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POZNÁMKA: 
Cieľom tohto dokumentu je priblížiť, ako zabezpečiť bezpečnejšie 
používanie operačného systému Windows XP, pre ktorý bolo poskyto-
vanie podpory a aktualizácií zo strany spoločnosti Microsoft ukončené 
8. apríla 2014, až do tej chvíle, keď bude možná jeho výmena za novšiu 
a bezpečnejšiu verziu operačného systému.

Tento dokument vysvetľuje, ako je možné zvýšiť úroveň bezpečnosti 
novej inštalácie systému Windows XP, avšak uvedené odporúčania by 
nemali byť interpretované ako inštrukcie, pomocou ktorých je možné 
zaistiť si rovnako bezpečný systém ako v prípade novších verzií Win-
dows. Takýto výsledok nie je možné dosiahnuť iným spôsobom ako 
nainštalovaním novšej verzie systému Windows.

Žiaden bezpečnostný softvér tretej strany, nech už by bol akokoľvek 
efektívny, nedokáže zastúpiť pravidelné bezpečnostné aktualizácie 
poskytované výrobcom daného operačného systému alebo aplikácie. 
Cieľom tohto dokumentu je ponúknuť odporúčania, ako udržať čo mož-
no najvyššiu úroveň zabezpečenia operačného systému Windows XP až 
do tej chvíle, keď bude možné nahradiť ho novšou verziou.
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Úvod
Windows XP je pravdepodobne najviac presláveným operačným systémom 
spoločnosti Microsoft. Na trh bol uvedený v roku 2001, len rok po vydaní systému 
Microsoft Windows 2000, pričom jeho cieľom malo byť vyriešenie vtedajšej situácie, 
keď spoločnosť Microsoft vydávala samostatné operačné systémy pre bežných 
zákazníkov (vychádzajúc zo systému Windows 95) a pre podniky (vychádzajúc 
zo systému Windows NT). Windows XP v sebe spájal spoľahlivosť jadra systému 
Windows NT s multimediálnym podsystémom známym z Windows 9x, a tak sa mal 
stať jednotným operačným systémom použiteľným na prácu i zábavu.

Ako sa spoločnosti Microsoft podarilo naplniť víziu, s ktorou systém Windows XP 
v roku 2001 uviedla na trh? Naše štatistiky ukazujú, že v apríli 2014 bol Windows XP 
nainštalovaný na približne 30 % zo všetkých stolových počítačov našich zákazníkov. 
V apríli 2017 Windows XP predstavoval už len približne 8 % všetkých inštalácií 
operačných systémov na daných počítačoch. Toto percento sa môže zdať malé, 
ide však o desaťnásobne vyšší počet počítačov ako v prípade jeho nástupcu, teda 
systému Windows Vista, ktorý sa v súčasnosti využíva na menej ako 1 % počítačov.

Krátky pohľad na bezpečnosť systému 
Windows XP v jeho začiatkoch
Hoci sa Windows XP stal medzi používateľmi veľmi rozšíreným, nevyhol sa 
počiatočným ťažkostiam. Po jeho uvedení na trh sa na systém kopilo veľa 
sťažností, od kritiky na jeho výkon, cez nedostatočnú hardvérovú podporu, 
relatívne málo nových funkcií v porovnaní s operačným systémom Windows 
2000, až po sťažnosti na cenu (v rámci Spojených štátov sa predával za 200 
a viac dolárov v závislosti od vydania). Napriek všetkým týmto problémom 
si však systém Windows XP udržal svoje stále miesto medzi operačnými 
systémami na stolových počítačoch, pričom podobnú stálosť a prevahu si 
predtým udržali len operačné systémy uložené v ROM, ktoré sa v časoch 
počítačov Atari a Commodore používali bez zmeny viac ako desaťročie.

Keď bol systém Windows XP v roku 2001 uvedený na trh, spoločnosť 
Microsoft ho propagovala ako vôbec najbezpečnejší operačný systém. 
V danom čase bolo toto tvrdenie pravdivé, no v priebehu rokov sa rovnako 
stal aj operačným systémom, pre ktorý Microsoft najčastejšie vydával 
bezpečnostné záplaty. Microsoft sa vydávaním záplat snažil zachovať 
pôvodnú úroveň bezpečnosti systému, ktorý sa tešil veľkej obľube medzi 
používateľmi a udržiaval sa na trhu dlhé obdobie. Odpoveď spoločnosti 
Microsoft na záplavu zraniteľností zistených v jej vlajkovom produkte medzi 
operačnými systémami prišla v dvoch podobách, a to vo vývoji iniciatívy Obrázok 1: Spúšťanie systému Windows XP
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Trustworthy Computing1, 2 (TwC) s cieľom zaistiť bezpečnosť pri používaní 
počítačov a v implementácii modelu Security Development Lifecycle3 (SDL), 
ktorý mal presadzovať tvorbu bezpečného kódu v procese vývoja softvéru.  

Snahy, akou bola aj iniciatíva TwC, však musia byť nasledované nielen 
rýchlymi reakciami na objavujúce sa hrozby, ale predovšetkým správnymi 
reakciami. V prvých rokoch sa zdalo, že zmeny, ktoré spoločnosť Microsoft 
urobila, boli pomalé alebo neúplné. Dva známe príklady: 

• Spoločnosť Microsoft dodávala systém Windows XP s funkciou nazvanou 
Automatické prehrávanie (AutoPlay)4,5, ktorá operačnému systému 
umožňovala okamžite identifikovať vloženie vymeniteľného média 
(napr. CD-ROM) do počítača. Súvisiacou funkciou bolo Automatické 
spustenie (AutoRun)6, ktoré bolo navrhnuté tak, aby spustilo programy 
z identifikovaného média. Funkcia mala umožniť počítaču automaticky spustiť 
programy, ako sú napríklad multimediálne aplikácie a hry z CD-ROM, no 
vývojári softvéru túto funkciu nikdy veľmi nevyužívali. Využitie si však našla 
u tvorcov malvéru – keďže cena USB kľúčov7 v tej dobe klesla a stali sa tak 
dostupnejšie pre mnohých používateľov, autori malvéru sa zamerali práve na 

1 Charney, Scott. Looking Forward: Trustworthy Computing. Microsoft Corp. URL: <https://
cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2014/09/22/looking-forward-trustworthy-
computing/>.

2 Microsoft. 10 Years of Trustworthy Computing. Microsoft Corp. URL: <http://www.microsoft.
com/en-us/twc/twcnext/timeline.aspx>. 

3  Microsoft. Microsoft Security Development Lifecycle. Microsoft Corp. URL: <https://www.
microsoft.com/security/sdl/default.aspx>. 

4 Wikipedia. AutoPlay. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
AutoPlay>.  

5 St-Michel, Stephane a Aust, Brian. Autoplay in Windows XP: Automatically Detect and React 
to New Devices on a System. MSDN Magazine. URL: <http://msdn.microsoft.com/en-us/
magazine/cc301341.aspx>.

6 Wikipedia. AutoRun. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
AutoPlay>. 

7 Cobb, Stephen. Are your USB flash drives an infectious malware delivery system? We Live 
Security. URL: <http://www.welivesecurity.com/2012/12/11/are-your-usb-flash-drives-an-
infectious-malware-delivery-system/>.

funkciu automatického spustenia programov z vložených médií s cieľom šíriť 
svoj škodlivý kód (príkladom je neslávne známy červ Conficker8, 9, 10). Microsoft 
žiaľ túto funkciu považoval za legitímnu súčasť operačného systému i napriek 
jej zneužívaniu a odmietal ju meniť. Až o osem rokov neskôr v roku 200911, 12, 13  
Microsoft napokon funkcionalitu upravil s cieľom zastaviť jej zneužívanie na 
nekalé účely. Prvé súvisiace odporúčania pre používateľov, ktoré Microsoft 
uverejnil, boli dokonca nesprávne14.

• V balíku Service Pack 2, ktorý bol vydaný v roku 2004, spoločnosť Microsoft 
zmenila spôsob, akým boli spracovávané TCP/IP základné sokety (tzv. raw 
sockets), ktoré predstavujú typ sieťovej komunikácie15, 16, 17. Táto zmena bola 
reakciou na rozšírené útoky červov, ktoré generovali toľko sieťových prenosov, 
že zhoršili pripojenie naprieč celým internetom a navyše narušili siete 
mnohých veľkých zákazníkov spoločnosti Microsoft. Táto zmena bohužiaľ 
oslabila výkon aplikácií peer-to-peer a aplikácií na správu siete, ktoré bežali 
na systéme Windows XP, čo viedlo niektorých používateľov k zmene sieťových 

8 ESET. Virus Radar Threat Encyclopedia - Win32/Conficker. URL: <http://www.virusradar.com/
en/Win32_Conficker/detail>.  

9 Goretsky, Aryeh. 1000 days of Conficker. We Live Security. URL: <http://www.welivesecurity.
com/2011/08/17/1000-days-of-conficker/>. 

10 Abrams, Randy. Foil Conficker Get Rid of AutoRun. We Live Security. URL: <http://www.
welivesecurity.com/2009/03/25/foil-conficker-get-rid-of-autorun/>.  

11 Abrams, Randy. Now You Can Fix AutoRun. We Live Security. URL: <http://www.
welivesecurity.com/2009/08/25/now-you-can-fix-autorun/>.    

12 Microsoft. Microsoft Security Advisory (967940): Update for Windows Autorun. Microsoft Corp. 
URL: <http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/967940>.   

