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Bun venit la Norton

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Accesaţi caracteristici importante utilizând fereastra principală Norton pentru Mac

■ Cerinţe de sistem pentru Norton Security

Accesaţi caracteristici importante utilizând fereastra
principală Norton pentru Mac

Norton vă protejează computerul Mac în următoarele moduri:

■ Vă protejează împotriva viruşilor, programelor spyware, malware, phishing, cailor troieni
şi a altor ameninţări online.

■ Ajută la protejarea informaţiilor dvs. private şi financiare atunci când intraţi online.

■ Foloseşte una din cele mai mari reţele de informaţii de pe glob pentru a detecta mai repede
ameninţările.

Când lansaţi Norton pe Mac, puteţi accesa funcţii importante făcând clic pe filele din fereastra
principală:

■ Securitate
Asiguraţi-vă că dispozitivul este protejat şi remediaţi problemele dacă computerul este în
pericol sau necesită atenţie. Cumajoritatea abonamentelor Norton, puteţi adăuga dispozitive
în contul dvs. NortonLifeLock dacă mai aveţi locuri rămase.

■ Scanări
Executaţi o Scanare rapidă, o Scanare completă sau o Scanare de fişiere pentru a verifica
dacă există ameninţări şi a programa scanări. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Consultaţi „Rulaţi scanările Norton pentru a verifica dacă există ameninţări pe Mac”
la pagina 15.

■ LiveUpdate
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Verificaţi dacă aveţi cea mai recentă protecţie împotriva ameninţărilor, precum şi îmbunătăţiri
ale caracteristicilor şi performanţelor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Consultaţi
„Rulaţi LiveUpdate pentru a menţine Norton la zi pe computerul Mac” la pagina 9.

■ Avansat
Vedeţi şi modificaţi setările pentru activităţi pe desktop şi online. Pentru majoritatea
utilizatorilor, setările implicite oferă nivelul de protecţie adecvat, dar puteţi personaliza
setările de securitate şi de reţea.

■ Curăţare
Rulaţi scanări pentru a elimina o serie de fişiere nedorite care vă pot încetini computerul.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Consultaţi „Rulaţi Norton Clean pentru a elimina
fişierele care vă pot încetini sistemul Mac” la pagina 34.

Cerinţe de sistem pentru Norton Security
Sistem de operare

Mac OS X 10.10.x (Yosemite) sau versiuni ulterioare.

Hardware

■ Computer Mac cu procesor Intel® Core 2 Duo, core i3, Core i5, core i7, sau Xeon)

■ 2 GB de RAM

■ 300 de MB de spaţiu disponibil pe unitatea de disc

■ Conexiune la internet pentru LiveUpdate

Browsere acceptate

■ Safari®1, 2

■ Mozilla Firefox®1, 2

■ Google Chrome™1

1 În funcţie de disponibilitatea oferită de NortonLifeLock în perioada de serviciu.
2 Acceptă versiunea curentă şi cea mai recentă versiune majoră anterioară de 32 de biţi
lansată.
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Să înţelegem ameninţările
şi cum le răspundem

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Repararea, restaurarea sau ştergerea fişierelor de pe Mac puse în carantină de Norton

■ Rulaţi LiveUpdate pentru a menţine Norton la zi pe computerul Mac

Repararea, restaurarea sau ştergerea fişierelor de pe
Mac puse în carantină de Norton

Când Norton detectează o ameninţare care nu poate fi eliminată prin cele mai recente definiţii
ale viruşilor, aceasta pune în carantină fişierele afectate, astfel încât să nu se poată răspândi
sau infecta Mac-ul dvs. Nu puteţi să vedeţi fişierele din Finder sau să le utilizaţi dacă sunt în
carantină.

Este posibil ca anumite aplicaţii pe care le utilizaţi să aibă acces la fişierele pe care Norton le
clasifică drept ameninţări şi, prin urmare, le pune în carantină. De exemplu, multe aplicaţii de
tip shareware sau gratuite descarcă adware care introduc vulnerabilităţi. Aceste aplicaţii nu
vor funcţiona dacă Norton pune în carantină fişierele adware care le sunt necesare pentru a
funcţiona.

Norton afişează fereastra Fişier în carantină pentru a vizualiza detalii suplimentare despre
fişierele infectate care au fost plasate în carantină. Prin urmare, dacă se primesc definiţii noi
de viruşi, puteţi să încercaţi să-l reparaţi. Anumite elemente din carantină sunt dezinfectate
cu succes după ce produsul dvs. Norton le-a scanat din nou. De asemenea, aveţi posibilitatea
să restabiliţi astfel de elemente.

2Capitolul



Notă: NortonLifeLock vă recomandă să nu restabiliţi fişierele trecute în carantină, decât dacă
sunteţi sigur că nu reprezintă un pericol. Dacă restabiliţi un element la un folder diferit de
locaţia sa iniţială, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corect. De aceea, se recomandă
să reinstalaţi programul.

În unele cazuri, Norton afişează fereastra Fişier şters, care indică faptul că Norton detectează
şi deplasează automat fişierul infectat specific în Coşul de gunoi sau îl şterge de pe Mac, astfel
încât nu mai poate fi reparat. Dacă fişierul nu poate fi reparat, acesta fie este mutat în carantină,
fie este şters.

Repararea, restaurarea sau ştergerea unui fişier din Carantină

Unele elemente aflate în carantină pot fi reparate după descărcarea de către Norton a
actualizărilor de viruşi şi rescanarea acestora.

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Activitate.

4 Pe rândul Istoric securitate, faceţi clic pe pictograma pentru vizualizare.

5 În fereastra Istoric securitate, sub Doresc să-mi protejez computerul Mac, faceţi clic
pe Carantină.

6 În lista de elemente din carantină, selectaţi elementul pe care doriţi să-l vizualizaţi.

7 Faceţi clic pe pictograma Acţiuni din colţul din stânga sus, apoi faceţi clic pe una din
următoarele opţiuni:

■ Reparare pentru a rescana fişierul şi a elimina ameninţarea.

■ Restaurare (nu este recomandat) pentru a prelua din carantină un fişier care poate
introduce vulnerabilităţi şi a-l returna în locaţia iniţială.

■ Ştergere pentru a elimina fişierul din Carantină şi de pe Mac.

8 Faceţi clic pe Terminat.

Rulaţi LiveUpdate pentru a menţine Norton la zi pe
computerul Mac

În mod implicit, Norton descarcă şi instalează, în mod regulat, cele mai recente actualizări de
definiţii şi programe de pe serverele Norton pentru a vă ajuta să vă protejaţi computerul de
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ameninţări noi. Dacă aţi fost offline sau aţi dezactivat LiveUpdate automat, puteţi rula LiveUpdate
oricând.

Notă:Anumite actualizări de program vă pot solicita să reporniţi computerul după ce le instalaţi.

Rulaţi LiveUpdate

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală Norton, faceţi clic pe LiveUpdate.

3 Faceţi clic pe Vizualizare rezumat pentru a vizualiza lista de actualizări descărcate şi
instalate pe calculatorul dvs. Mac.

Rulaţi LiveUpdate din fereastra My Norton

1 Porniţi Norton.

2 În fereastra My Norton, sub Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe Scanare rapidă.

3 Faceţi clic pe Vizualizare rezumat pentru a vizualiza lista de actualizări descărcate şi
instalate pe calculatorul dvs. Mac.
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Gestionarea securităţii dvs.

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Vizualizaţi sau personalizaţi activităţile pe care Norton le efectuează pentru a vă proteja
computerul Mac

■ Vizualizaţi sau personalizaţi activităţile de reţea pe care Norton le monitorizează pe
dispozitivul dvs. Mac

Vizualizaţi sau personalizaţi activităţile pe care
Norton le efectuează pentru a vă proteja computerul
Mac

Norton vă permite să vizualizaţi o serie de activităţi pe care le efectuează pentru a vă proteja,
inclusiv scanări rulate, alerte trimise, articole adăugate în carantină, aplicaţii blocate sau
încercări detectate de a vă accesa reţeaua.

Vizualizaţi sau personalizaţi activităţile pe care Norton le efectuează pentru a vă proteja
computerul Mac

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Activitate.

4 Pe rândul Istoric securitate, faceţi clic pe pictograma pentru vizualizare.

5 În fereastra Istoric de securitate, selectaţi o categorie pentru a vizualiza activităţile
efectuate.

6 Vizualizaţi activităţile recente şi puteţi efectua următoarele acţiuni care sunt disponibile
pentru evenimentul selectat:
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■ Faceţi clic pe pictograma de descărcare

pentru a descărca raportul sub formă de fişier text pe discul computerului Mac.

■ Faceţi clic pe pictograma de eliminare

pentru a elimina toate evenimentele înregistrate.

■ Faceţi clic pe pictograma de filtrare

pentru a filtra evenimentele înregistrate în funcţie de cerinţa dvs.

■ Faceţi clic pe pictograma de imprimare

pentru a imprima raportul.

■ Faceţi clic pe pictograma de informaţii

pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre evenimentul selectat.

■ Faceţi clic pe pictograma de acţiune

pentru a efectua acţiunile disponibile pentru evenimentul selectat. Opţiunea din meniul
Acţiune poate varia în funcţie de evenimentul selectat din listă.

■ Faceţi clic pe pictograma de setări
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pentru a personaliza opţiunile care trebuie afişate pentru fiecare categorie. În fereastra
Opţiuni de vizualizare istoric de securitate, setaţi următoarele opţiuni după cum
este necesar:

■ Se afişează numele gazdelor în loc de adresele IP

■ Se afişează evenimentele cu gravitate înaltă într-o culoare diferită

■ În meniul vertical Coloane, puteţi selecta categoria jurnalului ale cărui opţiuni de
vizualizare doriţi să le schimbaţi. Când selectaţi o categorie, se arată tipurile de
detalii care pot afişate. Puteţi selecta detaliile pe care doriţi să le vizualizaţi în
fereastra Istoric securitate.

Doriţi un plus de ajutor?

◆ Consultaţi „Rulaţi scanările Norton pentru a verifica dacă există ameninţări pe Mac”
la pagina 15.

■

■ Consultaţi „Repararea, restaurarea sau ştergerea fişierelor de peMac puse în carantină
de Norton” la pagina 8.

Vizualizaţi sau personalizaţi activităţile de reţea pe
careNorton lemonitorizeazăpe dispozitivul dvs.Mac

Norton vă permite să vizualizaţi activităţile de reţea pe care le monitorizează, inclusiv conexiunile
de intrare şi de ieşire şi aplicaţiile care rulează pe porturi de reţea deschise.

Notă: Această opţiune este disponibilă numai pe macOS 10.14 (Mojave) sau versiunile
anterioare.

Vizualizaţi sau personalizaţi activităţile conexiunii de reţea

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Activitate.

4 Pe rândul Activitate în reţea, faceţi clic pe pictograma pentru vizualizare.

5 În fereastra Activitate în reţea, selectaţi o aplicaţie, un serviciu sau un port pentru a
vizualiza detaliile conexiunilor curente din reţea.

6 Vizualizaţi activităţile conexiunii de reţea recente şi puteţi efectua următoarele acţiuni care
sunt disponibile pentru categoria selectată:
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■ Faceţi clic pe pictograma de descărcare

pentru a descărca raportul sub formă de fişier text pe discul computerului Mac.

■ Faceţi clic pe pictograma de imprimare

pentru a imprima raportul.

■ Faceţi clic pe pictograma de vizualizare informaţii

pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre evenimentul selectat.

■ Faceţi clic pe pictograma de acţiune

pentru a efectua acţiunile disponibile pentru evenimentul selectat. Opţiunea din meniul
Acţiune poate varia în funcţie de evenimentul selectat din listă.

