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Жұмысты бастау
Іскери желіңізді ESET Endpoint Security / Endpoint Antivirus көмегімен қорғау — 
оңай процесс, негізгі орнатуды бір түсте аяқтауға болады. Негізгі орнату нұсқаулығы 
сізді ESET бағдарламалық жасақтамасын алудан, сервер компьютерді және айнаны 
конфигурациялаудан, бағдарламалық жасақтаманы клиент компьютерлерде орнатудан 
және клиент параметрлерін теңшеуден өткізеді. ESET Remote Administrator 
пайдаланушы нұсқаулығын да толығымен оқып шығу керек және бүкіл орнату 
процесінде қажет болғанда қарап тұру керек.

Бағдарламалық жасақтаманың 
құрамдастары
ESET өнімінің үш бөлек құрамдасы бар: ESET Endpoint Security / Endpoint Antivirus 
бағдарламалық жасақтамасының өзі, оған қоса ESET Remote Administrator Console 
(ERAC) және ESET Remote Administrator Server (ERAS). ESET Remote Administrator 
Console бағдарламасын желіні басқару үшін пайдаланатын компьютер(лер)де орнату 
керек. ESET Remote Administrator Server бағдарламасын сервер компьютерде орнату 
керек. Жиі шағын бизнес орнатымдарында сервер компьютер желіні басқару үшін 
пайдаланатынмен бірдей болады.

1-бөлім: Бағдарламалық жасақтаманы 
сатып алу және жүктеу
Желіңізді қорғауға бағытталған бірінші қадам — жоғарыда аталған ESET бағдарламалық 
жасақтама құрамдастарын алу. Егер ESET өнімін әлі сатып алмаған болсаңыз, төмендегі 
сілтемеге кіріңіз: 

http://eset.com/store

ESET өнімін сатып алғаннан кейін сіз ESET компаниясынан электрондық хабардың 
негізгі мәтінінде пайдаланушы атыңыз және құпия сөзіңзі және электрондық хабар 
тіркемесінде лицензия файлыңыз бар электрондық хабар аласыз.

1.1 Пайдаланушы аты және құпия сөз
ESET пайдаланушы атыңыз және құпия сөзіңіз сіз таныс болуыңыз мүмкін көп 
пайдаланушы аттарынан және құпия сөздерден аздап басқаша. Олар ақпаратыңызды 
қорғайтын пайдаланушы конфигурациялаған кілттер емес. Олар — компьютерге ESET 
соңғы өнімін жүктеуге және вирустық сигнатуралар қорын жаңартып, желіңізді дамып 
жатқан қауіптерден қорғау үшін ESET соңғы өнімін аутентификациялауға мүмкіндік беретін 
аутентификациялау кілттері. ESET пайдаланушы атыңыз және құпия сөзіңіз автоматты 
түрде жасалады және оларды теңшеу мүмкін емес.

ESET серверін / соңғы өнімдерін бастапқы реттеу кезінде сізден пайдаланушы аты және 
құпия сөз бірнеше рет сұралады. Оларды дұрыс енгізіңіз. Екеуі де регистрді ескереді және 
пайдаланушы атындағы сызықша міндетті болып табылады. Құпия сөзіңіз 10 таңбадан 
тұрады (барлығы төменгі регистрде). Пайдаланушы атыңызды және құпия сөзіңізді 
лицензия электрондық хабарынан көшіріп, қоюды таңдасаңыз, таңбалар ретінде түсінілуі 
мүмкін барлық артық бос орындарды жойыңыз. Құпия сөзіңізде ешқашан «L» болмайды, 
бұл сан (1). Үлкен «0» — нөл. Кіші «o» — «o» кіші әрпі. 

1.2 Лицензия файлы
Лицензия файлыңыз — nod32.lic немесе nod32.zip деп аталатын тіркеме — ESET Remote 
Administrator бағдарламасы қорғалған клиент компьютерлер желісін басқару үшін қажет 
ететін файл. Ол бірнеше орын (қорғалған компьютерлер) үшін аутентификацияны қамтиды 
және ESET Remote Administrator бағдарламасына сатып алынған бумаға байланысты 
орнатылған компьютерлер санын қорғауға және басқаруға құқығыңыз бар екенін айтады. 
Лицензия файлын жұмыс үстеліне сақтаңыз.

1.3 Бағдарламалық жасақтаманы алу
Қорғалған желіні реттеу үшін қажет құрамдастарды алу үшін төмендегі сілтемені 
пайдаланып ESET жүктеу орталығына кіріңіз: 

http://www.esetnod32.ru/download/overview/

Егер АҚШ-тан жүктеп жатсаңыз — ESET Endpoint Security немесе ESET Endpoint 
Antivirus жанында Менде лицензия бар түймесін басыңыз. Келесі бетте ашылмалы 
мәзірлерді пайдаланып операциялық жүйені, бит архитектурасын және тілді таңдаңыз 
да, Жүктеу түймесін басыңыз. Жүйеңіз үшін қай ESET Endpoint Security / ESET Endpoint 
Antivirus нұсқасы дұрыс екенін анықтауда анықтама алу үшін оң жақтағы 2-беттегі БҚ 
қосылымын көріңіз. Пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін файлды 
жұмыс үстеліне сақтаңыз.

Болжалды уақыт:          30 минут

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus, 
ESET Remote Administrator Server және ESET Remote 
Administrator Console — зиянкес бағдарламалардан 
қорғау жүйесін қолдайтын құрамдастар: антивирустық 
бағдарламаның өзі, оны клиентерге push арқылы 
жіберетін сервер және сіз жүйені бақылау үшін 
пайдаланатын басқару консолі.

Пайдаланушы аты және құпия сөз мысалдары: 
Пайдаланушы аты: EAV-12345678 
құпия сөзі: 1a2bc3defg

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET қауіпсіздік өнімінің лицензия 
файлдарымен не істеу керек?: 
 
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2253

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

Ескі лицензия файлын жою және ESET Remote 
Administrator бағдарламасын жаңасымен 
жаңарту әдісі қандай?