13 Microsoft. How to disable the Autorun functionality in Windows. Microsoft Corp. URL: <http://
support.microsoft.com/kb/967715/en-us>.  

14 US-CERT. Alert TA-09-020A: Microsoft Windows Does Not Disable AutoRun Properly. URL: 
<https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA09-020A>.  

15 Microsoft. Microsoft Security Bulletin MS05-019 - Critical - Vulnerabilities in TCP/IP Could Allow 
Remove Code Execution and Denial of Service. Microsoft Corp. URL: <http://technet.microsoft.
com/en-us/security/bulletin/ms05-019>.  

16 Howard, Michael. A little more info on raw sockets and Windows XP SP2. Microsoft Corp. URL: 
<http://blogs.msdn.com/b/michael_howard/archive/2004/08/12/213611.aspx>.  

17 Windows Dev Center-Desktop. TCP/IP Raw Sockets. Microsoft Corp. URL: <http://msdn.
microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms740548>.   
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komponentov Windows s cieľom obísť obmedzenia. Túto techniku si však 
rýchlo osvojili aj tvorcovia malvéru. Spoločnosť Microsoft zmeny odvolala 
a zrušila až o štyri roky neskôr v roku 2008.

Spomínané kroky spoločnosti Microsoft síce zlepšili úroveň bezpečnos-
ti systému Windows XP, no útoky na tento operačný systém neutíchali. 
Odborné znalosti získané z iniciatívy TwC a modelu SDL, ako aj dáta o vzo-
roch útokov zbierané viac ako pol desaťročia mohla spoločnosť Microsoft 
využívať pri zavádzaní väčších zmien v zabezpečení jadra systému Windows 
až neskôr, pravdepodobne až pri vydaní systému Windows Vista v roku 
2007. Ďalšie vylepšenie bezpečnosti systému prišlo v roku 2009 s vydaním 
Windows 7 a opäť v roku 2012, keď bol na trh uvedený systém Windows 8.

Cieľom tohto dokumentu je priblížiť rôzne metódy, prostredníctvom 
ktorých môžu používatelia posilniť bezpečnosť operačného systému 
Windows XP. Najlepším spôsobom však je jednoducho aktualizovať systém 
Windows na novšiu a bezpečnejšiu verziu18. Opatrenia uvedené v tomto 
dokumente môžu zvýšiť bezpečnosť systému Windows XP, no nedokážu 
vyriešiť zásadné bezpečnostné zraniteľnosti v zdrojovom kóde. Od 8. apríla 
2014, keď spoločnosť Microsoft prestala poskytovať nové bezpečnostné 
záplaty a rýchle opravy (hotfix) riešiace problémy zabezpečenia na systéme 
Windows XP, už uplynulo veľa času. Je síce pravda, že spoločnosť Microsoft 
vydala dve aktualizácie z dôvodu veľmi vážnych zraniteľností, ktoré mohli 
byť zneužité štátmi, no takéto aktualizácie nie sú bežnou praxou a zvyšným 
používateľom systému Windows XP sa odporúča prejsť na novšiu verziu, pri 
ktorej je podpora poskytovaná. 

Ak čítate tento dokument, pravdepodobne ešte nie ste pripravený rozlúčiť 
sa so systémom Windows XP19, 20.  

18   Goretsky, Aryeh. Time to Move On From Windows XP. We Live Security. URL: <http://www.
welivesecurity.com/2014/03/25/time-to-move-on-from-windows-xp/>.

19 Goretsky, Aryeh. Goodbye, Windows XP! We Live Security. URL: <https://www.
welivesecurity.com/2014/04/08/goodbye-windows-xp/>.

20  Kubovič, Andrej. Windows XP: The zombie OS 'lives' on. We Live Security. URL: <https://www.
welivesecurity.com/2016/04/08/windows-xp-zombie-os-lives/>.

Zrejme ho vo vašom počítačovom prostredí naďalej používate aj po dátume 
ukončenia rozšírenej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft. Možno 
nemáte špecializovaných pracovníkov IT, ktorí by vám pomohli zabezpečiť 
tieto systémy. Predtým ako sa presunieme k odporúčaniam, ako zlepšiť 
bezpečnosť systému Windows XP, sa pozrieme na najčastejšie dôvody, 
prečo používatelia pokračujú v používaní Windows XP aj po uplynutí 
dátumu ukončenia podpory.

POZNÁMKA: Pre jednoduchšie používanie a stručnosť tohto dokumentu 
označujeme výrazom Windows XP všetky vydania systému Microsoft 
Windows XP, ktoré boli uvedené na trh pre domácnosti a podniky:

Operačné systémy Windows XP for Embedded Systems a Windows XP 
Embedded predstavujú špeciálne verzie systému Windows XP, ktoré boli 
dostupné iba pre podniky a výrobcov zariadení. Informácie uvedené 
v tomto dokumente sa týchto dvoch verzií týkajú len v prípade, že sú 
v danej časti textu explicitne spomenuté. To isté platí aj pre 64-bitové 
vydania systému Windows XP, ako napríklad Windows XP 64-Bit Edition 
for Intel® Itanium Processors a Windows XP Professional x64 Edition, ktoré 
vychádzajú zo systému Microsoft Windows Server 2003.

Vydanie Popis

Windows XP Home Edition Verzia určená pre domácnosti, obsahujúca len obmedzené 
funkcie na spravovanie

Windows XP Media Center 
Edition

Verzia pre počítače Home Theater s televíznym prijímačom a 
DVD mechanikou

Windows XP Professional 
Edition Verzia určená pre podniky, obsahujúca funkcie na spravovanie

Windows XP Starter Edition Verzia pre rozvíjajúce sa trhy využívajúce hardvér nižšej triedy

Windows XP Tablet PC Edition Verzia pre notebooky s dotykovou obrazovkou a digitálnym 
perom

https://support.microsoft.com/en-us/help/4012598/title
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DÔVODY POUŽÍVANIA 
WINDOWS XP AJ PO ROKU 2014
Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré je systém Microsoft Windows XP 
naďalej používaný aj dlhé roky od svojho uvedenia na trh. Nižšie uvádzame 
zoznam troch hlavných dôvodov, prečo sa v rámci niektorých podnikov aj 
dnes stále používa operačný systém Windows XP:

Hoci sú tieto tri prípady odlišné, v zásade ich jeden dôvod spája – náklady. 
Vyššie uvedené príklady sa sústredili na finančné dôsledky upgradu 
operačného systému na podniky, no podobné dôvody možno pozorovať 
aj pri používateľoch v rámci domácností. Známe používateľské prostredie 
môže byť v ich prípade dokonca ešte dôležitejšie, predovšetkým vzhľadom 
na sklony používateľov si počítač personalizovať.  

WINDOWS XP VO VIRTUÁLNOM 
PROSTREDÍ 
Ak z istého dôvodu potrebujete pokračovať v používaní operačného 
systému Microsoft Windows XP, jedným z možných riešení je spúšťať ho 
prostredníctvom virtuálneho počítača21. Ako naznačuje samotný názov, 
virtuálny počítač (VM) je program, ktorý emuluje celý počítač v softvéri. 

21 Wikipedia. Virtual Machine. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Virtual_machine>.

Popis Dôvod

Softvér

Počítač sa používa na spúšťanie kľúčových aplikácií, ktoré fungujú iba 
na systéme Microsoft Windows XP. Upgrade by bol nepraktický, pretože 
výrobca aplikácie už nemusí na trhu existovať, náklady na upgrade by boli 
privysoké alebo by po upgrade bolo potrebné aplikáciu úplne nahradiť 
novou.

Hardvér

Počítač sa používa na ovládanie hardvéru, ktorý podporuje iba systém 
Microsoft Windows XP. Môže ísť o priemyselné, lekárske alebo vedecké 
zariadenia, pre ktoré počítač s operačným systémom Windows XP 
plní podobnú úlohu ako vložený radič. Upgrade systému pre podporu 
novších verzií Microsoft Windows alebo jeho nahradenie by nebolo 
uskutočniteľné z dôvodu privysokých nákladov, prípadne kvôli 
problémom so zdrojmi.

Známe 
prostredie

Počítač sa používa na výkon špecifických funkcií, na ktoré sú zamestnanci 
vyškolení a ktorých používanie je im dobre známe. Zatiaľ čo z hľadiska 
existujúcich počítačov a nainštalovaného softvéru by nebol problém 
prejsť na novšie verzie systému Microsoft Windows, takýto upgrade by 
obnášal aj dodatočné náklady na školenie a zníženie produktivity, kým by 
si zamestnanci navykli na nový operačný systém a aplikácie.

Obrázok 2: Windows XP bežiaci na virtuálnom počítači
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Táto emulácia počítača umožňuje spúšťanie ďalšieho operačného systému, 
pričom správanie tohto operačného systému a súvisiacich aplikácií bude vo 
virtuálnom prostredí rovnaké ako na bežnom fyzickom počítači. Pomocou 
virtualizácie môže počítač s novším operačným systémom, ako je Windows 
7, Windows 8.1 alebo Windows 10, spúšťať aj staršie verzie systému 
Windows alebo dokonca úplne iné operačné systémy, napríklad Linux 
a BSD.

