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Ръководство за потребителя 

 
1. Главен панел 

 

В главния панел чрез голяма икона и бар е 
обявено защитното ниво на компютъра ви, а 
под него има три основни области на 
сигурността и индикатор за статуса на вашия 
лиценз. 
Security Summary: чрез избора на това меню 

излиза нов прозорец, показващ  
Security Report  
Parental Controls:  
System Tuner: 
Subscription: 

 

2. Security Reports 

 

В Security Reports могат да се видят подробни 

справки с графичен интерфейс за брой вируси, 
уеб заплахи и spyware за период от време. 
Чрез избиране на View detailed logs могат да 

бъдат видяни справки за всички спряни запрахи 
зарпределени по категории: 
Last Scan 
Viruses 
Spyware 
Browser Cookies 
Web Threats 
Data Thief Prevention 
Updates 
Secure Erase 
WIFI Advisor 
System Tuner 
Parental Controls 
Network 
Unauthorized Change Prevention 

Тези логове могат да бъдат и записвани чрез 
натискане на бутона export 



 

3. System Tuner  

 

Услугата на  System Tuner може да ви 

помогне при възстановяване на дисково 
пространство, може да направи стартирането 
на Microsoft® Windows® по-бързо, да изчиства  
вашите истории от instant messaging 
програмите и да оптимизира 
производителността на компютъра ви. Можете 
дори да настроите автоматично подобрение 
на работата на компютъра ви и да направите 
работата му по-гладка и безпроблемна. 
Повече информацич от линка: 
What is System Tuner? 

  

4. Parental Control – родителски контрол  

 

Услугата за родителски контрол (Parental 
Controls ) ви възможността да определите как 

хората да използват Интернет от този 
компютър. Можете да предотвратите 
определени категории сайтове да бъдат 
отваряни, може да бъде ограничен достъпа на 
интернет за определен брой посещения на 
ден. Можете също така да създаде правила, 
които важат само за определен човек, който 
влиза в този компютър. 

 Подробно описание на настройките и 
възмовностите по-долу 



 

5. Tools - инструменти 

 

От бутона Tools на главния екран можете да 

достъпите: 
 
Parental Controls 
System Tuner 
Secure Erase 
Data Thief Prevention 
Trend Micro Vault 
Free Tool Center 

 

6. Parental Control - настройки 

 

При избор на Parental Controls от главния 
екран или след натискане на бутона Tools се 

достъпва Въвеждащия екран за настройки на 
услугата за родителски контрол. 



 

7. Parental Control - настройки  

 

Започване  

Първият път, когато се опитате да използвате 
функцията за родителски контрол, ще бъдете 
попитани дали да бъде отразена настройката за 
всички отделни Microsoft Windows 
потребителски акаунти на компютъра. Чрез 
създаването на отделно профили за децата си, 
можете да конфигурирате различни правила за 
тях и всеки Windows потребителски акаунт. В 
противен случай същите правила ще важат за 
всички с помощта на компютър. 
Независимо дали сте или не сте създали 
отделни потребителски акаунти, за родителски 
контрол ще ви преведе през процеса на 
създаване на правила за тази защита. 

  

8. Parental Control - настройки  

 

Настройка на филтри за достъп 

Услугата за родителски контрол (Parental 

Controls) ви позволява да филтрирате 

различните категории сайтове на базата на три 

възрастови групи: 3-7 (дете), 8-12 (Pre-

тийнейджър) и 13-17 (тийнейджър). Списъкът 

по-долу показва кои специфични категории са 

блокирани по подразбиране за всяка 

възрастова група. 



 

9. Parental Control - настройки  

Възраст  Блокирани категории  

 3-7 години Всички категории са блокирани за вашето дете. 

 8-12 години 

Съдържание за възрастни 

 еротични / сексуални 

 гей / лесбийка 

 интимно облекло / бански 

 голотата 

 порнография 

 сексуално образование 

Спорни теми 

 аборт 

 криминални 

 култ / окултни 

 наркотици 

 насилие / омраза / расизъм 

 оръжие 

Комуникация или медия 

 hacking / proxy избягване 

 запознанства 

 социални мрежи 

Пазаруване и развлечения 

 алкохол / тютюн 

 търгове 

 хазарт и залагане 

13-17 години 

Съдържание за възрастни 

 еротични / сексуални 

 голотата 

 порнография 

Спорни теми 

 криминални 

 наркотици 

 насилие / омраза / расизъм 

Комуникация или медия 

 hacking / proxy избягване 

Пазаруване и развлечения 

 алкохол / тютюн 

 хазарт и залагане 

Можете да добавяте или премахвате категории за всяка възрастова група, просто като на отбележите до всяка една от 
категориите в списъка. 

