
Porovnanie bezpečnostných funkcií 
systémov Windows 7 a Windows 10

Systém Windows 10 je vyrobený aby chránil pred modernými hrozbami
Windows 7 bol najúspešnejší a najrozšírenejší operačný systém v histórii spoločnosti Microsoft. Aj keď počas uplynulých piatich 
rokov slúžil dobre, realita je taká, že už neponúka takú úroveň ochrany, aby mohol čeliť novým bezpečnostným hrozbám, 
ktoré nás všetkých ohrozujú. Aj keď je možné pridať ochranné vrstvy prostredníctvom produktov tretích strán, je nutne mať 
na pamäti, že všetky tie spoločnosti o problémoch ktorých ste sa mohli dozvedieť z medií, to urobili tiež – a nestačilo to.

Moderné výzvy vyžadujú novú platformu. Tu sú niektoré spôsoby, ktorými systém Windows 10 túto platformu poskytuje.

OCHRANA 
IDENTITY

Dnešné viacfaktorové riešenia sú často ťažkopádne 
a ich nasadenie je nákladné.

Microsoft Passport je jednoducho použiteľná a jednoducho 
nasaditeľná viacfaktorová alternatíva hesla.

Útoky typu phishing na užívateľské heslá sú stále 
úspešnejšie.

Windows Hello pre bezpečnejší spôsob prístupu 
k zariadeniam, službe Microsoft Passport, aplikáciám, 
dátam a online zdrojom využíva biometriku.*

Úspešné útoky typu Hash umožňujú útočníkom kradnúť 
identity, pohybovať sa naprieč sieťami a vyhýbať sa 
odhaleniu.

Funkcia Microsoft Azure Active Directory poskytuje 
komplexné riešenie pre správu identít.

OCHRANA DÁT BitLocker voliteľne ponúka konfigurovateľné 
šifrovanie disku.

BitLocker je významne vylepšený, vysoko spravovateľný 
a môže byť automaticky poskytnutý na väčšine nových zariadení.

Prevencia straty dát (Data loss prevention (DLP)) 
vyžaduje použitie dodatočného softvéru a často 
aj schopností tretej strany.

Funkcia Enterprise Data Protection sa zameriava na potreby 
DLP vrátane hlboko integrovanej separácie dát a kontajnerizácie 
riešenia a poskytuje šifrovanie na úrovni súborov.

DLP riešenia často znižujú požívateľský komfort 
v záujme bezpečnosti, čo má za následok nízky stupeň 
adopcie a nevyrovnaný používateľský komfort medzi 
desktopom a mobilnými zariadeniami.

Funkcia Enterprise Data Protection poskytuje vyrovnaný 
používateľský komfort naprieč mobilnými zariadeniami 
a desktopom a je integrovaná vo funkciách Azure Active 
Directory a Rights Management Services.

ODOLNOSŤ VOČI 
HROZBÁM

Všetky aplikácie sú dôveryhodné, dokiaľ nie je 
rozhodnuté, že znamenajú hrozbu alebo nie sú 
explicitne zablokované.

Funkcia Device Guard ponúka ochranu desktopu 
ktorá je podobná zamknutiu na mobilnej platforme 
(úplné zamknutie aplikácie).

S viac ako 300 000 hrozbami za deň je blokovanie 
prostredníctvom detekcie (blokovanie pri zistení 
závadnosti) stratený boj.

S funkciou Device Guard musí každá aplikácia pred tým 
než jej bude umožnený beh najprv sama dokázať, že je 
dôveryhodná.

Windows poskytuje množstvo obranných riešení, ale 
príliš veľa malvérových hrozieb napadá používateľov 
skôr, ako ich antivírusové riešenia založené na detekcii 
môžu zachytiť.

Funkcia Device Guard poskytuje najvyššiu schopnosť 
odolávať malvéru, akú spoločnosť Microsoft kedy vydala 
pre desktopové počítače.

BEZPEČNOSŤ 
ZARIADENIA

Bezpečnosť platformy je založená na tom, čo dokáže 
softvér sám a v prípade infekcie nie je záruka, že obrana 
systému splní svoju úlohu a zostane bez infekcie.

Bezpečnosť založená na hardvéri a úrovniach dôvery 
ponúka pomoc pri udržovaní a overovaní hardvérovej 
a systémovej integrity.

Malvér sa môže skryť v hardvéri alebo v samotnom 
operačnom systéme a integrita – ak raz bola 
kompromitovaná – sa už nedá znova overiť. 

Funkcia UEFI Secure Boot pomáha predchádzať malvéru, 
aby sa začlenil do softvéru alebo sa spúšťal pred operačným 
systémom. Dôveryhodné bootovanie pomáha udržovať 
integritu zvyšku operačného systému.

*Windows Hello vyžaduje špecializovaný hardvér, vrátane čítačky odtlačkov prstov, osvetleného infračerveného senzora alebo ďalších biometrických senzorov.
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