Virtualizačný softvér umožňujúci vytvorenie virtuálneho počítača je 
dostupný vo viacerých podobách, počnúc bezplatnými open-source 
programami, ako je napríklad Oracle VirtualBox22, až po komerčné riešenia 
ako VMware Workstation23. Vydania operačného systému Windows 7 
určené pre firmy (Professional, Ultimate a Enterprise) boli dokonca 
dodávané s tzv. Režimom Windows XP24, 25, 26, ktorý umožňoval prevádzku 
systému Windows XP vo virtualizovanom prostredí. Režim Windows XP 
však nie je k dispozícii pre systém Windows Vista ani Windows 8.

Virtuálny počítač pre vás môže byť užitočný napríklad v tom prípade, ak 
ešte potrebujete spúšťať nejakú konkrétnu aplikáciu, ktorá podporuje len 
systém Windows XP, a to aspoň dovtedy, kým nebude možné ju nahradiť. 
Je dôležité mať na pamäti, že zatiaľ čo spúšťanie systému Windows XP na 
virtuálnom počítači môže zúžiť škálu možných útokov na systém, nemá 
vplyv na zásadné bezpečnostné zraniteľnosti, ktorým Windows XP čelí. 
Jednoduchšia však môže byť správa samotného počítača, čo môže byť 

22 Oracle. VirtualBox. Oracle. URL: <https://www.virtualbox.org/>.

23 VMware. VMware Workstation. VMware, Inc. URL: <http://www.vmware.com/products/
workstation/>.

24 Microsoft. Windows XP Mode. Microsoft Corp. URL: <http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/products/features/windows-xp-mode>.

25 Microsoft. Install and use Windows XP Mode in Windows 7. Microsoft Corp. URL: <http://
windows.microsoft.com/en-us/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-
windows-7>.

26 Microsoft. Microsoft Download Center – Windows XP Mode. Microsoft Corp. URL: <http://
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8002>.

dôležité, ak sa spoliehate na starší hardvér, ktorého súčasti už môžu byť 
ťažšie dostupné. Spúšťanie systému Windows XP na virtuálnom počítači 
bežiacom na modernom hardvéri vám tiež umožní obísť problémy 
kompatibility s modernými diskami HDD a SSD, čo bude podrobnejšie 
popísané v príslušnej časti tohto dokumentu.

Jedinou otázkou ohľadom toho, či pokračovať v prevádzke systému 
Microsoft Windows XP práve prostredníctvom virtuálneho počítača, by 
mala byť otázka „Môžem?“. Ak môžete, mali by ste tak urobiť, aby ste sa 
vyhli ďalším nákladom spojeným s udržiavaním starého hardvéru, ktorý 
je potrebný pre beh systému Windows XP. Ak však spolu so systémom 
Windows XP potrebujete používať softvér alebo hardvér, ktorý na 
virtuálnom počítači nie je podporovaný, budete musieť naďalej udržiavať 
„natívny“ hardvér, čomu sa v tomto dokumente ešte budeme bližšie 
venovať.
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POZNÁMKA O NELEGÁLNOM 
VYUŽÍVANÍ SOFTVÉRU
Náš výskum preukázal, že súvisiacim a opakujúcim sa dôvodom nevôle 
zákazníkov vzdať sa systému Microsoft Windows XP bolo softvérové 
pirátstvo. Malá, no významná časť ľudí, s ktorými sme sa v rámci výskumu 
pre tento dokument rozprávali, používa nelegálnu kópiu operačného 
systému, prípadne aj určitých aplikácií. V niektorých prípadoch počítač 
zozačiatku obsahoval licencovanú verziu systému Windows XP, no neskôr 
bola nahradená pirátskou kópiou, a to počas inovácie hardvéru alebo 
v dôsledku zlyhania disku, snahy odstrániť bloatware nainštalovaný 
výrobcom počítača a podobných nedopatrení. Vo výsledku títo používatelia 
nemohli svoj operačný systém legálnym spôsobom aktualizovať na novšiu 
verziu prostredníctvom cenovo dostupných vydaní vyšších verzií a navyše 
sa často vyhýbali inštalácii bezpečnostných záplat a aktualizácií, pretože sa 
obávali, že by po takejto inštalácii ich pirátske kópie systému Windows už 
nemuseli byť viac funkčné.

Táto paranoja u používateľov ešte o niečo vzrástla, keď spoločnosť 
Microsoft vydala nástroj Windows Genuine Advantage27 (WGA). WGA je 
nástroj na správu digitálnych práv (DRM), ktorého cieľom je pre pirátske 
kópie systému Windows blokovať prijímanie voliteľných aktualizácií, 
deaktivovať funkcie umožňujúce personalizáciu operačného systému 
(napríklad možnosť prispôsobiť si pozadie obrazovky) a zobrazovať správy 
upozorňujúce používateľa na to, že operačný systém nie je licencovaný. 
Spoločnosť Microsoft distribuovala nástroj WGA prostredníctvom služby 
Windows Update ako kriticky dôležitú bezpečnostnú aktualizáciu, čo 
používatelia pirátskych kópií operačných systémov Windows neprijali 
s nadšením, keďže nešlo o žiadnu bezpečnostnú záplatu zraniteľnosti 

27 Microsoft. Description of the Windows Genuine Advantage Notifications application. Microsoft 
Corp. URL: <https://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq>.  

systému, ale o nástroj na zhromažďovanie informácií umožňujúcich 
identifikáciu počítačov s legálne licencovanými verziami. Spoločnosť 
Microsoft si pohnevala týchto používateľov hlavne tým, že spočiatku 
odmietala poskytnúť akékoľvek podrobnosti o tom, na čo nástroj slúži.

Bez ohľadu na dôvod, ktorý ich viedol k nelegálnemu využívaniu systému 
Windows XP, mnohí z používateľov reagovali na postoj spoločnosti 
Microsoft k softvérovému pirátstvu tým, že službu Windows Update 
vypli zo strachu, že ich pirátske kópie budú deaktivované alebo budú 
spoločnosťou Microsoft sledované. Počítače takýchto používateľov 
nelegálnych verzií Windows XP, ktorým často chýbajú bezpečnostné 
záplaty z priebehu celých rokov, sú z hľadiska zneužití bezpečnostných 
chýb omnoho zraniteľnejšie ako počítače s legálnym a aktualizovaným 
systémom Windows XP.

Ak je v takomto stave niektorý z počítačov so systémom Windows XP, 
za ktoré nesiete zodpovednosť, je vhodné túto situáciu začať riešiť. Ak 
z istého dôvodu nemôžete nainštalovať novšiu verziu systému Windows, 
nainštalujte licencovanú verziu Windows XP, ktorá bola dodaná spolu 
s počítačom. Použite správne obnovovacie médium a identifikačné číslo 
(kľúč) produktu na štítku Certifikát pravosti na bočnej alebo spodnej strane 
zariadenia.

Ak nie je možný upgrade na novšiu verziu systému Windows a hardvér, 
ktorý používate, nebol dodaný s licencovanou verziou systému Windows 
XP, najlepším riešením je zohnať ešte nepoužitú licencovanú kópiu softvéru 
Microsoft Windows XP Professional v neotvorenom balení, ktorú môžete 
nájsť na on-line aukčných stránkach, prípadne v bazároch. Operačný 
systém takto budete môcť nainštalovať a spúšťať na akomkoľvek hardvéri, 
virtuálnom alebo fyzickom, až kým ho nebude možné nahradiť novšou 
a bezpečnejšou verziou systému Windows.
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STRATÉGIA ZÁLOHOVANIA 
PRE WINDOWS XP
Bez ohľadu na dôvody, prečo v používaní systému Windows XP pokračovať 
aj po uplynutí ohláseného dátumu konca jeho podpory,28, 29, 30 by pre 
používateľov malo byť najdôležitejšie zaistiť, aby ich počítače naďalej 
spoľahlivo fungovali aj napriek dávno ukončenej podpore z 8. apríla 2014. 

Ak systém Windows XP pravidelne používate, stačí sa ubezpečiť, že 
máte stiahnutú poslednú sadu aktualizácií zo služby Windows Update 
spoločnosti Microsoft. Samozrejme aj nainštalované programy spúšťané na 
operačnom systéme môžu naďalej dostávať aktualizácie, ktoré by ste mali 
vždy nainštalovať pre zaistenie bezpečnosti daných programov a opravu ich 
potenciálne zneužiteľných zraniteľností. Dobré je skontrolovať dostupnosť 
nových aktualizácií predovšetkým pre Adobe Flash, Adobe Reader 
a Oracle (predtým Sun) Java, pretože tieto programy sú útočníkmi často 
zneužívané31. Viac informácií o aktualizovaní systému Windows a aplikácií 
nájdete nižšie. 

Ak však potrebujete systém Windows XP používať na prevádzku 
konkrétnej aplikácie, ktorá je pre vašu prácu nevyhnutná, situácia je 
trochu komplikovanejšia. Napríklad ak počítač používate na spúšťanie 
konkrétneho softvéru, mali by ste si uchovať inštalačné médium s týmto 

28 Microsoft. Support for Windows XP is ending. Microsoft Corp. URL: <https://www.microsoft.
com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx>. (pre firmy)

29 Microsoft. Support for Windows XP is ending. Microsoft Corp. URL: <https://windows.
microsoft.com/en-us/windows/end-support-help>. (pre domácnosti)

30 Margel, Rob. Download the Windows XP End Of Support Countdown Gadget. Microsoft Corp. 
URL: <https://blogs.msdn.microsoft.com/robmar/2011/04/20/download-the-windows-
xp-end-of-support-countdown-gadget/>.

