
1 – A Windows Hello használatához különleges hardverek szükségesek, beleértve az ujjlenyomat-olvasót, a megvilágított IR-érzékelőt vagy az egyéb biometrikus érzékelőket. A Windows Hello hitelesítő adatok/kulcsok hardveralapú védelméhez TPM 
1.2 vagy újabb verziójú szükséges. Ha nincs TPM, vagy nincs konfigurálva, a hitelesítő adatok/kulcsok szoftveralapú védelmet kapnak. | 2 – A kísérő eszközöket Bluetooth-on keresztül párosítani kell a Windows 10 PC számítógépekkel. A Windows 
Hello kísérő eszközök használatához, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak a Windows Hello hitelesítő adatokkal való munkát, Pro vagy Enterprise kiadásban, azon a Windows 10 operációs rendszert futtató asztali számítógépen , amelyikbe be 
vannak jelentkezve. | 3 – Az Azure Active Directory szolgáltatásra való külön előfizetés szükséges. | 4 – A TPM-alapú kulcsvédelemhez a TPM 1.2-es vagy újabb verziója szükséges. | 5 – A Windows Information Protection, korábban Enterprise Data 
Protection (EDP) használatához a Mobile Device Management (MDM) vagy a System Center Configuration Manager telepítése szükséges, a beállítások kezelésére.  Az Active Directory megkönnyíti a kezelést, de telepítése nem feltétlenül szükséges.

A Windows 7 az eddigi legsikeresebb és legelterjedtebb operációs rendszer a Microsoft történetében. Mindamellett, hogy megfelelően kiszolgálta igényeinket 
az utóbbi öt évben, valójában nem kínál olyan szintű védelmet, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni a mindannyiunkat érintő új 
biztonsági fenyegetésekkel. Habár harmadik felektől származó termékek használatával több rétegű védelmet alkalmazhatunk, jusson eszünkbe, hogy minden 
szervezet, amelyről a hírekben olvasunk, ugyanezt tette, és ez nem volt elegendő. 

Ezek a modern kihívások új platformot igényelnek. Az alábbi leírásból megtudhatja, hogy a Windows 10 mely vonatkozásaiban biztosítja ezt a platformot.

Egyre sikeresebbek a felhasználók jelszavainak megszerzésére 
irányuló adathalász támadások. 

A manapság kapható többtényezős megoldások, például az 
intelligens kártyák gyakran csak nehézkes és költséges módon 
helyezhetők üzembe.

A „Pass the Hash” támadások lehetővé teszik, hogy az internetes 
támadók ellopják az azonosítókat, áthaladjanak a hálózaton, és 
megkerüljék az észlelő funkciókat.

A biztonsági kockázat miatt a felhasználók saját eszközei korlátozott 
hálózati hozzáféréssel rendelkeznek. 

A Windows Hello egy könnyen használható és telepíthető, többtényezős, 
a jelszavak helyettesítésére szolgáló megoldás, mely biometrikus adatokat* 
és egyéb tényezőket használ a hitelesítéshez.*(Mandiant, 2016)

A Windows Hello kísérő eszközök², például a csuklópántok, okosórák, 
telefonok stb. lehetővé teszik a felhasználók számára a Windows 10 
rendszerű számítógépbe való gyors bejelentkezést és az üzleti erőforrások 
hitelesítését jelszó nélkül. 

A Credential Guard biztosított, hardverszinten izolált tárolóban tartja 
a felhasználói hozzáférést vezérlő jogkivonatokat (pl.: NTLM Hash), 
megvédve azokat a lopástól és az illetéktelen használattól.

A Microsoft Azure Active Directory³ átfogó, felhőalapú azonosító- 
és hozzáférés-kezelési megoldást kínál.

A BitLocker opcionálisan konfigurálható lemeztitkosítást 
tesz lehetővé.

A véletlen adatszivárgás megelőzéséhez további, gyakran 
harmadik felek által biztosított funkciókra van szükség.

Az információvédelem a biztonság érdekében gyakran negatív 
hatást fejt ki a felhasználói élményre, amely nehézkes 
alkalmazhatósághoz, valamint az asztali és mobileszközökön 
való eltérő használathoz vezet.

A BitLocker ⁴ egy magas szinten továbbfejlesztett, kiválóan kezelhető, 
számos új eszközön automatikusan biztosított szolgáltatás.