 

  

10. Parental Control - настройки  

 

Можете да зададете интервал от време, в 
което да бъдат валидни правилата и 
ограниченияата за достъп 



 

11. System Tuner - настройки  

 

System Tuner оптимизира работата на 

компютъра ви и помага за защитата на личната 
информация в Интернет. Преди да направите 
някакви промени, System Tuner ще архивира 

вашите системни настройки. 

  

12. System Tuner - настройки  

 
 
 
 
 

Какви предимства ви дава System Tuner? 
System Tuner може да предложи следните 

подобрения на вашия компютър: 

 Disk space — System Tuner проверява за 

възстановимо дисково пространство в кошчето, и 
на други места. Можете да използвате 
възстановяване на  пространството и за 
съхранение на повече програми и файлове. 

 Startup programs —Повечето компютри имат 

програми и услуги, които се стартират 
автоматично, когато Windows ™ стартира. Много от 
тези програми и услуги, включително софтуер за 
сигурност, трябва да остане в паметта за вашата 
по-бърза работа. Въпреки това, компютри с 
ограничена памет, които стартират прекалено 
много програми могат да бъдат бавни или да 
блокират. System Tuner може автоматично да 

намери и да изтриете автоматично настройките за 
стартиране на вече липсващи файлове, за да 
предотвратите проблеми при стартирането. Ако 
внимателно се разбере как работи Windows, 
можете да изберете да премахнете и други 
настройки за автоматично стартиране.  

 System registry —-системния регистър съдържа 

всичките Windows и програмни настройки. 
Неизползваните, счупени или невалидни записи 
объркват регистъра и могат да повлияят на 
стабилността на вашия компютър и работата му. 
Понякога те дори могат да попречат на 
инсталирането на приложения или Windows ™. 
Система тунер може да намери и премахне 
ненужни записи в системния регистър. 

 Internet privacy — уеб сайтовете използват 

малки текстови файлове, наречена "бисквитки", за 
да ви предоставят персонализирано съдържание и 
услуги. Историяата на вашият браузър ви 
позволява лесно да преразглеждате сайтовете. 
Въпреки това, някой може да използва тази 
информация за идентифициране на вашия 
компютър и анализира това, което гледате в 
интернет. За да защитите личните си данни, 



система за тунер можете да изтриете "бисквитките" 
и вписването в историята на браузъра. 

   Software histories – тази услуга е да 

предотврати шпионски софтуер да събира 
информация за вашия компютър и система.  
System Tuner можете да изтрие списъци с 

файлове наскоро открит от Windows, Microsoft ® 
Office софтуер, мултимедийни плейъри, Windows 
търсене и други програми. Тя може да изтриете 
списъци с файлове или програми, наскоро 
отворени от Windows бутон менюто "Старт". 

 Instant messaging privacy – Услугата спомага 

поддържането на личността в интернет 
пространтвото, System Tuner може да премахне 
чат история, списък на изтеглените файлове, 
регистри на операциите, както и друга 
информация, създадена с помощта на Windows 
Live (MSN) Messenger, AOL Instant Messenger (AIM) 
и Yahoo! Messenger. 

13.  Secure Erase - сигурно изтриване  

 

Когато изтриете даден файл, Microsoft Windows 

само премахва информацията в директорията, 

използвана за да го намерите. Действителните 

данни все още остава на вашия хард диск и 

евентуално на разположение на някой, с 

инструменти за възстановяване. 

След включване на тази функция, маркирайте 

радио бутона, за да посочи какво е нивото на 

сигурност, което искате от Secure Erase. 

 Бързо Изтриване - ще заменят нежеланите 

файлове с произволни данни, така че никой не 

може да ги отвори отново. 

 Постоянен Изтриване -  на файлове може да се 

замести с произволни данни, седем пъти за 

допълнителни спокойствие, и отговаря на 

федералното правителство на САЩ стандарти за 

сигурността на данните. 

Можете да се възползвате от тази функция, 

кликнете с десен бутон всеки файл и изберете 

Delete with Secure Erase вариант. 

14. Data Theft Prevention – предотвратяване на кражба  

 

Data Theft Prevention 

 Предотвратява кражба на номера на 
кредитни карти, пароли, адреси за електронна 
поща и други чувствителни данни от хакери и 
шпионски софтуер. 