31 Selinger, Markus. Adobe & Java Make Windows Insecure. AV-Test. URL: <http://www.av-test.
org/en/news/news-single-view/artikel/adobe-java-make-windows-insecure/>.

softvérom pre prípad, že počítač bude potrebné vymeniť. Ak daný softvér 
používa nejaký mechanizmus ochrany proti kopírovaniu, mali by ste sa 
uistiť, že softvér bude možné po preinštalovaní opätovne aktivovať – toto 
môže byť problematické v prípade, že výrobca softvéru už na trhu viac 
nepodniká (alebo pre tento softvér už neposkytuje podporu).

V tomto prípade môže byť použitie softvéru na vytvorenie obrazu disku 
tým najlepším spôsobom, ako mať k dispozícii „vyklonovanú kópiu“ vášho 
operačného systému v jeho aktuálnom stave. Majte však na pamäti, že 
klonovanie môže vyžadovať zálohu a obnovu obrazu celého pevného disku 
počítača (HDD), takže pri obnove zo staršieho obrazu systému môžete prísť 
o cenné údaje. Zálohovaniu sa budeme podrobnejšie venovať o chvíľu.

Záloha hardvéru: problémy týkajúce sa 
rozhraní
Ak sa počítač s operačným systémom Windows XP používa na ovládanie 
priemyselného alebo vedeckého zariadenia, je ešte dôležitejšie udržiavať 
záložné kópie nielen softvéru, ale aj hardvéru. Ak počítač používa 
špecializovaný hardvér (napr. sériový, paralelný alebo digitálny I/O radič) 
na komunikáciu s daným zariadením, mali by ste mať minimálne jeden 
náhradný radič na karte, ako aj záložné káble, softvér a ovládače, ktoré si 
prevádzka zariadenia vyžaduje.

Potreba používania staršieho hardvéru sťažuje celú správu. V priebehu 
rokov základné dosky používali širokú škálu rôznych (z väčšej časti 
nekompatibilných) rozširujúcich slotov pre karty: ISA32 (1981), EISA33 (1988),  

32 Wikipedia. Industry Standard Architecture. Wikimedia Foundation. URL: <https://
en.wikipedia.org/wiki/Industry_Standard_Architecture>.

33 Wikipedia. Extended Industry Standard Architecture. Wikimedia Foundation. URL: <https://
en.wikipedia.org/wiki/Extended_Industry_Standard_Architecture>.
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VLB34 (1992), PCI35, 36 (1993), AGP37 (1996) a PCIe38, 39 (2004). V súčasnosti už je 
ťažké nájsť základné dosky vyrobené s rozširujúcimi slotmi PCI a v prípade 
starších rozhraní je to samozrejme ešte komplikovanejšie. Ak pri používaní 
systému Windows XP potrebujete jednu zo starých rozširujúcich kariet, 
snaha nájsť náhradné diely pre prevádzku systému Windows XP na starom 
hardvéri vás môže stáť veľa času aj peňazí.

Záloha hardvéru: problémy týkajúce sa 
diskov

Rozširujúce karty a ich rozhrania nie sú jedinými technológiami, ktoré sa 
časom menia. Menia sa dokonca aj štandardné komponenty ako disky. 
V priebehu rokov od vydania systému Windows XP sa kapacita pevných 
diskov zväčšila z megabajtov na gigabajty a následne na terabajty. Zatiaľ 
čo nové základné dosky počítačov sa časom prispôsobovali tak, aby mohli 
využívať väčšiu kapacitu diskov, staršie základné dosky dokážu rozpoznať 
iba pevné disky s obmedzenou kapacitou, napríklad 8 GB alebo 137 GB, 

34 Wikipedia. VESA Local Bus. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
VESA_Local_Bus>.

35 PCI-SIG. Conventional PCI. URL: <http://www.pcisig.com/specifications/conventional/>.

36 Wikipedia. Conventional PCI. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Conventional_PCI>.

37 Wikipedia. Accelerated Graphics Port. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.
org/wiki/Accelerated_Graphics_Port>.

38 PCI-SIG. PCI Express®. PCI-SIG Administration. URL: <http://www.pcisig.com/
specifications/pciexpress/>.

39 Wikipedia. PCI Express. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_
Express>.

v závislosti od toho, ako funguje ich BIOS40, 41. BIOS (Basic Input Output 
System), teda základný vstupno-výstupný systém, je softvér uložený 
na malom čipe na základnej doske, ktorý riadi inicializáciu hardvéru 
(rozpoznanie a prístup k hardvéru) pri spustení počítača.  

V niektorých prípadoch výrobcovia počítačov alebo základných dosiek 
mohli vydať aktualizované systémy BIOS umožňujúce starším počítačom 
používať pevné disky s väčšou kapacitou, no takéto aktualizácie môže byť 
ťažké nájsť, najmä ak výrobca neposkytuje podporu pre staršie modely 
alebo už na trhu viac neexistuje. Pevné disky niektorých výrobcov obsahujú 
prepojku (jumper), s použitím ktorej môže pevný disk hlásiť systému BIOS 
veľkosť 8 GB, čo eliminuje problémy s nerozpoznaním pevného disku. 
Použitím tejto metódy však samozrejme prídete o zostávajúce miesto na 
pevnom disku, keďže pre počítač nebude viditeľné.

Pevné disky PATA verzus SATA
V roku 2001 sa v počítačoch štandardne používalo rozhranie ATA42 
(Advanced Technology Attachment, tiež známe ako EIDE – Enhanced 
Integrated Drive Electronics), ktoré disky pripájalo k základnej doske 
použitím 40-žilového (alebo neskôr 80-žilového) plochého kábla. Dôvodom 
pre veľký počet drôtov kábla bolo to, že signály boli prenášané paralelne 
medzi počítačom a diskom. V roku 2003 bolo predstavené rozhranie Serial 
ATA43 (SATA) s odlišnou, nekompatibilnou kabelážou, kde sa využívali 
tenšie káble s menším počtom drôtov. Aj keď trvalo ďalšie štyri roky, 

40 DEW Associates Corp. Hard Drive Size Limitations and Barriers In Depth. URL: <http://www.
dewassoc.com/kbase/hard_drives/hard_drive_size_barriers.htm>.

41 Torres, Gabriel. Hard Disk Drives Capacity Limits. Hardware Secrets. URL: <http://www.
hardwaresecrets.com/hard-disk-drives-capacity-limits/>.

42 Wikipedia. Parallel ATA. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Parallel_ATA>.

43 Serial ATA International Organization. Technical Overview. URL: <https://www.sata-io.org/
technical-overview>.
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kým sa rozhrania SATA stali bežnými, ich zavedenie viedlo k okamžitému 
premenovaniu pôvodného štandardu ATA na štandard Parallel ATA (PATA).

Táto časť venovaná histórii diskov mala svoje opodstatnenie, keďže má 
súvis so systémom Windows XP: spoločnosť Microsoft nikdy oficiálne 
nevydala verziu systému Microsoft Windows XP s natívnou podporou 
diskov s rozhraním SATA na inštalačnom CD. Microsoft označuje takýto 
softvér ovládača zariadenia,44 ktorý je uložený na CD/DVD ako súčasť 
krabicovej verzie Microsoft Windows predávanej v obchodoch, ako „inbox“. 

Spoločnosť Microsoft samozrejme spolupracovala s rôznymi výrobcami 
diskov, čipov a počítačov, aby zabezpečila podporu SATA na systéme 
Windows XP, no väčšina ľudí si kópiu systému Windows XP so vstavanou 
podporou SATA zaobstarávala zakúpením nového počítača s operačným 
systémom Windows XP nainštalovaným priamo výrobcom počítača, ktorý 
v rámci jeho úprav pre Windows XP pridal aj ovládač zariadenia pre SATA. 
Pre samotného zákazníka bolo možné pridať SATA ovládače, keď nanovo 
inštaloval krabicovú verziu systému Windows XP, avšak bolo potrebné 
načítať ich z diskiet, čo už bola staršia technológia. Na začiatku storočia sa 
dokonca počítače začali dodávať bez disketových jednotiek. IT oddelenia 
tiež mohli vytvoriť upravené verzie Windows XP so zapracovanými SATA 
ovládačmi. Tento proces však nie je vhodný pre zákazníkov z domácností. 
Až v roku 2007 s uvedením systému Windows Vista si mohol zákazník 
v obchode kúpiť krabicovú verziu Windows a očakávať, že inštalácia 
operačného systému na počítači s rozhraním SATA prebehne úspešne, bez 
potreby prekonávať viaceré prekážky.

44 Ovládač zariadenia je špecializovaný malý program, ktorý umožňuje komunikáciu určitého 
hardvérového zariadenia s operačným systémom.

Problémy s novými veľkosťami sektorov a schémami 
diskových partícií
Okrem zmien v rozhraniach na prepojenie pevného disku s počítačom 
nastali zmeny aj v samotnom vnútri pevných diskov. Od začiatku 
osemdesiatych rokov sa vyrábali pevné disky so sektormi45 veľkosťou 
512 bajtov, pričom sektor je najmenší blok dát, ktorý je na disku možné 
čítať alebo zapisovať. Napríklad, ak by ste vytvorili súbor s veľkosťou 100 
bajtov, zaberal by jeden 512-bajtový sektor na disku. Ak by ste vytvorili 
súbor s veľkosťou 513 bajtov, využité by boli dva sektory. Pristupovanie 
k sektorom jednotlivo však predstavuje veľký I/O výkon pri vyhľadávaní, 
čítaní a zapisovaní dát, takže súborové systémy mapujú skupiny sektorov 
dohromady do väčších blokov nazývaných klastre, ktoré môžu mať veľkosť 
až 256 kB (alebo 512 512-bajtových sektorov)46.