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN540

http://download.eset.com/manuals/eset_era_5_userguide_enu.pdf
http://download.eset.com/manuals/eset_era_5_userguide_enu.pdf
http://eset.com/store
http://www.eset.com/download/business/
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2253
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Сода кейін http://www.eset.com/download/business/ бетіне оралып, ESET Remote 
Administrator Console және ESET Remote Administrator Server бағдарламаларын жүктеуге 
қатынасу үшін Қашықтан басқару тармағын басыңыз. Жүктеу түймесін басыңыз, содан 
кейін ESET Remote Administrator Console бағдарламасын жүктеу үшін операциялық 
жүйені және тілді көрсетіңіз. ESET Remote Administrator Server бағдарламасын жүктеу 
үшін осы қадамдарды қайталаңыз. Сізден пайдаланушы аты және құпия сөз сұралады. 
Файлдарды жұмыс үстеліне сақтаңыз.

АҚШ-тан тыс пайдаланушылар — Для бизнеса → Централизованное управление 
тармағын басыңыз және ESET Remote Administrator Server және ESET Remote Administrator 
Console бағдарламаларының екеуін де жүктеңіз. Содан кейін Защита рабочих станций 
қойындысын басыңыз, содан кейін ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus жанында 
Скачать түймесін басыңыз. Файлдарды жұмыс үстеліне сақтаңыз.

Жүктеу аяқталғаннан кейін сонымен бірге 32 биттік және 64 биттік операциялық жүйелер 
бар клиенттік жұмыс станциялары топтарына push арқылы орнатуларды жеңілдету үшін 
ламалы бит архитектурасына (64 биттікті жүктеген болсаңыз, 32 биттік немесе керісінше) 
арналған ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus орнатушысын жүктеу ұсынылады. 

2-бөлім: Орнату
Құрамдастарды жүктеуді аяқтағаннан кейін сіз орнатуға дайынсыз. 2.1 - 2.3 бөлімдерінде 
32 биттік орнатушылар пайдаланылуда деп есептеледі. 64 биттік компьютерлер үшін 
файл атаулары аздап басқаша болуы мүмкін.

2.1 ESET Remote Administrator Server
Алдымен ESET Remote Administrator Server .msi орнатушысын  
(era_server_nt32_rus.msi) екі рет басыңыз. 

Добро пожаловать экранында Далее түймесін басыңыз, Лицензионное соглашение 
с конечным пользователем келісіңіз, сөйтіп Далее түймесін басыңыз. «Выбрать 
компоненты» тармағында құсбелгілердің екеуін де қалдырыңыз. Әдепкі бойынша Обычная 
орнату таңдалады, Далее түймесін қайтадан басыңыз, сонда сізден nod32.lic файлыңызға 
өту сұралады (оны сіз 1.2 қадамында жұмыс үстеліне сақтағансыз).

Сізге желіңіздегі ESET сервері / соңғы шешімдер үшін қауіпсіздік параметрлерін анықтау 
мүмкіндігі беріледі. Біз барлығын қарапайым еткіміз келетіндіктен біреуін ғана орнатуды 
ұсынамыз, Console құпия сөзін (әкімші қатынасы). Бұл құпия сөз ESET Remote 
Administrator бағдарламасына қатынасты рұқсат етілмеген пайдаланушылардан қорғайды. 
Набор түймесін басыңыз және есте сақтай алатын күшті құпия сөзді таңдаңыз және сөйтіп 
оны бөліспеңіз. Қаласаңыз, кейінірек оралуға және қосымша қауіпсіздік құпия сөздерін 
қосуға болады. Далее түймесін басыңыз. 

Соңында ESET шығарған пайдаланушы атын және құпия сөзді дұрыс енгізіңіз (1.1 бөлімінде 
аталғандай) және Далее түймесін басыңыз. Сондай-ақ, пайдаланушы атын және құпия 
сөзді тікелей лицензия электрондық хабарынан көшіріп, қоюға болады. Далее түймесін, 
содан кейін «Установить» түймесін басыңыз.

Орнатудан кейін ESET Remote Administrator Server қызметі автоматты түрде іске қосылады. 

2.2 ESET Remote Administrator Console
ESET Remote Administrator Server орнату шеберінің процесі аяқталғанда ESET Remote 
Administrator Console орнатушысын (era_console_nt32_rus.msi) екі рет басыңыз. 
ESET Remote Administrator Console бағдарламасын желіні басқару үшін пайдалануды 
жоспарлап жатқан компьютерде орнатыңыз. Бұл орнату шеберін іске қосу үшін 
пайдаланып жатқан жергілікті компьютер болуы мүмкін. Обычная орнатуды таңдалған 
күйде қалдырыңыз және Далее түймесін баса ағанша Установить түймесін басу арқылы 
опциялар арасында ілгерілеңіз. Орнатудың орындалу барысының жолағы көрсетіледі.

2.3 Қосымша опциялар
Бұл ESET Remote Administrator бағдарламасын негізгі орнату нұсқаулығы болғандықтан біз 
кейінірек танысуға болатын бірқатар теңшеуге болатын опцияларды өткізіп жібереміз. 

Microsoft SQL, MySQL немесе Oracle серверлерінде орнатулар туралы қосымша ақпарат 
алу үшін немесе ESET Remote Administrator дұрыс жұмыс істеуі үшін ашық болуы 
керек TCP порттарының егжей-тегжейлі тізімін алу үшін ESET Remote Administrator 
нұсқаулығының Раздел 2 бөлімін қараңыз.

Болжалды уақыт:          15 минут

МАҢЫЗДЫ: Желіңізді басқаратын серверде ESET 
Remote Administrator Server бағдарламасын орнатыңыз. 
Бұл компьютер сіз пайдаланып жатқан терминал болуы 
мүмкін, бірақ ол сонымен бірге сервер бағанындағы 
немесе бөлмеден тыс бассыз сервер болуы мүмкін. 
Дәл білмесеңіз, желі әкімшісіне хабарласыңыз.

ESET Remote 
Administrator нұсқаулығы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET Remote 
Administrator нұсқаулығын қараңыз:  
 
2.1.3 Используемые порты 
2.2 Основные рекомендации по установке

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET соңғы өнімдерінің қай нұсқасын  
(32 биттік немесе 64 биттік) жүктеу керек? (5.x)

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN3013

http://www.eset.com/download/business/
http://download.eset.com/manuals/eset_era_5_userguide_enu.pdf
http://download.eset.com/manuals/eset_era_5_userguide_enu.pdf
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN3013


• 3

3-бөлім: Сервер зеркала реттеу
ESET арқылы қорғалған клиенттік жұмыс станциялары ESET серверлерінен вирус 
сигнатуралары дерекқорының тұрақты жаңартуларын алады. Бұл оларды жаңа 
және дамып жатқан қауіптерден қорғалған етіп ұстайды. Барлық клиенттердің ESET 
серверлеріне тәуелсіз қосылуы бүкіл жергілікті желіде (LAN) қажет емес трафик 
мөлшеріне әкеледі.