 



 

15.  Data Theft Prevention – предотвратяване на кражба  

 

 При откриването на опит за изпращане на 

защитена информация в Интернет, независимо 

дали към уеб страница, по електронна поща или 

чрез съобщение, трафика на такава информация 

може да се блокира автоматично. 

Data Theft Prevention наблюдава HTTP трафика 

(портове 80, 81, 8080, както и всички прокси 

сървър, които сте конфигурирали в Microsoft ® 

Internet Explorer ® настройки), но не HTTPS 

трафик (криптирана информация не може да се 

филтрира). 

16. Trend Micro Vault – защита на файлове  

 

Trend Micro Vault помага в защитата на 

чувствителни файлове. Можете лесно да 

блокирате случаен достъп до файловете в 

защитен „трезор”, или запечатване на „трезора” 

напълно, ако компютърът е изгубен или 

откраднат. 

 

17. Trend Micro Vault – защита на файлове  

 

Trend Micro Vault изисква парола, за да отвори 

файловете в „трезора”. Той регулярно 
проверява онлайн дали сте обявили компютъра 
за изгубен или откраднат. Ако това се случи, 
Trend Micro Vault автоматично запечатва и 

спира достъпа до всичко в себе си, дори и ако 
някой има правилната парола. 



 

18. Главен панел – сканиране  

 

 
От главния панел мове да изберете три вида на 
сканиране: 

 Quick Scan – сканира само местата, на които 

най-често се крият заплахи. 

 Full Scan – сканира целия компютър 

включително външни устройства, с изклюяение на 
въняни мрешови устройства 

 Custom Scan – Сканира всияко в папката, която 

сте избрали 
 

19. Protection settings – настройки за защита  

 

Пазете вашия компютър защитени 

Вашият софтуер за сигурност анализира 
основната информация за всеки файл, който 
отваряте, записвате или изтегляне. За заплахи 
като вируси, той се опитва да премахне заплахата 
от заразения файл. Ако не можем да премахнем 
заплахата, изтрива заразения файл, заедно с тази 
заплаха. 

 Маркирайки Scan for threats when opening, 
saving, or downloading files откриването и 

изтриването на заплахите става автоматияно. 
Бъдете информирани, когато нещо важно се 
случва 

Важни предупреждения се появяват, когато 
защитния софтуер се справя с опасности и 
заплахи. 

Маркирайки Display a warning after detecting 

viruses, spyware, or suspicious behavior ще 

бъдете сигурни, че ще виждате тези съобщения. 

Настойка на автоматично сканиране 

Някои заплахи могат да останат скрити или 

пасивни в компютъра за дълго време, преди да 

действат. Вашият софтуер за сигурност може да 

намери и да спре подобни заплахи преди те да 

започнат да причинят неприятности. 

  Маркирайки Conduct a scheduled scan of the 

computer проверявате файловете и настойките 

за скрити заплахи. 

Използвайте списъка под квадратчето, за да 

изберете, кога да започне сканиране. Изберете 

време, когато обикновено не използвате 



компютъра си и според времето когато го 

включвате. Например по време за обяд в петък. 

Увеличете вашата защита 

Вашият защитен софтуер не само може да търси 
за заплахи във файлове и настройки, но и 
проверява за подозрително поведение на вашия 
компютър. 

 Маркирайки Check if programs try to make 
unauthorized changes to system settings that 
could threaten your security блокира 

подозрителни промени. Такива промени могат да 
доведе до отвличания (hijackings) в уеб браузър, 
нежелани и невъзможни за премахване уеб 
браузър ленти с инструменти, или намаляване на 
производителността на компютрите, наред с други 
проблеми. 

 Маркирайки Prevent programs on portable 
drives from launching automatically квадратчето 

блокирате програми, които се опитват да започнат 
да действат без ваше разрешение, когато 
включите USB устройство в компютъра. Flash 
памет или друг преносим USB дискове често 
включват определени видове програми, които 
стартира автоматично, така че те обикновено 
представляват заплаха, ако не са намерен. 

Ако имате силни притеснения относно 
сигурността, можете да вземете дори по-строги 
мерки срещу заплахи. 

 Маркирайки Check compressed files, such as 
ZIP files, during real-time scans квадратчето, за 

да проверите файловете с намален размер чрез 
техники за компресия на данни. Тези файлове 
обикновено завършва с ZIP или RAR разширение 
и изискват специална програма за "разопаковам", 
"отваря" или "декомпресиране" на съдържанието. 

