámi určeného nastavení.

KONFIGURACE UPOZORNĚNÍ NA ZRANITELNOSTI S SÍTÍCH
WI-FI
Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi a daná síť není dostatečně zabezpečená, mohou být ukradena vaše důvěrná data.
Aplikace Kaspersky Internet Security kontroluje sítě Wi-Fi pokaždé, když se k nějaké připojíte. Pokud síť Wi-Fi není
zabezpečená (například je použit zranitelný šifrovací protokol nebo je název sítě Wi-Fi (SSID) velmi populární), aplikace
zobrazí upozornění s informací, že se chystáte připojit k nezabezpečené síti Wi-Fi. Informace o bezpečném způsobu
použití takové sítě Wi-Fi zobrazíte kliknutím na odkaz v okně upozornění.
Konfigurace upozornění na slabá místa v sítích Wi-Fi:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.

4.

V pravé části okna Ochrana vyberte podčást Brána firewall.
V okně se zobrazí nastavení součásti Brána firewall.

5.

Pokud není zaškrtnuto políčko Upozornit na zranitelnosti v sítích Wi-Fi, zaškrtněte je. Pokud upozornění
nechcete dostávat, zaškrtnutí políčka zrušte. Toto zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení označené.

6.

Pokud je zaškrtnuto políčko Upozornit na zranitelnosti v sítích Wi-Fi, můžete upravit rozšířená nastavení pro
zobrazování upozornění:


Přenos hesel ve formě nešifrovaného textu při vyplňování pole Heslo v internetových formulářích
zablokujete zaškrtnutím políčka Zablokovat nezabezpečený přenos hesel prostřednictvím internetu a
varovat před ním. Toto políčko je ve výchozím nastavení nezaškrtnuté.



Kliknutím na odkaz Obnovit skryté výstrahy se vrátíte zpět k výchozím hodnotám nastavení pro
zobrazování upozornění o přenosu hesel v nešifrované formě. Pokud jste zobrazování upozornění o
přenosu hesel v nešifrované formě dříve zablokovali, jejich zobrazování se tím obnoví.

OCHRANA FINANČNÍCH TRANSAKCÍ A NÁKUPŮ ONLINE
K zajištění ochrany důvěrných dat, která zadáváte na webových stránkách bank a platebních systémů (například čísla
platebních karet nebo hesla pro přístup ke službám internetového bankovnictví), a pro předcházení krádežím prostředků
při provádění elektronických plateb, vás aplikace Kaspersky Internet Security vyzve k otevření takovýchto webů v
chráněném prohlížeči.
Chráněný prohlížeč je speciální provozní režim prohlížeče, jehož cílem je ochrana vašich dat při používání bankovních
webů a webů platebních systémů. Chráněný prohlížeč se spouští v izolovaném prostředí, a brání tak jiným aplikacím ve
vkládání kódu do procesu chráněného prohlížeče. Aplikace Kaspersky Internet Security vytváří speciální profily pro
prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome, které eliminují dopad doplňků třetích stran na provoz chráněného
prohlížeče. Aplikace nemá vliv na vaše data, která mohou prohlížeče uložit do pro ně vytvořených profilů.
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V režimu chráněného prohlížeče aplikaci poskytuje ochranu před následujícími typy hrozeb:


Nedůvěryhodné moduly. Pokaždé, když navštívíte web banky nebo platebního systému, spustí aplikace
kontrolu nedůvěryhodných modulů P.



Rootkity. Při spuštění chráněného prohlížeče aplikace kontroluje přítomnost rootkitů.



Známá slabá místa operačního systému. Při spuštění chráněného prohlížeče aplikace kontroluje zranitelnosti
operačního systému.



Neplatné certifikáty webů bank a platebních systémů. Pokaždé, když navštívíte web banky nebo platebního
systému, spustí aplikace kontrolu certifikátů . Kontrola se provádí porovnáním s databází ohrožených certifikátů.

Při otevření webu v chráněném prohlížeči se na okraji okna prohlížeče zobrazí rámeček. Barva rámečku označuje stav
ochrany.
Rámeček okna prohlížeče může mít následující barvy:


Zelený rámeček: Označuje úspěšné dokončení všech kontrol. Můžete chráněný prohlížeč nadále používat.



Žlutý rámeček: Znamená, že kontroly odhalily problémy se zabezpečením, které je nutné vyřešit.
Aplikace může zjistit následující hrozby a problémy se zabezpečením:


Nedůvěryhodný modul. Je nutná kontrola počítače a dezinfekce.



Rootkit. Je nutná kontrola počítače a dezinfekce.



Zranitelné místo operačního systému. Je nutné nainstalovat aktualizace operačního systému.



Neplatný certifikát webu banky nebo platebního systému.

Pokud neeliminujete zjištěné hrozby, nelze garantovat zabezpečení relace připojení k webu banky nebo
platebního systému. Události týkající se spuštění a používání chráněného prohlížeče se sníženou ochranou
jsou zaznamenány v protokolu událostí systému Windows.
Žlutá barva rámečku může rovněž znamenat, že chráněný prohlížeč nelze spustit z důvodu technických omezení.
Například v počítači je spuštěn hypervisor třetí strany, který nepodporuje technologii virtualizace hardwaru.
Chcete-li použít chráněný prohlížeč, je nutné do webového prohlížeče nainstalovat rozšíření Ochrana Kaspersky a
povolit je (viz oddíl „Začínáme" na straně 22). Není-li dané rozšíření nainstalováno, webový prohlížeč vás požádá o jeho
instalaci při prvním spuštění v režimu chráněného prohlížeče. Pokud se rozhodnete rozšíření Ochrana Kaspersky
neinstalovat, můžete je nainstalovat později.
Chráněný prohlížeč nelze spustit, není-li v podčásti Sebeobrana části Rozšířené nastavení v okně nastavení aplikace
zaškrtnuto políčko Povolit sebeobranu.
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KONFIGURACE OCHRANY FINANCÍ
Konfigurace Ochrany financí:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.

4.

V pravé části okna Ochrana vyberte podčást Ochrana financí.
Okno zobrazí nastavení součásti Ochrana financí.

5.

Povolte součást Ochrana financí pomocí přepínače v horní části okna.

6.

Chcete-li povolit upozorňování na slabá místa zjištěná v operačním systému před spuštěním chráněného
prohlížeče, zaškrtněte políčko Upozornit na slabá místa operačního systému.

KONFIGURACE OCHRANY FINANCÍ PRO KONKRÉTNÍ WEB
Konfigurace Ochrany financí pro konkrétní webové stránky:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko Ochrana financí.
Otevře se okno Ochrana financí.

3.

Kliknutím na odkaz Přidat web do ochrany financí otevřete v pravé části okna pole pro přidání informací o
webu.

4.

Do pole Webové stránky pro ochranu financí zadejte adresu webu, který chcete otevírat v chráněném
prohlížeči.
Před adresou webu musí být předpona protokolu HTTPS (například https://example.com), kterou ve výchozím
nastavení používá chráněný prohlížeč.

5.

Kliknutím na odkaz Přidat popis otevřete pole Popis a zadejte název nebo popis daného webu.

6.

Vyberte akci, kterou má chráněný prohlížeč provést při otevření takových webových stránek:

7.



Pokud chcete web otevřít v chráněném prohlížeči při každé návštěvě, vyberte položku Spustit chráněný
prohlížeč.



Pokud chcete, aby aplikace Kaspersky Internet Security při otevření webu zobrazila dotaz na akci, vyberte
položku Dotázat se na akci.



Chcete-li režim Ochrana financí pro určité webové stránky vypnout, vyberte položku Nespouštět chráněný
prohlížeč.

V pravé části okna klikněte na tlačítko Přidat.

Web se zobrazí v seznamu v levé části okna.
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POVOLENÍ AUTOMATICKÉ AKTIVACE ROZŠÍŘENÍ OCHRANA
KASPERSKY
Postup povolení automatické aktivace rozšíření Ochrana Kaspersky:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.

4.

V pravé části okna Ochrana vyberte podčást Web Anti-Virus.

5.

V okně Nastavení součásti Web Anti-Virus, které se otevře, klikněte na odkaz Rozšířené nastavení a
otevřete okno Rozšířená nastavení pro Web Anti-Virus.

6.

V části Rozšíření Ochrana Kaspersky zaškrtněte políčko Automaticky aktivovat rozšíření Ochrana
Kaspersky ve všech webových prohlížečích.

O OCHRANĚ PŘED SNÍMKY OBRAZOVKY
Na ochranu vašich dat při procházení chráněných webů brání aplikace Kaspersky Internet Security spywaru v pořizování
neoprávněných snímků obrazovky. Ve výchozím nastavení je ochrana před snímky obrazovky povolená. Pokud byla
ochrana zakázána ručně, můžete ji povolit v okně nastavení aplikace (informace naleznete v části „Povolení ochrany
před snímky obrazovky" na straně 57).
Aplikace Kaspersky Internet Security nainstalovaná na počítači s 64bitovou verzí operačního systému Microsoft
Windows 8, Microsoft Windows 8.1 nebo Microsoft Windows 10 využívá technologii hypervisoru k poskytování ochrany
proti snímkům obrazovky.
V počítačích s 64bitovou verzí operačního systému Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 nebo Microsoft
Windows 10 má ochrana před snímky obrazovky poskytovaná hypervisorem aplikace Kaspersky Internet Security tato
omezení:


Tato funkce není dostupná, pokud je spuštěn hypervisor jiného dodavatele, například virtualizační hypervisor
společnosti VMware®. Po ukončení hypervisoru jiného dodavatele se ochrana před snímky obrazovky znovu
zpřístupní.



Funkce není dostupná, pokud procesor vašeho počítače nepodporuje technologii virtualizace hardwaru. Další
informace o tom, zda váš procesor podporuje virtualizaci hardwaru, najdete v dokumentaci dodané s vaším
počítačem nebo na webu výrobce procesoru.



Funkce není dostupná, pokud je po spuštění chráněného prohlížeče spuštěn hypervisor jiného dodavatele
(například hypervisor společnosti VMware).

POVOLENÍ OCHRANY PŘED SNÍMKY OBRAZOVKY
Postup povolení ochrany před snímky obrazovky:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
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3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.

4.

V pravé části Ochrana vyberte podčást Ochrana financí a ujistěte se, že je přepínač ochrany financí aktivní.
Otevře se okno Nastavení Ochrany financí.

5.

V části Rozšířené zaškrtněte políčko Blokovat zachycování snímků obrazovky v chráněném prohlížeči.
Toto zaškrtávací políčko se zobrazuje, pokud je aplikace nainstalovaná v 64bitové verzi operačního systému
Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10.

O OCHRANĚ DAT VE SCHRÁNCE
Aplikace Kaspersky Internet Security blokuje neoprávněný přístup aplikací ke schránce, když provádíte platby online,
čímž předchází krádeži dat. Toto blokování je aktivní, pouze pokud se o získání autorizovaného přístupu do schránky
pokusí nedůvěryhodná aplikace. Pokud data kopírujete ručně z okna jedné aplikace do okna jiné aplikace (například z
aplikace Poznámkový blok do okna textového editoru), přístup ke schránce je povolen. Pokud je zdrojem kopírovaných
dat prohlížeč Internet Explorer otevřený v běžném režimu, lze do schránky kopírovat jen data z pole adresy prohlížeče.

KONTROLA BEZPEČNOSTI WEBU
Aplikace Kaspersky Internet Security umožňuje kontrolu bezpečnosti webových stránek ještě před kliknutím na příslušný
odkaz pro jejich otevření. Webové stránky jsou kontrolovány pomocí aplikace Kaspersky URL poradce.
Kaspersky URL poradce není dostupný v prohlížeči Microsoft Internet Explorer (verze 10 a 11) s novým stylem rozhraní
systému Windows.
Aplikace Kaspersky URL poradce kontroluje odkazy na webových stránkách otevřených v prohlížeči Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Aplikace Kaspersky Internet Security zobrazí vedle kontrolovaného
odkazu některou z těchto ikon:


– je-li webová stránka, jež se otevře kliknutím na odkaz, podle společnosti Kaspersky Lab bezpečná;



– nejsou-li o stránce otevírané kliknutím na odkaz k dispozici žádné informace o stavu bezpečnosti;



– je-li webová stránka, jež se otevře kliknutím na odkaz, podle společnosti Kaspersky Lab nebezpečná.

Přesunutím ukazatele myši na příslušnou ikonu zobrazíte automaticky otevírané okno s dalšími podrobnostmi o odkazu.
Při výchozím nastavení aplikace Kaspersky Internet Security kontroluje pouze odkazy ve výsledcích hledání. Můžete
povolit kontrolu odkazů na všech webových stránkách.
Aktivace kontroly odkazů na webech:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V části Ochrana vyberte podčást Web Anti-Virus.
Okno zobrazí nastavení součásti Web Anti-Virus.

4.

V dolní části okna klikněte na odkaz Rozšířené nastavení. Otevře se okno s rozšířeným nastavením součásti
Web Anti-Virus.

5.

V části Kaspersky URL poradce zaškrtněte políčko Zkontrolovat URL adresy.
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6.

Chcete-li, aby aplikace Kaspersky Internet Security kontrolovala obsah všech webových stránek, vyberte
možnost Na všech webech, kromě zadaných webů.

7.

V případě potřeby zadejte webové stránky, kterým důvěřujete, do okna Výjimky. Toto okno otevřete kliknutím
na odkaz Konfigurovat výjimky. Aplikace Kaspersky Internet Security pak nebude kontrolovat obsah zadaných
webových stránek a šifrovaných připojení k zadaným webům.

8.

Pokud chcete, aby aplikace Kaspersky Internet Security kontrolovala obsah pouze zadaných webových stránek:
a.

Vyberte Pouze na zadaných webech.

b.

Kliknutím na odkaz Konfigurovat kontrolované weby otevřete okno Zkontrolované weby.

c.

Klikněte na tlačítko Přidat.

d.

Zadejte adresu webové stránky, jejíž obsah chcete zkontrolovat.

e.

Vyberte stav kontroly dané webové stránky (při stavu Aktivní kontroluje aplikace Kaspersky Internet
Security obsah webové stránky).

f.

Klikněte na tlačítko Přidat.
Zadaná webová stránka se zobrazí v seznamu v okně Kontrolované weby. Aplikace Kaspersky Internet
Security bude kontrolovat adresy URL na této webové stránce.

9.

Pokud chcete konfigurovat rozšířené nastavení kontrol adres URL, v okně Rozšířená nastavení pro Web AntiVirus, v části Kaspersky URL poradce klikněte na odkaz Konfigurovat Kaspersky URL poradce. Otevře se
okno nástroje Kaspersky URL poradce.

10. Pokud chcete, aby vás aplikace Kaspersky Internet Security informovala o bezpečnosti odkazů na všech
webových stránkách, vyberte v části Kontrolované URL adresy možnost Všechny adresy URL.
11. Pokud chcete, aby aplikace Kaspersky Internet Security zobrazila informace o tom, zda odkaz patří do určité
kategorie webového obsahu (například neuctivé a vulgární vyjadřování):
a.

Zaškrtněte políčko Zobrazit informace o kategoriích obsahu webových stránek.

b.

Zaškrtněte políčko vedle kategorií webového obsahu, o nichž se budou v komentářích zobrazovat
informace.

Aplikace Kaspersky Internet Security zkontroluje odkazy na zadaných webových stránkách a zobrazí informace
o kategoriích odkazů podle aktuálního nastavení.
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Tato část poskytuje informace o způsobu, jakým vás aplikace Kaspersky Internet Security může chránit před sledováním
vaší aktivity online.
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O SOUČÁSTI SOUKROMÉ PROCHÁZENÍ
Ochrana před sledováním činnosti online je zajišťována součástí Soukromé procházení.
Jakmile jste online, součást Soukromé procházení zjišťuje požadavky odeslané webovým prohlížečem na služby
sledování ve chvíli, kdy stahujete stránky obsahující programový kód a kód HTML určené ke sledování. Služby sledování
používají informace z těchto požadavků k analýze vaší aktivity a výsledky takové analýzy mohou použít k zobrazování
příslušným způsobem orientovaných reklam.
V režimu zjišťování součást Soukromé procházení umožňuje zobrazit zprávy o požadavcích na služby sledování, které
byly zjištěny. Tento režim je ve výchozím nastavení povolený.
V režimu blokování součást Soukromé procházení kromě generování zpráv také upravuje požadavky a reakce ze služeb
sledování způsobem, který vás chrání před sledováním vaší činnosti online. Blokování požadavků a blokování služeb
sledování dále v textu znamená výše uvedené úpravy požadavků na služby sledování a reakcí na ně.
Součást Soukromé procházení lze spravovat přímo ve webovém prohlížeči (viz oddíl „Správa součásti Soukromé
procházení ve webovém prohlížeči" na straně 63).
Soukromé procházení má následující omezení:


Aplikace neblokuje služby sledování kategorie "Sociální sítě", pokud jste na webu příslušné sociální sítě.



Pokud nelze určit webovou stránku, ze které požadavek na služby sledování pochází, aplikace Kaspersky
Internet Security nebude tuto službu sledování blokovat ani nezobrazí informace o požadavku zaslaném této
službě.



Pokud lze určit webovou stránku, ze které požadavek na služby sledování pochází, ale nelze ji přiřadit k žádné
webové stránce aktuálně otevřené ve webovém prohlížeči, aplikace Kaspersky Internet Security použije na
tento požadavek akci určenou v nastavení soukromého procházení (zjišťuje nebo blokuje). Aplikace zobrazí
informace o požadavku ve zprávách, ale nezahrne tento požadavek do statistiky soukromého procházení
zobrazované ve webovém prohlížeči.
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KONFIGURACE SOUČÁSTI SOUKROMÉ PROCHÁZENÍ
Postup konfigurace součásti Soukromé procházení:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.
Otevře se okno se seznamem součástí. Součást Soukromé procházení je ve výchozím nastavení povolená.

4.

Chcete-li povolit součást Soukromé procházení, přepněte přepínač vedle součásti Soukromé procházení do
polohy

5.

.

Chcete-li upravit výchozí nastavení součásti Soukromé procházení, vyberte položku Soukromé procházení v
pravé části okna.
Otevře se okno Nastavení soukromého procházení.

6.