ESET Remote Administrator жеке жергілікті желіде Сервер зеркала (ESET серверлерінде 
қол жетімді мазмұнның «айнасын жасайтын» сервер) қамтамасыз етеді. Осылайша 
клинеттер жаңа вирус сигнатураларының жаңартуларын және бағдарлама 
құрамдастарының жаңартуларын тек жергілікті тексеруі қажет болады. 

3.1 Айна серверді реттеу
ESET Remote Administrator Console бағдарламасын Бастау → Барлық бағдарламалар → 
ESET → ESET Remote Administrator Console → ESET Remote Administrator Console 
тармағын басу арқылы ашыңыз. ESET Remote Administrator серверіне қосылғаныңызды 
тексеріңіз (Файл → Подключиться).

Бұл нұсқаулықта біз ішкі HTTP протоколын пайдаланатын әдепкі Сервер зеркала 
конфигурациясын пайдаланамыз. Басқа опциялар қол жетімді, соның ішінде, жаңарту 
мазмұнын сақтау үшін жергілікті қалатны пайдалану, сонымен бірге, әр түрлі жергілікті 
желілер үшін репликацияланған Серверы зеркала жасау. Қосымша ақпарат алу үшін оң 
жақтағы БҚ қосылымын көріңіз.

Болжалды уақыт:          15 минут

«Сообщение записано на сервере» делінген диалогтық терезе пайда болады. Бұл 
зеркало ESET серверлерінде жаңарту мазмұнын сәтті тексергенін және жүктегенін 
білдіреді. Oбновить модулінің ортасында жаңартудың нұсқа нөмірі, күні және уақыты 
көрсетілген «Завершенная» хабарын көргеннен кейін ОК түймесін басыңыз. 

3.2 Зеркалоны сынау
Жаңа ғана жасалған Сервер зеркала жұмыс істеп жатқанын тексеріңіз. Клиенттік жұмыс 
станциясында (Server емес) веб-шолғышты ашып, мекенжай жолағына келесіні енгізіңіз:

http://Testserver:2221/update.ver 
(мұндағы «Testserver» — сервер компьютердің атауы)

Егер зеркалоны жасау сәтті болса, зеркало туралы ақпарат бар мәтіндік файлды көресіз 
(оң жақтағы 2-1 суретіндегідей). Егер бұл сәтсіз аяқталса, стандартты қосылу қатесін аласыз.

3.3 Сервер журналының параметрлері
Дерекқор өлшемін сақтау және өнімділікті барынша жақсарту үшін ESET Remote 
Administrator әдепкі бойынша клиенттік жұмыс станцияларында HIPS, Құрылғыларды 
басқару, Вебті басқару, Антиспам немесе Сұр тізім әрекеттерін журналға тіркемейді.

Бұл мүмкіндіктерді журналға тіркеуді Параметры сервера терезесінде қосуға болады. 
Бұлай істеу үшін Служебные программы → Настройки сервера тармағын басыңыз, 
содан кейін Обслуживание сервера қойындысын басыңыз. Параметры сбора 
журналов тармағын баыңыз, содан кейін ашылмалы мәзірлерді пайдалнаып әр нақты 
мүмкіндік үшін журналдар деңгейін орнатыңыз. Аяқтағанда ОК түймесін басыңыз. 

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:  
 
Клиенттер вирус сигнатураларының 
жаңартуларын жүктеу үшін ESET Remote 
Administrator бағдарламасында қай әдісті 
таңдау керек?

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2337

Служебные программы → Параметры сервера тармағын басыңыз. 
Обновления қойындысын басыңыз және ESET шығарған пайдаланушы 
атын және құпия сөзді Обновить имя пользователя және Обновить 
пароль өрістеріне енгізіңіз (Параметры сервера терезесінде) (оң жақтағы 
1-1 суреті). Құпия сөзді негізу үшін Установить пароль... түймесін 
басыңыз.

Терезенің ортасында Создать зеркало обновления құсбелгісін қойыңыз. 
Передавать файлы обновления с помощью внутреннего HTTP-
сервера құсбелгісін қойыңыз.

Растау диалогтық терезесін көрсету үшін Oбновить сейчас түймесін 
басыңыз («Вначале будут применены настройки сервера, затем будет 
записано событие. Продолжить?») және Да түймесін басыңыз.

2-1 суреті: Сәтті сервер зеркаланы қосудан кейін 
көрсетілетін Windows Explorer беті

1-1 суреті: «Параметры сервера» терезесі

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:  
 
ESET Remote Administrator бағдарламасын 
орнату және айна серверді конфигурациялау 
әдісі қандай? (5.x)

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2993

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2337&#xd;
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2993
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4.1 Орнату параметрлерін қорғау
Алдымен ESET соңғы бағдарламасын сізден немесе басқа тиісті 
пайдаланушылардан басқа ешкім өзгерте алмайтынын тексеру керек. 
«Редактор конфигураций» терезесінің жоғарғы жағына жақын Windows 
версии 5 → Ядро → Параметры тармағын жайыңыз, содан кейін Защита 
установочных параметров тармағын басыңыз.

Защита установочных параметров бөлектелгенде оң жақта Отметить 
пәрменін басыңыз. Содан кейін Пароль для разблокировки: <Пароль не 
установлен> пәрменін екі рет басыңыз. Сізден жұмыс станцияларының 
әрқайсысында ESET қауіпсіздік параметрлерін өзгертуге рұқсат ету үшін 
пайдаланылатын құпия сөзді таңдау сұралады. 2.1 қадамдағыдан басқа құпия 
сөзді таңдау ұсынылады, өйткені біреуін бөлісесіз, екіншісін жоқ. Орнатқаннан 
кейін клиенттік жұмыс станцияларында ESET параметрлерін өзгерткісі келетін 
кез келген адамнан құпия сөз сұралады.

ЕСКЕРТПЕ: Бұл тек жұмыс станцияларының өздерінен жасалған өзгертулерге 
әсер етеді. Бәрібір ERA консолінен құпия сөзбен аутентификациялаусыз 
параметрлерді қашықтан өзгертуге болады.