 Маркирайки Automatically delete files that 
show any signs of a квадратчето, за да се 

отървете от всеки файл, който може да доведе до 
неприятности. Тази агресивна реакция може да 
премахне някои безвредни файлове, заедно с 
опасни такива, така че използвайте тази защита 
само при получаване на файлове или 
инсталиране на програми, които изглеждат 
рисковано. 

20. Protection settings – настройки за защита  

Trend Micro поддържа база данни на рискови 
сайтове, които имат история за предаване на 
злонамерен софтуер или подкрепа на онлайн 
измами.  Следвайте указанията по-долу, за да се 
предпазите от опасните сайтове. 

 Маркирайки Block potentially dangerous 
websites квадратчето за защита срещу заплахи в 

интернет автоматично. 

Изберете едно от трите нива на защита срещу 
интернет заплахи: 

Високо 

Предпазва от отваряне на сайтове, които 
представляват дори и малък, риск от предаване 
на вируси и шпионски софтуер. Тази настройка би 
могла да блокира безобидни сайтове, които може 
да са били заразени в миналото. 



 
Нормалната 
Блокира уеб сайтове, които имат характеристики, 
свързани с онлайн измами или които показват 
признаци на предаване на вируси и шпионски 
софтуер. Тази настройка също блокира 
нерейтинговани сайтове, които може да 
представляват заплаха. 

Ниска 

Само блокира сайтове категоризирани като 
опасни. Тези сайтове могат да пренесат вируси и 
шпионски софтуер или активно да подкрепят 
онлайн измами. 

 Маркирайки Display the Trend Micro Toolbar 
on supported web browsers квадратчето, за да 

направите Trend Micro Toolbar да проверява за 
рисковете в сигурността на уеб сайтове, които 
може да искате да отворите. Лентата с 
инструменти може автоматично да класирате 
безопасността на линковете, изброени в онлайн 
резултати от търсене. 

 Маркирайки Prevent Microsoft Internet 
Explorer from running malicious scripts on 
infected websites квадратчето, за да блокирате 
опасни софтуерни инжекции от хакерски атаки. 

 

21. Protection settings – настройки за защита  

 

За да бъдете в безопасност и да се пазите в 

интернет у дома или в движение, вие трябва да 

отбележи двете отметки. 

 Маркирайки Activate the Firewall Booster to 

enhance the protection given by the Windows 

Firewall квадратчето за конфигуриране на 

защитната стена на Windows, така че да могат да 

предложат по-добра защита срещу онлайн 

заплахи.  

 Маркирайки Display a warning when 

connected to potentially unsafe wireless 

networks or hotspots квадратчето, за да видите 

предупреждение, ако свържете към безжична 

мрежа, без надежден сигурност. 

Само защитени с парола безжични мрежи, се 

считат за безопасни. Безжичните мрежи, които 

пренасочват връзката без криптиране се считат за 

рискови. Безжичните мрежи, които не изискват 

аутентикация или валиден сертификат за 

сигурност са опасни. 



 

22. Protection settings – настройки за защита  

 

Вашият софтуер за сигурност може да ви 

предпази от връзки към опасни сайтове, 

изпратени чрез популярните чат програми. 

 Маркирайки Check for security risks in links 

to websites received via instant messaging 

programs квадратчето и след това позволи 

защитата за програми за изпращане на мигновени 

съобщения, които използвате. 
 

23. Protection settings – настройки за защита  

 

Ако използвате имейл софтуер на вашия 

компютър, можете да използвате тази функция, за 

да прихванат нежелани имейл съобщения. 

 Маркирайки Filter out unsolicited 

advertisements and other unwanted email 

messages квадратчето, за да активирате Trend 

Micro Anti-Spam лентата с инструменти в 

поддържани версии на Microsoft® Outlook®, 

Microsoft® Outlook® Express, and Windows Mail. 



 

24. Protection settings – настройки за защита  

 

Programs/folders 

Можете да използвате този списък  с изключение 

за ускоряване на сканиране, като игнорирате 

определени файлове или папки, които вече се 

считат за безопасни. 

25. Protection settings – настройки за защита  

 

 Щракнете върху бутона Add (Добави), за да 

отворите прозореца за избор на файл или папка 
и да добашите къмв списъка. Можете да 
добавите един файл или папка в даден момент. 
  

 Можете да използвате бутона Remove 
(Премахване) след маркиране на отметката до 
поне едно нещо в списъка. 