■ Faceţi clic pe pictograma de setări

pentru a personaliza opţiunile care trebuie afişate pentru fiecare categorie. În fereastra
Opţiuni de vizualizare activitate în reţea, setaţi următoarele opţiuni după cum este
necesar:

■ Se afişează numele gazdelor în loc de adresele IP

■ În secţiunea Coloane, setaţi opţiunile pe care doriţi să le vedeţi pentru conexiuni.
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Scanarea computerului dvs.
Mac

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Rulaţi scanările Norton pentru a verifica dacă există ameninţări pe Mac

■ Modificaţi setările de scanare automată Norton pe Mac

■ Programarea scanărilor Norton pe Mac

■ Setaţi Norton să scaneze Mac-ul când nu sunteţi acasă

Rulaţi scanările Norton pentru a verifica dacă există
ameninţări pe Mac

Norton Automatic Scans actualizează definiţiile viruşilor şi scanează computerul în mod regulat
pentru o serie de ameninţări. Dacă dezactivaţi Scanările automate, aţi fost offline sau bănuiţi
că aveţi un virus, puteţi rula manual următoarele:

■ Scanare rapidă pentru a analiza zonele din computerul dvs. care sunt cele mai vulnerabile
la ameninţări.

■ Scanare completă pentru a analiza întregul sistem, inclusiv aplicaţiile, fişierele şi procesele
mai puţin vulnerabile decât cele verificate în timpul scanării rapide.

■ Scanarea fişierelor pentru a analiza fişierele sau folderele individuale, dacă bănuiţi că
sunt expuse riscului.
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Executaţi o scanare rapidă, o scanare completă sau o scanare de fişiere

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Scanări.

3 În panoul din stânga, faceţi clic pe scanarea pe care doriţi să o executaţi:

■ Scanare rapidă > Pentru a porni o Scanare rapidă

■ Scanare completă > Pentru a porni o Scanare completă

■ Selectare fişier > Selectaţi un fişier
Navigaţi la folder sau fişier, apoi faceţi clic pe Scanare.

Rularea scanărilor din linia de comandă
Produsul Norton vă permite să efectuaţi mai multe scanări din interfaţa pentru linii de comandă.
Caracteristica scaner Norton din produsul Norton oferă această funcţie pentru utilizatorii
experimentaţi. NortonLifeLock vă recomandă să utilizaţi această caracteristică doar dacă
sunteţi utilizator avansat.

Puteţi lansa interfaţa pentru linii de comandă navigând la Finder > Applications > Utilities
> Terminal.

Execută o Scanare rapidă

◆ În linia de comandă, tastaţi /usr/bin/nortonscanner quickscan.

Rulaţi o scanare completă a sistemului

◆ În linia de comandă, tastaţi /usr/bin/nortonscanner systemscan.

Scanarea unui anumit fişier

◆ În linia de comandă, tastaţi /usr/bin/nortonscanner –a <file path>.

Scanarea unui fişier comprimat

◆ În linia de comandă, tastaţi /usr/bin/nortonscanner –c <file path>.

Scanarea Carantinei

◆ În linia de comandă, tastaţi /usr/bin/nortonscanner quarantine.

În fereastra Rezumat scanare se afişează rezumatul ultimei scanări efectuate de produsul
Norton. Produsul Norton ia automat măsura corespunzătoare pentru orice fişier infectat pe
care îl detectează în timpul scanării. Puteţi vizualiza detaliile scanării pentru identificarea
viruşilor în fereastra Istoric securitate.
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Notă:Dacă produsul Norton nu poate repara un fişier infectat, acesta este trecut în carantină.
În acest mod, produsul Norton previne răspândirea infecţiei la celelalte fişiere de pe computerul
Mac. Puteţi găsi elementele din carantină sub categoria Carantină din fereastra Istoric securitate.

Puteţi utiliza opţiunea Terminat pentru a închide fereastra Rezultate scanare. Pentru aplicaţii
potenţial nedorite, se activează butonul Ştergere. Puteţi utiliza butonul Ştergere pentru
eliminarea aplicaţiei.

Produsul dvs. Norton afişează fereastra Scanare completă, care indică faptul că fişierele
infectate sunt reparate şi fişierele pot fi folosite în siguranţă. Puteţi utiliza opţiunea Istoric
securitate din secţiunea Activitate a ferestrei Complex pentru a vizualiza detaliile fişierelor
reparate. De asemenea, puteţi vizualiza viruşii detectaţi şi acţiunea care s-a efectuat împotriva
acestora pentru protecţia computerului Mac.

Modificaţi setările de scanare automată Norton pe
Mac

Scanările automate de la Norton vă maximizează securitatea prin actualizarea regulată a
definiţiilor de viruşi, scanarea computerului şi monitorizarea traficului de intrare şi ieşire. Setările
prestabilite sunt optime pentru majoritatea utilizatorilor, dar puteţi personaliza opţiunile pentru
a include sau a exclude fişiere din Scanările automate sau pentru a dezactiva temporar
caracteristica.

Schimbaţi opţiunile de scanare automată

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din stânga, faceţi clic pe Doresc să-mi protejez computerul Mac.

4 Pe rândul Scanări automate, faceţi clic pe pictograma pentru setări pentru a modifica
oricare din următoarele:

■ Se scanează tot

■ Se scanează doar aceste foldere / Nu se scanează aceste foldere
Faceţi clic pe +, apoi răsfoiţi folderele pe care doriţi să le includeţi sau să le excludeţi
din scanările automate

■ Se scanează fişierele din arhivele comprimate incluzând formatele .zip sau .rar.

■ Se scanează fişierele de pe unităţi externe la accesare
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Programarea scanărilor Norton pe Mac
După ce instalaţi Norton pe Mac, acesta le permite scanărilor automate să actualizeze definiţiile
de viruşi şi să vă scaneze periodic calculatorul pentru o serie de ameninţări. Puteţi prefera să
programaţi scanări la anumite ore.

Notă: Setările Scanări programate nu se schimbă atunci când un alt utilizator este pe Mac
şi scanările continuă să ruleze la orele programate.

Programarea scanărilor Norton

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din stânga, faceţi clic pe Doresc să-mi protejez computerul Mac.

4 În rândul Scanări programate, asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţia pornit.

Dacă întrerupătorul este în poziţia oprit, nu veţi putea rula sau configura scanările
programate.

5 Faceţi clic pe pictograma setări.

6 În fereastra Scanări programate, setaţi opţiunile pentru ceea ce şi când să scanaţi.

7 Faceţi clic pe Salvare.

Setaţi Norton să scanezeMac-ul cândnusunteţi acasă
Când instalaţi Norton, funcţia Scanări în perioadele de inactivitate este setată să detecteze
când utilizaţi sistemul Mac, astfel încât Norton să nu ruleze scanări care ar putea afecta
performanţa computerului. Setările prestabilite sunt optime pentru majoritatea utilizatorilor,
dar puteţi personaliza setările pentru a scana întregul computer sau numai anumite fişiere şi
foldere. Deşi nu se recomandă, puteţi chiar să dezactivaţi Scanările în perioadele de inactivitate.

Puteţi vedea o fereastră Raportul pentru scanarea în perioade de inactivitate, care indică
faptul că produsul Norton a detectat unul sau mai multe fişiere infectate în timpul scanării în
perioade de inactivitate. Puteţi utiliza opţiunea Vizualizare jurnal pentru a vizualiza în fereastra
Istoric securitate detaliile fişierelor infectate
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Personalizarea setărilor Scanări în perioade de inactivitate

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din stânga, faceţi clic pe Doresc să-mi protejez computerul Mac.

4 În rândul Scanări în perioadele de inactivitate, asiguraţi-vă că întrerupătorul este în
poziţia pornit.

Dacă întrerupătorul este oprit, performanţele computerului pot fi afectate atunci când
lucraţi.

5 Particularizaţi setările de scanare în fereastra Scanări în perioade de inactivitate:

■ Ce se scanează pentru a scana întregul sistem, discul de pornire sau toate folderele
utilizatorilor

■ Scanare fişiere în arhive comprimate (recomandat) pentru a scana fişierele
comprimate, ca .zip.

■ Se afişează rezultatele scanării în perioadele de inactivitate pentru a stoca o
înregistrare a rezultatelor scanării.

■ Resetare la valori implicite, pentru a reveni la toate modificările efectuate înapoi la
valorile implicite recomandate.

Doriţi un plus de ajutor?

◆ ■ Consultaţi „Modificaţi setările de scanare automată Norton pe Mac” la pagina 17.
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Să rămânem în siguranţă
pe internet

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Aflaţi mai multe despre Vulnerability Protection

■ Dezactivare sau activare caracteristică Vulnerability Protection

■ Excluderea sau includerea semnăturilor de atac pe Mac

■ Activarea sau dezactivarea notificărilor pentru toate semnăturile de atac blocate pe Mac

■ Aflaţi mai multe despre personalizarea setărilor firewallului pentru Mac

■ Aflaţi mai multe despre configurarea regulii firewallului pentru o adresă IP

■ Configurarea regulilor de firewall pentru o adresă IP pe Mac

■ Modificarea regulilor de firewall pentru o adresă IP pe Mac

■ Eliminarea regulii de firewall pentru o adresă IP pe Mac

■ Dezactivarea sau activarea caracteristicilor de protecţie avansată pe Mac

■ Configurarea setărilor caracteristicii AutoBlock pe Mac

■ Configurarea setărilor semnăturilor pe Mac

■ Faceţi upgrade la ceamai recentă versiune Norton pentru a vă proteja mai bine computerul
Mac

■ Ajutaţi Norton Community Watch să identifice potenţiale ameninţări noi pe computerul Mac

■ Trimiteţi rapoarte către NortonLifeLock dacă Norton întâmpină o eroare pe Mac

5Capitolul



Aflaţi mai multe despre Vulnerability Protection
Caracteristica Vulnerability Protection vă ajută să detectaţi şi să preveniţi intruziunile prin
internet. Caracteristica Vulnerability Protection oferă informaţii despre gradul de susceptibilitate
al programelor de pe computerul Mac împotriva atacurilor rău intenţionate. De asemenea,
furnizează informaţii despre atacurile cunoscute.

Vulnerabilităţile sunt defecţiuni din programe sau din sistemul de operare care pot crea slăbiciuni
în securitatea generală a sistemului Mac. Configurările neadecvate ale computerului Mac sau
configurările de securitate creează, de asemenea, vulnerabilităţi. Atacatorii externi exploatează
aceste vulnerabilităţi şi efectuează acţiuni rău intenţionate asupra computerului Mac. Exemple
de astfel de atacuri rău intenţionate sunt monitorizarea activă a desktopului, înregistrarea
activităţii tastaturii şi hacking. Astfel de atacuri pot încetini performanţa computerului Mac, pot
cauza erori de program sau pot expune datele personale şi informaţiile confidenţiale infractorilor
cibernetici.

Produsul Norton furnizează soluţii bazate pe semnătură pentru a vă proteja computerul Mac
împotriva majorităţii atacurilor comune de pe internet. Semnăturile de atac conţin informaţii
care identifică încercarea unui atacator de a exploata o vulnerabilitate cunoscută din sistemul
dvs. de operare sau din programele dvs. pentru Mac. Caracteristica evitarea intruziunilor a
produsului Norton utilizează o listă extinsă de semnături de atac pentru a detecta şi bloca
activităţile suspecte din reţea.

Dezactivare sau activare caracteristică Vulnerability
Protection

Puteţi alege dacă doriţi să vă protejaţi computerul Mac împotriva ameninţărilor care pot profita
de vulnerabilităţile acestuia.

În mod implicit, opţiunea Vulnerability Protection este activată. NortonLifeLock vă recomandă
să păstraţi opţiunea Vulnerability Protection activată pentru a vă proteja computerul Mac
împotriva atacurilor rău intenţionate.

Dezactivare sau activare caracteristică Vulnerability Protection

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 În rândul Vulnerability Protection, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.
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Excluderea sau includerea semnăturilor de atac pe
Mac

Produsul Norton scanează efectuând comparaţii între semnătura fişierelor şi semnăturile de
atac cunoscute pentru a identifica ameninţările de pe computerul Mac. Semnăturile de atac
sunt utilizate pentru a identifica încercarea unui atacator de a exploata vulnerabilităţile cunoscute
de pe sistemul dvs. de operare sau din aplicaţii.