4.2 Жүктеу экраны және маңызды емес хабарландырулар 
Енді клиенттік компьютерлер ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus 
фонда орындайтын әрекеттер туралы хабардар етіліп жатқан екеніне көз 
жеткізу керек. «Конфигурация өңдегіші» тармағынан одан әрі төменде Windows 
версии 5 → Ядро → Параметры → Значения интерфейса пользователя по 
умолчанию тармағын жайыңыз. Переопределить параметры пользователя 
пәрменін басыңыз, содан кейін Значение: Да / Нет құсбелгісін қойыңыз. 

Бұл параметрлердің пайдаланушы таңдауы мүмкін барлық пайдаланушылық 
параметрлерді қайта анықтауын қамтамасыз етеді. Содан кейін Показывать 
заставку при запуске параметрін бөлектеңіз және оң жақта Значение: Да / 
Нет құсбелгісін алыңыз. Содан кейін Отображать уведомления только при 
необходимости вмешательства пользователя параметрін белгілеңіз және 
оң жақта Значение: Да / Нет құсбелгісін алыңыз. Бұл пайдаланушылардың 
компьютерлерінің жұмысын антивирустық бағдарламаның қажет емес хабарлары 
үзбеуін қамтамасыз етеді.

4.3 Клиенттерді зеркалодан жаңартуға конфигурациялау
Содан кейін «Конфигурация өңдегіші» тармағында төмен айналдырыңыз 
және Oбновление → Профиль (Мой профиль) → Параметры тармағын 
жайыңыз және Сервер обновлений: Выбирать автоматически тармағын 
басыңыз. Мұнда клиенттерді 3.1 қадамында реттелген айнадан жаңартуға 
конфигурациялағымыз келеді. Сервер обновлений бөлектелген күйде 
Отметить пәрменін басыңыз, содан кейін оң жақта <Пользовательский 
сервер обновлений> параметрін Значение ашылмалы мәзірінен таңдаңыз. 
Значение өрісінде айнаның HTTP мекенжайын енгізіңіз. Бұл келесі сияқты 
болады:

http://Testserver: 2221
(Мұндағы «Testserver» — сервер компьютер және 2221 — әдепкі порт. Сервер 
атауы, қос нүкте [«:»] және порт нөмірі арасында бос орындар жоқ екенін 
тексеріңіз.)

4-бөлім: Әдепкі саясатты конфигурациялау
ESET Remote Administrator сізге ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus 
бағдарламаларының клиенттік компьютерлерді қорғау жолын теңшеуге мүмкіндік береді. 
Мұны істеу үшін әдепкі саясатты конфигурациялау керек. Клиенттік компьютерлер ESET 
Remote Administrator серверінде тіркелгенде осы саясатта иеленеді.

ESET Remote Administrator Console бағдарламасында Служебные программы → 
Диспетчер политик тармағын басыңыз.

Сіз Политика сервера (сервер атауы) деп белгіленген сервер белгішесін көресіз. Оны 
басыңыз, содан кейін Диспетчер политик терезесінің шеткі оң жағында Изменить... түймесін 
басыңыз (оң жақтағы 3-1 суреті). Бұл мысалда сервер Testserver деп аталады.

Бұл сіз ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus клиентінің параметрлерін теңшеу 
үшін пайдаланатын Редактор конфигурации ESET құралын іске қосады. 

Негізгі орнату нұсқаулығының мақсаттарында біз әдепкі жұмыс станциясы 
саясатын, қарапайым желілердің көпшілігінде мәселесіз жұмыс істейтін қарапайым 
конфигурациялар жиынын орнатқалы жатырмыз. Егер өте ерекше желі параметрлері 
немесе арнайы рұқсаттарды қажет ететін жекеменшік бағдарламалық жасақтама бар 
болса, жеке пайдаланушылық саясатты жасау туралы егжей-тегжейлі ақпаратты ESET 
Remote Administrator нұсқаулығынан қараңыз.

3-1 суреті: Remote Administrator Console > Служебные 
программы > Диспетчер политик

Болжалды уақыт:          15 минут

4-2 суреті: Remote Administrator Console > Служебные 
программы > Диспетчер политик > Редактор 
конфигураций

ESET Remote 
Administrator нұсқаулығы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET Remote 
Administrator нұсқаулығын қараңыз:  
 
5.3 Политики

Дискета белгішесін басып конфигурацияны сақтаңыз, содан кейін «Конфигурация 
өңдегішінен» шығу үшін Консоль тармағын басыңыз.

4-1 суреті: Remote Administrator Console > Служебные 
программы > Диспетчер политик > Редактор 
конфигураций
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Болжалды уақыт: Орнату бақылау 
тізіміне, орындар санына, алдыңғы 
антивирусты жоюға байланысты 
өзгеріп отырады. Бір сағатқа дейін.

5-бөлім: ESET Endpoint Security / ESET 
Endpoint Antivirus бағдарламасын 
желіңізге апару
Сіз ERA бағдарламалық жасақтамасының Console және Server құрамдастарын 
орнаттыңыз және айнаны реттедіңіз. Сіз тіпті ESET Remote Administrator параметрлеріне 
әдепкі саясатты енгіздіңіз.

Соңғы үлкен қадам — ESET бағдарламалық асақтамасын клиенттік жұмыс станцияларына 
апару. Мұны істеу үшін ESET Remote Administrator бума (қашықтан іске қосуға болатын 
орнатушы) жасайды және желіңіздегі әр компьютерге жібереді, осылайша әрқайсысында 
ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus бағдарламаларын орнатып, терминалдан 
терминалға жүру қажет болмайды.

Буманы жасау және клиенттерге push арқылы жіберу алдында Удаленная установка 
қойындысын толтыру және диагностиканы орындау арқылы желі push арқылы орнатуға 
дұрыс конфигурацияланғанына көз жеткізейік.

5.1 «Удаленная установка» қойындысын толтыру және диагностиканы орындау
Бұл процесс ESET Remote Administrator бағдарламасына орнату қажет клиенттік жұмыс 
станцияларды анықтауға мүмкіндік береді.

ESET Remote Administrator Console бағдарламасының төменгі оң жағында Удаленная 
установка қойындысын басыңыз. Компьютеры тақтасын таңдаңыз, Поиск задач 
терезесінде Задача поиска по умолчанию түймесін басыңыз, содан кейін Запуск 
түймесін басыңыз. Клиенты қойындысындағы компьютерлер Компьютеры тақтасында 
көрсетіледі. Нәтижелерді сүзуге арналған пайдаланушылық іздеу тапсырмасын жасау 
туралы нұсқаулар алу үшін оң жақтағы БҚ қосылымын қараңыз.