 

26. Protection settings – настройки за защита  

 

Websites 

Можете да използвате този списък с изключенич, 

за да определите уебсайтовете, които или винаги 

или никога няма да бъде блокирани при отваряне. 

27. Protection settings – настройки за защита  

 

 Щракнете върху бутона Add (Добави), за да 

отворите прозореца за избор на сайт, който да 
добавите в списъка. След като въведете адрес, 
изберете дали да бъде блокиран или да му 
вярвате чрез избор от падащото меню. 
 

 Може да кликнете върху бутона Remove 

(Премахване) след като маркирате отметката до 
поне едно нещо в списъка. 



 

28. Protection settings – настройки за защита  

 

Wireless connection 

Всяка безжична мрежа, определена като рискова 

или опасна и вие сте решили да се доверите, ще 

се появи в този списък с изключения. Ако 

промените решението си относно доверието към 

една от мрежите, просто маркирайте отметката до 

него и кликнете върху бутона Remove( 

Премахване). 

29. Protection settings – настройки за защита  

 

Вашият софтуер за сигурност може да стартира 
драйвери и услуги постепенно, за да помогне на 
вашия компютър да работи възможно най-бързо, 
или да ги заредите всички незабавно, за да 
предостави най-висока сигурност, колкото е 
възможно по-скоро. 
  Изберете допълнителна сигурност (Extra 
Security), ако Ви е грижа за защита на компютъра 

до колкото е възможно  и колкото може по-бързо. 
Може би трябва да изчакаме още малко за 
Microsoft Windows да се стартира при стартиране 
на компютъра. 
  Изберете Допълнителна производителност 
(Extra Performance) ако предпочитате да се 

избегне всяко забавяне, причинено от вашия 
софтуер за сигурност при стартиране на 
компютъра. Повечето програми за сигурност се 
зареждат само след като Microsoft Windows 
завърши стартирането. 

  Ако не знаете коя опция да изберете, 
изберете балансирана защита (Balanced 
Protection), за да получите необходимата ви 

защита, без да жертвате производителност. 



 

30. Protection settings – настройки за защита  

 

Ако компютърът ви се свързва с интернет през 

прокси сървър, можете да зададете настройките 

на прокси сървър на този екран. 

Маркирайте Use a proxy server to access the 

Internet (Използвайте прокси сървър за достъп до 

интернет) и конфигурирайте настройките. 

 Use Internet Explorer proxy settings 

(Използване на Internet Explorer прокси настройки) 

Ако можете успешно да разглеждате уеб 

страниците с Internet Explorer (или не знаете 

настройките на прокси сървъра), изберете тази 

опция. 

 Enter the necessary proxy settings (Въведете 

необходимите настройки за прокси) 

Ако знаете настройки на вашия прокси сървър, 

изберете тази опция и въведете необходимата 

информация. 

 Use an automatic configuration script 

(Използване на автоматичен скрипт за 

конфигурация) Ако прокси сървър използва скрипт 

или Proxy Auto-конфигурация (PAC) на файла, 

постави конфигурация място скрипт или URL в 

полето (като http://FQDN/proxy.pac). 

31. Protection settings – настройки за защита  

 

Trend Micro Smart Protection Network ™ 

автоматично съпоставя информация за рисковете 

към сигурността, намерена на милиони компютри 

по целия свят. Колкото повече хора участват, 

толкова по-ефективна става тази мрежа. 

Забележка: Не се събира или споделя лична 

информация 

Маркирайте Share threat information with 

Trend Micro (Споделете информация за заплаха с 

Trend Micro) отметката, за да помогнете на Trend 

Micro да Ви защитава по-добре. 

 



 

32. Protection settings – настройки за защита  

 

Паролата предпазва достъп до настойките на 
софтуера за сигурност. След като зададете 
парола, всеки, който иска да затвори или 
деинсталира софтуера за сигурност трябва да 
предостави правилната парола. 
Активиране на паролата 

1. На главната конзола, натиснете бутона Settings. 
2. Под Other Settings, натиснете Password. 
3. Маркирайте Enable password protection to 
prevent authorized change квадратчето, за да 

зададете парола. 
4. Въведете имейл адрес, на който искате парола 
изпратени, ако го я забравите. 
5. Въведете парола в полето Password 

(разпознава малки и главни букви). 
6. Повторете същата парола в полето Confirm 
password. 

33. Protection settings – настройки за защита  

 

 

Достъп с парола се изисква при настройски в: 

 Parental Controls 

 Trend Micro Vault 

 Data Thief Prevention 

 