Sledovanie toho, ako sú súbory uložené na disku, je úlohou súborového 
systému, ale sledovanie prideľovania priestoru na disku súborovému 
systému (alebo spôsob, akým je disk rozdelený na partície) zabezpečuje 
Master Boot Record47 (MBR – Hlavný zavádzací záznam). Ide o štandard, 
ktorý sa datuje do roku 1983, a v jeho poslednej implementácii má limit 
232 sektorov (to je 4 294 967 295 sektorov alebo 2 199 terabajtov). Keď bol 
systém Windows XP v roku 2001 uvedený na trh, veľkosť pevných diskov sa 
približovala ku kapacite v gigabajtoch (GB), ale dnes už sú ľahko dostupné 
viac ako 8-terabajtové (TB) pevné disky.

45 Wikipedia. Disk Sector. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_
sector>.

46 Microsoft. Default cluster size for NTFS, FAT, and exFAT. Microsoft Corp. URL: <https://
support.microsoft.com/en-us/help/140365/default-cluster-size-for-ntfs,-fat,-and-exfat>.

47 Wikipedia. Master Boot Record. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Master_boot_record>.
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Aby počítače mohli využívať stále rastúce kapacity pevných diskov, 
výrobcovia operačných systémov a pevných diskov zaviedli niekoľko zmien:

• Nový štandard pre rozdeľovanie pevných diskov na partície bol formálne 
predstavený v roku 2010 pod názvom GUID Partition Table (GPT)48. GPT 
podporuje pevné disky teoreticky až do veľkosti 9,4 zettabajtov (9,4 miliardy 
terabajtov). Systém Windows XP nerozpoznáva pevné disky rozdelené na 
partície podľa štandardu GPT.

• Podobne bol zavedený aj nový štandard pre veľkosť sektorov. Namiesto 
toho, aby pokračovali v používaní takmer tridsať rokov starého štandardu 
512-bajtových sektorov, sa výrobcovia diskov dohodli, že od januára 
2011 prejdú na 4096-bajtové sektory (4 kilobajty), pričom táto zmena je 
označovaná ako Advanced Format (AF) technológia49, 50, 51. Systém Windows 
XP natívne nepodporuje disky s veľkosťou sektorov podľa štandardu Advanced 
Format (4 kB), no riešenie tohto problému existuje a je popísané nižšie.

Tieto zmeny sú pochopiteľné vzhľadom na trend stále rastúcich úložných 
kapacít, ale predstavujú dodatočné problémy pre tých, ktorí stále používajú 
systém Windows XP. Aj keď títo používatelia nepotrebujú so svojimi 
inštaláciami systému Windows XP používať diskovú partíciu väčšiu ako 
2 TB, môžu napokon skončiť pri pevnom disku s veľkosťou sektorov podľa 
štandardu Advanced Format (4 kB), a to v dôsledku nedostupnosti pevných 
diskov s natívnymi 512-bajtovými sektormi.

48 Wikipedia. GUID Partition Table. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/
wiki/GUID_Partition_Table>.

49 International Disk Drive Equipment and Materials Association. Advanced Format (AF) 
Technology. URL: <http://www.idema.org/?page_id=98>.

50 International Disk Drive Equipment and Materials Association. The Advent of Advanced 
Format. URL: <http://www.idema.org/?page_id=2369>.

51 Coughlin, Thomas M. Aligning with the Future of Storage. Coughlin Associates, Inc. URL: 
<https://tomcoughlin.com/Coughlin/Techpapers/2011_06%20Alignment%20White%20
Paper%20(Coughlin%20Assoc.)%20final.pdf>.

Na rozdiel od technológie diskových partícií podľa GPT, disky podľa 
štandardu Advanced Format, ktoré používajú 4-kilobajtové sektory 
označené ako „Advanced Format 512e“ disky alebo jednoducho „512e“ 
disky,52 sú spätne kompatibilné so staršími operačnými systémami ako 
Windows XP, ktoré využívajú 512-bajtové sektory. Konverziu medzi 
512-bajtovými a 4096-bajtovými sektormi vykonáva samotný disk. Potreba 
emulácie 512-bajtových sektorov so sebou prináša aj malé zníženie výkonu.

Poznámka o SSD diskoch
Vzhľadom na to, že mnohé súčasné inštalácie systému Windows XP majú 
nízke požiadavky na úložné miesto pre dáta, môže byť lákavé nahradiť HDD 
disk SSD diskom.

V súčasnosti dokážu SSD disky najvyššej kvality pracovať viac ako 45-krát 
rýchlejšie ako HDD disky, predovšetkým ako HDD disky dostupné v časoch 
Windows XP. Pri HDD diskoch dochádza k zníženiu výkonu v dôsledku 
fragmentácie súborov, keďže HDD disk musí čítať a zapisovať súbory 
rozptýlené naprieč rôznymi sektormi vnútorných platní (t. j. skutočných 
kotúčových diskov vo vnútri pevného disku HDD). SSD disky naopak 
nemajú žiadne pohyblivé časti a pristupujú ku všetkým svojim sektorom 
rovnakou rýchlosťou, čo znamená, že fragmentácia súborov nemá na ne 
žiaden alebo len minimálny vplyv.

Hoci na SSD disky fragmentácia súborov vplyv nemá, postupom času aj pri 
nich môže dochádzať k porovnateľným problémom s výkonom, pretože 
musia sledovať, ktoré sektory (v SSD diskoch nazývané bloky) sa používajú 
vo vnútri ktorých klastrov (v SSD diskoch tzv. stránky). Toto je možné 
vyriešiť tým, že sa SSD disku umožní pravidelne identifikovať presne tie 
stránky, ktoré sa už nepoužívajú, a označiť ich ako voľné miesto, čo je 

52 Wikipedia. Advanced Format. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Advanced_Format>.
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technika, ktorá je programátorom známa ako garbage collection. V prípade 
SSD diskov sa takéto vyhľadávanie nepoužívaných dát nazýva trimming 
a zabezpečuje ho operačný systém, ktorý pošle SSD disku špeciálny príkaz 
TRIM53. Systém Windows XP (ani jeho často kritizovaný nástupca – systém 
Windows Vista) nepodporuje odosielanie príkazov TRIM na SSD disky, čo 
znamená, že výkon disku sa postupom času spomalí a môže dôjsť dokonca 
k ešte výraznejšiemu spomaleniu ako v prípade HDD diskov.

Záloha hardvéru: záverečné odporúčania
Je dôležité mať na pamäti, že každá časť počítača postupom času prestane 
fungovať. Dokonca aj v prípade, že váš počítač nepoužíva žiadne „špeciálne“ 
rozširujúce karty alebo iné typy hardvéru, je vždy dobré mať k dispozícii 
zásobu náhradných dielov, akými sú disky a ventilátory obsahujúce 
mechanické časti, ktoré sa časom opotrebujú. Pevné časti bez pohyblivých 
komponentov, ako je pamäť, základné dosky a niektoré zdroje napájania, 
sa môžu časom pokaziť, pretože starnú a v priebehu bežného používania 
prechádzajú cyklami tepelného roztiahnutia a stiahnutia.

Dokonca aj v prípade pevných diskov, pri ktorých by sa mohlo zdať, že 
v priebehu času zostávajú relatívne bez zmeny, je potrebné mať zásoby, 
a to predovšetkým z dôvodu technologických zmien, akými boli SATA 
rozhrania a Advanced Format sektory.

V takýchto prípadoch je najlepšie udržiavať nielen inventár náhradných 
častí, ale celý záložný počítač (alebo dva), ktorý bude zostavený 

53 Wikipedia. Trim (computing). Wikimedia Foundation, Inc. URL: <https://en.wikipedia.org/
wiki/Trim_(computing)>.

a nakonfigurovaný tak, aby na ňom dokázala bežať aplikácia, ktorá 
je pre vašu prácu nevyhnutná. V prípade poruchy starého počítača 
s operačným systémom Windows XP tak budete môcť hneď zapojiť nový 
počítač a nahrať naň poslednú zálohu dát, aby bolo možné v priebehu 
minút pokračovať v práci. Môžete dokonca párkrát do roka vymeniť 
váš „používaný“ počítač za „náhradný“ počítač, čo vám umožní vykonať 
ešte pred výskytom poruchy preventívnu údržbu, ako je čistenie prachu 
a výmena mechanických častí. Pre zachovanie spoľahlivosti a dlhej 
funkčnosti sa musia náhradné diely a počítače skladovať v špeciálnom 
prostredí. Niektoré komponenty, ako sú základné dosky a niektoré radiče 
pamäťových zariadení, majú na sebe batérie. Pred dlhodobým uskladnením 
je potrebné ich odpojiť a odstrániť, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku 
vytečenia batérie. Na uskladnenie by vám mala dobre poslúžiť úložná 
miestnosť v rámci vašich kancelárskych priestorov. Sklad bez akéhokoľvek 
vykurovania alebo klimatizácie nie je vhodný, pretože vystavenie 
nadmernému teplu, chladu, vlhkosti a suchu môže skrátiť životnosť 
elektroniky, aj keď nie je zapnutá.