Konfigurace nastavení součásti Soukromé procházení v počítači:


Pokud chcete, aby aplikace pouze zjišťovala a počítala požadavky na služby sledování, aniž by je
blokovala, ponechte ve výchozím nastavení zvolenou možnost Zjišťovat požadavky bez blokování.



Pokud chcete, aby aplikace blokovala požadavky na služby sledování, vyberte možnost Blokovat zjištěné
požadavky. Kliknutím na odkaz Kategorie a výjimky otevřete okno, ve kterém můžete určit kategorie
služeb sledování, které chcete blokovat.

7.

Pokud nechcete, aby aplikace odesílala záhlaví protokolu HTTP, které blokuje sledování vaší aktivity, zrušte
zaškrtnutí políčka Přidat záhlaví "Nesledovat". Toto zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení označené.

8.

Pokud chcete blokovat sledování aktivity na webech společnosti Kaspersky Lab a jejích partnerů, zrušte
zaškrtnutí políčka Povolit sběr dat na webech společnosti Kaspersky Lab a jejích partnerů. Ve výchozím
nastavení součást Soukromé procházení neblokuje požadavky na služby sledování na webech společnosti
Kaspersky Lab a jejích partnerů.

9.

Pokud chcete blokovat sledování aktivity na webech, které mohou v důsledku takového blokování přestat
fungovat, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit sběr dat na nekompatibilních webech. Ve výchozím nastavení
součást Soukromé procházení neblokuje požadavky na služby sledování u webů, které by v důsledku takového
blokování nemusely fungovat, a to podle informací dostupných společnosti Kaspersky Lab.
Jakmile je nekompatibilita vyřešena, společnost Kaspersky Lab seznam nekompatibilních webů aktualizuje.

BLOKOVÁNÍ SLUŽEB SLEDOVÁNÍ PODLE KATEGORIE
Postup konfigurace blokování služeb sledování podle kategorie:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
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V levé části okna zvolte část Ochrana.
Otevře se okno se seznamem součástí. Součást Soukromé procházení je ve výchozím nastavení povolená.

4.

V pravé části okna zvolte součást Soukromé procházení.
Otevře se okno Nastavení soukromého procházení.

5.

Vyberte možnost Blokovat zjištěné požadavky.

6.

Kliknutím na odkaz Kategorie a výjimky otevřete okno Kategorie a výjimky.

7.

Zaškrtněte políčko vedle kategorií služeb sledování, které by měla aplikace blokovat.

POVOLENÍ SLEDOVÁNÍ AKTIVITY NA VYBRANÝCH WEBECH
Postup povolení sledování aktivity na vybraných webech:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Ochrana.
Otevře se okno se seznamem součástí. Součást Soukromé procházení je ve výchozím nastavení povolená.

4.

V pravé části okna zvolte položku Soukromé procházení.
Otevře se okno Nastavení soukromého procházení.

5.

Vyberte možnost Blokovat zjištěné požadavky.

6.

Kliknutím na odkaz Kategorie a výjimky otevřete okno Kategorie a výjimky.

7.

Kliknutím na odkaz Výjimky otevřete okno Výjimky soukromého procházení.

8.

Klikněte na tlačítko Přidat.

9.

V okně, které se otevře, zadejte adresu webu, na kterém chcete povolit sledování aktivity, a klikněte na tlačítko
Přidat.
Zadaný web bude přidán do seznamu výjimek.

Dále můžete povolit sledování aktivity na webové stránce po dobu, po kterou je otevřená, ve webovém prohlížeči (viz
oddíl „Správa součásti Soukromé procházení ve webovém prohlížeči" na straně 63).

ZOBRAZENÍ ZPRÁVY O POŽADAVCÍCH NA SLUŽBY
SLEDOVÁNÍ
Postup zobrazení zprávy o požadavcích na služby sledování:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na odkaz Další nástroje otevřete okno Nástroje.
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V okně Nástroje kliknutím na odkaz Ochrana osobních údajů otevřete okno Ochrana osobních údajů.
V okně Ochrana osobních údajů se v části Soukromé procházení zobrazuje konsolidovaná zpráva s
informacemi o kategoriích služeb sledování a počtu požadavků, které na tyto služby byly odeslány.

4.

Podrobnou zprávu o požadavcích na služby sledování, které byly zjištěny a zablokovány, najdete v okně
Podrobné zprávy, které otevřete kliknutím na odkaz Detaily v části Soukromé procházení.

Zprávu o požadavcích na služby sledování můžete zobrazit ve webovém prohlížeči (viz oddíl „Správa součásti Soukromé
procházení ve webovém prohlížeči" na straně 63).

SPRÁVA SOUČÁSTI SOUKROMÉ PROCHÁZENÍ VE
WEBOVÉM PROHLÍŽEČI
Správu součásti Soukromé procházení lze provádět přímo z webového prohlížeče:


povolit součást, pokud je zakázaná,



zobrazit statistiku o požadavcích na služby sledování, které byly zjištěny,



přejít do okna nastavení součásti Soukromé procházení,



zobrazit informace o tom, které kategorie služeb sledování jsou blokované,



zobrazit informace o režimu fungování součásti (viz oddíl „O soukromém procházení" na straně 60) a o tom,
zda jsou služby sledování na webu otevřeném ve webovém prohlížeči blokovány či nikoli,



změnit režim fungování součásti a povolit nebo zakázat blokování služeb sledování na webu otevřeném ve
webovém prohlížeči.

Chcete-li spravovat součást Soukromé procházení ve webovém prohlížeči,

klikněte na tlačítko

Ochrana Kaspersky na panelu nástrojů webového prohlížeče.

V nabídce, která se otevře, najdete informace o fungování součásti a její ovládací prvky.

63

OCHRANA SOUČÁSTÍ ANTI-BANNER PŘI
PROCHÁZENÍ WEBŮ
Součást Anti-Banner je určena k ochraně před reklamními lištami při procházení webu. Pokud je tato součást povolena,
můžete blokovat reklamní lišty přímo na webové stránce nebo zadat adresu a masku webu, na jejichž základě bude
aplikace Kaspersky Internet Security blokovat reklamní lišty na daném webu. Ve výchozím nastavení poskytuje aplikace
Kaspersky Internet Security ochranu před nejčastějšími typy reklamních lišt.
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POVOLENÍ SOUČÁSTI ANTI-BANNER
Povolení součásti Anti-Banner:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

Vyberte část Ochrana.

4.

V pravé části okna vyberte součást Anti-Banner a povolte ji přepnutím přepínače.

BLOKOVÁNÍ WEBOVÝCH REKLAMNÍCH LIŠT
Blokování webových reklamních lišt:
1.

Při návštěvě webu umístěte kurzor myši na reklamní lištu, kterou chcete skrýt.

2.

Na klávesnici stiskněte klávesu CTRL.

3.

V nabídce, která se otevře, vyberte možnost Přidat do součásti Anti-Banner.
Otevře se okno Blokované adresy URL.

4.

V okně Blokované adresy URL klikněte na tlačítko Přidat.
Do seznamu blokovaných adres URL se přidá adresa URL dané reklamní lišty.

5.

Obnovte webová stránku prohlížeče, aby se reklamní lišta přestala zobrazovat.

Při příští návštěvě dané webové stránky se reklamní lišta již nebude zobrazovat.
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BLOKOVÁNÍ VŠECH WEBOVÝCH REKLAMNÍCH LIŠT
Na určitém webu můžete zablokovat všechny reklamní lišty. K jejich zablokování stačí určit masku daného webu a přidat
ji do seznamu blokovaných webových adres.
Blokování všech reklamních lišt na webu:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

Vyberte část Ochrana.

4.

Vyberte součást Anti-Banner.
Otevře se okno Nastavení součásti Anti-Banner.

5.

Povolte součást Anti-Banner pomocí přepínače v horní části okna.

6.

V okně Nastavení součásti Anti-Banner klikněte na odkaz Konfigurovat blokované adresy URL. Otevře se
okno Blokované adresy URL.

7.

V okně Blokované adresy URL klikněte na tlačítko Přidat.

8.

V okně, které se otevře zadejte do pole Maska webové adresy (URL) masku adresu webu, na kterém chcete
blokovat reklamní lišty. Například: http://example.com*.

9.

Jako stav u daného webu zadejte Aktivní.

10. Klikněte na tlačítko Přidat.
Aplikace Kaspersky Internet Security bude nyní blokovat reklamní lišty na webu http://example.com.
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Akce uživatele na počítači jsou zaznamenávány operačním systémem. Ukládají se tyto informace:


podrobnosti dotazů vyhledávání zadávané uživateli a navštívené webové stránky;



informace o spuštěných aplikacích a otevřených či uložených souborech;



položky protokolu událostí systému Microsoft Windows;



další informace o aktivitě uživatele.

Pachatelé a neoprávněné osoby mohou získat přístup k soukromým informacím obsaženým v datech o minulých akcích
uživatele.
Aplikace Kaspersky Internet Security zahrnuje průvodce mazáním soukromých údajů, který odstraňuje stopy aktivity
uživatele v operačním systému.
Spuštění průvodce mazáním soukromých údajů:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

V levé části okna Nástroje otevřete kliknutím na odkaz Ochrana osobních údajů okno Ochrana osobních
údajů.

4.

V okně Ochrana osobních údajů spusťte kliknutím na odkaz Mazání soukromých údajů Průvodce mazáním
soukromých údajů.

Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka Zpět a Další. Jakmile průvodce dokončí
svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Dokončit. Pro zastavení průvodce kdykoli v průběhu jeho činnosti klikněte na
tlačítko Storno.
Podívejme se na kroky průvodce podrobněji.

Krok č. 1. Spuštění průvodce
Zkontrolujte, zda je označeno políčko Vyhledat stopy aktivity uživatele. Spusťte průvodce kliknutím na
tlačítko Další.

Krok č. 2. Hledání stop aktivity
Tento průvodce vyhledává stopy aktivit ve vašem počítači. Vyhledávání může nějakou dobu trvat. Po dokončení
vyhledávání postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.
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Krok č. 3. Výběr akcí, které má funkce Mazání soukromých údajů provést
Po dokončení hledání se v průvodci zobrazí informace o zjištěných stopách aktivit s dotazem na akce, které se
mají provést za účelem eliminace těchto stop aktivit (viz následující obrázek).

Obrázek č. 4 Zjištěné stopy aktivity a doporučení k jejich odstranění

Pro zobrazení akcí v určité skupině klikněte na znak

vlevo od názvu skupiny.

Chcete-li, aby průvodce provedl určitou akci, zaškrtněte příslušné políčko nalevo od akce. Ve výchozím
nastavení provede průvodce všechny doporučované a důrazně doporučované akce. Pokud nechcete, aby
některá z akcí byla provedena, zaškrtnutí v políčku vedle ní zrušte.
Zrušení zaškrtnutí u políček vybraných ve výchozím nastavení se důrazně nedoporučuje, váš počítač by tak
zůstal zranitelný vůči hrozbám.
Po nastavení řady akcí, které má průvodce provést, klikněte na tlačítko Další.

Krok č. 4. Mazání soukromých údajů
Průvodce provede akce zvolené v předcházejícím kroku. Odstraňování stop aktivit může nějakou dobu trvat.
Chcete-li vymazat konkrétní stopy aktivit, je v některých případech nutné restartovat počítač. Průvodce vás na
tuto skutečnost upozorní.
Po dokončení mazání postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.

Krok č. 5. Dokončení průvodce
Zavřete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.
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KONTROLA ČINNOSTI UŽIVATELŮ V
POČÍTAČI A NA INTERNETU
Tato část obsahuje informace o způsobu kontroly akcí uživatele v počítači a na internetu pomocí aplikace Kaspersky
Internet Security.

V TOMTO ODDÍLE
Používání rodičovské kontroly ................................................................................................................................... 68
Přechod k nastavení součásti Rodičovská kontrola .................................................................................................... 69
Kontrola používání počítače ...................................................................................................................................... 69
Kontrola používání internetu ..................................................................................................................................... 70
Kontrola spouštění her a aplikací .............................................................................................................................. 71
Kontrola komunikace v sociálních sítích .................................................................................................................... 72
Sledování obsahu zpráv............................................................................................................................................ 73
Zobrazení zprávy o aktivitě uživatele ......................................................................................................................... 74

POUŽÍVÁNÍ RODIČOVSKÉ KONTROLY
Rodičovská kontrola umožňuje sledování činností prováděných uživateli na lokálním počítači a online. Rodičovskou
kontrolu můžete použít pro omezení přístupu k internetovým zdrojům a aplikacím a také k zobrazování zpráv o aktivitě
uživatelů.
Stále vyšší počet dětí a teenagerů má přístup k počítači a webovým zdrojům. Používání počítačů a internetu může pro
děti znamenat celou řadu problémů a hrozeb:


ztrátu času a/nebo finančních zdrojů při navštěvování diskusních a herních serverů, internetových obchodů a
aukcí;



přístup k webovým stránkám, jejichž obsah je určen dospělým, například k pornografickým, extremistickým
stránkám, stránkám o zbraních, drogách či očividném násilí;



stahování souborů infikovaných malwarem;



poškození zdraví nadměrným používáním počítače;



kontakty s neznámými lidmi, kteří mohou předstírat vrstevníky s cílem získat od nezletilého uživatele soukromé
informace, například skutečné jméno, adresu bydliště nebo denní dobu, kdy nikdo není doma.

Rodičovská kontrola umožňuje snížit riziko práce s počítačem a internetem. K tomu slouží následující funkce:


omezení doby používání počítače a internetu,



vytváření seznamů povolených a blokovaných her a aplikací a dočasné omezení používání povolených aplikací,



vytváření seznamů povolených a blokovaných webových stránek a selektivní blokování kategorií webových
stránek s nevhodným obsahem,
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aktivace režimu bezpečného vyhledávání v modulech vyhledávání (odkazy na webové stránky s podezřelým
obsahem se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí),



omezení možnosti stahování souborů z internetu,



vytvoření povolených a blokovaných kontaktů pro komunikaci v sociálních sítích,



zobrazení textů komunikace v sociálních sítích,



blokování odesílání stanovených soukromých dat,



vyhledávání stanovených klíčových slov v protokolech zpráv.

Funkce rodičovské kontroly lze nakonfigurovat samostatně pro každý uživatelský účet v počítači. Zobrazit můžete také
zprávy rodičovské kontroly o činnosti sledovaných uživatelů.

PŘECHOD K NASTAVENÍ SOUČÁSTI RODIČOVSKÁ
KONTROLA
Přechod k nastavení součásti Rodičovská kontrola:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

V hlavním okně aplikace klikněte na tlačítko Rodičovská kontrola.

3.

Když se okno součásti Rodičovská kontrola otevře poprvé, aplikace vás vyzve k nastavení hesla chránícího
nastavení součásti Rodičovská kontrola. Vyberte jednu z následujících možností:


Pokud chcete přístup k nastavení součásti Rodičovská kontrola chránit heslem, vyplňte pole Heslo a
Potvrdit a klikněte na tlačítko Pokračovat.



Pokud nechcete přístup k nastavení součásti Rodičovská kontrola chránit heslem, klikněte na odkaz
Přeskočit a pokračujte k nastavení součásti Rodičovská kontrola.

Otevře se okno Rodičovská kontrola.
4.

Vyberte uživatelský účet a kliknutím na odkaz Konfigurovat omezení otevřete okno nastavení součásti
Rodičovská kontrola.

KONTROLA POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE
Rodičovská kontrola umožňuje omezit dobu strávenou uživatelem u počítače. Můžete zadat časový interval, během
něhož bude rodičovská kontrola blokovat přístup k počítači (noční hodiny), i denní limit celkové doby používání počítače.
Pro pracovní dny i víkendy můžete zadat jiné časové limity.
Konfigurace časových limitů používání počítače:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Počítač.

3.

Chcete-li specifikovat určitý časový interval, během kterého bude rodičovská kontrola blokovat přístup k
počítači, zaškrtněte v částech Pracovní dny a Víkendy políčko Zablokovat přístup.

4.

V rozevíracím seznamu u zaškrtávacího políčka Blokovat přístup od uveďte počáteční čas blokování.
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V rozevíracím seznamu do uveďte konečný čas blokování.
Plán používání počítače můžete nastavit pomocí tabulky. Tabulku zobrazíte kliknutím na tlačítko

.

Během zadaného časového intervalu zablokuje rodičovská kontrola přístup uživatele k počítači.
6.

Chcete-li nastavit časový limit celkového používání počítače během dne, zaškrtněte v částech Pracovní dny a
Víkendy políčko Nepovolovat přístup déle než na a z rozevíracího seznamu vedle zaškrtávacího políčka
vyberte časový interval.
Rodičovská kontrola zablokuje přístup uživatele k počítači, pokud celková doba používání počítače v daný den
překročila zadanou dobu.

7.

Chcete-li nastavit přestávky v uživatelských relacích používání počítače, zaškrtněte v části Přestávky políčko
Udělat přestávku každých a poté z rozevíracích seznamů vedle zaškrtávacího políčka vyberte požadované
hodnoty pro frekvenci přestávek (například „každou hodinu") a jejich délku (například „10 minut").

8.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola zablokuje uživateli přístup k počítači podle nového nastavení.

KONTROLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETU
Pomocí rodičovské kontroly můžete časově omezit používání internetu a zakázat uživatelům přístup k určitým kategoriím
webů či zadaným webům. Můžete navíc uživateli také zakázat stahovat z internetu soubory určitého typu (například
archivy nebo videa).
Nastavení časového limitu používání internetu:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Internet.

3.

Pokud chcete omezit celkovou dobu strávenou na internetu během pracovních dnů, zaškrtněte v části Omezení
přístupu k internetu políčko Omezit přístup během pracovních dnů a pak z rozevíracího seznamu vedle
zaškrtávacího políčka vyberte hodnotu časového limitu.

4.

Pokud chcete omezit celkovou dobu strávenou na internetu během víkendů, zaškrtněte políčko Omezit přístup
k internetu o víkendech a pak z rozevíracího seznamu vedle zaškrtávacího políčka vyberte hodnotu časového
limitu.

5.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola omezí celkový čas strávený uživatelem na internetu podle hodnot, které jste zadali.
Omezení návštěv určitých webů:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Internet.

3.