Puteţi alege dacă doriţi să vă protejaţi computerul Mac împotriva tuturor semnăturilor de atac
sau doar împotriva semnăturilor selectate. În anumite cazuri, activităţile de reţea inofensive
pot părea similare unei semnături de atac. Este posibil să primiţi notificări repetate despre
posibile atacuri. Dacă ştiţi că atacurile care declanşează aceste notificări sunt de fapt acţiuni
sigure, puteţi crea o listă de excluderi pentru semnătura care corespunde activităţii inofensive.

Dacă doriţi să vă protejaţi împotriva vulnerabilităţilor, dar nu doriţi să primiţi notificări despre
atacurile blocate, puteţi opri afişarea notificărilor de către caracteristica Vulnerability Protection.
Dacă nu aveţi un motiv bun pentru a dezactiva o semnătură, trebuie să lăsaţi semnăturile
activate. Dacă dezactivaţi o semnătură, computerul poate fi vulnerabil la un atac.

Pentru a activa sau dezactiva semnăturile de atac

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Vulnerability Protection, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Vulnerability Protection, faceţi clic pe fila Semnături.

6 În lista Semnături, selectaţi o semnătură şi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Pentru a dezactiva detectarea semnăturii de atac, debifaţi Se activează această
semnătură

■ Pentru a activa detectarea semnăturii de atac, bifaţi Se activează această semnătură

7 Faceţi clic pe Terminat.

Activarea sau dezactivarea notificărilor pentru toate
semnăturile de atac blocate pe Mac

Puteţi alege dacă doriţi să primiţi notificări când caracteristica Vulnerability Protection blochează
atacuri suspectate.
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Mesajul de notificare vă permite să efectuaţi următoarele acţiuni:

■ Să vizualizaţi detaliile atacului blocat.

■ Să raportaţi un atac detectat în mod eronat.

Toate activităţile caracteristicii Vulnerability Protection sunt înregistrate în fereastra Istoric
securitate. Înregistrările includ informaţii despre încercările de accesare neautorizată şi alte
detalii.

Puteţi activa sau dezactiva notificările pentru toate atacurile blocate sau pentru semnături de
atac individuale.

Pentru a activa sau dezactiva notificările pentru semnături de atac individuale

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Vulnerability Protection, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Vulnerability Protection, faceţi clic pe fila Semnături.

6 În lista Semnături, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Pentru a dezactiva notificările, debifaţi Se afişează notificări pentru această
semnătură.

■ Pentru a activa notificările, bifaţi Se afişează notificări pentru această semnătură.

7 Faceţi clic pe Terminat.

Aflaţi mai multe despre personalizarea setărilor
firewallului pentru Mac

Setările firewall-ului vă permit să particularizaţi modul în care firewall-ul monitorizează şi
răspunde la comunicaţiile de intrare şi de ieşire din reţea. Setările firewall-ului conţin setările
de acces aferente aplicaţiilor, serviciilor şi porturilor de pe Mac. De asemenea, conţin setările
de acces pentru conexiunile la sau de la alte computere din reţeaua la care este conectat
computerul Mac.

Puteţi utiliza fereastra Firewall pentru a particulariza următoarele setări pentru firewall:
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Vă permite să configuraţi regulile firewall-ului pentru aplicaţiile care rulează pe
computerul Mac în vederea conectării la internet.

Setările opţiunii Blocare aplicaţie determină dacă se permite sau se refuză
conectarea la internet a unei aplicaţii, cum ar fi un browser web sau iTunes.

Setările opţiunii Blocare aplicaţie nu sunt specifice unei anumite locaţii din reţea.
Setările opţiunii Blocare aplicaţie nu se schimbă când schimbaţi pe o altă locaţie
din reţea.

Puteţi utiliza opţiunea Configurare de sub Blocare aplicaţie pentru a seta
accesul la internet al aplicaţiilor de pe computerul Mac.

Notă: De fiecare dată când există o suprapunere de setări între Blocare
conexiune şi Blocare aplicaţie, setările opţiunii Blocare conexiune au întâietate
faţă de cele ale opţiunii Blocare aplicaţie.

Blocare aplicaţie

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi aplicaţiile, porturile, serviciile şi adresele
IP care:

■ se conectează la computerul Mac.
■ se conectează la o reţea.

Setările opţiunii Blocare conexiune determină permiterea sau refuzarea
conexiunilor de intrare sau de ieşire care utilizează un anumit serviciu, o anumită
aplicaţie sau un anumit port. De asemenea, puteţi configura firewall-ul pentru
a permite sau bloca o anumită adresă IP din reţea.

Setările opţiunii Blocare conexiune se aplică doar unei anumite locaţii.

Puteţi utiliza pictograma pentru setări de pe rândul Blocare conexiune pentru
a seta conexiunile aferente aplicaţiilor şi serviciilor de pe computerul Mac.

Blocare conexiune

Vă ajută să detectaţi şi să preveniţi intruziunile prin internet. Caracteristica
Vulnerability Protectionr monitorizează tot traficul de intrare şi de ieşire de pe
computerul Mac şi blochează toate accesările neautorizate.

Oferă informaţii despre gradul de susceptibilitate al programelor de pe
computerul Mac împotriva atacurilor rău intenţionate.

Protecţie împotriva
vulnerabilităţilor

Vă permite să configuraţi setările firewall-ului pe baza locaţiei în reţeaua la care
este conectat computerul Mac.

Setările pe care le configuraţi pentru firewall conţin setările de blocare a
conexiunilor aferente aplicaţiilor şi serviciilor care rulează pe computerul Mac.
Când conectaţi computerul Mac portabil la o nouă locaţie din reţea, produsul
Norton vă solicită să selectaţi o nouă setare pentru firewall aferentă locaţiei din
reţea.

Notificare locaţie
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Aflaţi mai multe despre configurarea regulii
firewallului pentru o adresă IP

Puteţi utiliza fereastra Blocare conexiune pentru a configura firewall-ul pentru zonele din
reţea la care este conectat computerul Mac. Puteţi configura setările de acces ale zonelor
astfel încât să specifice adresele IP la care doriţi să permiteţi sau să blocaţi conexiunile.

Opţiunea Zonă de încredere din panoul Vizualizare afişează adresele IP către care sau de
la care aţi permis încercări de acces pentru o locaţie din reţea. Opţiunea Zonă de blocare din
panoul Vizualizare afişează adresele IP către care sau de la care aţi blocat încercările de
acces pentru o locaţie din reţea.

Utilizând fereastra Blocare conexiune, puteţi efectua următoarele activităţi pentru o zonă:

■ Configurarea setărilor de acces pentru o adresă IP

■ Editarea setărilor de acces pentru o adresă IP

■ Eliminarea setărilor de acces pentru o adresă IP

Configurarea regulilor de firewall pentru o adresă IP
pe Mac

Puteţi specifica regulile de firewall ale adresei IP specifice unei setări de locaţie din reţea.

Opţiunea Zonă de încredere din panoul Vizualizare afişează adresele IP către care sau de
la care aţi permis încercări de acces pentru o locaţie din reţea. Opţiunea Zonă de blocare din
panoul Vizualizare afişează adresele IP către care sau de la care aţi blocat încercări de acces
pentru o locaţie din reţea.

Configurarea regulilor de firewall pentru o adresă IP

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea.

6 În meniul Vizualizare, faceţi clic pe Zone.
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7 Faceţi clic pe Adăugare adresă IP.

De asemenea, puteţi utiliza semnul + de lângă rândul Zonă de blocare sau Zonă de
încredere pentru a specifica setările de acces ale adresei IP.

8 În fereastra Editare adresă, selectaţi setarea implicită de acces. Opţiunile dvs. sunt
următoarele:

Vă permite să acordaţi permisiunea de conectare
la sau de la toate computerele care există în
reţea.

Se permite

Vă permite să blocaţi conexiunile la sau de la
computerul cu adresa IP pe care o specificaţi.

Se blochează

9 În meniul adresei, selectaţi o opţiune prin care să specificaţi adresele IP ale computerelor
cărora doriţi să le aplicaţi setările de acces. Opţiunile dvs. sunt următoarele:

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiuni
către sau de la toate computerele din reţeaua
dvs.

Toate computerele din reţeaua mea curentă

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiunile
către sau de la computerul cu adresa IP pe care
o specificaţi.

Un singur computer

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiunile
către sau de la computere cu adresa de bază pe
care o specificaţi.

Toate adresele IP care încep cu

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiuni
către sau de la computerele dintr-o reţea locală.

Toate adresele IP dintr-o reţea

10 Faceţi clic pe Setări pentru înregistrarea în jurnal şi pentru notificare pentru a configura
produsul Norton să păstreze evidenţa şi să vă notifice în legătură cu încercările de
accesare.

11 Faceţi clic pe Salvare.

Modificarea regulilor de firewall pentru o adresă IP
pe Mac

Puteţi edita regulile de firewall ale adresei IP specifice unei setări de locaţie din reţea.
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Modificarea regulilor de firewall pentru o adresă IP

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi setarea caracteristicii
Blocare conexiune pentru care doriţi să modificaţi setările unei adrese IP.

6 În meniul Vizualizare, faceţi clic pe Zone şi selectaţi un rând care conţine setările de
acces ale unei adrese IP pe care doriţi să o modificaţi.

7 Faceţi clic pe Editare.

8 În fereastra Editare adresă, efectuaţi modificările necesare.

9 Faceţi clic pe Salvare.

Eliminarea regulii de firewall pentru o adresă IP pe
Mac

Puteţi elimina regula de firewall pentru o adresă IP specifică unei locaţii din reţea.

Eliminare regulă de firewall pentru o adresă IP

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi o setare a caracteristicii
Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, faceţi clic pe Zone.

7 În panoul Vizualizare, selectaţi rândul care conţine setările de acces ale unei adrese IP
şi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Faceţi clic pe Eliminare şi, în fereastra de confirmare, faceţi din nou clic pe Eliminare.
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■ Faceţi clic pe opţiunea - care apare lângă adresa IP pe care doriţi să o eliminaţi şi, în
fereastra de confirmare, faceţi din nou clic pe Eliminare.

Dezactivarea sau activarea caracteristicilor de
protecţie avansată pe Mac

FereastraAvansat vă permite să dezactivaţi sau să activaţi următoarea caracteristică avansată
de protecţie a produsului Norton:

■ Protecţie împotriva vulnerabilităţilor

Caracteristica avansată de protecţie este activată în mod implicit. NortonLifeLock vă recomandă
să nu dezactivaţi niciuna dintre caracteristicile avansate ale firewallului.

Pentru a dezactiva sau activa caracteristica Vulnerability Protection

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 În rândul Vulnerability Protection, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.

Configurarea setărilor caracteristicii AutoBlock pe
Mac

Puteţi utiliza fila AutoBlock din fereastra Vulnerability Protection pentru a bloca automat
adresele IP ale computerelor pe care Norton le identifică drept atacatori. Când activaţi opţiunea
AutoBlock, produsul Norton adaugă adresele IP ale atacatorilor în lista Adrese blocate în
prezent de AutoBlock. Puteţi utiliza meniulAdresele rămân în listă timp de pentru a specifica
o perioadă de timp în care produsul Norton trebuie să blocheze toate conexiunile de la adresele
IP ale atacatorilor.

Puteţi elimina o adresă IP din listaAdrese blocate în prezent de AutoBlock utilizând opţiunea
Eliminare.

De asemenea, puteţi utiliza opţiunea Adrese excluse pentru a crea excepţii pentru adresele
IP în care aveţi încredere. Produsul Norton permite conexiunile de la o adresă exclusă şi nu
include adresa în lista Adrese blocate în prezent de AutoBlock.
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Configurarea setărilor caracteristicii AutoBlock

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Vulnerability Protection, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Vulnerability Protection, selectaţi fila AutoBlock.