Орнататын клиенттердің әрқайсысын таңдау үшін CTRL пернесін ұстап тұрып, басыңыз. 
Аяқтағаннан кейін таңдалған клиентті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және 
мәтінмәндік мәзірде Диагностика автоматической установки Windows тармағын 
басыңыз.

Параметры входа компьютеров терезесінде әр компьютер үшін доменге кіру туралы 
ақпаратты орнатуға болады. Тізімде клиенттік компьютер(лер)ді таңдаңыз және әр 
компьютер үшін немесе барлығы үшін бірден кіру туралы ақпаратты көрсету қажеттілігінің 
негзіінде Набор немесе Задать все түймесін басыңыз. Сведения для входа терезесінде 
кіру туралы ақпаратты енгізіңіз, ОК түймесін басыңыз, содан кейін Далее түймесін басыңыз. 
Диагностиканы орындау үшін Готово түймесін басыңыз. 

Диагностика нәтижелерін көру үшін Задачи установки тақтасын басыңыз. Егер қайшылықтар 
анықталмаса, тапсырма аяқталғаннан кейін Состояние «Завершенная» деп көрсетіледі. 
Диагностика сәтті аяқталса, push арқылы орнату бумасын жасау үшін осы нұсқаулықтың 
5.3 бөліміне өтіңіз. Егер «Завершено с предупреждением» хабарын көрсеңіз, қашықтан 
орнатуды жүзеге асыру алдында барлық мәселелерді шешу үшін 5.2 бөліміне өтіңіз.

5.2 Push арқылы орнату бақылау тізімі
Келесі бақылау тізімінде қашықтан орнату қатесін тудыруы мүмкін кейбір жиі кездесетін 
мәселелер және осы мәселелерді шешу әдісі берілген.

Бұл нұсқаулықта желіңіздегі клиенттік жұмыс станцияларының барлығы бірдей 
немесе ұқсас конфигурацияларды пайдаланады деп есептеледі. Сондықтан төмендегі 
конфигурация бақылау тізімін тек бір клиенттік компьютерде толтыру керек, өйткені 
барлық басқа клиенттер бірдей болады.

Рush арқылы орнатудың конфигурациясына қойылатын талаптардың толық сипаттамасын 
оң жақтағы БҚ қосылымынан қараңыз.

• Алдымен (және мүмкін ең маңыздысы) бүкіл желіде алдыңғы антивирустық 
бағдарламалық жасақтама жойылғанына көз жеткізу. Екі антивирустық өнімді іске 
қосу жүйенің тұрақсыз болуын тудыруы және ESET желіңізді қорғау үшін орындауы 
керек маңызды әрекеттерге кедергі келтіруі мүмкін. Қосымша ақпарат және жалпы 
орнатушы қызметтік бағдарламаларының тізімін алу үшін оң жақтағы БҚ қосылымын 
қараңыз.

• ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus бағдарламасын орнатуға тырысып 
жатқан барлық жұмыс станциялары ERA сервері орнатылған компьютерден ping 
сигналына жауап беруі керек.

• Қарапайым файл бөлісуді пайдалану (ұсынылады) параметрі желіңіздегі кез 
келген Windows XP немесе Vista жұмыс станцияларында және кез келген Windows 
Server 2000, 2003 немесе 2008 серверлерінде өшірілгеніне көз жеткізіңіз. 

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET Remote Administrator Push арқылы 
орнату талаптары және бақылау тізімі

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN82

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

Жиі пайдаланылатын антивирустық 
бағдарламаға арналған жою құралдары

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN146

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET Remote Administrator консолінде 
клиенттік жұмыс станцияларының нақты 
түрлерін немесе топтарын қалай көруге 
болады? (5.x)

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN3020

5-1 суреті: «Задачи установки» тақтасы

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN82
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN146
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN3020
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• Windows Vista, Windows 7 және Windows Server 2008 операциялық жүйелері үшін 
келесілерді тексеріңіз:

• ESET Remote Administrator қызметін домен әкімшісі рұқсаттарымен іске қосу 
керек. 

• ESET Remote Administrator үшін домен әкімшісі рұқсаттарын орнату үшін 
Бастау → Басқару тақтасы → Басқару құралдары → Қызметтер тармағына 
өтіңіз. ESET Remote Administrator Server қызметін тінтуірдің оң жақ түймешігімен 
басыңыз, содан кейін мәтінмәндік мәзірде Сипаттар тармағын басыңыз.

• Кіру қойындысын басыңыз, содан кейін Осы тіркелгі жанындағы айырып-
қосқышты таңдаңыз. Осы тіркелгі өрісінде домен атауын және әкімші 
тіркелгісінің атауын енгізіңіз (мысалы: MyDomain\AdministratorAccountName), 
содан кейін Құпия сөз және Құпия сөзді растау өрістерінде әкімші құпия сөзін 
енгізіңіз.

• Жұмыс станциясындағы пәрмен жолында келесі пәрменді шығару арқылы жұмыс 
станциясы(лары) IPC қатынаса алатынын тексеріңіз: 
 
 net use \\servername\IPC$
 
 Мұндағы servername — ESET Remote Administrator жұмыс істеп жатқан сервер.

• ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus бағдарламаларын орнатып жатқан 
клиенттік жұмыс станциясында(ларында) ADMIN$ ортақ ресурсы белсендірілгенін 
тексеріңіз. Бұған Бастау → Басқару тқатасы → Әкімші құралдары → Компьютерді 
басқару → Ортақ қалталар → Ортақ қалталар тармағын басу арқылы көз жеткізіңіз.

• Қашықтан орнатуды орындайтын пайдаланушыда басқару құқықтары болуы керек 
және оның құпия сөзі бос болмауы керек.

• ESET Remote Administrator Server орнатылған компьютерде клиенттік жұмыс 
станцияларына қашықтан кіруге болатынын тексеріңіз.

• 2221-2224 порты ESET Remote Administrator байланысуға рұқсат етуі керек. Егер 
серверде осы порттардың кез келгені блокталған болса, жұмыс станцияларымен 
байланыс мүмкін болмайды.

• Windows Vista компьютерлері үшін UAC өшіру керек.

• Windows орнатылған клиенттік жұмыс станцияларында Remote Registry қызметін іске 
қосу керек.

5.3 Бума жасау
Клиент желісі ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus бағдарламаларын 
орнатуға дайын екенін тексергеннен кейін ESET Remote Administrator консолінде бума 
орнатымын жасау керек. Оны Бастау → Барлық бағдарламалар → ESET → ESET 
Remote Administrator консолі тармағын басу арқылы ашыңыз. ERAC терезесінің 
төменгі жағында Удаленная установка қойындысын басыңыз, содан кейін Действия → 
Управление пакетами... тармағын басыңыз.