Chcete-li se vyhnout zobrazování obsahu pouze pro dospělé ve výsledcích vyhledávání, v části Kontrolovat
prohlížení webových stránek zaškrtněte políčko Povolit bezpečné vyhledávání.
Pokud hledáte informace na takových webech, jako jsou Google™, YouTube™ (platí pouze pro uživatele, kteří
nejsou přihlášení na webu youtube.com ke svému účtu), Bing®, Yahoo!™, Mail.ru, VKontakte a Yandex,
nebude se ve výsledcích vyhledávání zobrazovat žádný obsah pouze pro dospělé.
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Zablokování přístupu k webům určité kategorie:
a.

V části Kontrolovat prohlížení webových stránek zaškrtněte políčko Blokovat přístup k následujícím
webům.

b.

Vyberte Weby pro dospělé a kliknutím na odkaz Vybrat kategorie webových stránek otevřete okno
Blokovat přístup ke kategoriím webů.

c.

Zaškrtněte políčko vedle kategorií webů, které chcete blokovat.
Rodičovská kontrola zablokuje všechny pokusy uživatele o otevření webu, pokud jeho obsah patří do
blokovaných kategorií.

5.

Zablokování přístupu ke konkrétním webům:
a.

V části Kontrolovat prohlížení webových stránek zaškrtněte políčko Blokovat přístup k následujícím
webům.

b.

Kliknutím na odkaz Přidat výjimky se otevře okno Výjimky.

c.

V dolní části okna klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno pro přidání nové masky webové adresy.

d.

Zadejte adresu webu, jehož návštěvy chcete zakázat, vyplněním pole Maska adresy URL.

e.

V části Rozsah definujte rozsah toho, co chcete blokovat: celý web nebo pouze zadanou webovou stránku.

f.

Pokud chcete blokovat konkrétní web, v části Akce vyberte Blokovat.

g.

Klikněte na tlačítko Přidat.

Zadaný web se zobrazí v seznamu v okně Výjimky.
6.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola zablokuje všechny pokusy uživatele otevřít zadané weby podle aktuálního nastavení.
Chcete-li zakázat stahování souborů určitého typu z Internetu, postupujte takto:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Internet.

3.

V části Blokovat stahování souborů zaškrtněte políčka vedle typů souborů, jejichž stažení chcete blokovat.

4.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola zablokuje stahování souborů uvedených typů z internetu.

KONTROLA SPOUŠTĚNÍ HER A APLIKACÍ
Pomocí rodičovské kontroly můžete povolit nebo zakázat určitému uživateli spouštět hry v závislosti na věku. Můžete
také určitému uživateli zakázat spouštět určité aplikace (například hry a klienty IM) nebo omezit čas používání aplikací.
Blokování her s obsahem nevhodným pro určitou věkovou kategorii:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Aplikace.
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V části Blokovat hry podle obsahu zablokujte spouštění her, které nejsou vhodné pro vybraného uživatele z
důvodu jeho věku a/nebo obsahu:
a.

Pokud chcete blokovat všechny hry s nevhodným obsahem pro věk uživatele, zaškrtněte políčko Omezit
spouštění her pro věk nižší než a z rozevíracího seznamu vedle zaškrtávacího políčka vyberte věkové
omezení.

b.

Pokud chcete blokovat hry s obsahem určité kategorie:
a.

Zaškrtněte políčko Blokovat hry z kategorií pro dospělé.

b.

Kliknutím na odkaz Vybrat kategorie her otevřete okno Blokovat hry podle kategorií.

c.

Zaškrtněte políčko vedle kategorií obsahu odpovídajících hrám, které chcete blokovat.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Omezení spouštění určité aplikace:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Aplikace.

3.

V dolní části okna klikněte na odkaz Přidat aplikaci do seznamu a v dialogovém okně Otevřít, které se otevře,
vyberte spustitelný soubor dané aplikace.
Vybraná aplikace se zobrazí v seznamu v části Blokovat zadané aplikace. Kaspersky Internet Security aplikaci
automaticky přidá do určité kategorie, například Hry.

4.

Pokud chcete zablokovat aplikaci, zaškrtněte políčko vedle jejího názvu v seznamu. Zablokovat můžete i
všechny aplikace z jedné konkrétní kategorie zaškrtnutím políčka vedle názvu kategorie v seznamu (můžete
například zablokovat pouze kategorii Hry).

5.

Pokud chcete omezit dobu používání aplikace, vyberte ze seznamu aplikaci nebo kategorii aplikací a kliknutím
na odkaz Konfigurovat pravidla otevřete okno Omezení používání aplikace.

6.

Pokud chcete nastavit časový limit používání aplikace o pracovních dnech a víkendech, zaškrtněte v částech
Pracovní dny a Víkendy políčko Nepovolovat přístup déle než na a v rozevíracím seznamu určete počet
hodin, po které bude uživatel moci aplikaci denně používat. Čas, kdy bude nebo nebude uživatel moci aplikaci
používat, můžete také zadat pomocí tabulky. Tabulku zobrazíte kliknutím na tlačítko

.

7.

Pokud chcete nastavit přestávky v používání aplikace, zaškrtněte v části Přestávky políčko Udělat přestávku
každých a z rozevíracích seznamů vyberte hodnoty odpovídající požadované frekvenci a délce přestávek.

8.

Klikněte na tlačítko Uložit.

9.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola aplikuje zadaná omezení, jakmile uživatel začne aplikaci používat.

KONTROLA KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Pomocí rodičovské kontroly můžete zobrazit komunikaci uživatele v sociálních sítích a blokovat komunikaci s určitými
kontakty.
Konfigurace sledování komunikace uživatele:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Komunikace.
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Zobrazení protokolů komunikace a zablokování určitých kontaktů:
a.

Vyberte možnost Blokovat komunikaci se všemi kontakty s výjimkou povolených známých kontaktů.

b.

Kliknutím na odkaz Známé kontakty se otevře okno Zpráva o posílání zpráv.

c.

Zobrazte kontakty, se kterými uživatel komunikoval. Zadané kontakty lze zobrazit v okně jedním z
následujících způsobů:

d.



Chcete-li zobrazit protokoly komunikace uživatele v určité sociální síti, vyberte z rozevíracího seznamu
v levé části okna požadovanou položku.



Pro zobrazení kontaktů, se kterými si uživatel píše nejvíce, vyberte v rozevíracím seznamu v pravé
části okna možnost Podle počtu zpráv.



Pro zobrazení kontaktů, se kterými uživatel komunikoval v konkrétní den, vyberte v rozevíracím
seznamu v pravé části okna možnost Podle data komunikace.

Chcete-li zobrazit komunikaci uživatele s určitým kontaktem, klikněte na něj v seznamu.
Otevře se okno s historií komunikace s daným kontaktem.

e.

4.

Chcete-li zablokovat komunikaci uživatele s vybraným kontaktem, klikněte na tlačítko Blokovat posílání
zpráv.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola zablokuje výměnu zpráv mezi uživatelem a vybraným kontaktem.

SLEDOVÁNÍ OBSAHU ZPRÁV
Pomocí rodičovské kontroly můžete sledovat a blokovat pokusy uživatele o vkládání osobních dat (například jmen,
telefonních čísel, čísel kreditních karet) a klíčových slov (například vulgárních slov) do zpráv.
Konfigurace kontroly přenosu osobních dat:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Kontrola obsahu.

3.

V části Kontrola přenosu soukromých dat zaškrtněte políčko Blokovat přenos soukromých dat třetím
stranám.

4.

Kliknutím na odkaz Upravit seznam soukromých dat se otevře okno Seznam soukromých dat.

5.

V dolní části okna klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno pro přidání osobních dat.

6.

Kliknutím na odpovídající odkaz vyberte typ soukromých dat (například „telefonní číslo") nebo do pole Název
pole zadejte popis.

7.

V poli Hodnota specifikujte osobní údaj (například příjmení nebo telefonní číslo).

8.

Klikněte na tlačítko Přidat.
Osobní data se zobrazí v okně Seznam soukromých dat.

9.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola sleduje a blokuje pokusy uživatele o používání zadaných identifikačních dat v komunikaci na
internetu.
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Konfigurace kontroly klíčových slov ve zprávách:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

V okně nastavení součásti Rodičovská kontrola vyberte část Kontrola obsahu.

3.

V části Kontrola klíčových slov zaškrtněte políčko Zjišťovat používání klíčových slov.

4.

Kliknutím na odkaz Upravit seznam klíčových slov se otevře okno Seznam klíčových slov.

5.

V dolní části okna klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno pro přidání klíčového slova.

6.

Do pole Hodnota zadejte příslušné slovní spojení a klikněte na tlačítko Přidat.
Zadané slovní spojení se zobrazí v seznamu klíčových slov v okně Seznam klíčových slov.

7.

V okně Rodičovská kontrola přepněte přepínač, který se nachází vedle uživatelského účtu.

Rodičovská kontrola detekuje přenos zpráv obsahujících zadané slovní spojení posílané ve zprávách přes internet
a informace o nich uloží do zprávy.

ZOBRAZENÍ ZPRÁVY O AKTIVITĚ UŽIVATELE
Máte přístup ke zprávám o aktivitě každého uživatelského účtu kontrolovaného součástí Rodičovská kontrola, kde si
můžete samostatně prohlížet každou kategorii kontrolovaných událostí.
Zobrazení zprávy o aktivitě kontrolovaného uživatelského účtu:
1.

Přejděte do okna nastavení Rodičovská kontrola (informace naleznete v části „Přechod k nastavení součásti
Rodičovská kontrola" na straně 69).

2.

Vyberte uživatelský účet a kliknutím na odkaz Zobrazit zprávu přejděte do okna zpráv.

3.

V části s příslušným typem omezení (například Internet nebo Komunikace) otevřete zprávu o sledovaných
akcích kliknutím na odkaz Podrobnosti.

V okně se zobrazí zpráva o sledovaných akcích uživatele.
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VZDÁLENÁ SPRÁVA OCHRANY POČÍTAČE
Tato část popisuje způsob vzdálené správy ochrany počítače pomocí nainstalované aplikace Kaspersky Internet
Security.

V TOMTO ODDÍLE
O vzdálené správě ochrany počítače......................................................................................................................... 75
Přechod ke vzdálené správě ochrany počítače .......................................................................................................... 75

O VZDÁLENÉ SPRÁVĚ OCHRANY POČÍTAČE
Pokud je v počítači nainstalovaná aplikace Kaspersky Internet Security, můžete spravovat ochranu takového počítače
vzdáleně. Ochranu počítače lze spravovat vzdáleně pomocí portálu My Kaspersky. Chcete-li ochranu počítače spravovat
vzdáleně, zaregistrujte se na portálu My Kaspersky, přihlaste se k účtu Můj účet Kaspersky a přejděte do části Zařízení.
Portál My Kaspersky umožňuje provádět následující úlohy zabezpečení počítače:


zobrazit seznam problémů v zabezpečení počítače a vzdáleně je opravit,



provést antivirovou kontrolu počítače a kontrolu dalších hrozeb,



aktualizovat databáze a aplikační moduly,



konfigurovat součásti aplikace Kaspersky Internet Security.

Pokud je z portálu My Kaspersky spuštěna kontrola počítače, aplikace Kaspersky Internet Security zpracovává zjištěné
objekty automaticky bez vašeho zásahu. Při zjištění viru či jiné hrozby se aplikace Kaspersky Internet Security pokusí
provést dezinfekci bez restartu počítače. Pokud není dezinfekce bez restartu počítače možná, zobrazí se v seznamu
problémů zabezpečení počítače na portálu My Kaspersky zpráva informující o potřebě restartovat před provedením
dezinfekce počítač.
Pokud seznam zjištěných objektů na portálu My Kaspersky obsahuje více než 10 položek, jsou tyto položky spojeny do
skupiny. V tomto případě mohou být zjištěné objekty zpracovávány prostřednictvím portálu pouze společně, bez
možnosti samostatné kontroly jednotlivých objektů. Chcete-li v tomto případě objekty zobrazit samostatně, doporučujeme
použít rozhraní aplikace nainstalované v počítači.

PŘECHOD KE VZDÁLENÉ SPRÁVĚ OCHRANY POČÍTAČE
Přechod ke vzdálené správě ochrany počítače:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko Další nástroje.
Otevře se okno Nástroje.
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3.

V okně Nástroje kliknutím na odkaz Konzola pro správu otevřete okno Správa online.

4.

V okně Správa online klikněte na tlačítko Připojit počítač k portálu My Kaspersky.
Pokud nejste přihlášení, načte se do okna Správa online přihlašovací formulář portálu My Kaspersky. Vyplňte
všechna pole a přihlaste se k portálu My Kaspersky.
Z důvodu nesprávného fungování portálu se připojení k portálu My Kaspersky nemusí podařit. Pokud k tomu
dojde, zobrazí aplikace Kaspersky Internet Security upozornění o problémech s portálem My Kaspersky, jejichž
řešením se aktuálně zabývají pracovníci společnosti Kaspersky Lab. Pokud se nedokážete připojit k portálu My
Kaspersky, protože je nefunkční, zkuste se připojit později.

Ve výchozím nastavení se stránka portálu My Kaspersky s částí Zařízení otevře ve webovém prohlížeči.
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VYHRAZENÍ ZDROJŮ OPERAČNÍHO
SYSTÉMU PRO POČÍTAČOVÉ HRY
Pokud Kaspersky Internet Security běží v celoobrazovkovém režimu společně s dalšími aplikacemi (zvláště počítačovými
hrami), může docházet k těmto potížím:


Výkon aplikace nebo hry se snižuje z důvodu nedostatku systémových zdrojů.



Okna s upozorněními aplikace Kaspersky Internet Security mohou rušit uživatele při hře.

Nutnosti ruční úpravy nastavení aplikace Kaspersky Internet Security při každém přepnutí do celoobrazovkového režimu
se vyhnete použitím Herního profilu. Je-li herní profil aktivní, dojde při přepnutí do celoobrazovkového režimu
automaticky ke změně nastavení všech součástí aplikace Kaspersky Internet Security tak, aby v tomto režimu systém
fungoval optimálně. Po ukončení celoobrazovkového režimu se nastavení aplikace vrátí do původních hodnot
používaných před aktivací celoobrazovkového režimu.
Aktivace herního profilu:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna zvolte část Výkon.
Okno zobrazí nastavení výkonnosti aplikace Kaspersky Internet Security.

4.

V části Herní profil zaškrtněte políčko Zapnout herní profil.
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CO DĚLAT S NEZNÁMÝMI APLIKACEMI
Aplikace Kaspersky Internet Security pomáhá minimalizovat nebezpečí spojená s používáním neznámých aplikací
(například nebezpečí infekce viry či jiným malwarem a nežádoucí změny v nastavení operačního systému).
Aplikace Kaspersky Internet Security zahrnuje komponenty a nástroje, jež umožňují kontrolu reputace aplikace a řízení
jejích činností na vašem počítači.

V TOMTO ODDÍLE
Kontrola reputace aplikace ........................................................................................................................................ 78
Řízení činnosti aplikace v počítači a síti ..................................................................................................................... 79
Konfigurace součásti Kontrola aplikací ...................................................................................................................... 80
O přístupu aplikací k webové kameře ........................................................................................................................ 81
Konfigurace nastavení přístupu aplikace k webové kameře ........................................................................................ 82
Povolení přístupu aplikace k webové kameře ............................................................................................................ 82
O přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku..................................................................................................... 83
Konfigurace přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku ..................................................................................... 84
O kontrole systémových změn .................................................................................................................................. 84
Povolení kontroly systémových změn ........................................................................................................................ 85

KONTROLA REPUTACE APLIKACE
Aplikace Kaspersky Internet Security vám umožňuje zkontrolovat reputaci aplikace mezi uživateli z celého světa.
Reputace aplikace se skládá z těchto kritérií:


název výrobce;



Informace o digitálním podpisu (pokud je aplikace opatřena digitálním podpisem)



informace o skupině, do které byla aplikace zařazena Kontrolou aplikací nebo většinou uživatelů služby
Kaspersky Security Network;



počet uživatelů služby Kaspersky Security Network, kteří aplikaci používají (k dispozici tehdy, je-li aplikace v
databázi Kaspersky Security Network zařazena do skupiny Důvěryhodné);



čas, kdy byla aplikace zařazena do programu Kaspersky Security Network;



země, ve kterých je aplikace nejvíce rozšířena.

Kontrola reputace aplikace je k dispozici, pokud jste odsouhlasili svou účast v programu Kaspersky Security Network.

78

CO

DĚLAT S NEZNÁ MÝ MI AP LIKACEMI

Zjištění informací o reputaci aplikace:
Otevřete místní nabídku spustitelného souboru aplikace a vyberte volbu Kontrola reputace v KSN (viz obrázek níže).

Obrázek č. 5 Místní nabídka objektu

Tímto způsobem otevřete okno s informacemi o reputaci aplikace v programu Kaspersky Security Network.

VIZ TAKÉ:
Účast ve službě Kaspersky Security Network ............................................................................................................ 95

ŘÍZENÍ ČINNOSTI APLIKACE V POČÍTAČI A SÍTI
Kontrola aplikací zabraňuje aplikacím provádět akce, které mohou být pro operační systém nebezpečné, a kontroluje
přístup ke zdrojům operačního systému a vašim osobním údajům.
Kontrola aplikací sleduje činnosti prováděné v operačním systému aplikacemi nainstalovanými v počítači a reguluje je na
základě pravidel. Tato pravidla omezují podezřelou činnost aplikací, včetně přístupu aplikací k chráněným zdrojům,
například k souborům a složkám, klíčům registru a síťovým adresám.


V 64bitových operačních systémech nelze konfigurovat práva aplikací k následujícím akcím:



přímý přístup k fyzické paměti,



správa ovladače tiskárny,



vytváření služby,
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čtení služby,



úpravy služby,



překonfigurování služby,



správa služby,



spuštění služby,



odebrání služby,



přístup k interním datům prohlížeče,



přístup ke kritickým objektům operačního systému,



přístup k úložišti hesel,



nastavení oprávnění k ladění,



používání programového rozhraní operačního systému,



používání programového rozhraní operačního systému (DNS).



V 64bitovém operačním systému Microsoft Windows 8 nelze konfigurovat práva aplikací k následujícím akcím.



odesílání zpráv systému Windows do jiných procesů,



podezřelé operace,



instalace háčků,



hooking příchozích zpráv proudu,



pořizování snímků obrazovky.