6 Faceţi clic pe opţiunea Activare pentru a activa AutoBlock.

7 Vizualizaţi lista de adrese IP blocate de caracteristica Vulnerability Protection din lista
Adrese blocate în prezent de AutoBlock.

8 Setaţi perioada de timp în care produsul Norton trebuie să blocheze toate conexiunile din
lista Adresele rămân în listă timp de.

Valoarea implicită este de 30 de minute.

9 Faceţi clic pe Terminat.

Configurarea setărilor semnăturilor pe Mac
Pentru detectarea atacurilor cunoscute, opţiunea Vulnerability Protection utilizează o listă de
semnături actualizată frecvent. Puteţi vizualiza lista de semnături în lista Semnături.

Puteţi primi alerte când se produce o încercare de accesare care corespunde unei semnături
utilizând opţiunea Activată şi opţiunea Notificare de lângă o semnătură din lista Semnături.
În mod implicit, toate semnăturile sunt activate şi selectate pentru notificare.

Nu dezactivaţi nicio semnătură din lista Semnături. Dacă dezactivaţi semnături, caracteristica
Vulnerability Protection nu vă poate proteja împotriva ameninţării corespunzătoare
semnăturilor respective.

De asemenea, puteţi activa alertele Doresc să fiu notificat când Vulnerability Protection
blochează automat un atac pentru a primi o alertă de fiecare dată când caracteristica
Vulnerability Protection blochează un atac.

Pentru a configura setările semnăturilor

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.
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4 Pe rândul Vulnerability Protection, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Vulnerability Protection, selectaţi fila Semnături.

6 Sub lista Semnături, dezactivaţi sau activaţi opţiunea necesară, aferentă semnăturii.

7 Faceţi clic pe Terminat.

Faceţi upgrade la cea mai recentă versiune Norton
pentru a vă proteja mai bine computerul Mac

Upgrade-ul vă permite să descărcaţi şi să instalaţi o versiune complet nouă a securităţii
dispozitivului de la Norton şi vă asigură că aveţi cele mai recente caracteristici de securitate
pentru computerul dvs. Mac. Trebuie să fiţi online pentru a face upgrade.

Notă: Upgrade-ul la cea mai recentă versiune Norton este diferit de actualizarea definiţiilor
ameninţărilor prin LiveUpdate. Puteţi face upgrade doar dacă este disponibilă o nouă versiune
a securităţii dispozitivului de la Norton. Totuşi, puteţi rula LiveUpdate oricând pentru a primi
cele mai recente definiţii ale ameninţărilor şi îmbunătăţiri minore ale aplicaţiei.

Faceţi upgrade dacă primiţi o notificare sau o alertă

Pentru a primi o alertă sau o notificare pentru upgrade, opţiunea Upgrade automat trebuie să
fie activată. Opţiunea Upgrade automat este activată implicit.

1 Din alerta de upgrade, faceţi clic pe Upgrade.

2 Dacă abonamentul este actual:

■ Din fereastra Upgrade gratuit de protecţie, faceţi clic pe Upgrade acum.

■ Când vi se solicită, tastaţi parola contului de administrator, apoi faceţi clic pe Install
Helper.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de upgrade.

3 Dacă abonamentul a expirat:

■ Pentru a dezinstala versiunea expirată, faceţi clic pe Acceptare şi instalare şi apoi
faceţi clic pe Continuare.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a dezinstala.

■ Când computerul reporneşte, puteţi face upgrade la cea mai recentă versiune Norton
sau versiune de încercare. Citiţi Acordul de licenţă şi servicii şi faceţi clic pe De acord,
instalează.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de upgrade.
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Faceţi upgrade dacă vedeţi Upgrade disponibil în bara de meniu Mac

1 În bara de meniu Mac, faceţi clic pe pictograma Norton.

2 Faceţi clic pe Upgrade disponibil.

3 Dacă abonamentul este actual:

■ Din fereastra Upgrade gratuit de protecţie, faceţi clic pe Upgrade acum.

■ Când vi se solicită, tastaţi parola contului de administrator, apoi faceţi clic pe Install
Helper.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de upgrade.

4 Dacă abonamentul a expirat:

■ Pentru a dezinstala versiunea expirată, faceţi clic pe Acceptare şi instalare şi apoi
faceţi clic pe Continuare.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a dezinstala.

■ Când computerul reporneşte, puteţi face upgrade la cea mai recentă versiune Norton
sau versiune de încercare. Citiţi Acordul de licenţă şi servicii şi faceţi clic pe De acord,
instalează.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de upgrade.

Faceţi upgrade dacă vedeţi Upgrade disponibil în meniul vertical Ajutor al ferestrei principale
Norton

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Ajutor.

3 În meniul vertical Ajutor, faceţi clic pe Upgrade disponibil.

4 Dacă abonamentul este actual:

■ Din fereastra Upgrade gratuit de protecţie, faceţi clic pe Upgrade acum.

■ Când vi se solicită, tastaţi parola contului de administrator, apoi faceţi clic pe Install
Helper.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de upgrade.

5 Dacă abonamentul a expirat:

■ Pentru a dezinstala versiunea expirată, faceţi clic pe Acceptare şi instalare şi apoi
faceţi clic pe Continuare.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de dezinstalare.
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■ Când computerul reporneşte, puteţi face upgrade la cea mai recentă versiune Norton
sau versiune de încercare. Citiţi Acordul de licenţă şi servicii şi faceţi clic pe De acord,
instalează.

■ Faceţi clic pe Repornire pentru a finaliza procesul de upgrade.

Activare sau dezactivare Upgrade automat

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Setări de produs.

4 În rândul Upgrade automat, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.

Ajutaţi Norton Community Watch să identifice
potenţiale ameninţări noi pe computerul Mac

Norton Community Watch le permite utilizatorilor produselor de securitate Norton să ajute la
îmbunătăţirea identificării şi reduce timpul necesar livrării protecţiei împotriva noilor ameninţări
de securitate. Programul colectează date special alese referitoare la securitate şi aplicaţie şi
le trimite către Norton pentru analiză în scopul identificării noilor ameninţări şi surselor acestora.
Programul ajută la construirea unui produs de securitate mai bun şi mai puternic, prin analizarea
datelor trimise de la utilizator.

Consultaţi politica de confidenţialitate pentru mai multe informaţii despre modul în care Norton
accesează, colectează şi prelucrează datele pentru anumite produse.

Activarea sau dezactivarea caracteristicii Norton Community Watch

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Setări de produs.

4 În rândul Norton CommunityWatch, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.
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Trimiteţi rapoarte către NortonLifeLock dacăNorton
întâmpină o eroare pe Mac

Norton Error Management documentează problemele care sunt întâmpinate în ceea ce priveşte
produsul Norton. În astfel de cazuri, utilizatorul poate alege să raporteze erorile către Norton.

Pentru a activa sau a dezactiva caracteristica Managementul erorilor

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Setări de produs.

4 În rândul Managementul erorilor, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.

5 În fereastra Managementul erorilor, faceţi clic pe pictograma setări pentru a permite
Norton să trimită date detaliate despre o eroare.

6 În fereastra Managementul erorilor, faceţi clic pe Ce se colectează? pentru a afla mai
multe despre datele pe care Norton le colectează.

Consultaţi politica Norton pentru mai multe informaţii despre modul în care Norton
accesează, colectează şi prelucrează datele pentru anumite produse.
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Să vă menţineţi computerul
Mac optimizat

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Rulaţi Norton Clean pentru a elimina fişierele care vă pot încetini sistemul Mac

■ Programaţi sau personalizaţi scanările Norton Clean pentru a îmbunătăţi performanţele
Mac-ului

Rulaţi Norton Clean pentru a elimina fişierele care vă
pot încetini sistemul Mac

Fişierele inutile, care includ fişiere temporare, de instalare sau chiar duplicate din e-mail sau
din albumele de fotografii, pot avea un efect negativ asupra performanţelor computerului.
Norton Clean elimină multe tipuri de fişiere inutile care vă pot încetini sistemul Mac.

Norton Clean nu scanează dispozitivele conectate şi rulează doar pe Mac OSX 10.10.5 sau
versiunile ulterioare. În mod implicit, Norton Clean pune fişierele inutile la gunoi, dar nu le
şterge. Pentru a seta Norton Clean să şteargă automat fişierele inutile, consultaţi Consultaţi
„Programaţi sau personalizaţi scanările Norton Clean pentru a îmbunătăţi performanţele
Mac-ului” la pagina 35.

Cum se rulează Norton Clean pentru a elimina fişierele inutile

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 Din fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Curăţare.
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3 Faceţi clic pe Rulare acum sau pe Start.

Dacă Norton Clean vă solicită să deschideţi aplicaţiile Fotografii şi iTunes, faceţi clic pe
Deschidere.

4 În fereastra Prezentare generală, în rândurile Similar şi Duplicat, faceţi clic pe Revizuire,
selectaţi fişierele pe care doriţi să le eliminaţi şi faceţi clic pe Gata.

Fişierele similare sunt fişiere care par identice, dar între care există mici diferenţe, cum
ar fi numele fişierelor. Fişiere duplicate sunt identice.

5 Faceţi clic pe Curăţare pentru a pune fişierele selectate în coşul de gunoi.

În fereastra Curăţare finalizată, puteţi vedea rezultatele scanării.

Programaţi sau personalizaţi scanările Norton Clean
pentru a îmbunătăţi performanţele Mac-ului

Programaţi sau personalizaţi scanările Norton Clean

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 Din fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Curăţare.

3 În fereastraCurăţare, lângă butonul Se rulează acum sau Start, faceţi clic pe pictograma
setări.

4 În fereastra pop-up, programaţi scanarea sau configuraţi setările dând clic pe următoarele
file:

■ General

■ Lângă funcţia Căutare, selectaţi tipurile de fişiere care doriţi să fie eliminate de
Norton Clean. Pentru rezultate optime, nu modificaţi valorile implicite.

■ În dreptul Programare Norton Clean, setaţi cât de des doriţi să se execute
scanările programate.

■ Selectaţi Se rulează Norton Clean când este puţin spaţiu pe disc, pentru a elimina
automat fişierele.

■ Bifaţi fie opţiunea de a muta fişiere nedorite la coşul de gunoi, fie opţiunea de a le
şterge definitiv de îndată ce rulează Norton Clean. Dacă mutaţi fişiere în coşul de
gunoi, trebuie să îl goliţi înainte ca fişierele să fie şterse definitiv.

■ Similare şi duplicate
Pentru majoritatea utilizatorilor, setările prestabilite oferă cele mai bune rezultate.
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■ În panoul din stânga, selectaţi General şi apoi:
Selectaţi opţiunile pentru a deschide automat aplicaţiile Fotografii şi iTunes dacă
nu doriţi să vi se solicite deschiderea acestora de fiecare dată când rulează Norton
Clean.
Selectaţi Efectuare căutare extinsă pentru ca Norton Clean să scaneze mai mult
decât cele mai probabile locaţii pentru a găsi fişiere duplicate sau similare.

■ În panoul din stânga, sub Excluderi:
Selectaţi Tipuri de fişiere pentru a adăuga sau elimina tipurile de fişiere pe care
doriţi să le excludeţi din scanări.
Selectaţi Cale, apoi faceţi clic pe + pentru a naviga la anumite fişiere sau foldere
pe care doriţi să le excludeţi din scanări.

■ În panoul din stânga, sub Tipuri:
Faceţi clic pe fiecare tip de fişier, apoi selectaţi opţiunile pentru a modifica setările
implicite.

■ Selectare automată

■ Faceţi clic pe pictograma +.