Орнату бумасын қосу үшін Добавить... түймесін Редактор пакетов установки 
терезесінде басыңыз.

Сохранить как пәрменін басыңыз, сөйтіп орнату бумасына «ESET Endpoint Security 
бағдарламасын орнату» сияқты сипаттағыш атау беріңіз. Сохранить түймесін басып, 
содан кейін ERAC терезесіне оралу үшін Закрыть түймесін басыңыз.

Загрузить из Интернета түймесін басыңыз және ESET Endpoint Security / ESET 
Endpoint Antivirus орнату файлына өтіңіз, содан кейін орнатушы файлын жүктеу 
және орнату бумасын жасау үшін Создать түймесін басыңыз.

6-1 суреті: «Бума жасау» терезесі

 
БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET Remote Administrator қай порттарды 
пайдаланады?

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2221

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2221&#xd;
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5.4 Push арқылы буманы жіберу
Енді орнату бумасын дайын болғаннан кейін ERAC ішінен клиенттік компьютерлерді 
таңдаңыз және жіберіңіз. Бұлай істеу үшін ESET Remote Administrator консолі 
Удаленная установка қойындысын басыңыз, CTRL түймесін ұстап тұрыңыз, содан 
кейін орнату бумасын push арқылы жіберу керек әр клиентті таңдау үшін басыңыз. 
Таңдалған клиенттерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Автоматическая установка 
Windows тармағын басыңыз. Сондай-ақ, мұны Действия тармағын басу, содан кейін 
Автоматическая установка Windows тармағын басу арқылы жүзеге асыруға болады.

Параметры входа компьютеров терезесінде әр компьютер үшін доменге кіру туралы 
ақпаратты орнатуға болады. Тізімде компьютер(лер)ді таңдаңыз және әр компьютер үшін 
немесе барлығы үшін бірден кіру туралы ақпаратты көрсету қажеттілігінің негзіінде Набор 
немесе Задать все түймесін басыңыз. Сведения для входа терезесінде кіру туралы 
ақпаратты енгізіңіз, ОК түймесін басыңыз, содан кейін Далее түймесін басыңыз. 

Параметры пакета терезесінде Пакет продуктов безопасности ESET тармағын Тип 
ашылмалы мәзірінен таңдаңыз. Сақталған орнату бумасын (5.2 қадамындағы «ESET 
Endpoint Security бағдарламасын орнату») Имя ашылмалы мәзірінен таңдаңыз.

Параметры задачи терезесінде задача удаленной установкиге атау беріңіз және ол 
орындалуы керек уақытты орнатыңыз (бірден немесе белгілі бір күнде және уақытта). 
Задача удаленной установкиді қолдану үшін Готово түймесін басыңыз.

Орнату процесін аяқтағаннан кейін ERAC терезесінің төменгі жағында Клиенты 
қойындысын басыңыз және клиенттік компьютерлердің тіркелуін күтіңіз. ESET Endpoint 
Security / ESET Endpoint Antivirus бағдарламаларын push арқылы жіберген барлық 
компьютерлер оң жақ аумақта көрсетілсе, push арқылы орнату аяқталғаны.

ЕСКЕРТПЕ: Бастапқы push арқылы орнату аяқталғаннан кейін клиенттердің кіруіне 
шамамен он минут кетеді. Кейбір клиенттер орнатудан кейін бірден жаңарту қатесі 
туралы есеп беруі мүмкін. Өйткені олар 4-бөлімде жасалған саясатты алмаған. Бұл бір 
сағат ішінде автоматты түрде шешіледі. 

5.5 Желі параметрлерін конфигурациялау — тек ESET Endpoint Security
Құттықтаймыз, push арқылы орнатуды сәтті аяқтадыңыз!

Егер ESET Endpoint Antivirus бағдарламасын барлық клиенттік жұмыс станцияларында 
орнатқан болсаңыз, қосымша реттеулер қажет емес. ESET Endpoint Security 
бағдарламасы орнатылған клиенттер үшін клиенттер мен сервер арасында тұрақты 
байланысты қамтамасыз ету үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

ESET Endpoint Security бағдарламасын бірінші рет іске қосқанда Жаңа желілік қосылым 
анықталды диалогтық терезесі көрсетіледі. ESET Endpoint Security бағдарламасы ESET 
Remote Administrator бағдарламасын ықтимал қауіп ретінде анықтамауы және ESET 
Remote Administrator бағдарламасымен байланысты блоктамауы үшін Бөлісуге рұқсат 
ету пәрменін басыңыз.

ESET Endpoint Security бағдарламасындағы жеке брандмауэрдің әдепкі параметрі — 
Автоматты режим. Қосылым мәселелерін болдырмау үшін кеңсе желісінде қалатын 
клиенттік жұмыс станцияларын әрқашан Автоматты режимде қалдыру ұсынылады.

Үшінші тарап немесе жалпы желілерде пайдаланылатын клиенттік жұмыс станциялары 
үшін жеке брандмауэрын конфигурациялау туралы қосымша ақпаратты ESET Endpoint 
Security пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеу 
үшін төмендегі сілтемеге кіріңіз: 

http://download.eset.com/manuals/eset_ees_userguide_kdi.pdf

5.6 Microsoft Windows Server серверін қорғау
Windows серверіңіз интернетті шолу және/немесе электрондық поштаны өңдеу үшін 
пайдаланылатын болса, сондықтан, қауіпсіздік қауіптеріне ашық болатын босла, 
Microsoft Windows Server серверіне арналған ESET File Security бағдарламасын орнату 
ұсынылады. 

Windows Server серверіне арналған ESET File Security соңғы нүкте негізіндегі файлдарды 
қорғау шешімін серверде орнатудан орын алатын қайшылықтар түрлерін тудырмастан 
серверлік файлдық жүйелерді қорғау үшін оңтайландырылған. Microsoft Windows Server 
серверіне арналған ESET File Security бағдарламасы туралы қосымша ақпарат алу үшін 
оң жақтағы БҚ қосылымын қараңыз.