Zálohovanie softvéru
Teraz, keď máte predstavu o krokoch potrebných na udržanie hardvéru, na 
ktorom sa spúšťa systém Windows XP, sa pozrieme na to, čo je nevyhnutné 
urobiť z hľadiska softvéru. Táto sekcia bude kratšia ako časť venovaná 
hardvéru, avšak nie preto, že ide o jednoduchšiu problematiku. Práve 
naopak, pri softvéri je situácia dosť zložitá. Spoločnosť ESET má k téme 
záloh vypracovaný celý dokument pod názvom Options for Backing Up Your 
Computer54 (Možnosti zálohovania počítača). V tomto dokumente sa preto 
zaoberáme len úplnými základmi zálohovania počítača.

54 Goretsky, Aryeh. Options for backing up your computer. ESET. URL: <http://www.eset.
com/fileadmin/Images/US/Docs/Home/Staying_Secure/2205_19_0_EsetWP-
OptionsBackingUpComputer.pdf>.

TIP

Systém Windows XP nedokáže využívať príkaz TRIM len v prípade 
jeho inštalácie priamo na SSD disk. Windows XP však môžete spustiť 
ako „hosťa" (na virtuálnom počítači) na modernom hardvéri so 
systémom Windows 7 alebo novším, ktorý podporuje príkaz TRIM 
a umožňuje jeho využitie.
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Ak chcete vytvoriť záložnú kópiu vášho počítača so systémom Microsoft 
Windows XP, môžete si vybrať jeden z dvoch hlavných typov záloh:

• Prvým typom je záloha súborov, čo v podstate znamená skopírovanie súborov 
uložených na počítači z jedného miesta na druhé. Napríklad z interného 
pevného disku počítača na zdieľané sieťové umiestnenie, na externý pevný disk 
zapojený do portu USB a pod. Výhodou tohto prístupu je, že súbory sú ľahko 
prístupné a sú k dispozícii prakticky hneď po pripojení externého pevného 
disku do nového počítača, po pripojení na zdieľané sieťové umiestnenie 
obsahujúce dané súbory a pod.

• Druhým mechanizmom je záloha „blob“ (binárny objekt). Pomocou tohto 
mechanizmu sú súbory (alebo dokonca celý disk) zálohované v monolitických 
„blokoch“. Veľkosť týchto blokov sa pohybuje v rozmedzí od megabajtov po 
gigabajty, aby mohli byť jednoduchšie uložené na optické médiá ako disky 
CD a DVD alebo na pásku. Najbežnejšou implementáciou tohto mechanizmu 
je vytvorenie obrazu disku, pri ktorom sa obsah celého pevného disku, či už 
používaného alebo nie, skopíruje na iný pevný disk, pásku alebo iné pamäťové 
médium s rovnakou alebo vyššou kapacitou, ako mal pôvodný pevný disk.

Opäť vám dôrazne odporúčame prečítať si dokument spoločnosti ESET 
pod názvom Options for backing up your computer (Možnosti zálohovania 
počítača), v ktorom nájdete podrobnejšie informácie vrátane výhod 
a nevýhod oboch mechanizmov, ako aj postup, ako zálohy naplánovať 
a predovšetkým ako ich otestovať. 

AKO WINDOWS XP PRIPRAVIŤ 
NA DLHODOBÉ POUŽÍVANIE
Ak plánujete systém Microsoft Windows XP používať ešte dlhý čas po 
skončení podpory (8. apríla 2014), máme pre vás niekoľko odporúčaní.  

Obrázok 3: Obrazovka inštalácie systému Windows XP

https://www.welivesecurity.com/2011/08/25/backup-basics/
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Po prvé, pripravte si počítače na dlhodobé používanie tým, že 
začnete s úplne novou inštaláciou systému Windows XP. Ak je vaša 
súčasná inštalácia systému Windows XP staršia ako niekoľko rokov, 
je pravdepodobné, že je plná nepotrebných zostatkových častí, ako 
sú napríklad chybné alebo zastarané ovládače zariadení, neúplne 
odinštalované programy, programy, ktoré sú zastarané alebo sa už 
nepoužívajú, ale sú stále prítomné na počítači, nefunkčné odkazy, 
nesprávne priradenia súborov atď. Veľké množstvo chýb softvéru 
a operačného systému môže s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvniť 
dlhodobú spoľahlivosť, stabilitu a výkon vašej inštalácie systému Windows 
XP. Veľmi dôležitým krokom v rámci prípravy systému Windows XP na 
používanie aj bez podpory zo strany spoločnosti Microsoft je preto začať 
s úplne novou inštaláciou tohto starého operačného systému.

Počas inštalácie servisných balíkov, bezpečnostných záplat, rýchlych opráv 
(hotfix) alebo iných aktualizácií pre Windows XP daný počítač nepripájajte 
na internet. Systém Windows XP je v danom čase zraniteľný voči útokom 
a počítač by mal zostať za firewallom, aby sa predišlo zneužitiu vtedy 
ešte neopravených bezpečnostných zraniteľností. Ideálnym spôsobom je 
aktualizácie pre Windows XP stiahnuť prostredníctvom zabezpečeného, 
moderného operačného systému a následne ich presunúť do počítača so 
systémom Windows XP. To isté platí aj pre bezpečnostný softvér.

Inštalovanie Windows XP nanovo
Ak je to možné, začnite s prázdnym, nenaformátovaným pevným diskom – 
alebo aspoň s pevným diskom, z ktorého môžete pred inštaláciou vymazať 
všetky dáta. Použitie prázdneho pevného disku pomáha zaistiť, že sa hneď 
na začiatku neobjavia problémy so súborovým systémom alebo softvérom, 
ktoré môžu zostať po existujúcej inštalácii systému Windows XP. V tomto 
dokumente sme už spomínali, že je dôležité zabezpečiť kompatibilitu 

pevného disku so systémom Windows XP. Ak pevný disk používa rozhranie 
SATA, uistite sa, že vaše inštalačné médium pre systém Windows už zahŕňa 
príslušné ovládače zariadení alebo ich máte k dispozícii na inštaláciu 
prostredníctvom diskiet, pretože inštalátor Windows XP nerozpoznáva 
USB alebo sieťové pripojenia. Podpora dodatočných optických diskov 
môže byť obmedzená, čo znamená, že diskety sú najlepším spôsobom 
inštalácie ovládačov zariadení v prípadoch, že ovládače nie sú zahrnuté 
na inštalačnom médiu pre Windows. Po dokončení inštalácie systému 
Windows XP budete mať k týmto typom zariadení prístup.

Obrázok 4: Ďalšia obrazovka inštalácie systému Windows XP
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Aby ste sa mohli pripojiť k sieťam vrátane internetu, môže byť potrebné 
nainštalovať ovládače pre sieťovú kartu počítača. Tieto ovládače môžu 
byť súčasťou verzie Windows XP poskytnutej výrobcom počítača, ktorú 
inštalujete. Môžu tiež byť na disku CD alebo DVD, ktorý bol dodaný 
s počítačom. Ak tomu tak nie je, bude ich potrebné stiahnuť z webovej 
stránky výrobcu na iný počítač, skopírovať ich na disk CD, DVD alebo 
USB kľúč, preniesť ich na „nový“ počítač so systémom Windows XP 
a nainštalovať.

Inštalácia servisných balíkov pre Windows XP
Je pravdepodobné, že bude potrebné aplikovať aktualizácie, ktoré sa 
nazbierali v priebehu niekoľkých rokov, vrátane jedného alebo viacerých 
balíkov Service Pack pre systém Windows XP. Service Pack v jednom balíku 
spája nielen stovky existujúcich aktualizácií, ale aj zmeny predvolených 
nastavení systému Windows XP z času jeho vydania. Service Pack obsahuje 
aj novšie verzie existujúcich starších aktualizácií a umožňuje ich aplikovať 
na operačný systém všetky spoločne.

Ak chcete zistiť, ktorý balík Service Pack je nainštalovaný so systémom 
Microsoft Windows XP, kliknite na tlačidlo Štart, napíšte “winver.exe” 
a stlačte kláves Enter. Spolu s verziou systému Windows sa zobrazí aj číslo 
balíka Service Pack. Ak sa nezobrazujú žiadne informácie o balíku Service 
Pack, znamená to, že je nainštalovaná pôvodná verzia RTM (Release to 
Manufacturing) systému Windows XP dodaná výrobcom.