■ În fereastra Adăugare regulă de selectare automată, utilizaţi săgeţile derulante
pentru a adăuga reguli pentru fişierele pe care doriţi să le scanaţi sau nu când
rulează Norton Clean.
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Securizarea datelor
sensibile

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Setaţi Norton pentru a detecta site-uri web frauduloase sau phishing pe Mac

■ Adăugaţi extensii de browser Norton pentru a naviga şi a face cumpărături în siguranţă pe
Mac

Setaţi Norton pentru a detecta site-uri web
frauduloase sau phishing pe Mac

Siguranţa dispozitivului de la Norton include serviciul Safe Web pentru a analiza site-urile
atunci când navigaţi cu Firefox, Safari sau Chrome. Acesta clasifică securitatea site-ului şi vă
avertizează dacă detectează site-uri frauduloase sau de phishing. Safe Web vă ajută să vă
protejaţi de infractorii cibernetici care au creat site-uri false, cum ar fi site-uri de cumpărături
ilegale, pentru a vă forţa să introduceţi informaţii financiare sau personale

Activaţi şi configuraţi opţiunile Safe Web

Notă: Puteţi să activaţi şi să configuraţi opţiunile Safe Web numai pe Mac OS X 10.9 sau
versiuni anterioare.

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.
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3 În panoul din stânga, faceţi clic pe Safe Web şi mutaţi comutatorul Safe Web în poziţia
activat.

4 Pe rândul Safe Web, faceţi clic pe pictograma pentru setări şi setaţi următoarele opţiuni
după cum este necesar:

■ Îmbunătăţiţi rezultatele motorului de căutare pentru a afişa evaluările site-ului în
rezultatele căutării.

■ Se afişează un avertisment la accesarea unui site web dăunător.

■ Se blochează site-urile web dăunătoare.

■ Activaţi Protecţia antiphishing pentru a analiza nivelurile de securitate ale site-urilor
web pe care le accesaţi.

■ Trimiteţi adresa URL completă când este detectat un site suspect, pentru a îl transmite
Norton pentru analiză.

Setarea Norton Safe Search ca motor de căutare implicit

În plus, puteţi seta pagina Norton ca pagină de pornire implicită.

1 Deschideţi browserul şi faceţi clic pe pictograma extensiei Safe Web.

2 În fereastra pop-up Safe Web care apare, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

3 Pe pagina de setări ale browserului, setaţi Norton Safe Search ca motor de căutare implicit.

Adăugaţi extensii de browser Norton pentru a naviga
şi a face cumpărături în siguranţă pe Mac

După ce instalaţi Norton pe Mac, vi se solicită să adăugaţi extensii de browser când deschideţi
pentru prima dată Safari, Firefox sau Chrome. Norton vă oferă funcţia pentru browser selectat
unde alerta extensiei de browser apare numai atunci când aveţi selectat browserul. Activaţi
extensiile Norton Safe Web, Norton Safe Search, Norton Home Page şi Norton Password
Manager pentru a vă maximiza securitatea online.

Dacă aveţi Mac OS X 10.10.x sau versiuni ulterioare, extensiile Norton de browser autonome
sunt disponibile chiar şi după ce dezinstalaţi produsul dvs. Norton. Dacă dezinstalaţi produsul
dvs. Norton pe Mac OS X 10.9 sau versiuni anterioare, toate extensiile de browser legate de
Safari şi Firefox sunt eliminate, cu excepţia extensiilor instalate pe browserul Chrome.

Notă: Extensiile independente Norton Safe Web, Pagină principală Norton, Norton Safe
Search şi Norton Password Manager nu sunt acceptate pe Mac OS X 10.9 sau versiunile
anterioare, precum şi pe versiunile mai vechi ale browserelor web. Pentru a instala cea mai
recentă extensie Norton de browser actualizaţi sistemul dvs. de operare Mac şi browserele
dvs. web la ultima versiune.
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Adăugaţi extensiile de browser Norton pentru Mac OS X 10.10 sau
versiuni ulterioare

Safari
Safari 12 şi versiunile ulterioare de pe macOS 10.14.4 (Mojave) şi versiunile ulterioare

1 Alerta Norton Safe Web sau Norton Safe Web Plus apare când lansaţi Safari pentru
prima dată după ce instalaţi Norton.

2 În fereastra de avertizare, aveţi variantele:

■ Faceţi clic pe Descărcare pentru a instala extensiile Norton Safe Web.

■ Faceţi clic pe Aminteşte-mi mai târziu pentru a instala extensiile Norton Safe Web
mai târziu.

■ Nu, mulţumesc : Puteţi utiliza această opţiune numai după ce utilizaţi opţiunea
Aminteşte-mi mai târziu de trei ori. Primiţi din nou alerta de extensie de browser care
are opţiuneaNu,mulţumesc în loc deAminteşte-mimai târziu. Faceţi clic pe opţiunea
Nu, mulţumesc pentru a ignora alerta pentru următoarele 2 săptămâni.

Notă: După 2 săptămâni, primiţi o alertă Soluţionare acum, dacă browserul dvs. web
implicit este Safari. Faceţi clic pe Soluţionare acum pentru a instala extensiile Norton
SafeWeb. Dacă ignoraţi alerta Soluţionare acum, primiţi o alertă de extensie de browser
Safari din nou după 6 luni, atunci când deschideţi browserul Safari.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi extensia aplicaţiei Norton Safe Web Plus pentru
Safari.

Mozilla Firefox

1 Când selectaţi browserul Firefox pentru prima dată după ce instalaţi Norton, pagina
Protecţie browser pentru Firefox se deschide automat într-o filă nouă, care vă permite
să instalaţi extensii ca Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web şi
Norton Password Manager.

Notă:ExtensiaNorton Safe Search autonomă este compatibilă numai cu ultima versiune
a Firefox.
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2 Puteţi utiliza opţiuneaActivare şi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a activa extensiile
de browser. Alternativ, puteţi utiliza de asemenea opţiunea Activaţi toate extensiile
Norton pentru a instala toate extensiile de browser.

3 Dacă nu aţi instalat niciuna dintre extensii cu excepţiaNorton Password Manager, alerta
extensiei de browser Firefox apare atunci când iniţializaţi Firefox după o săptămână. În
fereastra de avertizare, aveţi variantele:

■ Faceţi clic pe Adăugare, pagina Protecţie browser pentru Firefox se deschide în
mod automat într-o filă nouă. Puteţi utiliza opţiunea Activare şi urma instrucţiunile de
pe ecran pentru a activa aceste funcţii.

■ Faceţi clic pe Aminteşte-mi mai târziu pentru a instala extensiile de browser Norton
mai târziu.

■ Nu, mulţumesc : Puteţi utiliza această opţiune numai după ce utilizaţi opţiunea
Aminteşte-mi mai târziu de trei ori. Primiţi din nou alerta de extensie de browser care
are opţiuneaNu,mulţumesc în loc deAminteşte-mimai târziu. Faceţi clic pe opţiunea
Nu, mulţumesc pentru a ignora alerta pentru următoarele 2 săptămâni.

Notă:După 2 săptămâni, primiţi o alertă Soluţionare acum, dacă browserul dvs. web
implicit este Firefox şi dacă nu instalaţi extensia Norton Safe Web. Faceţi clic pe
Soluţionare acum pentru a instala extensiile de browser. Dacă ignoraţi alerta
Soluţionare acum, primiţi o alertă de extensie de browser Firefox din nou după 6 luni,
atunci când deschideţi browserul Firefox.

Google Chrome

1 Când deschideţi browserul Firefox pentru prima dată după ce instalaţi Norton, pagina
Protecţie browser pentru Chrome este iniţializată automat şi vă permite să instalaţi
extensiile care includNorton Privacy Builder,Norton Safe Search,Norton Home Page,
Norton Safe Web şi Norton Password Manager.

Notă: Norton Privacy Builder este disponibil numai în regiunea SUA.

2 Puteţi utiliza opţiunea Clic pentru adăugare şi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a
activa aceste extensii de browser. Alternativ, puteţi utiliza de asemenea opţiuneaAdăugaţi
toate extensiile Norton pentru a instala toate extensiile de browser.

3 Dacă nu aţi instalat niciuna dintre extensii cu excepţiaNorton Password Manager, alerta
extensiei de browser Chrome apare atunci când iniţializaţi Chrome după o săptămână.
În fereastra de avertizare, aveţi variantele:
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■ Faceţi clic pe Adăugare, pentru a iniţializa automat pagina Protecţie browser. Puteţi
utiliza opţiunea Clic pentru adăugare şi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a
activa extensiile.

■ Faceţi clic pe Aminteşte-mi mai târziu pentru a instala extensiile de browser Norton
mai târziu.

■ Nu, mulţumesc : Puteţi utiliza această opţiune numai după ce utilizaţi opţiunea
Aminteşte-mi mai târziu de trei ori. Primiţi din nou alerta de extensie de browser care
are opţiuneaNu,mulţumesc în loc deAminteşte-mimai târziu. Faceţi clic pe opţiunea
Nu, mulţumesc pentru a ignora alerta pentru următoarele 2 săptămâni.

Notă:După 2 săptămâni, primiţi o alertă Soluţionare acum, dacă browserul dvs. web
implicit este Chrome şi dacă nu instalaţi extensia Norton Safe Web. Faceţi clic pe
Soluţionare acum pentru a instala extensiile de browser. Dacă ignoraţi alerta
Soluţionare acum, primiţi o alertă de extensie de browser Chrome din nou după 6 luni,
atunci când deschideţi browserul Chrome.

Adăugaţi extensiile de browser Norton pentru Mac OS X 10.9 sau
versiuni anterioare
Safari

1 Când deschideţi browserul Safari pentru prima dată după ce instalaţi Norton, produsul
dvs. Norton afişează alerta de extensie de browser pentru Safari care vă permite să
instalaţi extensia care include funcţii specifice pentru browser precumNorton Safe Search,
Norton Home Page şi Norton Safe Web.

2 Alegeţi una dintre următoarele variante:

■ Faceţi clic peAdăugare pentru a instala extensia de browser Norton. Pagina Protecţie
browser pentru Safari se deschide în mod automat într-o filă nouă. Puteţi utiliza opţiunea
Activare acum şi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a activa extensia.

■ Faceţi clic pe Aminteşte-mi mai târziu pentru a instala extensia de browser Norton
mai târziu.

■ Nu, mulţumesc : Puteţi utiliza această opţiune numai după ce utilizaţi opţiunea
Aminteşte-mi mai târziu de trei ori. Primiţi din nou alerta de extensie de browser care
are opţiuneaNu,mulţumesc în loc deAminteşte-mimai târziu. Faceţi clic pe opţiunea
Nu, mulţumesc pentru a ignora alerta pentru următoarele 2 săptămâni.
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Notă:După 2 săptămâni, primiţi o alertă Soluţionare acum, dacă browserul dvs. web
implicit este Safari şi dacă nu instalaţi extensia Norton Safe Web. Faceţi clic pe
Soluţionare acum pentru a instala extensiile de browser. Dacă ignoraţi alerta
Soluţionare acum, primiţi o alertă de extensie de browser Safari din nou după 6 luni,
atunci când deschideţi browserul Safari.

Mozilla Firefox

1 Când deschideţi browserul Firefox pentru prima dată după ce instalaţi Norton, produsul
dvs. Norton afişează alerta de extensie de browser pentru Firefox care vă permite să
instalaţi extensia care include funcţii specifice pentru browser precumNorton Safe Search,
Norton Home Page şi Norton Safe Web.

2 Alegeţi una dintre următoarele variante:

■ Faceţi clic pe Adăugare, browserul Firefox deschide pop-up-ul pentru extensii într-o
filă nouă. Faceţi clic pe Adăugare, pagina Protecţie browser pentru Firefox se
deschide în mod automat într-o filă nouă. Puteţi utiliza opţiunea Activare acum şi
urma instrucţiunile de pe ecran pentru a activa extensia.

■ Faceţi clic pe Aminteşte-mi mai târziu pentru a instala extensia de browser Norton
mai târziu.

■ Nu, mulţumesc : Puteţi utiliza această opţiune numai după ce utilizaţi opţiunea
Aminteşte-mi mai târziu de trei ori. Primiţi din nou alerta de extensie de browser care
are opţiuneaNu,mulţumesc în loc deAminteşte-mimai târziu. Faceţi clic pe opţiunea
Nu, mulţumesc pentru a ignora alerta pentru următoarele 2 săptămâni.