 
БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

Microsoft Windows Server серверіне 
арналған ESET File Security ЖҚС

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2789

8-1 суреті: «Жаңа желілік қосылым анықталды» 
диалогтық терезесі

7-1 суреті: Оң жақтағы «Компьютеры» қойындысында 
клиенттік компьютерлерді таңдаңыз. Оларды 
тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Автоматическая 
установка Windows» пәрменін басыңыз

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET Remote Administrator арқылы қалай 
push арқылы орнатуға болады? (5.x) 
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2982
 
ESET Remote Administrator арқылы 
клиенттік жұмыс станцияларында қалай 
push арқылы жоюға болады? (5.x) 
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2991

http://download.eset.com/manuals/eset_ees_userguide_kdi.pdf
http://download.eset.com/manuals/eset_ees_userguide_kdi.pdf
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2789
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2982
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2991&#xa;
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6-бөлім: Жаңарту айнасының 
ақаулықтарын жою бақылау тізімі
Бұл — ESET Remote Administrator Server айнасының мәселелерін шешуге арналған толық 
тізім. Көп жағдайларда осы бақылау тізіміндегі элементтерді толтыру жаңарту мәселелерін 
шешеді.

6.1 Жалпы мәселелер

• Жаңарту сәтсіз аяқталады немесе ескертумен аяқталады

• AUTHORIZATION_FAILED(0x2001) қатесі

• Клиенттік жұмыс станциялары ESET Remote Administrator сервер айнасынан 
жаңартуларды шығарып ала алмайды

• ESET RA HTTP сервер қызметі мен ESET HTTP сервер қызметі арасында 
қайшылық бар

6.2 Клиент жағындағы бақылау тізімі

• Жаңарту кэшін тазалаңыз және қайтадан жаңартып көріңіз

• Клиенттік жұмыс станциясы айнаға қол жеткізе алатынын тексеріңіз  
(http://servername:2221/update.ver):

  1.  ESET клиенттік жұмыс станциясын ESET Remote Administrator (5.x) 
бағдарламасында айна серверге қатынасуға конфигурациялаңыз

  2.  Егер айнаға әлі қол жеткізу мүмкін болмаса, сервердегі Windows 
брандмауэры немесе кез келген басқа брандмауэрлар 2221 портында TCP 
трафигіне рұқсат ететінін тексеріңіз

  3.  Telnet арқылы жұмыс станциясы компьютері мен сервер қосылымын 
тексеріңіз:

  telnet SERVERNAME:2221

  ЕСКЕРТПЕ: Егер Telnet орнатылмаған болса, оны басқару жолынан келесі 
пәрменмен орнатуға болады: 

  pkgmgr /iu:”TelnetClient” 

6.3 Сервер жағындағы бақылау тізімі

• ESET Remote Administrator консолінде серверді жаңарту параметрлері дұрыс 
конфигурацияланғанын тексеріңіз:

 1. ESET Remote Administrator ішінде айна серверді реттеңіз

 2. Жаңарту кэшін тазалаңыз және қайтадан жаңартып көріңіз

• Windows брандмауэры 2221 портында TCP трафигіне рұқсат ететінін тексеріңіз:
 1.  Бастау » Басқару құралдары » Кеңейтілген қауіпсіздігі бар Windows 

брандмауэры тармағын басыңыз.

 2. Ішкі ережелер » Жаңа ереже тармағын басыңыз.

  Шығыс ережелер үшін де дәл сол Windows брандмауэры қиыс жағдайын қосу 
керек.

 3. Порт параметрін таңдап, Келесі түймесін басыңыз.

  4.  TCP » Белгілі бір жергілікті порттар тармағын таңдаңыз, содан кейін бос 
өрісте 2221-2224 мәнін енгізіңіз. Келесі түймесін басыңыз.

 5. Қосылуға рұқсат ету параметрін таңдап, Келесі түймесін басыңыз.

 6. Жалпы жанындағы құсбелгіні алып, Келесі түймесін басыңыз.

 7. Атау өрісінде ереже атауын теріп, Дайын түймесін басыңыз.

• Айна файлды файлдық жүйеден жойыңыз және ESET Remote Administrator серверіне 
жаңартуды орындау арқылы оны қайта жасауға мүмкіндік беріңіз:

 1.  Жасырын файлдарды, қалталарды және дискілерді көрсету параметрі 
қосулы екенін тексеріңіз:

 
БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET Remote Administrator бағдарламасын 
орнату және айна серверді конфигурациялау 
әдісі қандай? (5.x) 

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2993

ESET Remote Administrator сервері неліктен 
соңғы вирус сигнатуралары дереқкорына 
жаңартылмай жатыр?

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2220

БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

Файлды жүктеу кезіндегі қате және вирус 
сигнатуралары дерекқорын (5.x) жаңарту 
мүмкін емес

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2875

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2993
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2220
http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2875
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  a.  Бастау » Басқару тақтасы » Қалта опциялары тармағын 
басыңыз.

  ә.  Көрініс қойындысын басыңз, Жасырын файлдарды, 
қалталарды және дискілерді көрсету параметрін таңдаңыз, 
содан кейін c пернесін басыңыз. Көрініс қойындысын басыңыз, 
Жасырын файлдарды, қалталарды және дискілерді көрсету 
параметрін таңдаңыз, содан кейінOK түймесін басыңыз.

 2.  Зеркало қалтасына өтіңіз, оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жою 
пәрменін таңдаңыз. Растау үшін Иә жауабын басыңыз.

  ЕСКЕРТПЕ: Бұл қалтаның орны операциялық жүйеге және айна 
конфигурацисына байланысты өзгеріп отырады.

  Server 2008R2: C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Mirror

  XP/Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET 
Remote Administrator \Server\mirror

 3.  ESET Remote Administrator консолін ашып, Служебные программы » 
Настройки сервера тармағын басыңыз.

 4.  Обновления қойындысын басыңыз, Очистить кэш обновлений 
жанындағы құсбелгіні алыңыз, содан кейін Oбновить сейчас түймесін 
басыңыз. Оқиғаны іске қосу сұралғанда Да жауабын басыңыз.

• ESET RA HTTP Server қызметі қолмен реттеу режиміне орнатылғанын және «Желілік 
қызмет» тіркелгісі ретінде кіргенін тексеріңіз:

 1.  Бастау түймесін басыңыз, іздеу өрісінде services.msc деп теріңіз, сөйтіп 
Enter пернесін басыңыз.

 2. Атау бағанында ESET RA HTTP Server қызметін табыңыз.

 3. «Іске қосу түрі» бағанында Қолмен көрсетілгенін тексеріңіз.

 4. «Келесі ретінде кіру» бағанында «Желілік тізім» көрсетілгенін тексеріңіз.