Síťová aktivita aplikací je řízena součástí Brána firewall.
Pokud je nějaká aplikaci v počítači spuštěna poprvé, Kontrola aplikací zkontroluje bezpečnost aplikace a zařadí ji do
určité skupiny (Důvěryhodné, Nedůvěryhodné, Vysoké omezení nebo Nízké omezení). Skupina definuje pravidla, která
aplikace Kaspersky Internet Security použije pro kontrolu aktivity dané aplikace.
Kaspersky Internet Security zařazuje aplikace do skupin důvěryhodnosti (důvěryhodné, nedůvěryhodné, vysoké omezení
nebo nízké omezení), pouze pokud je povolena součást Kontrola aplikací, nebo Brána firewall nebo pokud jsou povoleny
obě součásti. Pokud jsou obě součásti zakázány, funkce zařazující aplikace do skupin důvěryhodnosti nefunguje.
Pravidla kontroly aplikací můžete ručně upravovat.

KONFIGURACE SOUČÁSTI KONTROLA APLIKACÍ
Konfigurace součásti Kontrola aplikací:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security.

2.

V dolní části hlavního okna klikněte na tlačítko Další nástroje.
Otevře se okno Nástroje.
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Vyberte část Kontrola aplikací.
Otevře se okno Kontrola aplikací.

4.

V okně Kontrola aplikací v části Aplikace klikněte na odkaz Správa aplikací a otevřete okno Správa aplikací.

5.

V seznamu vyberte příslušnou a aplikaci, dvakrát na ni klikněte a otevřete okno Pravidla aplikace.

6.

Konfigurace pravidel pro přístup aplikace k prostředkům operačního systému:

7.

8.

a.

Na kartě Soubory a systémový registr vyberte příslušnou kategorii zdrojů.

b.

Pravým tlačítkem myši klikněte na sloupec s dostupnou akcí pro daný zdroj (Čtení, Zápis, Odstranit nebo
Vytvořit) a otevřete nabídku. V místní nabídce vyberte příslušnou položku (Povolit, Zamítnout, Dotázat
se na akci nebo Dědit).

Konfigurace oprávnění aplikace k provádění různých akcí v operačním systému:
a.

Na kartě Práva vyberte příslušnou kategorii práv.

b.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Akce otevřete místní nabídku a vyberte příslušnou položku (Povolit,
Zamítnout, Dotázat se na akci nebo Dědit).

Konfigurace oprávnění aplikace k provádění různých akcí v síti:
a.

Na kartě Pravidla sítě klepněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno Pravidlo sítě.

9.

b.

V okně, které se otevře, zadejte požadovaná nastavení pravidla a klikněte na Uložit.

c.

Přiřaďte novému pravidlu prioritu. To se provádí výběrem pravidla a jeho přesouváním v seznamu nahoru
nebo dolů.

Chcete-li určité akce aplikace vyloučit z omezení Kontroly aplikací, vyberte na kartě Výjimky zaškrtávací
políčka pro akce, které chcete kontrolovat.

10. Klikněte na tlačítko Uložit.
Všechny výjimky vytvořené v pravidlech pro aplikace jsou přístupné v okně nastavení aplikace Kaspersky
Internet Security v části Hrozby a výjimky.
Kontrola aplikací sleduje a omezuje akce aplikace v souladu se zadaným nastavením.

O PŘÍSTUPU APLIKACÍ K WEBOVÉ KAMEŘE
Pachatelé se mohou pokusit získat neoprávněný přístup k vaší webkameře pomocí specializovaného softwaru. Aplikace
Kaspersky Internet Security blokuje neoprávněný přístup k webkameře a upozorní vás na jeho zablokování. Standardně
aplikace Kaspersky Internet Security blokuje přístup k webkameře u aplikací zařazených do skupiny Vysoké omezení
nebo Nedůvěryhodné.
V okně nastavení Kontrola aplikací můžete povolit přístup k webkameře pro aplikace ve skupinách Vysoké omezení a
Nedůvěryhodné (informace naleznete v části „Povolení přístupu aplikace k webové kameře" na straně 82). Pokud se
pokusí k webkameře připojit aplikace ze skupiny důvěryhodnosti Nízké omezení, aplikace Kaspersky Internet Security
zobrazí upozornění a dotáže se, zda chcete aplikaci přístup k webkameře umožnit.
V případě pokusu aplikace o přístup k webové kameře, ke které je přístup ve výchozím nastavení zamítnut, zobrazí
aplikace Kaspersky Internet Security upozornění. Upozornění obsahuje informace v tom smyslu, že aplikace
nainstalovaná v počítači (například Skype™) aktuálně přijímá z webové kamery videodata. V rozevírací nabídce
upozornění můžete blokovat přístup aplikace k webové kameře, nebo pokračovat ke konfiguraci nastavení přístupu
aplikace k webové kameře (viz část „Konfigurace nastavení přístupu aplikace k webové kameře" na straně 82). Toto
upozornění se nezobrazí, pokud jsou aplikace v počítači spuštěny v celoobrazovkovém režimu.
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V rozevíracím seznamu upozornění o videodatech přijatých aplikací můžete rovněž zvolit možnost Skrýt upozornění
nebo pokračovat na konfiguraci nastavení zobrazování upozornění (viz část „Konfigurace nastavení přístupu aplikace k
webové kameře" na straně 82).
Standardně aplikace Kaspersky Internet Security povoluje přístup k webkameře aplikacím, které vyžadují vaše svolení
ve chvíli, kdy se načítá grafické rozhraní aplikace, pokud ještě není načteno nebo nereaguje, a nemůžete povolit přístup
ručně.
Funkce ochrany přístupu k webkameře má následující vlastnosti a omezení:


Aplikace kontroluje video a statické snímky vzniklé při zpracování dat z webkamery.



Pokud je součástí datového proudu videa webkamery také zvukový signál, aplikace jej kontroluje.



Aplikace Kaspersky Internet Security kontroluje pouze webkamery připojené přes USB nebo IEEE1394, které
se zobrazují ve správci zařízení systému Windows jako Zařízení pro zpracování obrázků.

Chcete-li zobrazit seznam podporovaných webkamer, klikněte na tento odkaz http://support.kaspersky.com/12001.
Pokud chcete aktivovat ochranu před neoprávněným přístupem k webkameře, je nutné povolit součást Kontrola aplikací.

KONFIGURACE NASTAVENÍ PŘÍSTUPU APLIKACE K
WEBOVÉ KAMEŘE
Konfigurace nastavení přístupu aplikace k webové kameře:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V pravé části okna v části Ochrana vyberte možnost Přístup k webové kameře.

4.

Konfigurace nastavení pro přístup k webové kameře počítače:


Chcete-li blokovat přístup všech aplikací k webové kameře, zaškrtněte políčko Blokovat všem aplikacím
přístup k webové kameře.



Chcete-li dostávat upozornění, pokud bude webovou kameru používat nějaká aplikace, která k tomu má
povolení, zaškrtněte políčko Zobrazit upozornění, pokud webovou kameru používá aplikace, která má
k webové kameře povolen přístup.



Chcete-li povolit všem aplikacím přístup k webové kameře, zakažte v okně Nastavení na kartě Ochrana
položku Přístup k webové kameře.

POVOLENÍ PŘÍSTUPU APLIKACE K WEBOVÉ KAMEŘE
Postup povolení přístupu aplikace k webové kameře:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko Další nástroje.
Otevře se okno Nástroje.
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V okně Nástroje klikněte na tlačítko Detaily v části Kontrola aplikací.
Otevře se okno Kontrola aplikací.

4.

V okně Kontrola aplikací v části Aplikace klikněte na odkaz Správa aplikací a otevřete okno Správa aplikací.

5.

V seznamu vyberte aplikaci, pro kterou chcete povolit přístup k webové kameře. Dvojitým kliknutím na aplikaci
otevřete okno Pravidla aplikace.

6.

V okně Pravidla aplikace přejděte na kartu Práva.

7.

V seznamu kategorií práv vyberte položku Úpravy operačního systému  Podezřelé úpravy v operačním
systému Přístup k webové kameře.

8.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Akce otevřete místní nabídku a vyberte Povolit.

9.

Klikněte na tlačítko Uložit.

Vybraná aplikace bude mít povolen přístup k webkameře.

O PŘÍSTUPU APLIKACÍ K ZAŘÍZENÍM PRO ZÁZNAM ZVUKU
Pachatelé se mohou pokusit získat neoprávněný přístup k zařízení pro záznam zvuku pomocí specializovaného
softwaru. Zařízení pro záznam zvuku jsou k počítači připojené nebo integrované mikrofony, schopné přenosu datového
proudu přes rozhraní zvukové karty (vstupní signál). Kaspersky Internet Security kontroluje přístup aplikací k zařízením
pro záznam zvuku a zajišťuje ochranu před neoprávněným zachytáváním zvukového datového proudu.
Aplikace ze skupiny nedůvěryhodných a skupiny s vysokým omezením mají aplikací Kaspersky Internet Security
standardně blokován příjem zvukového datového proudu pocházejícího ze zařízení pro záznam zvuku připojených
k počítači. Přístup aplikací k zařízením pro záznam zvuku můžete povolit ručně (viz oddíl „Konfigurace přístupu aplikací k
zařízením pro záznam zvuku" na straně 84).
Pokud přístup k zařízení pro záznam zvuku požaduje aplikace ze skupiny s nízkým omezením, aplikace Kaspersky
Internet Security zobrazí upozornění s dotazem, zda chcete dané aplikace přístup k zařízení pro záznam zvuku povolit.
Pokud aplikace Kaspersky Internet Security není schopna toto upozornění zobrazit (například pokud ještě není načteno
její grafické rozhraní), má aplikace ze skupiny s nízkým omezením přístup k zařízení pro záznam zvuku povolen.
Všechny aplikace z důvěryhodné skupiny mají přístup k zařízením pro záznam zvuku povolen ve výchozím nastavení.
Funkce, která kontroluje přístup aplikací k zařízením pro záznam zvuku, má následující specifika:


Aby funkce fungovala, musí být povolena součást Kontrola aplikací.



Pokud spuštěná aplikace přijímá zvukový datový proud před spuštěním součástí Kontrola aplikací, povolí
aplikace Kaspersky Internet Security příjem zvukového proudu a nezobrazí žádné upozornění.



Po změně nastavení přístupu aplikace k zařízením pro záznam zvuku (například v okně nastavení součásti
Kontrola aplikací zakážete příjem zvukového proudu pro určitou aplikaci), je nutné před zastavením příjmu
zvukového proudu tuto aplikaci restartovat.



Kontrola přístupu k zařízením pro záznam zvuku nezávisí na nastavení přístupu aplikace k webové kameře.



Pokud ještě není načteno grafické rozhraní aplikace, budou mít aplikace, u kterých je nastavena možnosti
„Dotázat se na akci", přístup ke zvukovému proudu povolen.



Aplikace Kaspersky Internet Security chrání přístup pouze k integrovaným a připojeným mikrofonům. Jiná
zařízení pro vysílání zvukových datových proudů nejsou podporována.

Aplikace negarantuje ochranu zvukových proudů z takových zařízení, jako jsou např. kamery DSLR, videokamery a
sportovní kamery.
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KONFIGURACE PŘÍSTUPU APLIKACÍ K ZAŘÍZENÍM PRO
ZÁZNAM ZVUKU
Postup konfigurace nastavení přístupu aplikací k zařízením pro záznam zvuku:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

V dolní části hlavního okna klikněte na tlačítko Další nástroje.
Otevře se okno Nástroje.

3.

Vyberte část Kontrola aplikací.
Otevře se okno Kontrola aplikací.

4.

Kliknutím na odkaz Správa aplikací otevřete okno Správa aplikací.

5.

V seznamu vyberte aplikaci, pro kterou chcete povolit přístup k zařízením pro záznam zvuku. Dvojitým kliknutím
na aplikaci otevřete okno Pravidla aplikace.

6.

V okně Pravidla aplikace přejděte na kartu Práva.

7.

V seznamu kategorií práv vyberte položku Úpravy operačního systému  Podezřelé úpravy v operačním
systému Přístup k zařízením pro záznam zvuku.

8.

Ve sloupci Akce klikněte na ikonu a vyberte jednu z položek nabídky:

9.



Chcete-li aplikaci umožnit příjem zvukového datového proudu, vyberte Povolit.



Chcete-li aplikaci zakázat přístup ke zvukovému datovému proudu, vyberte Blokovat.



Chcete-li aktivovat upozornění o instancích, kdy byl aplikacím povolen nebo zakázán přístup ke zvukovému
datovému proudu, vyberte Protokolovat události.

Klikněte na tlačítko Uložit.

O KONTROLE SYSTÉMOVÝCH ZMĚN
Aplikace Kaspersky Internet Security používá Kontrolu systémových změn ke kontrole následujících změn operačního
systému:


změnu adresy domovské stránky v prohlížeči,



změny vyhledávacího webu v prohlížeči,



instalace modulů plug-in, rozšíření a panelů nástrojů v prohlížeči,



změnu výchozího prohlížeče,



změnu nastavení proxy serveru.

Uvedený seznam sledovaných změn představuje minimum garantované společností Kaspersky Lab. Aktualizací
databází a modulů aplikace může dojít k rozšíření rozsahu sledovaných změn.
Jestliže určitá aplikace vyzve ke změně výchozího prohlížeče pro jeden z protokolů (http, ftp, https) a vy v okně
oznámení tuto změnu povolíte, aplikace Kaspersky Internet Security následně povolí této aplikaci změnit výchozí
prohlížeč i pro ostatní dva protokoly, aniž by se zobrazilo nějaké upozornění.
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Aplikace Kaspersky Internet Security nesleduje změny operačního systému a nezobrazuje upozornění na změny
operačního systému provedené následujícími aplikacemi:


prohlížeč,



standardní nástroj pro úpravu nastavení prohlížeče,



standardní nástroj operačního systému pro změny kontrolovaných nastavení, například explorer.exe;



aplikace nekompatibilní s aplikací Kaspersky Internet Security při kontrole nebo rušení změn provedených
pomocí této aplikace může vést k její nesprávné funkci;



průvodce instalací nové verze aplikace Kaspersky Internet Security;



aplikace provádějící stejné funkce jako aplikace Kontrola systémových změn (například správce prohlížeče
Yandex);



aplikace ve stylu nového uživatelského rozhraní systému Windows.

POVOLENÍ KONTROLY SYSTÉMOVÝCH ZMĚN
Postup povolení kontroly systémových změn:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna Nastavení vyberte část Ochrana.

4.

Kliknutím na odkaz Kontrola systémových změn otevřete okno Změny operačního systému.

5.

Přepnutím přepínače kontroly systémových změn použijte změny a povolte součást ochrany Kontrola
systémových změn.

6.

Pokud chcete, aby aplikace Kaspersky Internet Security blokovala změny všech kontrolovaných nastavení
operačního systému automaticky bez zobrazení upozornění, zaškrtněte políčko Blokovat změny automaticky.
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O REŽIMU DŮVĚRYHODNÝCH APLIKACÍ
Pomocí aplikace Kaspersky Internet Security můžete v počítači vytvořit zabezpečené prostředí, tedy režim
důvěryhodných aplikací, ve kterém mohou být spouštěny pouze důvěryhodné aplikace. Režim důvěryhodných aplikací je
užitečný, pokud používáte sadu dobře známých aplikací a nepotřebujete často spouštět nové, neznámé aplikace
stažené z internetu. Při spuštění režimu důvěryhodných aplikací Kaspersky Internet Security blokuje všechny aplikace,
které společnost Kaspersky Lab neklasifikuje jako důvěryhodné. Rozhodnutí, zda určité aplikace důvěřovat, se provádí
na základě informací ze služby Kaspersky Security Network, podrobností o digitálním podpisu aplikace a úrovni
důvěryhodnosti instalačního programu a zdroje stažené aplikace.
Režim důvěryhodných aplikací má následující funkce a omezení:


Chcete-li použít režim důvěryhodných aplikací, ujistěte se, že jsou povoleny všechny níže uvedené součásti
ochrany: Kontrola aplikací, File Anti-Virus, a System Watcher. Pokud se některá z těchto součástí zastaví, režim
důvěryhodných aplikací se deaktivuje.



Režim důvěryhodných aplikací může být dále nepřístupný, pokud jsou systémové soubory umístěny v oddílech
pevného disku, které nemají souborový systém NTFS.



Režim důvěryhodných aplikací nemusí být v aktuální verzi aplikace Kaspersky Internet Security přítomný nebo
dostupný. Dostupnost režimu důvěryhodných aplikací v aplikaci Kaspersky Internet Security závisí na oblasti a
poskytovateli. Pokud potřebujete používat režim důvěryhodných aplikací, doporučujeme o něj požádat při
nákupu aplikace.



Pokud je ve vaší verzi aplikace Kaspersky Internet Security k dispozici režim důvěryhodných aplikací, ale v tuto
chvíli není dostupný, bude pravděpodobně zpřístupněn po aktualizaci databází a softwarových modulů aplikace
(viz část „Aktualizace databází a softwarových modulů aplikace" na straně 39). Po aktualizaci databází a
softwaru aplikace můžete konfigurovat režim spouštění neznámých aplikací a modulů.

Režim důvěryhodných aplikací lze povolit automaticky nebo ručně. Pokud je povolen režim důvěryhodných aplikací
ručně, bude všem aplikacím nainstalovaným v počítači přiřazen status Důvěryhodné. Aplikacím nainstalovaným po
povolení režimu důvěryhodných aplikací nebude přiřazen status Důvěryhodné a budou zpracovány podle obecných
pravidel součásti Kontrola aplikací.
Režim důvěryhodných aplikací můžete také povolit ručně poté, co aplikace Kaspersky Internet Security dokončí analýzu
operačního systému a nainstalovaných aplikací. Pokud analýza provedená aplikací Kaspersky Internet Security zjistí v
počítači nainstalované neznámé aplikace, nebude povolení režimu důvěryhodných aplikací doporučeno.
Režim důvěryhodných aplikací se povolí automaticky, pokud se při analýze operačního systému a nainstalovaných
aplikací provedené aplikací Kaspersky Internet Security zjistí, že se v počítači používají vesměs důvěryhodné aplikace.
V případě povolení režimu důvěryhodných aplikací může aplikace Kaspersky Internet Security blokovat aplikace
nerozpoznané jako důvěryhodné. Můžete povolit spouštění takových aplikací (informace naleznete v části „Řízení
činnosti aplikace v počítači a síti" na straně 79), pokud je používáte, a poté povolit režim důvěryhodných aplikací.
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POVOLENÍ REŽIMU DŮVĚRYHODNÝCH APLIKACÍ
Povolení režimu důvěryhodných aplikací:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

V dolní části hlavního okna klikněte na tlačítko Další nástroje.
Otevře se okno Nástroje.