V tom najlepšom prípade bude vaše inštalačné médium pre systém 
Windows XP obsahovať balík Service Pack 3 (teda posledný balík Service 
Pack vydaný pre systém Windows XP) a stiahnuť bude potrebné už len 
všetky aktualizácie vydané po servisnom balíku Service Pack 3. Stále ide 
o aktualizácie vo veľkosti stoviek megabajtov, čo však nie je nezvládnuteľné 
množstvo najmä pri rýchlom internetovom pripojení. Upozorňujeme, 

že balík Service Pack 3 je určený iba pre 32-bitové verzie systému Windows 
XP; najnovším servisným balíkom pre 64-bitovú verziu systému Windows 
XP je Service Pack 2.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad najdôležitejších zmien, ktoré 
jednotlivé servisné balíky priniesli do systému Microsoft Windows XP, spolu 
s odkazmi na webové stránky spoločnosti Microsoft, z ktorých je možné si 
jednotlivé balíky Service Pack stiahnuť:

Service 
Pack

Dátum
vydania

Dôležité funkcie a vylepšenia/
Odkazy na stiahnutie

1 september 
2002

vyše 300 opráv menších chýb; podpora USB 2.0; podpora Microsoft 
Java* a .NET Framework; aplet ovládacieho panela Nastaviť prístup k 
programom a predvolené hodnoty počítača

Stiahnutie: http://www.download.windowsupdate.
com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/
xpsp1a_8441053935adbfc760b966e5e413d3415a753213.exe

2 august 
2004

vyše 820 opráv chýb; vylepšenia Wi-Fi a Bluetooth; natívna podpora 
WPA (Wi-Fi Protected Access); blokovanie automaticky otváraných 
reklám v prehliadači Internet Explorer 6; funkcia Zabránenie 
spusteniu údajov (Data Execution Prevention); odstránenie 
základných soketov (raw sockets); Centrum zabezpečenia (Windows 
Security Center); vylepšenia v rámci Windows Firewallu

Stiahnutie: http://www.microsoft.com/en-us/download/
details.aspx?id=28

3 máj 2008

vyše 1700 opráv chýb; vylepšenia pre službu BITS, Data Execution 
Prevention (Zabránenie spusteniu údajov), Group Policy (Skupinová 
politika), IPSec, MMC, RDP, Windows Imaging (práca s obrázkami), 
Inštalátor systému Windows, Windows Script a spracovanie 
certifikátu X.509; podpora WPA 2 (Wi-Fi Protected Access); NAP 
(Network Access Protection) klient pre podniky.

Stiahnutie: https://www.microsoft.com/en-us/download/
details.aspx?id=55245

*Vo februári 2003 bola z balíka Service Pack 1 odobratá podpora Microsoft Java v dôsledku súdneho 
sporu so spoločnosťou Sun Microsystems a servisný balík bol opätovne vydaný ako Service Pack 1a.

http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/xpsp1a_8441053935adbfc760b966e5e413d3415a753213.exe
http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/xpsp1a_8441053935adbfc760b966e5e413d3415a753213.exe
http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/xpsp1a_8441053935adbfc760b966e5e413d3415a753213.exe
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55245
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55245
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Uvádzame odkazy na webové stránky, z ktorých si môžete stiahnuť 
jednotlivé servisné balíky pre systém Windows XP, ak si ich chcete stiahnuť 
a samostatne nainštalovať ešte pred spustením služby Windows Update. 
Tieto stránky na stiahnutie sa môžu v budúcnosti zmeniť, takže je dobré 
si takéto dôležité aktualizácie operačného systému uložiť na ľahko 
zapamätateľnom mieste, aby v budúcnosti v prípade potreby mohli byť 
jednoducho nainštalované bez toho, aby ste ich museli opäť stiahnuť.

Aktualizácie v rámci servisných balíkov pre systém Windows XP sú 
kumulatívne. Znamená to, že Service Pack 2 obsahuje všetky aktualizácie 
z balíka Service Pack 1 a Service Pack 3 obsahuje všetky aktualizácie 
z balíka Service Pack 2 a Service Pack 1. V praxi však spoločnosť Microsoft 
neodporúča inštaláciu balíka Service Pack 3 na počítače s pôvodnou verziou 
RTM (Release to Manufacturing) systému Windows XP alebo len s balíkom 
Service Pack 1 (SP1) pre Windows XP. Na takéto počítače (s RTM alebo SP1) 
preto najskôr nainštalujte balík Service Pack 2, reštartujte počítač a potom 
nainštalujte balík Service Pack 3.

Aktualizácie systému Windows
Aj keď inštalujete systém Windows XP nanovo s najnovším servisným 
balíkom (Service Pack 3), stále bude potrebné aktualizácie, ktoré sa 
nazbierali počas niekoľkých rokov po vydaní balíka Service Pack 3, 
nainštalovať po vykonaní potrebných zmien na získanie prístupu do siete, 
napr. po nainštalovaní ovládačov pre sieťovú kartu.

Keď už má systém Windows XP prístup na sieť, ďalším krokom je nechať 
bežať Automatické aktualizácie systému Windows XP. Operačný systém 
tak stiahne a nainštaluje všetky bezpečnostné záplaty, rýchle opravy 
(hotfix) a servisné balíky, ktoré boli spoločnosťou Microsoft vydané od 
dátumu vytvorenia vášho inštalačného média pre Windows XP.  

V závislosti od veku vašej inštalácie systému Windows XP môže byť 
pri veľmi starom operačnom systéme potrebné aktualizovať samotný 
mechanizmus služby Windows Update, aby mohla služba sťahovať 
akékoľvek ďalšie aktualizácie. Môžete tak urobiť nasledovne: otvorte 
Ovládací panel, kliknite na Centrum zabezpečenia, zvoľte možnosť 
Automatické aktualizácie v spodnej časti okna a uistite sa, že pre automatické 
aktualizácie je nastavená voľba Automatické (odporúčané).

TIP

Aby ste urýchlili proces aktualizácie systému Windows XP, stiahnite 
si potrebné balíky Service Pack a po jednom ich nainštalujte ešte pred 
spustením služby Windows Update. Zredukujete tak čas potrebný na 
stiahnutie aktualizácií pre Windows XP, keďže budú zobrazené len 
aktualizácie vydané po balíku Service Pack 3.

Obrázok 5: Služba Windows Update v systéme Windows XP beží cez webový prehliadač
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Toto umožní systému Windows XP stiahnuť dôležité aktualizácie do 
aktualizačného mechanizmu operačného systému, po čom bude potrebný 
reštart. Po reštarte povoľte Automatickým aktualizáciám pokračovať 
v inštalácii zostávajúcich dôležitých aktualizácií. Po dokončení ich 
inštalácie môžete nainštalovať zvyšné bezpečnostné aktualizácie a opravy 
chýb spustením služby Windows Update z ponuky Štart. Ak odkaz na 
Windows Update nie je k dispozícii, otvorte Internet Explorer a prejdite 
na webovú stránku http://update.microsoft.com/ pre začatie 
procesu sťahovania a inštalácie aktualizácií. Na rozdiel od novších verzií 
systému Windows, ktoré majú na inštaláciu aktualizácií špeciálnu aplikáciu, 

Windows XP aktualizácie systému inštaluje cez webový prehliadač Internet 
Explorer.

Obrázok 6: Povolenie Automatických aktualizácií cez Centrum zabezpečenia systému Windows

UPOZORNENIE V závislosti od toho, kedy boli inštalačné médiá pre Windows XP 
pôvodne vytvorené, môžu byť päť, desať alebo dokonca viac rokov 
neaktuálne. Výsledkom je, že systém Windows XP bude veľmi 
zraniteľný, až pokým nebudú nainštalované všetky bezpečnostné 
aktualizácie (tento proces môže trvať niekoľko hodín v závislosti od 
rýchlosti pripojenia k internetu a vyžaduje niekoľko reštartov), no je 
potrebné urobiť aj ďalšie kroky pre zabezpečenie systému pred útokmi.

Pre ochranu systému Windows XP počas jeho inštalácie je dôležité 
dodržať tieto dva pokyny:

1.  Pokiaľ je to možné, nepripájajte počítač priamo k sieti internet 
prostredníctvom modemu, pretože priame pripojenie poskytuje 
útočníkom jednoduchý prístup k nezabezpečenému počítaču. 
Namiesto toho počítač pripojte k routeru (širokopásmový router pre 
domácnosti a malé či domáce kancelárie alebo pokročilejší sieťový 
router pre firmy), ktorý ruší priame pripojenie počítača na Internet, 
čo sťažuje potenciálny prístup útočníkov.

Pri väčšine internetových pripojení sa v súčasnosti používa router, 
ale priame pripojenie je stále dostupné v mnohých častiach sveta. 
Obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb, ak si nie 
ste istý, aké internetové pripojenie poskytuje.

2. Nepokúšajte sa navštíviť webové stránky, sťahovať programy či 
spúšťať akýkoľvek softvér, ktorý sa pripája na internet, kým na 
systéme Windows XP nebude dokončený celý proces aktualizácií 
a urobili ste aj ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie systému. 
Počítač, na ktorom sa používa systém Windows XP, predstavuje 
potenciálny cieľ útokov, a preto by ste ho nemali pripájať k sieti 
internet, kým ste túto hrozbu čo najviac neminimalizovali.

Rovnako ako v prípade aktualizácií systému Windows a ovládačov 
zariadení sa odporúča stiahnuť bezpečnostný softvér pre systém 
Windows XP na už zabezpečený počítač a stiahnutý softvér potom 
presunúť na nezabezpečený počítač na inštaláciu. Ak si môžete 
vybrať medzi webovým inštalátorom a off-line inštalátorom, vyberte 
si off-line inštalátor, aby sa mohol nainštalovať celý program. 
Po dokončení inštalácie síce ešte bude potrebné stiahnuť nejaké 
aktualizácie, bude však už k dispozícii celý bezpečnostný program 
schopný poskytnúť určitú úroveň ochrany.

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/12373/windows-update-faq
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Na záložke Voliteľné pre Windows Update môže byť zobrazená možnosť 
inštalácie programu Microsoft Security Essentials (MSE), bezplatného 
antimalvérového (t. j. antivírusového) programu určeného na použitie 
v domácnostiach a malých podnikoch s menej ako desiatimi počítačmi55, 56. 
Ak plánujete používať antimalvérový softvér od iného výrobcu (napríklad 
od spoločnosti ESET), MSE by ste na počítač inštalovať nemali. Softvéru na 
ochranu pred malvérom sa v tomto dokumente podrobnejšie venujeme 
neskôr.