• http Mirror қызметі іске қосулы екенін және/немесе сәтті қайта іске қосу мүмкін екенін 
тексеріңіз Олай болмаса:

 a.  Сервердегі клиент те айнаны орналастыруға әрекет жасап жатпағанын 
тексеріңіз

  ә.  Айнада ешбір басқа қызмет тыңдап жатпағанын тексеріңіз (әдепкі 
бойынша 2221 порты)

Бұл қадамды орындау үшін Telnet (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/
Telnet-commands) немесе NetStat (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490947.aspx) 
құралын пайдалануға болады.

• Файлдық жүйеде айна қалта бар екенін тексеріңіз:
 1.  «Показывать скрытые файлы, папки и диски» параметрі қосулы екенін 

тексеріңіз:

 a. Пуск » Панель управления » Параметры папок тармағын басыңыз.

 ә.  Вид қойындысын басыңыз, Показывать скрытые файлы, папки и диски 
параметрін таңдаңыз, сөйтіп ОК түймесін басыңыз.

  2.  «Айна» қалтасына өтіңіз. Бұл қалтаның орны операциялық жүйеге және айна 
конфигурацисына байланысты өзгеріп отырады.

 Server 2008R2: C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Mirror

  XP/Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\
ESET Remote Administrator\Server\mirror

• Айнаның жолын тексеріңіз. Егер стандартты емес жол орнатылған болса, оны 
әдепкіге орнатыңыз, Mirror\

  1.  ESET Remote Administrator консолін ашыңыз және Служебные 
программы » Редактор конфигурации ESET тармағын басыңыз.

  2.  Remote Administrator » ERA Server » Параметры » Зеркало тармағын 
жайып, «Зеркало» қалтасын таңдаңыз.

  3.  Егер «Значение» өрісінде mirror\ жолынан басқа жолды көрсеңіз, оны 
бөлектеңіз және mirror\(әдепкі қалта) жолымен ауыстырыңыз.

 
БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET Remote Administrator Server қызметін 
қалай қайта іске қосуға болады?

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN743
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 4. Өзгертулерді сақтап, ESET конфигурация өңдегішінен шығыңыз.

 5.  Служебные программы » Настройки сервера тармағын басыңыз, 
Oбновить қойындысын басыңыз, содан кейін Обновить сейчас түймесін 
басыңыз.

• Айна қалтасы жаңартылғанын тексеріңіз:
 1.  Жасырын файлдарды, қалталарды және дискілерді көрсету параметрі 

қосулы екенін тексеріңіз:

  a.  Бастау » Басқару тақтасы » Қалта опциялары тармағын 
басыңыз.

   ә.  Көрініс қойындысын басыңыз, «Жасырын файлдарды, қалталарды 
және дискілерді көрсету» параметрін таңдаңыз, сөйтіп OK 
түймесін басыңыз.

  2.  Файлдық жүйеде «Айна» қалтасына өтіңіз, оны екі рет басыңыз, содан кейін 
блокнотта update.ver файлын ашыңыз.

  3.  Бүгінгі күнгі файлды еуропалық пішіммен іздеңіз (мысалы, 20121108). Вирус 
сигнатуралары дерекқорының нұсқасы күннің жанында көрсетіледі, оны 
вирус сигнатуралары дерекқорының соңғы нұсқасымен салыстыруға болады 
(http://go.eset.com/us/threat-center/threatsense-updates/).

• Windows Temp қалтасының мазмұнын жойыңыз және/немесе рұқсаттарды тексеріңіз.
 1. C:\Windows\Temp қалтасына өтіңіз

  2.  Temp қалтасын тінтуірдің жақ түймешігімен басу және Сипаттар » 
Қауіпсіздік қойындысны басу арқылы пайдаланушыда «Толық басқару» бар 
екенін тексеріңіз.

  3.  Пайдаланушыда «Толық басқару» қатынасы бар екенін тексергеннен кейін 
Temp қалтасының мазмұнын жойыңыз.

6.4 Жағдайды жіберу алдында
Егер әлі мәселелер болып жатса және жағдайды жіберейін деп жатсаңыз, жауап уақытын 
SysInspector журналын және .xml конфигурациясын дайындау арқылы тездете аласыз:

I. SysInspector журналын төмендегі қадамдарды орындау арқылы жасаңыз:

 1.  ESET SysInspector бағдарламасын жүктеңіз (http://www.eset.com/us/download/
utilities/).

  2.  Қажет нұсқаның жанында «Жүктеу» түймесін басыңыз. Іске қосу немесе 
Сохранить сұралғанда Сақтау түймесін басып, файлды жұмыс үстелінде 
сақтаңыз.

 3.  Жұмыс үстелінде SysInspector белгішесін екі рет басып, Іске қосу түймесін 
басыңыз.

  4.  «Келісемін» түймесін басыңыз. Талдау аяқталғаннан кейін ESET 
SysInspector негізгі бағдарламасының терезесі ашылады.

  5.  Файл » Журналды сақтау тармағын басыңыз. Растау үшін Иә түймесін 
басыңыз, содан кейін журнал файлын жұмыс үстелінде сақтаңыз.

  ЕСКЕРТПЕ: Журнал файлын сақтау алдында «Басқаша сақтау түрі» 
ашылмалы мәзірінде «ESET SysInspector қысылған журналы (*.zip)» 
таңдалғанын тексеріңіз.

  6.  Осы журналды ESET тұтынушыларды қолдау қызметіне электрондық 
хабар жауабына тіркеңіз. Біз журналды қарап шығамыз және 
анықтағандарымыздың негізінде ұсынылатын әрекетті мүмкіндігінше тез 
жауаппен жібереміз.

II. .xml конфигурациясын экспорттаңыз.

III.  Осы журналды ESET тұтынушыларды қолдау қызметіне электрондық хабар жауабына 
тіркеңіз. Біз журналды қарап шығамыз және анықтағандарымыздың негізінде 
ұсынылатын әрекетті мүмкіндігінше тез жауаппен жібереміз.

ESET бағдарламасын таңдағаныңыз 
үшін рақмет!

 
БҚ қосылымы
Қосымша ақпарат алу үшін ESET білім қорын 
қараңыз:

ESET тұтынушыларды қолдау қызметіне 
мәселемді шешуге көмектесу үшін .xml 
файлын қалай экспорттуаға болады? 
(Іскери пайдаланушылар)

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2691

http://kb.eset.com/esetkb/SOLN2691
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