3.

V seznamu nástrojů na levé straně okna Nástroje kliknutím na odkaz Režim důvěryhodných aplikací otevřete
okno Režim důvěryhodných aplikací.

4.

Režim důvěryhodných aplikací povolíte výběrem jedné z následujících možností:


V okně Režim důvěryhodných aplikací klikněte na tlačítko Povolit.
Režim důvěryhodných aplikací je povolen. Je-li tato možnost vybrána, aplikace Kaspersky Internet Security
umožňuje spuštění aplikací, které byly nainstalovány na vašem počítači předtím, než došlo ke zpřístupnění
režimu důvěryhodných aplikací.



Kliknutím na odkaz Zapnout a zkontrolovat všechny nainstalované aplikace spustíte analýzu
operačního systému, po které dojde k povolení režimu důvěryhodných aplikací.
Tímto způsobem spustíte analýzu operačního systému a nainstalovaných aplikací, s výjimkou dočasných
souborů a knihoven DLL prostředků obsahujících spustitelný kód. Průběh analýzy se zobrazuje v okně
Analýza nainstalovaných aplikací, které se otevře.
a.

Počkejte na dokončení analýzy operačního systému a nainstalovaných aplikací. Okno Analýza
nainstalovaných aplikací můžete minimalizovat.

b.

Informace o výsledcích analýzy zobrazíte v okně Analýza nainstalovaných aplikací a spustitelných
souborů byla dokončena.
Pokud jsou během analýzy zjištěny systémové soubory s nerozpoznanými vlastnostmi, povolení
režimu důvěryhodných aplikací nedoporučujeme. Povolení režimu důvěryhodných aplikací se
doporučujeme vyhnout i v případě, že bylo zjištěno velké množství aplikací, pro které aplikace
Kaspersky Internet Security nemá dostatek informací, aby je mohla klasifikovat jako zcela bezpečné.
Informace o nedůvěryhodných systémových souborech můžete zobrazit kliknutím na odkaz Přejít k
seznamu neznámých systémových souborů. Seznam nedůvěryhodných systémových souborů se
zobrazí v okně Neznámé systémové soubory. Můžete také zrušit použití režimu důvěryhodných
aplikací kliknutím na tlačítko Zakázat.

c.

Pokud chcete povolit spouštění nedůvěryhodných aplikací a systémových souborů, klikněte v okně
Analýza nainstalovaných aplikací a spustitelných souborů byla dokončena na odkaz
Pokračovat.

d.

Klikněte na tlačítko Ve výchozím nastavení povolit režim důvěryhodných aplikací.

Režim důvěryhodných aplikací je povolen. Aplikace Kaspersky Internet Security zablokuje všechny
aplikace a systémové soubory, které nebyly klasifikovány jako důvěryhodné. Po povolení režimu
důvěryhodných aplikací a prvním restartu operačního systému bude spouštění neznámých aplikací
povoleno, dokud nebude spuštěna aplikace Kaspersky Internet Security. Po pozdějších restartech
operačního systému bude aplikace Kaspersky Internet Security spouštění neznámých aplikací blokovat.
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ZAKÁZÁNÍ REŽIMU DŮVĚRYHODNÝCH APLIKACÍ
Zakázání režimu důvěryhodných aplikací:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

V dolní části hlavního okna klikněte na tlačítko Další nástroje.
Otevře se okno Nástroje.

3.

Na levé straně okna Nástroje kliknutím na odkaz Režim důvěryhodných aplikací otevřete okno Režim
důvěryhodných aplikací.

4.

Ve spodní části okna, v sekci Režim důvěryhodných aplikací je povolen, klikněte na odkaz Zakázat.

Režim důvěryhodných aplikací je zakázán.
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HESLEM CHRÁNĚNÝ PŘÍSTUP K
MOŽNOSTEM SPRÁVY APLIKACE
KASPERSKY INTERNET SECURITY
Počítač může používat několik uživatelů s různou úrovní znalosti práce s počítačem. Neomezený přístup různých
uživatelů k aplikaci Kaspersky Internet Security a k jejím nastavením může nepříznivě ovlivnit úroveň zabezpečení
počítače.
K omezení přístupu k aplikace lze nastavit heslo správce a určit akce, při kterých bude nutné toto heslo zadat:


konfigurace nastavení aplikace,



ukončení aplikace,



odstranění aplikace.

Nastavení ochrany přístupu k ovládání aplikace Kaspersky Internet Security heslem:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V levé části okna vyberte část Obecné a kliknutím na odkaz Nastavit ochranu heslem otevřete okno Ochrana
heslem.

4.

V okně, jenž se otevře, vyplňte pole Nové heslo a Potvrzení nového hesla.

5.

Ve skupině nastavení Rozsah hesla určete akce aplikace, k nimž bude přístup omezen heslem.

Zapomenuté heslo nelze obnovit. Pokud jste zapomněli heslo, obraťte se na technickou podporu, která vám pomůže
znovu získat přístup k nastavení aplikace Kaspersky Internet Security.
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POZASTAVENÍ A OBNOVENÍ OCHRANY
POČÍTAČE
Pozastavení ochrany znamená dočasné vypnutí všech součástí ochrany na určitou dobu.
Pokud je ochrana pozastavena nebo pokud není aplikace Kaspersky Internet Security spuštěná, aktivita aplikací
spuštěných v počítači není sledována. Informace o výsledcích sledování aktivity aplikací jsou ukládány v operačním
systému. Jakmile dojde k opětovnému spuštění aplikace Kaspersky Internet Security nebo obnovení ochrany, aplikace
Kaspersky Internet Security využije tyto informace k ochraně počítače před škodlivými akcemi, které mohly být
provedeny během doby, kdy byla ochrana pozastavena nebo kdy nebyla aplikace Kaspersky Total Security spuštěná.
Informace o výsledcích sledování aktivity aplikací jsou ukládány na neomezenou dobu. Tyto informace jsou odstraněny
ve chvíli, kdy dojde k odebrání aplikace Kaspersky Internet Security z počítače.
Pozastavení ochrany se provádí takto:
1.

V místní nabídce ikony aplikace umístěné v oznamovací oblasti panelu nástrojů vyberte položku Pozastavit
ochranu.
Otevře se okno Pozastavit ochranu (viz obrázek níže).

Obrázek č. 6 Okno Pozastavit ochranu

2.

3.

V okně Pozastavit ochranu vyberte časový interval, po jehož uplynutí se ochrana obnoví:


Pozastavit na určenou dobu – ochrana je povolena po uplynutí časového intervalu vybraného z
rozevíracího seznamu.



Pozastavit do restartování počítače – ochrana je povolena po opětovném spuštění aplikace nebo
restartování operačního systému (za předpokladu, že je povoleno automatické spouštění).



Pauza – ochranu obnovíte ručně dle vlastního uvážení.

Klikněte na tlačítko Pozastavit ochranu a v okně, které se otevře, potvrďte svou volbu.

Obnova ochrany počítače:
V oznamovací oblasti hlavního panelu vyberte z místní nabídky ikony aplikace možnost Obnovit ochranu.
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OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ
APLIKACE
Nastavení doporučené společností Kaspersky Lab pro aplikaci Kaspersky Internet Security můžete kdykoli obnovit.
Nastavení lze obnovit s použitím Průvodce konfigurací aplikace.
Když průvodce dokončí činnost, bude pro všechny součásti ochrany Doporučená úroveň zabezpečení. Při obnovení
doporučené úrovně zabezpečení se můžete rozhodnout, které dříve nakonfigurované nastavení součástí aplikace
chcete zachovat.
Spuštění průvodce konfigurací aplikace:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

Vyberte část Obecné.
Okno zobrazí nastavení aplikace Kaspersky Internet Security.

4.

V dolní části okna vyberte z rozevíracího seznamu Správa nastavení možnost Obnovit nastavení.

Podívejme se na kroky průvodce podrobněji.

Krok č. 1. Spuštění průvodce
Pokračujte v průvodci kliknutím na tlačítko Další.
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Krok č. 2. Obnovit nastavení
Okno průvodce zobrazuje, které součásti ochrany aplikace Kaspersky Internet Security mají nastavení odlišné
od výchozí hodnoty, ať již proto, že byla změněna uživatelem, nebo jako důsledek výuky aplikace Kaspersky
Internet Security (Brána firewall nebo součást Anti-Spam). Jestliže bylo vytvořeno zvláštní nastavení kterýchkoli
součástí, budou také uvedeny v okně (viz obrázek níže).

Obrázek č. 7 Okno Obnovit nastavení

Zvláštní nastavení zahrnují seznamy blokovaných a povolených frází a adres používané součástí Anti-Spam,
seznamy důvěryhodných adres a důvěryhodných telefonních čísel ISP, výjimky ochrany vytvořené pro součásti
aplikace a pravidla filtrování aplikovaná bránou firewall na pakety a aplikace.
Zvláštní nastavení jsou vytvářena při práci s Kaspersky Internet Security s ohledem na individuální úlohy a
požadavky zabezpečení. Společnost Kaspersky Lab doporučuje, abyste si při obnově výchozích nastavení
aplikace uložili svá zvláštní nastavení.
Vyberte zaškrtávací políčka pro nastavení, jež chcete uložit, a klikněte na tlačítko Další.

Krok č. 3. Analýza operačního systému
V tomto kroku jsou sbírány informace o aplikacích systému Microsoft Windows. Tyto aplikace jsou přidány do
seznamu důvěryhodných aplikací. Na akce, které provádějí důvěryhodné aplikace v operačním systému, se
nevztahují žádná omezení.
Po dokončení analýzy postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.

Krok č. 4. Dokončení obnovy
Jakmile průvodce dokončí svou práci, můžete jej zavřít tlačítkem Dokončit.
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ZOBRAZENÍ ZPRÁVY O PROVOZU
APLIKACE
Aplikace Kaspersky Internet Security udržuje zprávy o provozu pro jednotlivé součásti ochrany. Ve zprávě lze například
získat statistické informace o činnosti aplikace (například kolik škodlivých objektů bylo během určité doby zjištěno a
neutralizováno, kolikrát se aplikace během téže doby aktualizovala, kolik zjistila nevyžádaných zpráv a mnoho dalších
parametrů). Zprávy, které jsou uchovávány v šifrovaném formátu.
Chcete-li zobrazit zprávu o operaci aplikace, postupujte takto:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

V okně Nástroje výběrem části Zpráva otevřete okno Zprávy.
Okno Zprávy zobrazuje zprávy o fungování aplikace během daného dne (v levé části okna) a za určité období
(v pravé části okna).

4.

Pokud chcete zobrazit podrobnou zprávu o provozu aplikace, klikněte na odkaz Podrobné zprávy v horní části
okna Zprávy. Otevře se okno Podrobné zprávy.
Okno Podrobná zpráva zobrazuje údaje ve formě tabulky. Zobrazení zprávy můžete podle potřeby měnit
pomocí různých možností filtrování.
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POUŽITÍ NASTAVENÍ APLIKACE V JINÉM
POČÍTAČI
Po konfiguraci aplikace můžete její nastavení použít na kopii aplikace Kaspersky Internet Security nainstalovanou v
jiném počítači. Konfigurace takové aplikace bude poté v obou počítačích totožná.
Nastavení aplikace se ukládá do konfiguračního souboru, který lze přesunout z jednoho počítače do jiného.
Nastavení aplikace Kaspersky Internet Security lze přesunout z jednoho počítače do jiného ve třech krocích:
1.

Uložte nastavení aplikace do konfiguračního souboru.

2.

Přesuňte konfigurační soubor do jiného počítače (například e-mailem nebo na vyměnitelné jednotce).

3.

Importujte nastavení z konfiguračního souboru do kopie aplikace nainstalované v jiném počítači.

Postup exportu nastavení aplikace:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V okně Nastavení vyberte část Obecné.

4.

V rozevíracím seznamu Správa nastavení vyberte položku Exportovat nastavení.
Otevře se okno Uložit jako.

5.

Zadejte název konfiguračního souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení aplikace je nyní uloženo v konfiguračním souboru.
Nastavení aplikace lze rovněž exportovat zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku: avp.com EXPORT
<název_souboru>.
Postup importování nastavení do kopie aplikace nainstalované v jiném počítači:
1.

V druhém počítači otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V okně Nastavení vyberte část Obecné.

4.

V rozevíracím seznamu Správa nastavení vyberte položku Importovat nastavení.
Otevře se okno Otevřít.

5.

Specifikujte konfigurační soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

Nastavení jsou importována do aplikace nainstalované v jiném počítači.
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ÚČAST V PROGRAMU KASPERSKY
SECURITY NETWORK (KSN)
K zefektivnění ochrany počítače využívá aplikace Kaspersky Internet Security cloudovou ochranu. Cloudová ochrana je
implementována pomocí infrastruktury služby Kaspersky Security Network využívající data přijatá od uživatelů z celého
světa.
Služba Kaspersky Security Network (KSN) představuje infrastrukturu služeb online, která poskytuje přístup k databázi
společnosti Kaspersky Lab s aktuálními informacemi o reputaci souborů, webových zdrojů a softwaru. Používání dat ze
služby Kaspersky Security Network zaručuje rychlejší reakci aplikace Kaspersky Internet Security na nové typy hrozeb,
zvyšuje účinnost některých součástí ochrany a snižuje pravděpodobnost nesprávné identifikace hrozeb.
Účast uživatelů ve službě Kaspersky Security Network umožňuje společnosti Kaspersky Lab pohotově získávat
informace o typech a zdrojích nových ohrožení, vyvíjet řešení jejich neutralizace a minimalizovat počet chyb při jejich
rozpoznávání. Účast na službě Kaspersky Security Network vám umožňuje přístup ke statistikám reputace pro aplikace
a webové stránky.
Pokud jste účastníky služby Kaspersky Security Network, automaticky společnosti Kaspersky Lab odesíláte informace o
konfiguraci operačního systému a době spuštění a dokončení procesů v aplikaci Kaspersky Internet Security (informace
naleznete v části „O poskytování dat" na straně 33).

V TOMTO ODDÍLE
Povolení a zakázání účasti v programu Kaspersky Security Network .......................................................................... 95
Kontrola připojení ke službě Kaspersky Security Network .......................................................................................... 96

POVOLENÍ A ZAKÁZÁNÍ ÚČASTI V PROGRAMU KASPERSKY
SECURITY NETWORK
Účast v programu Kaspersky Security Network je dobrovolná. Používání služby Kaspersky Security Network (KSN)
můžete povolit nebo zakázat při instalaci aplikace Kaspersky Internet Security a/nebo kdykoli po instalaci aplikace.
Povolení a zakázání účasti v programu Kaspersky Security Network:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Nastavení.
3.

V části Rozšířené vyberte možnost Připojení k webovým službám společnosti Kaspersky Lab.
V okně se zobrazí podrobnosti o programu Kaspersky Security Network a nastavení účasti v něm.

4.

Pomocí tlačítek Povolit / Zakázat povolte nebo zakažte účast v programu Kaspersky Security Network:


Pokud se chcete účastnit programu Kaspersky Security Network, klikněte na tlačítko Povolit.
Otevře se okno s textem prohlášení služby Kaspersky Security Network. Pokud s podmínkami prohlášení
souhlasíte, klikněte na tlačítko Souhlasím.



Pokud se nechcete účastnit programu Kaspersky Security Network, klikněte na tlačítko Zakázat.
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KONTROLA PŘIPOJENÍ KE SLUŽBĚ KASPERSKY SECURITY
NETWORK
Připojení ke službě Kaspersky Security Network může být ztraceno z následujících důvodů:


nezapojili jste se do systému Kaspersky Security Network;



počítač není připojen k internetu;



Aktuální stav klíče neumožňuje připojení ke službě Kaspersky Security Network.
Aktuální stav klíče se zobrazuje v okně Správa licence.

Otestování připojení ke službě Kaspersky Security Network:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Kliknutím na tlačítko Další nástroje v dolní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.

3.

V levé části okna Nástroje otevřete okno Cloudová ochrana kliknutím na odkaz Cloudová ochrana.

Okno Cloudová ochrana zobrazí stav připojení k programu Kaspersky Security Network.
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ÚČAST V PROGRAMU CHRÁNIT PŘÍTELE
Díky programu Chránit přítele můžete publikovat odkaz ke stažení ve službě Twitter a na své stránce v sociálních sítích.
Odkaz umožňuje přátelům stáhnout instalační balíček aplikace Kaspersky Internet Security s rozšířeným zkušebním
obdobím. Pokud si jeden z vašich přátel v síti Twitter nebo sociální síti stáhne instalační balíček aplikace Kaspersky
Internet Security kliknutím na odkaz, který jste publikovali, a poté aplikaci aktivuje, získáte bonusové body.
Nashromážděné bonusové body můžete vyměnit za bonusový aktivační kód k aplikaci Kaspersky Internet Security.
Upozorňujeme, že možnost účasti v programu Chránit přítele nemusí být k dispozici pro všechny uživatele.
Počet bonusových bodů závisí na verzi aplikace.
Chcete-li se účastnit programu Chránit přítele, otevřete webovou stránku svého profilu v programu Chránit přítele.
Kliknutím na odkaz Můj profil v dolní části hlavního okna aplikace Kaspersky Internet Security se otevře webová stránka
s vaším profilem. Váš profil se vytvoří automaticky s prvním přihlášením.
Chcete-li se přihlásit ke svému profilu v programu Chránit přítele, je nutné použít uživatelské jméno a heslo pro účet My
Kaspersky. Pokud ještě nemáte účet Můj účet Kaspersky, můžete si jej vytvořit při prvním otevření profilu v programu
Chránit přítele.
Na webové stránce profilu v programu Chránit přítele můžete provádět tyto akce:


zobrazit počet nasbíraných bonusových bodů,



publikovat odkazy na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security,



upravit svůj profil (obrázek a jméno uživatele, které se zobrazí v síti Twitter, v sociálních sítích a na blogu
společně s odkazem na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security).