A Windows 10 Windows Information Protection⁵ (WIP) megkönnyíti 
az üzleti adatok hatékony védelmét. A WIP az Ön által meghatározott 
irányelvek alapján kezeli a felhasználók és alkalmazások hozzáférését a 
védett adatokhoz. Segítségével hatékonyan, a felhasználói élmény 
csökkentése nélkül védheti meg az adatait, akárhol is legyenek tárolva 
a készülékein.

A platform biztonsága teljes mértékben attól függ, hogy a 
szoftverek önmagukban milyen teljesítményre képesek, és ha 
már megfertőződött a rendszer, semmilyen biztosíték nincs arra, 
hogy a védelmi eszközök illetéktelen módosítástól mentesen el 
tudják látni feladatukat.

A kártékony szoftverek elrejtőzhetnek a hardvereken vagy 
magán a rendszeren belül, és ha ezek már veszélybe kerültek, 
nincs megbízható megoldás az integritás ellenőrzésére.

Ha a támadók kernelszintű irányítást szereznek a számítógép 
fölött, a rendszer legnagyobb részéhez hozzáférhetnek.

A hardveralapú biztonság és az általa kínált megbízhatósági szint
segít fenntartani és ellenőrizni a hardverek és a rendszer integritását.

A UEFI Secure Boot  segítségével megelőzhető, hogy a kártékony 
szoftverek beágyazódjanak a hardverekbe, vagy az operációs rendszer
előtt elinduljanak. A Trusted Boot lehetővé teszi az operációs rendszer 
többi része integritásának megőrzését.

A Hypervisor technológiával működő virtualizáció-alapú biztonság (VBS) 
a legfontosabb Windows-folyamatokat egy biztosított végrehajtási 
környezetbe helyezi át, amely segít megelőzni az illetéktelen behatolásokat, 
ha a Windows kernel maga már visszafordíthatatlanul károsodott. A 
Windows 10 rendszerben a VBS olyan szolgáltatásokat kínál, mint a Device 
Guard, a Credential Guard, a Virtual TPM vagy a biometrikus képességeket 
biztosító Windows Hello, melyek nagyfokú védelmet nyújtanak a kártékony 
szoftverek, hackereszközök és betörések ellen.
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Az operációs rendszerhez való legtöbb illetéktelen hozzáférést 
a böngészőből indítják, és olyan gyorsan lefuttatják, hogy a 
felhasználónak és az informatikai rendszernek nem marad ideje 
reagálni. 

Minden alkalmazás megbízhatónak tekintendő mindaddig, amíg a 
rendszer meg nem állapítja, hogy veszélyes, vagy amíg kifejezetten 
nem blokkolja az adott alkalmazást. Mivel naponta több mint 300 000 
új fenyegetés jelentkezik, a kártékony programok észlelésen keresztül 
történő letiltása nem oldja meg a problémát.

A csomag vírusirtót nem tartalmaz, így további szoftver telepítésére 
van szükség.

A hálózati behatolások átlagban 200 napig észrevétlenek maradnak**. 
Az észlelést követően a vállalatoknak nem, vagy csak nagyon kevés 
információ áll rendelkezésére a behatolás forrását illetően.
**(AV Test - The Independent IT Security Institute , 2015) 
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-8/december- 
2015/microsoft-windows-defender-4.8-154547/ 

A Microsoft Edge védőfal-technológiát alkalmaz a böngészőnek az 
operációs rendszertől és a beépülő moduloktól (pl. Flash) való 
elszigetelésére. Ennek köszönhetően illetéktelen hozzáférés esetén 
az operációs rendszer nem károsodik.

A Device Guard ellenőrzi az alkalmazások jogosultságait futtatás
előtt, teljes körű alkalmazászárolással biztosítva védelmet. 

A Windows Defender vállalati szintű vírusirtó-támogatást kínál, 
és az iparági vírusirtótesztek eredményei alapján 99,8%-os észlelési 
biztonságot nyújt.²

A Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) lehetővé 
teszi a Windows vállalati ügyfelei számára a hálózatukon belül felmerülő 
fenyegetések és illetéktelen hozzáférések észlelését, vizsgálatát és 
elhárítását. Az összes vírusirtóval (AV) kompatibilis, azokkal párhuzamosan 
futtatható Windows Defender ATP folyamatosan frissül, és segíthet 
csökkenteni a költségeket. 
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