Notă:După 2 săptămâni, primiţi o alertă Soluţionare acum, dacă browserul dvs. web
implicit este Safari şi dacă nu instalaţi extensia Norton Safe Web. Faceţi clic pe
Soluţionare acum pentru a instala extensiile de browser. Dacă ignoraţi alerta
Soluţionare acum, primiţi o alertă de extensie de browser Safari din nou după 6 luni,
atunci când deschideţi browserul Safari.
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Google Chrome

1 Când deschideţi browserul Firefox pentru prima dată după ce instalaţi Norton, pagina
Protecţie browser pentru Chrome este iniţializată automat şi vă permite să instalaţi
extensiile care includNorton Privacy Builder,Norton Safe Search,Norton Home Page
şi Norton Safe Web.

Notă: Norton Privacy Builder este disponibil numai în regiunea SUA.

2 Puteţi utiliza opţiunea Clic pentru adăugare şi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a
activa aceste extensii de browser. Alternativ, puteţi utiliza de asemenea opţiuneaAdăugaţi
toate extensiile Norton pentru a instala toate extensiile de browser.

3 Dacă nu aţi instalat niciuna dintre extensii, alerta extensiei de browser Chrome apare
atunci când iniţializaţi Chrome după o săptămână. În fereastra de avertizare, aveţi
variantele:

■ Faceţi clic pe Adăugare, pentru a iniţializa automat pagina Protecţie browser. Puteţi
utiliza opţiunea Clic pentru adăugare şi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a
activa extensiile.

■ Faceţi clic pe Aminteşte-mi mai târziu pentru a instala extensiile de browser Norton
mai târziu.

■ Nu, mulţumesc : Puteţi utiliza această opţiune numai după ce utilizaţi opţiunea
Aminteşte-mi mai târziu de trei ori. Primiţi din nou alerta de extensie de browser care
are opţiuneaNu,mulţumesc în loc deAminteşte-mimai târziu. Faceţi clic pe opţiunea
Nu, mulţumesc pentru a ignora alerta pentru următoarele 2 săptămâni.

Notă:După 2 săptămâni, primiţi o alertă Soluţionare acum, dacă browserul dvs. web
implicit este Chrome şi dacă nu instalaţi extensia Norton Safe Web. Faceţi clic pe
Soluţionare acum pentru a instala extensiile de browser. Dacă ignoraţi alerta
Soluţionare acum, primiţi o alertă de extensie de browser Chrome din nou după 6 luni,
atunci când deschideţi browserul Chrome.
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Particularizarea setărilor

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Aflaţi mai multe despre configurarea setărilor de blocare a conexiunii pentru Mac

■ Configurarea setărilor caracteristicii Blocare conexiune pe Mac

■ Aflaţi mai multe despre specificarea setării de acces pentru o aplicaţie

■ Configurarea setărilor de acces ale unei aplicaţii

■ Aflaţi mai multe despre configurarea setărilor de acces pentru un serviciu

■ Configurarea setărilor de acces pentru servicii

■ Particularizarea setărilor specifice de acces pentru un serviciu

■ Pentru a edita setările de acces pentru un serviciu

■ Eliminarea setărilor de acces ale unui serviciu

■ Configurarea firewall-ului pentru o aplicaţie pe Mac

■ Configurarea regulilor de firewall pentru o aplicaţie pe Mac

■ Eliminarea regulii de firewall a unei aplicaţii pe Mac

■ Setările caracteristicii Detectarea locaţiei pe Mac

■ Dezactivarea sau activarea caracteristicii Detectarea locaţiei pe Mac

■ Exportul setărilor caracteristicii Blocare conexiune pentru o locaţie din reţea

■ Opriţi activităţile din fundal când vă jucaţi jocuri sau vizionaţi filme pe computerul Mac

8Capitolul



Aflaţi mai multe despre configurarea setărilor de
blocare a conexiunii pentru Mac

Puteţi configura setările caracteristicii Blocare conexiune aferente unei aplicaţii, unui serviciu
sau unei adrese IP. Pe baza setărilor caracteristicii Blocare conexiune, firewall-ul permite sau
blochează conexiunile de intrare şi de ieşire din reţea.

Setările opţiunii Blocare conexiune pe care le configuraţi sunt specifice pentru locaţia selectată
din reţea. Setările se aplică doar când computerul Mac se conectează la locaţia din reţea
specificată.

Puteţi configura setările opţiunii Blocare conexiune pentru următoarele:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
aplicaţiile care rulează pe computerul Mac.

Aplicaţii

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
serviciile şi porturile care rulează pe computerul
Mac.

Servicii/Porturi

Vă permite să specificaţi adresa IP către care sau
de la care doriţi să permiteţi sau să blocaţi
conexiunile.

Zone

Vă permite să vizualizaţi toate setările de acces
aferente unei configuraţii selectate a firewall-ului.

De fiecare dată când setările se suprapun, setările
din partea de sus a listei au prioritate faţă de cele
din partea de jos a listei.

Toate, în ordinea priorităţii

Configurarea setărilor caracteristicii Blocare
conexiune pe Mac

Setările caracteristicii Blocare conexiune se aplică pentru conexiunile de intrare şi de ieşire
care utilizează o anumită aplicaţie, un anumit serviciu, port sau o anumită adresă IP.

Puteţi utiliza fereastraBlocare conexiune pentru a configura dacă se permite sau se blochează
conexiunea la internet sau la reţeaua locală a unei aplicaţii sau a unui serviciu. Puteţi selecta
locaţia dorită din reţea din meniul Editare setări şi puteţi configura setările caracteristicii
Blocare conexiune.

Notă: Puteţi configura setările caracteristicii Blocare conexiune doar dacă opţiunea Blocare
conexiune este activată în fereastra Avansat.
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Notă: Pentru a efectua această acţiune, trebuie să aveţi un cont de utilizator cu privilegii de
administrator.

Configurarea setărilor caracteristicii Blocare conexiune

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea ale
cărei setări de blocare a conexiunii doriţi să le configuraţi.

6 Selectaţi o opţiune din meniul Vizualizare.

Opţiunile care apar în meniul Vizualizare variază în funcţie de locaţia din reţea pe care
o selectaţi în meniul Editare setări.

Opţiunile dvs. sunt următoarele:

Vă permite să specificaţi setările caracteristicii
Blocare conexiune aferente aplicaţiilor care
rulează pe computerul Mac.

Aplicaţii

Vă permite să specificaţi setările caracteristicii
Blocare conexiune aferente serviciilor şi porturilor
care rulează pe computerul Mac.

Servicii/Porturi

Vă permite să specificaţi adresa IP la care sau
de la care firewall-ul permite sau blochează
conexiuni.

Zone

Vă permite să specificaţi setările curente ale
caracteristicii Blocare conexiune aferente
aplicaţiilor, serviciilor, porturilor şi zonelor, în
ordinea priorităţii.

Toate, în ordinea priorităţii
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7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează o aplicaţie
sau un serviciu care rulează pe computerul Mac.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează o aplicaţie
sau un serviciu care rulează pe computerul Mac.

Ieşire

Vă permite să configuraţi setările de acces pentru
conexiunile la şi de la adresele IP pe care le
specificaţi.

Această filă apare doar când selectaţi Zone în
meniul Vizualizare.

Intrare şi ieşire

8 Utilizaţi meniul pop-up Acţiune din partea de jos a ferestrei Blocare conexiune pentru
a specifica alte preferinţe pentru blocarea conexiunilor. Opţiunile dvs. sunt următoarele:

Vă permite să specificaţi tipul încercărilor de
accesare pentru care produsul Norton trebuie să
păstreze evidenţa.

De asemenea, puteţi specifica tipul de încercări
de accesare despre care trebuie să primiţi
notificări din partea produsului Norton.

Setări pentru înregistrarea în jurnal şi pentru
notificare

Vă permite să specificaţi opţiunile complexe
pentru firewall.

Setări avansate

Vă permite să resetaţi configuraţia la nivelul
implicit.

Resetare la valori implicite

9 Faceţi clic pe Terminat.

Aflaţi mai multe despre specificarea setării de acces
pentru o aplicaţie

Puteţi utiliza fereastra Blocare conexiune pentru a specifica setările de acces ale aplicaţiilor
pentru conectarea la o reţea. Puteţi particulariza firewall-ul să permită sau să blocheze
conexiunile din reţea la sau de la aplicaţii ca, de exemplu, iTunes.

De asemenea, puteţi configura setările de acces implicite şi specifice aferente unei aplicaţii.
Setările de acces implicite se aplică tuturor conexiunilor de intrare şi de ieşire din reţeaua dvs.
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Setările specifice de acces vă permit să acordaţi permisiunea de conectare sau să blocaţi
conexiunile la anumite computere.

Utilizând fereastraBlocare conexiune, puteţi efectua următoarele activităţi pentru o aplicaţie:

■ Configurarea setărilor de acces

■ Particularizarea setărilor specifice de acces

■ Editarea setărilor de acces

■ Eliminarea setărilor de acces

Configurarea setărilor de acces ale unei aplicaţii
Produsul Norton vă permite să configuraţi setările de acces pentru aplicaţiile care rulează pe
computerul Mac. Pe baza setărilor pe care le configuraţi şi a locaţiei din reţea a computerului
Mac, firewall-ul permite sau blochează conexiunile de intrare şi de ieşire.

Când configuraţi setările de acces ale unei aplicaţii, numele acesteia apare în panoul
Vizualizare din fereastra Blocare conexiune. De asemenea, sub numele aplicaţiei selectate
puteţi vizualiza setările implicite de acces ale acesteia.

Produsul Norton creează implicit setarea de acces <Toate celelalte aplicaţii>. Această setare
de acces include toate aplicaţiile care rulează pe computerul Mac.

Configurarea setărilor de acces ale unei aplicaţii

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea ale
cărei setări de acces doriţi să le configuraţi.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Aplicaţii.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare ale aplicaţiei.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire ale aplicaţiei.

Ieşire
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8 Faceţi clic pe Adăugare aplicaţie.

9 În dialogul Alegere aplicaţie, selectaţi aplicaţia necesară.

Dacă aplicaţia dorită nu apare în listă, faceţi clic pe Altele pentru a căuta aplicaţia.

10 În meniul din partea de sus a dialogului, selectaţi una din următoarele setări implicite de
acces:

Permite conexiunile din reţea pentru aplicaţie.Se permite

Blochează conexiunile din reţea pentru aplicaţie.Se blochează

Configuraţi firewall-ul să vă notifice când un
program încearcă să acceseze internetul.

Se întreabă

11 Faceţi clic pe Alegere.

Numele aplicaţiei pe care aţi adăugat-o apare în panoul Vizualizare din fereastraBlocare
conexiune.

12 Utilizaţi meniul derulant Acţiune din partea de jos a ferestrei Blocare conexiune pentru
a specifica preferinţele avansate pentru firewall. Opţiunile dvs. sunt următoarele:

Vă permite să specificaţi tipul încercărilor de
accesare pentru care produsul Norton trebuie să
păstreze evidenţa.

Setări pentru înregistrarea în jurnal şi pentru
notificare

Vă permite să specificaţi opţiunile complexe
pentru firewall.

Setări avansate

Vă permite să resetaţi configuraţia la nivelul
implicit.

Resetare la valori implicite

13 Faceţi clic pe Terminat.

Aflaţi mai multe despre configurarea setărilor de
acces pentru un serviciu

Puteţi utiliza fereastra Blocare conexiune pentru a specifica setările de acces aferente
serviciilor care rulează pe computerul Mac. De exemplu, puteţi particulariza setările de acces
pentru protocolul de transfer al fişierelor (FTP) care permite accesul la folderele partajate de
pe computerul Mac prin portul 21. Puteţi particulariza firewall-ul pentru FTP astfel încât să
permită sau să blocheze conexiunile de intrare şi de ieşire.
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Când adăugaţi un serviciu existent, produsul Norton afişează portul prin care serviciul comunică
respectivele conexiuni de intrare şi de ieşire.