Po přepnutí z aplikace Kaspersky Internet Security na aplikaci Kaspersky Total Security se můžete i nadále účastnit
programu Chránit přítele. V takovém případě sdílíte se svými přáteli odkaz ke stažení instalačního balíčku aplikace
Kaspersky Internet Security. Po přepnutí na aplikaci Kaspersky Total Security se uloží historie vaší účasti v programu
Chránit přítele a nasbírané bonusové body, které můžete vyměnit za bonusový aktivační kód pro aplikaci Kaspersky
Internet Security. Během příští instalace aplikace Kaspersky Total Security nebo upgradu na novější verzi aplikace
Kaspersky Total Security bude účast v programu Chránit přítele ukončena.

V TOMTO ODDÍLE
Přihlášení do profilu v programu Chránit přítele ......................................................................................................... 97
Sdílení odkazu na aplikaci Kaspersky Internet Security s přáteli ................................................................................. 98
Výměna bodů za bonusový aktivační kód .................................................................................................................. 99

PŘIHLÁŠENÍ DO PROFILU V PROGRAMU CHRÁNIT PŘÍTELE
Chcete-li se přihlásit ke svému profilu v programu Chránit přítele, je nutné použít uživatelské jméno a heslo pro účet My
Kaspersky. Pokud ještě nemáte účet Můj účet Kaspersky, vytvořte si jej při první návštěvě webové stránky programu
Chránit přítele.
Můj účet Kaspersky je vaše e-mailová adresa a heslo (o nejméně osmi znacích), které jste zadali při registraci.
Po vytvoření účtu bude na váš e-mail odeslána zpráva s odkazem pro aktivaci účtu Můj účet Kaspersky.
Po aktivaci můžete účet Můj účet Kaspersky používat k přihlášení k webové stránce s profilem v programu Chránit přítele.
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Vytvoření účtu Můj účet Kaspersky:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se webová stránka programu Chránit přítele s poli pro registraci nebo přihlášení k účtu Můj účet Kaspersky.

2.

Vytvořte a aktivujte účet Můj účet Kaspersky:
a.

V levé části webové stránky do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu.

b.

Do pole Heslo zadejte heslo a pak jej pro potvrzení zadejte znovu do pole Potvrzení nového hesla. Heslo
musí obsahovat nejméně osm znaků.

c.

Klikněte na tlačítko Registrovat.
Webová stránka zobrazí zprávu s informací o úspěšné registraci účtu Můj účet Kaspersky. Na váš e-mail
bude odeslána zpráva s odkazem, na který je potřeba kliknout a aktivovat tak účet Můj účet Kaspersky.

d.

Klikněte na odkaz a aktivujte účet Můj účet Kaspersky.
Webová stránka zobrazí zprávu s informací o úspěšné aktivaci účtu Můj účet Kaspersky. Nově vytvořený
účet Můj účet Kaspersky můžete používat k přihlášení do svého profilu v programu Chránit přítele.

Pokud již účet Můj účet Kaspersky máte, můžete jej použít k přihlášení k webové stránce obsahující váš profil.
Přihlášení k webové stránce vašeho profilu v programu Chránit přítele:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se webová stránka programu Chránit přítele s poli pro registraci nebo přihlášení k účtu Můj účet Kaspersky.

2.

V pravé části webové stránky zadejte do příslušných polí e-mailovou adresu a heslo, které jste uvedli při
registraci účtu Můj účet Kaspersky.

3.

Klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Webová stránka zobrazí váš profil v programu Chránit přítele.

SDÍLENÍ ODKAZU NA APLIKACI KASPERSKY INTERNET
SECURITY S PŘÁTELI
Pokud jste přihlášeni ke svému profilu na webové stránce programu Chránit přítele, můžete zveřejnit odkaz na stažení
instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security v síti Twitter a dalších sociálních sítích. Vložením odkazu na
instalační balíček na svůj web nebo blog můžete také sdílet podrobnosti o svém profilu v programu Chránit přítele. Navíc
můžete odkaz na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security odeslat e-mailem nebo
prostřednictvím klientů IM (například ICQ).
Postup zveřejnění odkazu na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security v síti Twitter nebo v
jiné sociální síti:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se přihlašovací webová stránka programu Chránit přítele.

2.

Přihlaste se na webové stránce pomocí účtu Můj účet Kaspersky.
Webová stránka zobrazí podrobné informace o vašem profilu v programu Chránit přítele.

3.

V levé části webové stránky klikněte na tlačítko s logem příslušné sociální sítě (Facebook nebo vk.com) nebo
sítě Twitter.
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Otevře se web vybrané sociální sítě. Odkaz na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security s
prodlouženou zkušební lhůtou se zobrazí v informačním kanálu novinek vašich přátel. V případě potřeby můžete do
formuláře zadat další text.
Pokud nejste přihlášení na svou stránku v sociální síti nebo v síti Twitter, otevře se stránka pro přihlášení.
Postup zveřejnění webové pomůcky s odkazem na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet
Security:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se přihlašovací webová stránka programu Chránit přítele.

2.

Přihlaste se na webové stránce pomocí účtu Můj účet Kaspersky.
Webová stránka zobrazí podrobné informace o vašem profilu v programu Chránit přítele.

3.

V horní části webové stránky v rozevíracím seznamu Sdílet vyberte Získat kód pro webovou pomůcku.
Otevře se okno Kód webové pomůcky s kódem webové pomůcky, který můžete vložit na svůj web.

Kód webové pomůcky můžete také zkopírovat do schránky a poté jej vložit do HTML kódu vašeho webu nebo blogu.
Postup získání odkazu na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Internet Security k odeslání e-mailem
nebo pomocí klientů IM:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se přihlašovací webová stránka programu Chránit přítele.

2.

Přihlaste se na webové stránce pomocí účtu Můj účet Kaspersky.
Webová stránka zobrazí podrobné informace o vašem profilu v programu Chránit přítele.

3.

V levé části webové stránky klikněte na odkaz Získat odkaz.
Otevře se okno Odkaz na instalační balíček s odkazem na stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky
Internet Security.

Odkaz můžete zkopírovat do schránky a poté odeslat e-mailem nebo pomocí klientů IM.

VÝMĚNA BODŮ ZA BONUSOVÝ AKTIVAČNÍ KÓD
Pokud se účastníte programu Chránit přítele, můžete výměnou za určitý počet bonusových bodů získat bonusový
aktivační kód pro aplikaci Kaspersky Internet Security. Bonusové body získáte, pokud si uživatelé stáhnou aplikaci
Kaspersky Internet Security pomocí odkazu, který jste sdíleli na svém profilu, a aktivují ji.
Bonusové aktivační kódy jsou udělovány v těchto případech:


Pokud uživatel, se kterým jste sdíleli odkaz, provede jednorázovou aktivaci zkušební verze aplikace Kaspersky
Internet Security



pokud uživatel, se kterým jste sdíleli odkaz, aktivuje aplikaci Kaspersky Internet Security.

Na webové stránce s vaším profilem můžete vidět historii bonusových bodů a informace o bonusových aktivačních
kódech, které jste získali. Každý bonusový aktivační kód, který jste získali, obdržíte e-mailem.
Bonusový aktivační kód lze rovněž zadat do aplikace jako nový aktivační kód.
Bonusový aktivační kód lze použít pro aktivaci aplikace v jiném počítači (například ji můžete dát jinému uživateli jako dárek).
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Bonusový aktivační kód nelze použít v těchto případech:


Aplikace je používána na základě předplatného. V takovém případě můžete bonusový aktivační kód použít, až
předplatné skončí. Bonusový aktivační kód můžete také použít v jiném počítači.



V aplikaci je již nastaven aktivační kód jako nový. V takovém případě můžete bonusový aktivační kód použít, až
skončí platnost licence.

Postup získání bonusového aktivačního kódu a následná aktivace aplikace:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se webová stránka vašeho profilu v programu Chránit přítele.

2.

Přihlaste se na webové stránce pomocí účtu Můj účet Kaspersky.
Webová stránka zobrazí podrobné informace o vašem profilu v programu Chránit přítele.
Informace o udělených bonusových bodech vidíte v části Mé bonusové body. Pokud jste nasbírali dostatek
bonusových bodů k získání bonusového aktivačního kódu, zobrazí se vedle tlačítka Přijmout bonusový
aktivační kód v pravé části webové stránky upozornění

3.

.

Postup získání bonusového aktivačního kódu a následná aktivace aplikace:
a.

Klikněte na tlačítko Přijmout bonusový aktivační kód.
Počkejte na doručení aktivačního kódu. Doručený bonusový aktivační kód se zobrazí v okně, které se
otevře.

b.

Klikněte na tlačítko Aktivovat.

Otevře se okno Aktivace se zprávou o ověření aktivačního kódu. Po ověření aktivačního kódu se otevře okno se
zprávou o úspěšné aktivaci aplikace Kaspersky Internet Security.
Zobrazení historie obdržených bonusových aktivačních kódů a aktivace aplikace s dříve získaným bonusovým
aktivačním kódem:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace Kaspersky Internet Security a v dolní části okna klikněte na odkaz Můj profil.
Otevře se webová stránka vašeho profilu v programu Chránit přítele.

2.

Přihlaste se na webové stránce pomocí účtu Můj účet Kaspersky.
Webová stránka zobrazí podrobné informace o vašem profilu v programu Chránit přítele.

3.

V dolní části webové stránky klikněte na odkaz Bonusové aktivační kódy.
Otevře se okno Bonusové body na záložce Bonusové aktivační kódy.

4.

V seznamu přijatých bonusových aktivačních kódů klikněte na kód, který chcete použít k aktivaci aplikace.
Otevře se okno s bonusovým aktivačním kódem.

5.

Klikněte na tlačítko Aktivovat.

Otevře se okno Aktivace se zprávou o ověření aktivačního kódu. Po ověření aktivačního kódu se otevře okno se
zprávou o úspěšné aktivaci aplikace Kaspersky Internet Security.
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POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Z PŘÍKAZOVÉHO
ŘÁDKU
Aplikaci Kaspersky Internet Security lze používat z příkazového řádku.
Syntaxe příkazů na příkazovém řádku:
avp.com <příkaz> [settings]
Chcete-li zobrazit nápovědu k syntaxi příkazů na příkazovém řádku, zadejte následující příkaz:
avp.com [ /? | HELP ]
Pomocí tohoto příkazu lze zobrazit úplný seznam příkazů, které jsou k dispozici pro správu aplikace Kaspersky Internet
Security prostřednictvím příkazového řádku.
Chcete-li zobrazit nápovědu k syntaxi konkrétního příkazu, můžete zadat jeden z následujících příkazů:
avp.com <příkaz> /?
avp.com HELP <příkaz>
Na příkazovém řádku lze na aplikaci odkazovat buď z její instalační složky, nebo zadáním úplné cesty k programu
avp.com.
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Tato část popisuje způsoby získání pomoci technické podpory a podmínky, za nichž je služba dostupná.

V TOMTO ODDÍLE
Jak získat technickou podporu ................................................................................................................................ 102
Technická podpora po telefonu ............................................................................................................................... 102
Získání technické podpory na portálu My Kaspersky ................................................................................................ 102
Shromažďování informací pro technickou podporu .................................................................................................. 103

JAK ZÍSKAT TECHNICKOU PODPORU
Nenaleznete-li řešení svého problému v dokumentaci aplikace nebo v některém ze zdrojů informací o aplikaci,
doporučujeme vám obrátit se na technickou podporu společnosti Kaspersky Lab. Odborníci technické podpory zodpoví
všechny vaše dotazy týkající se instalace a používání aplikace.
Dříve než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si prosím pravidla podpory (http://support.kaspersky.com/support/rules).
Technickou podporu můžete kontaktovat jedním z těchto způsobů:


Telefonicky. Tato metoda vám umožňuje konzultovat situaci s našimi specialisty v ruštině nebo prostřednictvím
mezinárodní služby technické podpory.



Odeslání požadavku z portálu My Kaspersky. Tato metoda umožňuje kontaktovat naše specialisty pomocí
formuláře dotazu.

Pracovníci technické podpory jsou k dispozici pouze pro ty uživatele, kteří si pro používání aplikace zakoupili licenci.
Uživatelům zkušebních verzí technická podpora není k dispozici.

TECHNICKÁ PODPORA PO TELEFONU
Ve většině regionů je možné zavolat specialistům technické podpory společnosti Kaspersky Lab. Informace o způsobech
získání technické podpory v příslušném regionu a kontaktní údaje technické podpory najdete na webu technické podpory
společnosti Kaspersky Lab (http://support.kaspersky.com/b2c#region2).
Dříve než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si prosím pravidla podpory
(http://support.kaspersky.com/support/rules). Tyto pravidla obsahují informace o době, kdy lze technické podpoře
společnosti Kaspersky Lab zavolat, a požadavcích potřebných k získání pomoci od specialistů technické podpory
společnosti Kaspersky Lab.

ZÍSKÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY NA PORTÁLU MY
KASPERSKY
Portál My Kaspersky (https://my.kaspersky.com) je komplexní online zdroj pro správu ochrany vašich zařízení a
aktivačních kódů k aplikacím společnosti Kaspersky Lab a pro posílání žádostí o technickou podporu.
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Pro přístup k portálu My Kaspersky se musíte zaregistrovat. K provedení registrace uveďte e-mailovou adresu a heslo.
Technickou podporu můžete prostřednictvím portálu My Kaspersky získat následujícími způsoby:


kontaktovat technickou podporu a službu Virus Lab,



kontaktovat technickou podporu bez použití e-mailu,



Sledovat stav svých požadavků v reálném čase.

Dále můžete zobrazit celou historii svých požadavků na technickou podporu.

E-mailový požadavek na technickou podporu
V e-mailovém požadavku na technickou podporu je nutné uvést následující informace:


název aplikace a číslo verze,



název operačního systému a číslo verze,



popis problému.

Zástupce technické podpory vám zašle odpověď na dotaz prostřednictvím portálu My Kaspersky.

Online požadavek do laboratoře Virus Lab
Žádosti o prozkoumání podezřelých souborů a webových prostředků můžete poslat do služby Virus Lab. Laboratoř Virus
Lab můžete kontaktovat také v případě, kdy aplikace Kaspersky Internet Security chybně označuje soubory a webové
prostředky, které nepovažujete za nebezpečné.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ PRO TECHNICKOU
PODPORU
Poté, co specialistům technické podpory oznámíte problém, mohou vás vyzvat, abyste vytvořili zprávu obsahující
informace o vašem operačním systému a poslali ji technické podpoře. Specialisté technické podpory vás také mohou
vyzvat, abyste vytvořili trasovací soubor. Trasovací soubor umožňuje trasování procesu provádění příkazů aplikace krok
za krokem a určení fáze činnosti aplikace, v níž došlo k chybám.
Poté, co specialisté technické podpory analyzují data, která jste jim zaslali, mohou vytvořit a poslat vám skript AVZ.
Spouštění skriptů AVZ umožňuje analýzu aktivních procesů na přítomnost škodlivých kódů, kontrolu systému na jejich
přítomnost, dezinfekci/odstraňování infikovaných souborů a vytváření zpráv o výsledcích kontroly systému.
Pro poskytování lepší podpory u potíží týkajících se fungování aplikace vás mohou specialisté technické podpory během
provádění diagnostiky požádat o dočasnou změnu nastavení aplikace pro účely ladění. K tomu může být potřeba provést
následující kroky:


Aktivovat sběr rozšířených diagnostických informací.



Nakonfigurovat jednotlivé součásti aplikace změnou speciálního nastavení, které není přístupné prostřednictvím
standardního uživatelského rozhraní.



Změnit konfiguraci ukládání a odesílání shromážděných diagnostických informací.



Nastavení zachycování síťových přenosů a uložení síťových přenosů do souboru.
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Specialisté technické podpory vám k provedení těchto kroků poskytnou veškeré nutné informace (podrobné pokyny,
měněné nastavení, skripty, další funkce příkazového řádku, moduly ladění, speciální nástroje atd.) a budou vás
informovat, která data budou pro účely ladění shromažďována. Po shromáždění se rozšířené diagnostické informace
uloží do počítače uživatele. Shromážděná data nejsou automaticky odesílána společnosti Kaspersky Lab.
Doporučujeme provést předchozí kroky až po obdržení pokynů specialisty technické podpory. Pokud změníte nastavení
aplikace sami způsobem, který není popsán v Příručce pro správce či doporučován specialisty technické podpory, může
dojít k zpomalení a chybám operačního systému, snížení úrovně ochrany počítače a poškození dostupnosti a
neporušenosti zpracovaných informací.

V TOMTO ODDÍLE
Vytvoření zprávy o stavu systému ........................................................................................................................... 104
Odesílání datových souborů.................................................................................................................................... 104
Obsah a uložení souborů trasování ......................................................................................................................... 105
Spouštění skriptů AVZ ............................................................................................................................................ 106

VYTVOŘENÍ ZPRÁVY O STAVU SYSTÉMU
Vytvoření zprávy o stavu systému:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Podpora.
3.

V okně, které se otevře, kliknutím na odkaz Podpůrné nástroje otevřete okno Podpůrné nástroje.

4.

V okně, které se otevře, kliknutím na odkaz Postup vytvoření zprávy o stavu operačního systému otevřete
článek vědomostní databáze s postupem vytvoření zprávy o stavu operačního systému.

5.

Postupujte podle instrukcí v článku vědomostní databáze.

ODESÍLÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ
Vytvořené trasovací soubory a zprávu o stavu systému je třeba odeslat specialistům technické podpory ve společnosti
Kaspersky Lab.
K odeslání souborů na server technické potřeby budete potřebovat číslo požadavku (viz oddíl „Získání technické podpory
na portálu My Kaspersky" na straně 102). Toto číslo je dostupné na portálu My Kaspersky, pokud máte aktivní
požadavek.
Odeslání datových souborů na server technické podpory:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Podpora.
3.

Kliknutím na odkaz Podpůrné nástroje otevřete okno Podpůrné nástroje.
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4.

V okně, které se otevře, kliknutím na odkaz Odeslat zprávu technické podpoře otevřete okno Odeslat
zprávu.

5.

Zaškrtněte políčko vedle dat, která chcete odeslat technické podpoře.

6.

Zadejte číslo přiřazené vašemu požadavku technickou podporou.

7.

Klikněte na tlačítko Odeslat zprávu.

Vybrané datové soubory budou zabaleny a odeslány na server technické podpory.
Pokud se vám nepodaří z jakéhokoli důvodu soubory odeslat, lze datové soubory uložit do počítače a poslat později z
portálu My Kaspersky.
Uložení datových souborů na disk:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Podpora.
3.

V okně, které se otevře, kliknutím na odkaz Podpůrné nástroje otevřete okno Podpůrné nástroje.

4.

V okně, které se otevře, kliknutím na odkaz Odeslat zprávu technické podpoře otevřete okno Odeslat
zprávu.

5.

Vyberte typy dat, které se uloží na disk:


Informace o operačním systému. Pokud zaškrtnete toto políčko, budou na disk uloženy informace o
operačním systému v počítači.



Data přijatá k analýze. Pokud zaškrtnete toto políčko, budou na disk uloženy soubory trasování aplikace.
Kliknutím na odkaz <počet souborů>, <objem dat> se otevře okno Data přijatá k analýze. Zaškrtněte
políčko vedle souborů trasování, které chcete uložit.

6.

Kliknutím na odkaz Uložit zprávu se otevře okno pro uložení archivu s datovými soubory.

7.

Určete název archivu a potvrďte uložení.

Vytvořený archiv může být odeslán technické podpoře z portálu My Kaspersky.

OBSAH A ULOŽENÍ SOUBORŮ TRASOVÁNÍ
Soubory trasování jsou uloženy v počítači otevřeně na dobu sedmi dnů od zákazu zápisu do souborů trasování. Po
sedmi dnech budou soubory trasování trvale odstraněny.
Soubory trasování se ukládají ve složce ProgramData\Kaspersky Lab.
Formát názvů souborů trasování je následující: KAV<číslo verze_datumXX.XX_časXX.XX_pidXXX.><typ
souboru trasování>.log.
Soubory trasování mohou obsahovat důvěrná data. Obsah souboru trasování je možné zobrazit jeho otevřením
v textovém editoru (například Notepad).
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SPOUŠTĚNÍ SKRIPTŮ AVZ
Měnit text skriptu AVZ získaného od expertů společnosti Kaspersky Lab se nedoporučuje. Dojde-li při provádění skriptu k
problémům, obraťte se laskavě na technickou podporu.
Chcete-li spustit skript AVZ, postupujte takto:
1.

Otevřete hlavní okno aplikace.

2.

Klikněte na tlačítko

v dolní části okna.

Otevře se okno Podpora.
3.

V okně, které se otevře, klikněte na odkaz Podpůrné nástroje.
Otevře se okno Podpůrné nástroje.

4.

V okně, které se otevře, kliknutím na odkaz Spustit skript otevřete okno Spuštění skriptu.

5.

Zkopírujte text ze skriptu zaslaného specialisty technické podpory, vložte jej do vstupního pole v okně, jenž se
otevřelo, a klikněte na tlačítko Spustit.

Skript se spustí.
Po úspěšném provedení skriptu se průvodce automaticky zavře. Pokud během provádění skriptu nastane problém,
zobrazí průvodce odpovídající hlášení.
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Aplikace Kaspersky Internet Security má řadu omezení, která nejsou pro provoz aplikace významná.

Omezení upgradů z předchozí verze aplikace


Při upgradu předchozí verze aplikace Kaspersky Internet Security budou následující nastavení aplikace
nastavena zpět na výchozí hodnoty: zdroje aktualizací, seznam důvěryhodných adres URL a nastavení aplikace
Kaspersky URL poradce.



Pokud je přes aplikaci Kaspersky Internet Security 2011 a starší instalována nová verze aplikace Kaspersky
Internet Security, dojde ke ztrátě záložních kopií souborů a objektů v karanténě, protože jejich formát není
podporován a nelze jej převést na nový formát. Při upgradu z aplikace Kaspersky Internet Security 2012 lze
záložní kopie souborů a objektů v karanténě převést na nový formát. Úložiště záloh ve formátu aplikace
Kaspersky Internet Security 2013 a novější je podporován a nevyžaduje převod na nový formát.



Po upgradu z předchozí verze aplikace Kaspersky Internet Security dojde automaticky k jejímu spuštění,
přestože je automatické spouštění aplikace v jejím uloženém nastavení zakázáno. Pokud je v uloženém
nastavení aplikace zakázáno její automatické spouštění, nebude se aplikace Kaspersky Internet Security
spouštět automaticky až poté, co restartujete operační systém.

Omezení provozu některých součástí a automatické zpracování souborů
Infikované soubory jsou zpracovány automaticky podle pravidel vytvořených odborníky společnosti Kaspersky Lab. Tato
pravidla nemůžete ručně změnit. Pravidla lze aktualizovat po aktualizaci databází a modulů aplikace. Pravidla brány
firewall, kontroly aplikací a režimu důvěryhodných aplikací jsou rovněž aktualizována automaticky.

Omezení kontroly webových certifikátů a kontroly souborů
Při kontrole webového certifikátu nebo kontrole souborů webu může aplikace kontaktovat službu Kaspersky Security
Network za účelem získání informací. Pokud ze služby Kaspersky Security Network nelze načíst data, aplikace
rozhodne, zda soubor je či není infikován a zda je certifikát nedůvěryhodný na základě místních antivirových databází.

Omezení funkce součásti System Watcher
Ochrana před šifrovacími programy (malware, který šifruje soubory uživatele) má následující omezení:


K podpoře této funkce se používá systémová složka Temp. Pokud nemá systémová jednotka se složkou Temp
dostatek místa k vytvoření dočasných souborů, ochrana před šifrovacími programy nefunguje. V takovém
případě aplikace nezobrazí upozornění, že soubory nejsou zálohovány (ochrana není zajištěna).



Dočasné soubory jsou odstraněny automaticky při ukončení aplikace Kaspersky Internet Security nebo zákazu
součásti System Watcher.



V případě nouzového ukončení aplikace Kaspersky Internet Security nedojde k automatickému odstranění
dočasných souborů. Dočasné soubory lze odstranit ručním vymazáním složky Temp. To se provádí otevřením
okna Spustit (příkaz Spustit v systému Windows XP) a do pole Otevřít zadejte %TEMP%. Klikněte na tlačítko OK.

Omezení kontroly šifrovaných připojení
Kvůli technickým omezením při zavedení algoritmů kontrol nepodporuje kontrola šifrovaných připojení některé přípony
protokolu TLS 1.0 a pozdějších verzí (zvláště NPN a ALPN). Připojení přes tyto protokoly může být omezené. Webové
prohlížeče s protokolem SPDY podporují používání protokolu HTTP přes TLS namísto protokolu SPDY, a to i když
server, se kterým je připojení navázáno, protokol SPDY podporuje. Tato skutečnost neovlivňuje úroveň zabezpečení
připojení. Pokud server podporuje pouze protokol SPDY a není možné se připojit pomocí protokolu HTTPS, aplikace
nebude navázané připojení sledovat.
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Aplikace Kaspersky Internet Security sleduje pouze taková chráněná připojení, která je schopná dešifrovat. Aplikace
nesleduje připojení přidaná do seznamu výjimek (odkaz Weby v okně Nastavení sítě). Dešifrování a kontrolu
šifrovaných datových přenosů provádějí ve výchozím nastavení následující součásti:


Web Anti-Virus



Ochrana financí



Kaspersky URL poradce,



Rodičovská kontrola

Aplikace Kaspersky Internet Security dešifruje šifrovaný provoz, pokud uživatel používá prohlížeč Google Chrome,
jestliže je v tomto prohlížeči zakázáno rozšíření Ochrana Kaspersky.

Varování o provozu součásti Anti-Spam
Funkce součásti Anti-Spam lze konfigurovat úpravou souboru nastavení v součásti Anti-Spam.

Specifika kontroly paměti jádra na přítomnost rootkitů v režimu chráněného prohlížeče
V případě zjištění nedůvěryhodného modulu v režimu chráněného prohlížeče se otevře nová karta prohlížeče s
upozorněním na zjištění malwaru. Pokud k tomu dojde, doporučujeme ukončit prohlížeč a spustit úplnou kontrolu
počítače.

Specifika ochrany dat ve schránce
Aplikace Kaspersky Internet Security povoluje aplikaci přístup ke schránce v následujících případech:


Aplikace s aktivním oknem se pokusí umístit data do schránky. Aktivní okno je okno, které právě používáte.



Důvěryhodný proces aplikace se pokusí umístit data do schránky.



Důvěryhodný proces aplikace nebo proces aktivního okna se pokusí přijmout data ze schránky.



Proces aplikace, který dříve umístil data do schránky, se pokusí přijmout data ze schránky.

Varování o kompatibilitě s aplikacemi společnosti Kaspersky Lab
Aplikace Kaspersky Internet Security je kompatibilní s následujícími aplikacemi společnosti Kaspersky Lab:


Kaspersky Fraud Prevention 2.0



Kaspersky Fraud Prevention 2.5



Kaspersky Fraud Prevention 3.0



Kaspersky Fraud Prevention 3.5



Kaspersky Password Manager 2.0



Kaspersky Password Manager 5.0



Kaspersky Password Manager 7.0
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Specifika zpracování infikovaného souboru součástmi aplikace
Ve výchozím nastavení může aplikace infikované soubory, které nelze dezinfikovat, odstranit. Výchozí odebrání lze
provést během zpracování souboru například součástmi Kontrola aplikací, Mail Anti-Virus, File Anti-Virus, během úloh
kontroly a také pokud součást System Watcher zjistí škodlivou aktivitu aplikací.

Omezení týkající se určitých součástí v případě instalace aplikace společně s nástrojem Kaspersky
Fraud Prevention for Endpoints
Pokud je aplikace nainstalovaná společně s nástrojem Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints, je v chráněném
prohlížeči omezeno fungování následujících součástí aplikace Kaspersky Internet Security:


Web Anti-Virus, kromě součásti Anti-Phishing



Rodičovská kontrola



Kaspersky URL poradce,



Anti-Banner

Varování o změnách ve fungování součástí IM Anti-Virus a Rodičovská kontrola
Od verze aplikace Kaspersky Internet Security 2016 součást IM Anti-Virus nekontroluje zprávy přenášené přes
protokol IRC.
Od verze aplikace Kaspersky Internet Security 2016 součást Rodičovská kontrola nekontroluje zprávy přenášené
prostřednictvím klientů IM.

O osobních datech obsažených v souborech zpráv
Soubory zpráv jsou uloženy ve vašem počítači.
Cesta k souborům zpráv: %allusersprofile%\Kaspersky Lab\AVP16.0.0\Report\Database.
Zprávy jsou uloženy v následujících souborech:


reports.db



reports.db-wal



reports.db-shm (neobsahuje žádná osobní data)

Pokud je v aplikaci Kaspersky Internet Security povolena sebeobrana, soubory zpráv jsou chráněny před neoprávněným
přístupem. Pokud sebeobrana povolena není, soubory zpráv nejsou chráněny.
Soubory zpráv mohou obsahovat osobní data získaná během provozu součástí ochrany, například součástí File AntiVirus, Mail Anti-Virus, Anti-Spam, Web Anti-Virus a Rodičovská kontrola.
Soubory zpráv mohou obsahovat následující osobní data:


IP adresa zařízení uživatele,



historie procházení internetu,



verze prohlížeče a operačního systému,



názvy souborů cookie a dalších souborů a cesty k nim,



e-mailové adresy, odesílatele, předmět zprávy, text zprávy a seznam kontaktů.
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Specifika operace automatického spuštění
Proces automatického spuštění zapisuje výsledky svého průběhu do protokolu. Data jsou zapsána do textových souborů
s názvem "kl-autorun-<datum><čas>.log". Chcete-li zobrazit typy dat, otevřete okno Spustit (příkaz Spustit v systému
Windows XP) a do pole Otevřít zadejte %TEMP% a klikněte na tlačítko OK.
Všechny soubory trasování jsou uloženy na cestě k instalačním souborům, které byly staženy během operace procesu
automatického spuštění. Data jsou uložena po dobu operace procesu automatického spuštění a po jeho dokončení
dojde k jejich trvalému odstranění. Data nejsou nikam odesílána.

Omezení aplikace Kaspersky Internet Security v operačním systému Microsoft Windows 10
Je-li aplikace nainstalována v operačním systému Microsoft Windows 10, následující funkce jsou částečně omezené:


Sebeobrana. Sebeobrana grafického uživatelského rozhraní aplikace nefunguje, i když je aktivována.



System Watcher.



Ochrana proti šifrovacím programům a škodlivým zámkům obrazovky. Aplikace je schopná detekovat pouze
nejzákladnější druhy šifrovacích programů a škodlivých zámků obrazovky.



Dezinfekce malwaru v systémové paměti.



Ochrana před snímky obrazovky.



Ochrana dat ve schránce.



Ochrana procesu chráněného prohlížeče proti vnějším útokům.

Omezení provozu součásti Kontrola aplikací v operačním systému Microsoft Windows 10:


Vlastní pravidla aplikací nefungují.



Rozdělení aplikací do kategorií v novém stylu uživatelského rozhraní systému Windows nefunguje správně.



Komponenta Kontrola aplikací nepodporuje následující operace a funkce:


instalace háčků,



snímání snímků obrazovky,



odesílání zpráv systému Windows do jiných procesů,



podezřelé operace,



hooking příchozích zpráv proudu,



přímý přístup k fyzické paměti,



nastavení oprávnění k ladění,



přístup k úložišti hesel,



správa ovladače tiskárny,



používání programového rozhraní jiných procesů,



přístup k interním datům prohlížeče,
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přístup ke kritickým objektům operačního systému,



používání programového rozhraní operačního systému (DNS),



vytváření služby,



otevření služby ke čtení,



otevření služby k zápisu,



úprava konfigurace služby,



správa služby,



spuštění služby,



odstranění služby,



ukládání registračních klíčů do souboru,



přístup ke zvukovému datovému proudu,



změna systémových modulů (známé Dll).

A VAROVÁNÍ

Následující akce součásti Kontrola aplikací jsou omezené:


spuštění ovladače: načítání ovladačů není blokováno, pouze se může zobrazovat upozornění na načtený
ovladač;



pozastavení jiných procesů a podprocesů: v operačním systému Microsoft Windows 10 (x86) jsou
zachycovány pouze podprocesy s právy pozastavení; otevírání procesu je v systému Microsoft Windows
(x64) dodatečně kontrolováno;



zachycení kódu: v operačním systému Microsoft Windows 10 (x86) jsou zachycovány pouze podprocesy
s právy vkládání; otevírání procesu je v systému Microsoft Windows 10 (x64) dodatečně kontrolováno;



duplicitní handle interního procesu: kopírování handle je kontrolováno pouze pro procesy a podprocesy;



zastavení jiných procesů: je kontrolováno pouze na úrovni otevírání handle procesů a podprocesů s právy
ukončení;



ukončení systému Microsoft Windows 10: je kontrolován pouze soubor shutdown.exe – jiné mechanismy
ukončení operačního systému nejsou kontrolovány.

Omezení aplikace Kaspersky Internet Security v systému Microsoft Windows 10 s povoleným
režimem Ochrana zařízení:
povolení komponenty Blokování síťových útoků v rozhraní aplikace není k dispozici.
Fungování následující funkce je také částečně omezeno:


vyhledávání a dezinfekce rootkitů (odložená dezinfekce souborů po restartování počítače; detekce malwaru
vytvářejícího klíče automatického spuštění v registru);



heuristická analýza (emulace spouštění podezřelých aplikací).
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A
AKTIV ACE

AP LI KAC E

Přepnutí aplikace do plně funkčního režimu. Aktivaci aplikace provádí uživatel v rámci instalace nebo po instalaci
aplikace. K aktivaci aplikace musí mít uživatel aktivační kód.

AKTIV AČ NÍ

KÓD

Kód, který obdržíte při zakoupení licence aplikace Kaspersky Internet Security. Tento kód je zapotřebí pro aktivaci
aplikace.
Aktivační kód je jedinečná posloupnost dvaceti alfanumerických znaků ve formátu xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

AKT UA LIZ ACE
Proces výměny / přidávání nových souborů (databází nebo aplikačních modulů) získaných z aktualizačních serverů
společnosti Kaspersky Lab.

AKT UA LIZ AČ NÍ

BALÍČEK

Souborový balíček určený pro aktualizaci databází a modulů aplikace. Aplikace společnosti Kaspersky Lab kopíruje
aktualizační balíčky z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky Lab a automaticky je instaluje a uplatňuje.

AKT UA LIZ AČ NÍ

SERVERY SPOLEČNOSTI

KASPER S KY LAB

Servery HTTP společnosti Kaspersky Lab, ze kterých jsou stahovány aktualizované antivirové databáze a moduly
aplikací.

ANTIV IR OVÉ

DATABÁZE

Databáze, které obsahují informace o hrozbách pro zabezpečení počítače, o nichž společnost Kaspersky Lab v době
jejich vydání ví. Položky v antivirových databázích umožňují rozpoznávání škodlivého kódu v kontrolovaných objektech.
Antivirové databáze vytvářejí odborníci společnosti Kaspersky Lab. Tyto databáze se aktualizují každou hodinu.

APLI KAČ NÍ

MOD ULY

Soubory obsažené v instalačním balíčku společnosti Kaspersky Lab, které mají na starost provádění hlavních úloh
příslušné aplikace. Každému typu úlohy prováděné aplikací (ochrana, kontrola, aktualizace databází a modulů aplikace)
odpovídá určitý modul aplikace.

B
BLOKOV Á NÍ

OB JE KT U

Odmítnutí přístupu k objektu z aplikací jiných dodavatelů. Blokovaný objekt nelze číst, spouštět, měnit ani odstranit.

BONUS OV É

B OD Y

Bonusové body jsou body, kterými společnost Kaspersky Lab odměňuje uživatele účastnící se programu Chránit přítele.
Bonusové body uživatel získá tehdy, pokud zveřejní odkaz na aplikaci společnosti Kaspersky Lab v sociálních sítích
nebo jej vloží do e-mailových zpráv a jeho přátelé poté z tohoto odkazu stáhnou instalační balíček aplikace a aplikaci
aktivují.