De asemenea, puteţi specifica setările de acces implicite şi specifice aferente unui serviciu.
Setările de acces implicite se aplică tuturor conexiunilor la sau de la computerele care utilizează
serviciul. Setările specifice de acces vă permit să acordaţi permisiunea de conectare sau să
blocaţi conexiunile la anumite computere.

Utilizând fereastraBlocare conexiune, puteţi efectua următoarele activităţi pentru un serviciu:

■ Configurarea setărilor de acces

■ Particularizarea setărilor specifice de acces

■ Editarea setărilor de acces

■ Eliminarea setărilor de acces

Configurarea setărilor de acces pentru servicii
Produsul Norton vă permite să specificaţi setările de acces pentru serviciile care rulează pe
computerul Mac. Pe baza setărilor de acces pe care le specificaţi şi a locaţiei curente în reţea
a computerului Mac, firewall-ul permite sau blochează conexiunile din reţea care utilizează
serviciul.

Setările de acces pe care le configuraţi sunt specifice pentru locaţia selectată din reţea. Se
aplică sistemului dvs. Mac doar când acesta se conectează la locaţia din reţea pentru care
este configurată setarea Blocare conexiune.

Când adăugaţi un serviciu, numele acestuia apare în panoul Vizualizare din fereastraBlocare
conexiune. În plus, sub numele serviciului, puteţi vizualiza setarea implicită de acces aferentă
serviciului.

În mod implicit, produsul Norton creează setarea de acces <Toate celelalte servicii>. Această
setare de acces include toate serviciile care rulează pe Mac.

Specificarea setărilor de acces ale unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea ale
cărei setări de acces doriţi să le configuraţi.
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6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire

8 Faceţi clic pe Adăugare serviciu.

9 În dialogul Serviciu nou care apare, selectaţi setarea implicită de acces pe care doriţi să
o aplicaţi serviciului. Opţiunile dvs. sunt următoarele:

Permite conexiunile din reţea pentru serviciu.Se permite

Blochează conexiunile din reţea pentru serviciu.Se blochează

10 Selectaţi serviciul necesar din meniul Nume serviciu.

Dacă serviciul nu este listat în meniul Nume serviciu, introduceţi numele noului serviciu
în meniul Nume serviciu. De asemenea, puteţi introduce o descriere a serviciului în
câmpul Descriere.

11 Configuraţi următoarele file după cum este necesar:

Listează porturile din firewall pe care le poate
deschide serviciul.

Puteţi utiliza opţiunile Adăugare, Editare şi
Eliminare doar când adăugaţi un serviciu nou.

Puteţi utiliza aceste opţiuni pentru a adăuga sau
modifica numerele porturilor pe care le adăugaţi.

Porturi

Afişează tipurile de conexiuni pe care produsul
Norton trebuie să le înregistreze în jurnal.

Înregistrare în jurnal

Afişează tipurile de conexiuni despre care
produsul Norton trebuie să vă notifice atunci când
încearcă să efectueze o conexiune.

Puteţi selecta dacă firewall-ul trebuie să permită
sau să blocheze încercările de conexiune care
utilizează serviciul.

Notificări

12 Faceţi clic pe Salvare.
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13 În meniul derulant Acţiune din partea de jos a ferestrei Blocare conexiune, specificaţi
preferinţele avansate pentru firewall. Opţiunile dvs. sunt următoarele:

Vă permite să specificaţi tipul încercărilor de
accesare pentru care doriţi ca produsul Norton
să păstreze evidenţa.

De asemenea, puteţi specifica tipul de încercări
de accesare despre care doriţi să vă notifice
produsul Norton.

Setări pentru înregistrarea în jurnal şi pentru
notificare

Vă permite să specificaţi opţiunile avansate
pentru firewall.

Setări avansate

Vă permite să resetaţi configuraţia la nivelul
implicit.

Resetare la valori implicite

14 Faceţi clic pe Terminat.

Pentru a elimina toate setările de acces ale unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să eliminaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire

8 Selectaţi serviciul necesar din panoul Vizualizare şi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Faceţi clic pe Eliminare.
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■ Faceţi clic pe semnul - de lângă numele serviciului.

9 În fereastra de configurare, faceţi clic pe Eliminare.

Pentru a elimina o setare individuală de acces a unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să eliminaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire

8 În panoul Vizualizare, selectaţi rândul care conţine setările specifice de acces ale unui
serviciu şi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Faceţi clic pe Eliminare.

■ Faceţi clic pe semnul - de lângă numele serviciului.

9 În fereastra de configurare, faceţi clic pe Eliminare.

Particularizarea setărilor specifice de acces pentru
un serviciu

Produsul Norton vă permite să particularizaţi setările conexiunilor de intrare şi de ieşire din
reţea aferente fiecărui serviciu de pe computerul Mac. Puteţi specifica adresele IP de la care
doriţi să permiteţi sau să blocaţi încercările de conectare. Setările specifice de acces pe care
le specificaţi apar pe rândul de sub numele aplicaţiei însoţite de semnul minus ( - ) şi plus ( +
).
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Notă: Puteţi adăuga orice număr de setări specifice de acces pentru un serviciu. De exemplu,
puteţi adăuga o setare specifică de acces pentru un serviciu pentru a permite conexiunea de
la toate computerele din reţea. De asemenea, puteţi adăuga o altă setare specifică de acces
pentru acelaşi serviciu pentru blocarea conexiunii de la un singur computer.

Particularizarea setărilor specifice de acces pentru un serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea ale
cărei setări specifice de acces doriţi să le specificaţi.

6 În meniul Vizualizare, faceţi clic pe Servicii/Porturi.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire

8 În panoul Vizualizare, faceţi clic pe semnul + de lângă numele serviciului.

9 În dialogul Editare adresă, selectaţi tipul de acces pentru conexiuni. Opţiunile dvs. sunt
următoarele:

Vă permite să acordaţi permisiunea conexiunilor
la sau de la o adresă IP.

Se permite

Vă permite să blocaţi conexiunile la sau de la o
adresă IP.

Se blochează
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10 Selectaţi una din următoarele opţiuni pentru a particulariza setările specifice de acces:

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiuni
către sau de la toate computerele din reţeaua
dvs.

Toate computerele din reţeaua mea curentă

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiunile
către sau de la computerul cu adresa IP pe care
o specificaţi.

Un singur computer

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiunile
către sau de la computere cu adresa de bază pe
care o specificaţi.

Toate adresele IP care încep cu

Vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiuni
către sau de la computerele dintr-o reţea locală.

Toate adresele IP dintr-o reţea

11 Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a edita setările de acces pentru un serviciu
Puteţi edita următoarele setări de acces ale unui serviciu:

■ Setările de acces

■ Setările specifice de acces

■ Setările de acces implicite

Pentru a edita setările de acces pentru un serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să editaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.
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7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire

8 În panoul Vizualizare, selectaţi rândul care conţine numele serviciului, apoi faceţi clic pe
Editare.

9 În dialogul Editare serviciu, efectuaţi modificările, după cum este necesar.

10 Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a edita setările specifice de acces ale unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să editaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Pe fila Intrare sau Ieşire, selectaţi un serviciu ale cărui setări specifice de acces doriţi să
le editaţi.

8 În panoul Vizualizare, selectaţi rândul care conţine setările specifice de acces pentru
aplicaţie, apoi faceţi clic pe Editare.

9 În fereastra Editare serviciu, efectuaţi modificările, după cum este necesar.

10 Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a edita setările de acces implicite ale unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.
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5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să editaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Pe fila Intrare sau Ieşire, selectaţi rândul care conţine setările de acces implicite ale
serviciului din panoul Vizualizare, apoi faceţi clic pe Editare.

8 În fereastra Acţiune implicită pentru<Nume serviciu> care apare, selectaţi una din
următoarele opţiuni:

Permite conexiunile din reţea pentru serviciu.Se permite

Blochează conexiunile din reţea pentru serviciu.Se blochează

9 Faceţi clic pe Salvare.

Eliminarea setărilor de acces ale unui serviciu
Puteţi utiliza fereastraBlocare conexiune pentru a elimina setările de acces şi setările specifice
de acces pe care le-aţi configurat pentru un serviciu.

Totuşi, nu puteţi elimina setarea implicită a opţiunii Blocare conexiune care apare în listă.

Pentru a elimina toate setările de acces ale unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să eliminaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire
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8 Selectaţi serviciul necesar din panoul Vizualizare şi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Faceţi clic pe Eliminare.

■ Faceţi clic pe semnul - de lângă numele serviciului.

9 În fereastra de configurare, faceţi clic pe Eliminare.

Pentru a elimina o setare individuală de acces a unui serviciu

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare conexiune, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastraBlocare conexiune, în meniul Editare setări, selectaţi locaţia din reţea pentru
care doriţi să eliminaţi setările opţiunii Blocare conexiune.

6 În meniul Vizualizare, selectaţi Servicii/Porturi.

7 Selectaţi una din următoarele file:

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de intrare care utilizează serviciul.

Intrare

Vă permite să specificaţi setările de acces pentru
conexiunile de ieşire care utilizează serviciul.

Ieşire

8 În panoul Vizualizare, selectaţi rândul care conţine setările specifice de acces ale unui
serviciu şi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

■ Faceţi clic pe Eliminare.

■ Faceţi clic pe semnul - de lângă numele serviciului.

9 În fereastra de configurare, faceţi clic pe Eliminare.

Configurarea firewall-ului pentru o aplicaţie pe Mac
Setările caracteristicii Blocare aplicaţie vă permit să configuraţi regulile de firewall pentru
diferitele aplicaţii care rulează pe computerul Mac. Pe baza acestor setări, firewall-ul permite
sau blochează conexiunile la internet ale unei aplicaţii.
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Notă:Nu puteţi specifica setările de firewall pentru aplicaţii pe baza reţelei la care este conectat
computerul Mac. Setările Blocare aplicaţie rămân aceleaşi, indiferent de locaţia în reţea.
Blocare aplicaţie nu vă permite să blocaţi sau să permiteţi conexiunile la o anumită adresă IP.

Când o aplicaţie pentru care nu aţi specificat accesul la internet încearcă să se conecteze la
internet, produsul Norton vă informează printr-un dialog de notificare. Puteţi alege dacă doriţi
ca firewall-ul să permită sau să blocheze accesul la internet al aplicaţiei.

Pe lângă setarea accesului la internet al aplicaţiilor, în fereastra Blocare aplicaţie puteţi
selecta următoarele opţiuni pentru aplicaţie:

Vă permite să găsiţi o aplicaţie din lista Setări.Pictograma Căutare

Vă permite să adăugaţi o aplicaţie şi să configuraţi
manual accesul la internet.

Adăugare aplicaţie

Vă permite să eliminaţi o aplicaţie selectată din lista
Setări.

Eliminare

Vă permite să acordaţi automat aplicaţiilor semnate
de Apple permisiunea de a accesa internetul.

Se permit aplicaţiile semnate de Apple

Vă permite să configuraţi produsul Norton să vă
notifice de fiecare dată când o aplicaţie blocată
încearcă să acceseze internetul.

Doresc să fiu notificat când o aplicaţie blocată
încearcă să utilizeze internetul

Vă permite să ţineţi evidenţa aplicaţiilor care
accesează internetul.

Aceste informaţii pot fi vizualizate în fereastra
Istoric securitate.

Se înregistrează în jurnal toate aplicaţiile care
utilizează internetul

Vă permite să resetaţi configuraţia la nivelul implicit.Resetare la valori implicite

Configurarea regulilor de firewall pentru o aplicaţie
pe Mac

Aplicaţiile care rulează pe computerul Mac se conectează la internet pentru a descărca
actualizări sau pentru a trimite informaţii despre un program. De exemplu, când deschideţi
Apple iTunes, aceasta se conectează la internet pentru a obţine cele mai recente informaţii
despre iTunes din Store. Dacă aveţi încredere în aplicaţie, îi puteţi permite să se conecteze
la internet.