BONUS OVÝ

A KT IVAČ NÍ KÓD

Aktivační kód pro aplikaci Kaspersky Internet Security získaný uživatelem výměnou za bonusové body.
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C
CHRÁ NĚ NÝ

P R OHLÍ ŽEČ

Vyhrazený provozní režim standardního webového prohlížeče určený pro finanční aktivity a nakupování online.
Používání chráněného prohlížeče zajišťuje bezpečnost důvěrných dat zadávaných na webech bank a platebních
systémů (například čísel bankovních karet nebo hesel pro přístup do služeb internetového bankovnictví). Dále také brání
krádeži prostředků při převodu peněz online. Standardní prohlížeč používaný pro přístup na web mezitím zobrazuje
zprávu informující o spuštění chráněného prohlížeče.

D
DATABÁZE

P OD V OD NÝC H W EB OVÝC H ADR ES

Seznam webových adres, které byly odborníky Kaspersky Lab určeny za podvodné (phishingové). Databáze se
pravidelně aktualizují a jsou součástí balíčku aplikací společnosti Kaspersky Lab.

DATABÁZE

Š KOD LIVÝ C H WEB OV ÝC H A DRE S

Seznam webových adres, jejichž obsah lze považovat za nebezpečný. Seznam, který vytvořili specialisté společnosti
Kaspersky Lab, se pravidelně aktualizuje a je součástí balíčku aplikací společnosti Kaspersky Lab.

DIGI TÁLNÍ

P OD PIS

Zašifrovaný blok dat vložený do dokumentu nebo do aplikace. Digitální podpis se používá k identifikaci autora
dokumentu nebo aplikace. Pro vytvoření digitálního podpisu musí mít původce dokumentu či aplikace digitální certifikát
dokládající identitu původce.
Digitální podpis vám umožňuje ověřit zdroj a integritu dat a ochránit se proti podvrhům.

DŮVĚR Y HOD NÝ

PR OC ES

Proces softwaru, jehož operace se soubory nejsou v režimu ochrany v reálném čase omezeny aplikací společnosti
Kaspersky Lab. Při zjištění podezřelé aktivity v důvěryhodném procesu odebere aplikace Kaspersky Internet Security
proces ze seznamu důvěryhodných procesů a zablokuje jeho akce.

F
FALEŠNĚ

P OZIT IV NÍ VÝS LED E K

Situace, kdy aplikace společnosti Kaspersky Lab považuje neinfikovaný objekt za infikovaný, poněvadž se jeho kód
podobá kódu viru.

H
HEURIST IC KÝ

A NALYZÁT O R

Technologie zjišťování hrozeb, informací o nichž dosud nebyly přidány do databází společnosti Kaspersky Lab.
Heuristická analýza zjišťuje objekty, jejichž chování v operačním systémy by mohlo představovat bezpečnostní riziko.
Objekty zjištěné heuristickým analyzátorem se považují za pravděpodobně infikované. Objekt může být považován za
pravděpodobně infikovaný, jestliže obsahuje například posloupnosti příkazů typické pro škodlivé objekty (otevření
souboru, zápis do souboru).

HYPERVI S OR
Aplikace podporující paralelní provoz několika operačních systémů v jednom počítači.
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I
INFI KOV A NÝ

OB JE KT

Objekt, u kterého se část kódu přesně shoduje s částí kódu známého malwaru. Společnost Kaspersky Lab nedoporučuje
používat takové objekty.

K
KARA NTÉ NA
Vyhrazené úložiště, do něhož aplikace ukládá záložní kopie souborů, jež byly upraveny či odstraněny v rámci
dezinfekce. Kopie souborů jsou uloženy ve zvláštním formátu, který není pro počítač nebezpečný.

KASPER S KY SEC UR ITY NET WOR K (KSN)
Infrastrukturu služeb online, která poskytuje přístup k databázi společnosti Kaspersky Lab s aktuálními informacemi o
reputaci souborů, webových zdrojů a softwaru. Používání dat ze služby Kaspersky Security Network zaručuje rychlejší
reakci aplikací společnosti Kaspersky Lab na nové typy hrozeb, zvyšuje účinnost některých součástí ochrany a snižuje
riziko nesprávné identifikace hrozeb.

KEYLOGGE R
Program určený ke skrytému protokolování kláves stisknutých uživatelem. Program keylogger funguje jako zachytávač
úhozů kláves.

KOMPRI MOV A NÝ

S OUB OR

Archivní soubor, který obsahuje dekomprimační program a pokyny pro operační systém k jeho spuštění.

KONT R OLA

DATOVÝCH PŘENOSŮ

Kontrola v reálném čase pomocí informací z aktuální (nejnovější) verze databází o objektech přenášených pomocí všech
protokolů (například HTTP, FTP a dalších protokolů).

L
LICE NČ NÍ

OBD OB Í

Časové období, po které máte přístup k funkcím aplikace a oprávnění k používání doplňkových služeb.

M
MASKA

S OUB OR U

Vyjádření názvu souboru pomocí zástupných znaků. Základní zástupné znaky, které jsou používány v maskách souborů,
jsou * a ?, kde znak * představuje jakýkoli počet znaků a znak ? zastupuje libovolný jednotlivý znak.

N
NASTAV E NÍ

ÚLOHY

Specifické nastavení aplikace pro každý typ úlohy.

NEKOMP ATIB ILNÍ

AP LI KA C E

Antivirová aplikace od třetí strany nebo aplikace společnosti Kaspersky Lab, která nepodporuje správu prostřednictvím
aplikace Kaspersky Internet Security.
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NEVYŽÁD A NÁ

POJMŮ

P OŠTA

Nevyžádané hromadné e-mailové zprávy obsahující nejčastěji reklamu.

NEZ NÁ MÝ

V IR US

Nový virus, o kterém neexistují žádné informace v databázích. Obecně jsou neznámé viry v objektech zjišťovány aplikací
pomocí heuristické analýzy. Tyto objekty jsou klasifikovány jako pravděpodobně infikované.

P
PHIS HI NG
Typ internetového podvodu, jehož cílem je získat neoprávněný přístup k důvěrným datům uživatele.

PRAVDĚ P OD OB NĚ

I NFI KOV A NÝ OB JE KT

Objekt, jehož kód obsahuje části upraveného kódu ze známé hrozby, nebo objekt, jehož chování se podobá chování
určité hrozby.

PRAVDĚ P OD OB NĚ

NE VYŽÁD A NÁ P OŠTA

Zpráva, kterou nelze jednoznačně považovat za nevyžádanou poštu, ale má několik atributů nevyžádané pošty (např.
určité typy poštovních a reklamních zpráv).

PR OFI L

UŽIVATELE

Souhrnné informace o účasti uživatele v programu Chránit přítele. Profil uživatele obsahuje počet shromážděných
bonusových bodů, odkaz na stránku pro stažení aplikace Kaspersky Internet Security a získané bonusové aktivační
kódy.

PR OT OKOL
Jasně definovaný a standardizovaný soubor pravidel pro řízení součinnosti mezi klientem a serverem. Mezi známé
protokoly a s nimi spojené služby patří HTTP (WWW), FTP a NNTP (news).

R
ROOT KI T
Program nebo soubor programů pro maskování stop nepřátelských programů nebo malwaru v operačním systému.
V operačních systémech na bázi Windows představuje rootkit obvykle program, který pronikne do operačního systému a
brání systémovým funkcím (Windows API). Bránění a úpravy nízkoúrovňových funkcí rozhraní API jsou hlavní metody,
které těmto programům umožňují poměrně skrytou přítomnost v operačním systému. Rootkit obvykle může kromě klíčů
registru popsaných v jeho konfiguraci také maskovat přítomnost jakýchkoli procesů, složek a souborů, které byly uloženy
na pevném disku. Mnohé rootkity instalují v operačním systému své vlastní ovladače a služby (které jsou také
„neviditelné").

S
SKRIPT
Malý počítačový program nebo nezávislá část programu (funkce), která je zpravidla vyvinuta k provádění konkrétní
úlohy. Nejčastěji se využívá s programy vloženými do hypertextu. Skripty jsou například spuštěny po otevření některých
webových stránek.
Pokud je povolena ochrana v reálném čase, aplikace sleduje spouštění skriptů, zachycuje je a kontroluje, zda neobsahují
viry. Na základě této kontroly můžete zablokovat nebo povolit provedení skriptu.
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D ŮVĚ RY HOD NOS T I

Skupina, do které aplikace Kaspersky Internet Security zařadí aplikace nebo proces v závislosti na následujících
kritériích: přítomnost digitálního podpisu, reputace ve službě Kaspersky Security Network, úroveň důvěryhodnosti zdroje
aplikace a potenciální riziko plynoucí z akcí prováděných aplikací nebo procesem. Na základě skupiny důvěryhodnosti,
do které aplikace patří, pak Kaspersky Internet Security může omezit akce prováděné aplikací v operačním systému.
V aplikaci Kaspersky Internet Security náležejí aplikace do jedné z následujících skupin důvěryhodnosti: Důvěryhodné,
Nízké omezení, Vysoké omezení, nebo Nedůvěryhodné.

SOUČÁSTI

OC HRA NY

Základní součásti aplikace Kaspersky Internet Security určené k ochraně před konkrétními typy hrozeb (například AntiSpam a Anti-Phishing). Jednotlivé součásti jsou poměrně nezávislé na ostatních, a je tudíž možné je zakázat či
konfigurovat vzájemně nezávisle.

SP OUŠT ĚCÍ

OBJE KTY

Soubor programů potřebných ke spuštění a řádnému běhu operačního systému a softwaru instalovaného v počítači.
Tyto objekty jsou spouštěny při každém spuštění operačního systému. Existují viry schopné infikovat právě automaticky
spouštěné objekty, což může například vést k zablokování spouštění operačního systému.

SP OUŠT ĚCÍ

SE KT OR D IS K U

Spouštěcí sektor je speciální oblast na pevném disku počítače, diskety nebo jiného zařízení pro ukládání dat. Obsahuje
informace o souborovém systému disku a program spouštěcího zavaděče, který má na starosti spouštění operačního
systému.
Existuje mnoho virů, které infikují spouštěcí sektory, proto se nazývají viry spouštěcího sektoru (bootovací). Aplikace
společnosti Kaspersky Lab umožňuje kontrolovat, zda se ve spouštěcích sektorech nenacházejí viry, a pokud nalezne
infekci, provede jejich dezinfekci.

T
TEC HNOLOGIE

ICHEC KER

Jedná se o technologii, která zvyšuje rychlost antivirové kontroly vyloučením objektů, jež se od poslední kontroly
nezměnily, za předpokladu, že se nezměnily parametry kontroly (databáze a nastavení). Informace o jednotlivých
souborech se ukládají do zvláštní databáze. Tato technologie se používá v obou režimech, tj. při ochraně v reálném čase
i při kontrole na vyžádání.
Například jste aplikací Kaspersky Lab nechali zkontrolovat archiv a tomu byl přiřazen stav není infikováno. Jestliže se
tento archiv nezměnil a nezměnilo se ani nastavení kontroly, aplikace při příští kontrole archiv přeskočí. Pokud obsah
archivu změníte přidáním nového objektu, změníte nastavení kontroly nebo provedete aktualizaci databází aplikace,
bude archiv znovu kontrolován.
Omezení technologie iChecker:


nepracuje s rozsáhlými soubory, protože je snazší soubor zkontrolovat než zkoumat, zda se od poslední
kontroly nezměnil;



podporuje omezený počet formátů.

TRAS OVÁ NÍ
Spouštění aplikace v režimu ladění; po provedení každého z příkazů se aplikace zastaví a zobrazí se výsledek tohoto
kroku.

U
ÚLOHA
Funkce aplikace společnosti Kaspersky Lab jsou implementovány ve formě úloh, jako jsou úloha úplné kontroly nebo
úloha aktualizace.
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ÚROV E Ň

POJMŮ

HR OZBY

Index zobrazující pravděpodobnost, že aplikace představuje hrozbu pro operační systém. Úroveň hrozby se počítá
pomocí heuristické analýzy na základě dvou typů kritérií:


statických (například informací o spustitelném souboru aplikace: velikost, datum vytvoření atd.);



dynamických, která se používají pro simulaci činnosti aplikace ve virtuálním prostředí (analýza systémových
volání aplikace).

Hodnocení hrozby umožňuje detekování chování typického pro malware. Čím nižší je úroveň hrozby, tím více akcí
v operačním systému má aplikace povoleno provádět.

ÚROV E Ň

Z ABEZ PEČ E NÍ

Úroveň zabezpečení je předem definovaný soubor nastavení pro nějakou součást aplikace.

V
VIRUS
Program, který infikuje jiné programy přidáním svého kódu do těchto programů za účelem získání kontroly při spuštění
infikovaných souborů. Tato jednoduchá definice umožňuje identifikaci hlavní akce, kterou virus provádí, tj. infekci.

Z
ZRA NIT ELNOST
Vada v operačním systému nebo v aplikaci, jíž mohou původci malwaru využít k průniku do operačního systému nebo
aplikace za účelem poškození jejich integrity. Přítomnost velkého množství slabých míst v operačním systému jej činí
nespolehlivým, protože viry, které do operačního systému vniknou, mohou způsobit narušení chodu samotného
operačního systému i nainstalovaných aplikací.
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AO KASPERSKY LAB
Software Kaspersky Lab je v mnoha zemích znám jako kvalitní nástroj ochrany před viry, malwarem, nevyžádanou
poštou, jako ochrana sítě před útoky hackerů a dalšími hrozbami.
V roce 2008 byla společnost Kaspersky Lab vyhodnocena jako jeden ze čtyř nejlepších světových dodavatelů softwaru
pro zabezpečení koncových uživatelů (IDC Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor). Podle průzkumu
společnosti COMCON „TGI-Russia 2009" je společnost Kaspersky Lab upřednostňovaným dodavatelem systémů
ochrany počítačů u mnoha domácích uživatelů v Rusku.
Společnost Kaspersky Lab byla založena v Rusku v roce 1997. Dnes se jedná o mezinárodní skupinu společností se
sídlem v Moskvě s pěti regionálními divizemi, které spravují firemní provozy v Rusku, Západní a Východní Evropě, na
Středním východě, v Africe, Severní a Jižní Americe, Japonsku, Číně a dalších zemí Asie a Tichomoří. Společnost
zaměstnává více než 2000 vysoce kvalifikovaných odborníků.
PRODUKTY. Produkty společnosti Kaspersky Lab poskytují ochranu všech systémů od domácích počítačů po velké
firemní sítě.
Řada osobních produktů obsahuje antivirový software pro všechna zařízení používaná v současné digitální době,
počínaje počítači, notebooky a tablety až po smartphony a další mobilní zařízení.
Společnost Kaspersky Lab dodává aplikace a služby na ochranu pracovních stanic, souborových a webových serverů,
poštovních bran a bran firewall. Při použití ve spojení se systémem centrální správy Kaspersky Lab tato řešení zaručují
efektivní automatizovanou ochranu společností a organizace před počítačovými viry. Produkty společnosti Kaspersky
Lab jsou opatřeny certifikáty od nejvýznamnějších zkušebních laboratoří, jsou kompatibilní se softwary od nejrůznějších
dodavatelů a optimalizovány pro spouštění na mnoha hardwarových platformách.
Analytici virů společnosti Kaspersky Lab pracují nepřetržitě. Každý den odkrývají stovky nových počítačových hrozeb,
vytvářejí nástroje pro jejich detekci a odstranění a zahrnují je do databází používaných aplikacemi Kaspersky Lab.
Databáze aplikace Anti-Virus společnosti Kaspersky Lab je aktualizována každou hodinu a databáze součásti Anti-Spam
každých pět minut.
TECHNOLOGIE. Mnoho technologií, které jsou nyní součástí moderních antivirových nástrojů bylo původně vyvinuto
společností Kaspersky Lab. To je jeden z důvodů, proč mnozí softwaroví vývojáři používají ve svých vlastních aplikacích
jádro aplikace Kaspersky Anti-Virus. Mezi tyto společnosti patří: SafeNet (USA), Alt-N Technologies (USA), Blue Coat
Systems (USA), Check Point Software Technologies (Israel), Clearswift (UK), CommuniGate Systems (USA), Openwave
Messaging (Ireland), D-Link (Taiwan), M86 Security (USA), GFI Software (Malta), IBM (USA), Juniper Networks (USA),
LANDesk (USA), Microsoft (USA), Netasq+Arkoon (France), NETGEAR (USA), Parallels (USA), SonicWALL (USA),
WatchGuard Technologies (USA), ZyXEL Communications (Taiwan). Mnoho z inovativních technologií společnosti je
patentováno.
ÚSPĚCHY. V průběhu let společnost Kaspersky Lab získala stovky ocenění za své služby v boji proti počítačovým
hrozbám. Například v roce 2010 získala aplikace Kaspersky Anti-Virus několik ocenění Advanced+ za test provedený
respektovanou rakouskou antivirovou laboratoří AV-Comparatives. Avšak hlavním úspěchem společnosti Kaspersky Lab
je loajalita jejích zákazníků po celém světě. Produkty a technologie společnosti chrání více než 300 miliónů uživatelů a
více než 200 000 podnikových klientů.
Webové stránky společnosti Kaspersky Lab:

http://www.kaspersky.com/cz

Encyklopedie virů:

http://www.securelist.com

Služba Virus Lab:

http://newvirus.kaspersky.com (pro účely analýzy podezřelých
souborů a webů)

Webové fórum společnosti Kaspersky Lab:

http://forum.kaspersky.com
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INFORMACE O KÓDU TŘETÍCH STRAN
Informace o kódu třetích stran je obsažená v souboru nazvaném legal_notices.txt a uloženém v instalační složce
aplikace.
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INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH
Registrované ochranné známky na produkty a služby jsou majetkem příslušných vlastníků.
Google, Google Chrome, Chrome a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
ICQ je ochrannou známkou na produkty nebo služby společnosti ICQ LLC.
Intel, Celeron a Atom jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
Bing, Internet Explorer, Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech amerických a v jiných zemích.
Mail.ru je ochranná známka společnosti Mail.ru LLC.
Mozilla a Firefox jsou ochranné známky organizace Mozilla Foundation.
Skype je ochranná známka společnosti Skype.
VMware je ochranná známka společnosti VMware, Inc., nebo ochranná známka společnosti VMware, Inc. registrovaná v
USA a v dalších jurisdikcích.
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