În anumite cazuri, poate fi indicat să refuzaţi accesul unor aplicaţii la internet. De exemplu,
produsul Norton vă notifică în legătură cu o aplicaţie care încearcă să se conecteze la internet.
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Puteţi să blocaţi conexiunea la internet a aplicaţiei respective pentru a nu îi permite să trimită
sau să primească informaţii rău intenţionate.

Puteţi utiliza fereastra Blocare aplicaţie pentru a configura accesul la internet al aplicaţiilor.
Aplicaţia selectată apare în lista Setări din fereastra Blocare aplicaţie. Numele aplicaţiei şi
setările de firewall pe care le selectaţi apar în lista Setări din fereastra Blocare aplicaţie.

Configurarea regulilor de firewall pentru o aplicaţie

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 Pe rândul Blocare aplicaţie, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

5 În fereastra Blocare aplicaţie, faceţi clic pe Adăugare aplicaţie.

Dacă aplicaţia pe care doriţi să o alegeţi nu apare în listă, faceţi clic pe Altele pentru a o
căuta.

6 În dialogul Alegere aplicaţie, selectaţi aplicaţia necesară.

7 Faceţi clic pe Alegere.

Numele aplicaţiei pe care aţi adăugat-o apare în listaSetări din fereastraBlocare aplicaţie.

8 Faceţi clic pe Terminat.

Eliminarea regulii de firewall a unei aplicaţii pe Mac
Puteţi utiliza fereastra Blocare aplicaţie pentru a elimina unele din regulile de firewall, dacă
este necesar.

Notă:Nu eliminaţi o regulă de firewall decât dacă sunteţi un utilizator avansat. Eliminarea unei
reguli de firewall poate afecta funcţionalitatea acestuia şi poate reduce securitatea computerului
Mac.

Eliminare regulă de firewall a unei aplicaţii

1 În fereastra Blocare aplicaţie, selectaţi rândul cu numele aplicaţiei.

2 Faceţi clic pe Eliminare.

3 În fereastra de configurare, faceţi clic pe Eliminare.

4 Faceţi clic pe Terminat.
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Setările caracteristicii Detectarea locaţiei pe Mac
Setările caracteristicii Notificare locaţie vă permit să configuraţi setările firewall-ului pe baza
locaţiei în reţeaua la care este conectat computerul Mac. Setările pe care le configuraţi pentru
firewall conţin setările de blocare a conexiunilor aferente aplicaţiilor şi serviciilor care rulează
pe computerul Mac. Când conectaţi computerul Mac portabil la o nouă locaţie din reţea,
produsul Norton vă solicită să selectaţi o nouă setare pentru firewall aferentă locaţiei din reţea.

Puteţi utiliza fereastra Notificare locaţie pentru a efectua următoarele:

■ Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Notificare locaţie.

■ Vizualizaţi locaţia curentă din reţea la care este conectat computerul Mac.

Vizualizarea setărilor caracteristicii Notificare locaţie

1 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat.

2 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

3 Pe rândul Notificare locaţie, faceţi clic pe pictograma pentru setări.

În fereastra Notificare locaţie se afişează locaţia curentă din reţea la care este conectat
computerul Mac.

Dezactivarea sau activarea caracteristicii Detectarea
locaţiei pe Mac

Caracteristica Notificare locaţie vă permite să configuraţi setările caracteristicii Blocare
conexiune pentru fiecare reţea la care se conectează computerul Mac. În mod implicit, reţeaua
la care este conectat computerul Mac când instalaţi produsul Norton este clasificată drept De
încredere. Când conectaţi computerul Mac la reţele mai slabe sau mai vulnerabile, produsul
Norton le clasifică drept Neautorizate. Totuşi, dacă sunteţi de părere că o reţea este sigură
şi de încredere, puteţi schimba clasificarea acesteia la De încredere.

Puteţi dezactiva sau activa caracteristica Notificare locaţie din fereastra Avansat.

Dezactivarea sau activarea caracteristicii Notificare locaţie

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Firewall.

4 În rândul Detectarea locaţiei, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.
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Exportul setărilor caracteristicii Blocare conexiune
pentru o locaţie din reţea

Puteţi exporta setările locaţiei din reţea utilizând fereastra Export. Puteţi utiliza opţiunea Export
de sub meniul Fişier din bara de meniu a produsului Norton. Produsul Norton exportă setările
locaţiei din reţea în format de fişier .npfx.

Puteţi utiliza următoarele opţiuni pentru a exporta setările locaţiei din reţea:

Vă permite să exportaţi toate setările locaţiei din
reţea selectate

Se exportă toate setările

Vă permite să exportaţi doar setările necesare ale
locaţiei din reţea selectate. Opţiunile dvs. sunt
următoarele:

■ Blocare aplicaţie
■ Blocare conexiune
■ Aplicaţii
■ Servicii şi porturi
■ Zone
■ Vulnerability Protection

Se exportă doar aceste setări

Vă permite să adăugaţi o parolă pentru a proteja
fişierul exportat.

Se protejează prin parolă setările exportate

Notă: Puteţi utiliza caseta de selectare Se protejează prin parolă setările exportate pentru
a proteja setările exportate ale locaţiei din reţea.

Puteţi importa mai târziu setările salvate pentru a le vizualiza sau pentru a le aplica pe un alt
computer pe care este instalat produsul Norton.

Exportul setărilor caracteristicii Blocare conexiune pentru o locaţie din reţea

1 În meniul Norton QuickMenu, faceţi clic pe Deschideţi Norton Security.

2 În bara meniului produsului Norton, faceţi clic pe Fişier > Export.

3 În fereastra Export, selectaţi opţiunea de export, după cum este necesar.

4 Faceţi clic pe Export.
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Opriţi activităţile din fundal când vă jucaţi jocuri sau
vizionaţi filme pe computerul Mac

Când efectuaţi sarcini importante, vă uitaţi la filme sau vă jucaţi în modul ecran complet, puteţi
seta Norton să nu mai trimită mesaje de alertă şi suspenda sarcinile de fundal care încetinesc
performanţele. Pentru aceasta, activaţi Modul silenţios.

Pentru a activa sau a dezactiva Modul silenţios

1 Porniţi Norton.

Dacă vedeţi fereastra My Norton, lângă Securitatea dispozitivului, faceţi clic pe
Deschidere.

2 În fereastra principală a produsului Norton, faceţi clic pe Avansat sau Setări.

3 În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Setări de produs.

4 În rândul Mod silenţios, trageţi de comutator în poziţia Dezactivat sau Activat.
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Cum să găsim soluţii
suplimentare

Acest capitol include următoarele subiecte:

■ Cum să găsiţi cheia de produs sau codul PIN pe Mac

■ Pentru a verifica tipul de cont de utilizator Mac

■ Dezinstalaţi securitatea dispozitivului de la Norton pe Mac

Cum să găsiţi cheia de produs sau codul PIN pe Mac
Acest articol vă ajută să găsiţi cheia de produs sau codul PIN necesar pentru activarea sau
reînnoirea produsului dvs. Norton:

■ Cheia produsului : este un şir alfanumeric format din 25 de caractere, afişate în grupuri
de câte cinci caractere fiecare, separate prin cratime, de care aveţi nevoie pentru a reînnoi
abonamentul Norton.

Furnizorul dvs. de servicii poate trimite codul PIN la adresa dvs. de e-mail înregistrată. În cazul
în care nu vedeţi e-mailul, verificaţi folderul Spam sau Junk. Dacă încă nu puteţi localiza codul
PIN, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

■ Dacă produsul a venit preinstalat, cheia de produs poate fi stocată deja în produs. Trebuie
doar să înregistraţi produsul cu contul dvs. NortonLifeLock. Odată înregistrat, puteţi găsi
cheia de produs autentificându-vă în contul dvs. Anumiţi producători pot furniza cheia de
produs pe un card de activare. Pentru orice problemă legată de dispozitivul dvs., contactaţi
producătorul.

■ În cazul în care aţi achiziţionat produsul Norton de pe un site web al unei părţi terţe, cheia
de produs se află în e-mailul de confirmare a comenzii. Dacă nu găsiţi e-mailul în căsuţa
poştală, verificaţi folderul Spam sau Junk.
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■ Dacă aţi primit un card de produs, atunci cheia este imprimată pe card, împreună cu
instrucţiuni despre modul de utilizare.

■ Dacă aţi achiziţionat un card Norton de la un magazin de comerţ cu amănuntul, cheia de
produs este imprimată pe spatele cardului Norton.

Pentru a verifica tipul de cont de utilizator Mac
Un cont de utilizator defineşte acţiunile pe care le poate efectua un utilizator pe un computer
Mac. Puteţi crea următoarele tipuri de conturi de utilizator pe computerul Mac:

■ cont de administrator

■ cont standard

■ cont gestionat

Fiecare cont are diverse privilegii. Contul de administrator vă oferă acces la toate zonele
computerului Mac, la instalarea şi actualizarea software-ului, la crearea şi întreţinerea altor
conturi de utilizator.

Dacă nu ştiţi ce tip de cont de utilizator aveţi, îl puteţi verifica în System Preferences.

Pentru a verifica tipul de cont de utilizator Mac

1 În meniul Apple, faceţi clic pe System Preferences.

2 Faceţi clic pe Users & Groups.

3 În partea stângă a ferestrei Users & Groups, vizualizaţi numele şi tipul contului dvs.

Dezinstalaţi securitatea dispozitivului de la Norton
pe Mac

Pentru a dezinstala Norton, trebuie să cunoaşteţi numele de utilizator şi parola aferente contului
de administrator.

După ce dezinstalaţi Norton, trebuie să reporniţi computerul Mac.

Notă: Pentru asigurarea unei protecţii continue, Norton vă recomandă să menţineţi aplicaţia
pentru securitatea dispozitivului de la Norton instalat pe computerul dvs. Mac.

Dezinstalaţi securitatea dispozitivului de la Norton folosind meniul produsului Norton

1 În bara de meniu a computerului Mac, faceţi clic pe pictograma Norton, apoi faceţi clic pe
Deschidere Norton.

2 În meniul Norton, faceţi clic pe Norton > Dezinstalare Norton Security.
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3 În fereastra care apare, faceţi clic pe Dezinstalare.

4 Efectuaţi una dintre următoarele, în funcţie de versiunea dvs. de macOS:

■ Dacă aveţi macOS 10.15.x (Catalina) sau o versiune ulterioară, tastaţi parola contului
dvs. de administrator Mac, apoi faceţi clic pe OK pentru a permite Norton să elimine
extensia sistemului.

■ Dacă aveţi macOS 10.14.x (Mojave) sau o versiune anterioară, tastaţi parola contului
dvs. de administrator Mac, apoi faceţi clic pe Expert de instalare.

5 Faceţi clic pe Repornire acum.

Dezinstalaţi manual securitatea dispozitivului de la Norton

Notă: Înainte să urmaţi paşii de mai jos, asiguraţi-vă că închideţi aplicaţia Norton, dacă este
deja deschisă.

1 Pe Mac, faceţi clic pe pictograma Finder

din dock, apoi faceţi clic pe Aplicaţii în panoul din stânga, sub secţiunea Favorite.

2 Găsiţi pictograma aplicaţiei Norton şi trageţi-o în Coşul de gunoi.

3 Efectuaţi una dintre următoarele, în funcţie de versiunea dvs. de macOS:

■ Dacă aveţi macOS 10.15.x (Catalina) sau o versiune ulterioară, faceţi clic pe
Continuare pentru a permite Norton să elimine extensia sistemului.

■ Dacă aveţi macOS 10.14.x (Mojave) sau o versiune anterioară, mergeţi la pasul 4.

4 Când vi se solicită, tastaţi parola contului de administrator, apoi faceţi clic pe OK.

5 În fereastra care apare, faceţi clic pe Dezinstalare.

6 Când vi se solicită, tastaţi parola contului de administrator, apoi faceţi clic pe Install
Helper.

7 Faceţi clic pe Repornire acum.
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