55 Microsoft. Microsoft Security Essentials – Protect Your PC. URL: <http://windows.microsoft.
com/en-US/windows/security-essentials-download>.

56 Microsoft. Microsoft Safety & Security Center: Get free virus protection with Microsoft Security 
Essentials. URL: <http://www.microsoft.com/security/pc-security/microsoft-security-
essentials.aspx>.

Windows Update verzus Microsoft Update
Počas inštalácie aktualizácií systému Windows cez webový prehliadač 
Internet Explorer môžete byť vyzvaný nainštalovať aj aktualizácie cez 
službu Microsoft Update.

Služba Windows Update poskytuje aktualizácie hlavných súborov 
operačného systému, no neposkytuje žiadne aktualizácie aplikácií, ako sú 
napríklad Microsoft Live Essentials, Office, Skype a Silverlight.

Obrázok 7: Výzva vo Windows Update na vyskúšanie služby Microsoft Update
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Odporúčame povoliť službu Microsoft Update, aby ste mohli dostávať 
aktualizácie pre aplikácie od spoločnosti Microsoft.

Pre úplné aktualizovanie systému Microsoft Windows XP môže byť 
potrebné spustiť službu Windows Update alebo Microsoft Update viackrát, 
keďže niektoré z počiatočných aktualizácií, ktoré boli stiahnuté, môžu 
vyžadovať ďalšiu aktualizáciu. Pokračujte v spúšťaní týchto aktualizácií 
manuálne, až kým budú nainštalované všetky aktualizácie a žiadne ďalšie 
aktualizácie už v ponuke nebudú.

Inštalácia ovládačov zariadení
Počas procesu aktualizácie systému Windows vás systém pravdepodobne 
vyzve, aby ste nainštalovali chýbajúci alebo aktualizovaný softvér ovládača 
zariadenia, ktorý systému Microsoft Windows XP umožní čo najlepšie 
pracovať s hardvérom počítača. V minulosti služba Windows Update 
zaznamenala určité problémy s identifikovaním a poskytnutím správnych 
ovládačov zariadení, čo spôsobilo, že niektoré počítače zle nefungovali 
alebo sa dokonca zablokovali. Následne sa začali odporúčať iné spôsoby 
získania týchto ovládačov – navštíviť webovú stránku výrobcu hardvéru 
a stiahnuť si ovládače odtiaľ alebo sa pokúsiť identifikovať výrobcu 
samotného čipu, prejsť na jeho webovú stránku a z nej si stiahnuť potrebné 
ovládače.

Spoločnosť Microsoft v uplynulých rokoch vynaložila veľké úsilie na 
zlepšenie správneho identifikovania hardvéru a sťahovania správnych 
ovládačov zariadení prostredníctvom služby Windows Update a do 
značnej miery zmiernila tieto problémy. To však neznamená, že Windows 
Update vždy poskytne najnovšie ovládače zariadení pre hardvér počítača. 
Môže poskytnúť len tie, ktoré mu boli dodané výrobcom počítača alebo 
čipov vo vnútri. Niektorí výrobcovia počítačov poskytujú program, ktorý 
automaticky identifikuje chýbajúce a zastarané ovládače a automaticky ich 

Obrázok 8: Služba Microsoft Update vyhľadávajúca aktualizácie

TIP

Windows Update a Microsoft Update zobrazujú v prehliadači 
Internet Explorer každú dostupnú aktualizáciu ako jeden riadok, 
pred ktorým je začiarkavacie políčko. Keď aktualizáciu označíte 
(začiarknete), rozbalí sa príslušná sekcia zobrazujúca niekoľko 
riadkov popisného textu. Aby ste nemuseli tráviť veľa času 
posúvaním cez zoznam smerom nadol, začnite odspodu a postupujte 
smerom nahor.
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nainštaluje57, 58, 59. Ak máte takýto program k dispozícii, môžete zvážiť jeho 
použitie na stiahnutie ovládačov zariadení v prípade, že si v tomto smere 
nie ste istý možnosťami služby Windows Update.

Ak chcete zaručene mať najnovšie Windows XP ovládače pre váš 
počítač, odporúčame vám ich stiahnuť z webovej stránky výrobcu na 
počítač s aktuálnym, podporovaným operačným systémom a s aktuálnym 
bezpečnostným softvérom, následne stiahnuté ovládače preniesť na 
disku CD/DVD alebo na USB kľúči do počítača so systémom Windows XP 
a nainštalovať.

Výrobcovia počítačov nemusia poskytovať aktualizácie ovládačov zariadení 
pre systém Microsoft Windows XP počas neobmedzene dlhého obdobia. 
Niektorí dokonca môžu prestať s podnikaním, a tak prerušiť podporu. 
Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si všetky potrebné ovládače po ich 
stiahnutí uložili na ľahko zapamätateľné miesto a zároveň si samostatnú 
kópiu archivovali na bezpečnom mieste.

Nižšie uvádzame krátky (a samozrejme nie kompletný) zoznam ovládačov 
zariadení, ktorý môžete využiť pri identifikovaní ovládačov potrebných pre 
inštaláciu systému Windows XP na počítač:

57 Dell. Dell Driver Download Manager FAQs. URL: <http://support.dell.com/support/topics/
global.aspx/support/downloads/en/downloads_faq>. 

58 Hewlett-Packard. HP Customer Support – Software and Driver Downloads. URL: <https://
support.hp.com/us-en/drivers>.

59 Lenovo. ThinkVantage System Update. URL: <http://support.lenovo.com/en_US/detail.
page?LegacyDocID=TVSU-UPDATE>.  

Potrebné? /
Stiahnuté? Popis Bežní výrobcovia

ovládače pre zvukovú kartu

Verzia: 

Analog Devices, AMD (predtým 
ATI), C-Media, Creative Labs, IDT, 
M-Audio, Realtek, SigmaTel, Turtle 
Beach, VIA

ovládače pre čipovú sadu základnej 
dosky

Verzia:  

AMD (predtým ATI), Intel, NVIDIA, 
SIS, ULI (predtým ALI), VIA, Winbond

špecifické pre počítač (ovládače pre 
myš a klávesnicu, správu napájania, 
špeciálne funkcie základnej dosky, 
rozširujúce karty atď.)

Verzia: 

Acer (predtým Gateway), AMD 
(predtým ATI), ASRock, Asus, 
Clevo, Dell, ECS, EVGA, Foxconn, 
Fujitsu, Gigabyte, Hewlett-Packard 
(predtým Compaq), Intel, Lenovo 
(predtým IBM), MSI, Packard Bell, 
PNY, Samsung, Shuttle, SONY, 
Supermicro, Toshiba, Tyan, VIA, XFX, 
ZOTAC

sieťové ovládače pre pripojenia k 
drôtovej sieti (Ethernet, Fiber, Token-
Ring)

Verzia:  

ASIX, Atheros, Broadcom, Cisco, 
Hewlett-Packard (predtým 3Com), 
Intel, Marvell, nVidia, Ralink, Realtek, 
SIS, SMC, US Robotics, VIA, Winbond

sieťové ovládače pre pripojenia k 
bezdrôtovej sieti (Bluetooth, Wi-Fi)

Verzia: 

Agere, Atheros, Broadcom, CSR, 
Intel, Ralink, Realtek, TDK, Toshiba, 
VIA

ovládače pre radiče PATA, SATA alebo 
SCSI diskov

Verzia: 

3ware, ALI, Adaptec, AMD (predtým 
ATI), Areca, Avago, High Point, Intel, 
ITE, JMicron, LSI, Marvell, nVidia, 
Promise, Silicon Image, SIS, VIA

ovládače pre tlačiareň

Verzia: 

Brother, Canon, Citizen, Dell, EPSON, 
Hewlett-Packard, Lexmark, Kodak, 
Konica, Kyocera, OKI, Panasonic, 
Ricoh, Xerox

ovládače pre grafickú kartu

Verzia:  

AMD (predtým ATI), Hauppauge, 
Intel, Matrox, nVidia, S3, SIS, VIA
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Vždy je dobré ovládače zariadení prevziať priamo z čipu alebo webovej 
stránky výrobcu, rovnako ako pri akomkoľvek inom softvéri. Vyhnite sa 
návšteve webových stránok tretích strán, pri ktorých nemáte žiadnu záruku 
bezpečnosti či spoľahlivosti stiahnutých súborov. V prípade, že nemáte na 
výber a potrebujete využiť tento postup, stiahnuté súbory pred použitím 
starostlivo skontrolujte prostredníctvom bezpečnostného softvéru.

Okrem ovládačov zariadení na ovládanie hardvéru počítača môžu byť 
dostupné aktualizácie pre samotný hardvér, a to vo forme nového 
firmvéru BIOS (softvér, ktorý je uložený v čipe a spúšťa sa pri zapnutí 
počítača). Základné dosky a niektoré rozširujúce karty majú často 
na sebe programovateľný čip obsahujúci inštrukcie pre komunikáciu 
s rôznymi zariadeniami, ktoré sa na ne pripájajú. Výrobcovia ich pravidelne 
aktualizujú, aby poskytli kompatibilitu s novšími zariadeniami, zlepšili výkon 
a opravili prípadné chyby (keďže ide o softvér). U výrobcu zariadenia si 
overte, či je pre váš hardvér potrebná a dostupná aktualizácia firmvéru 
BIOS.

Po nainštalovaní najnovších ovládačov zariadení pre hardvér počítača by 
ste mali teraz mať nielen plne aktualizovanú verziu systému Microsoft 
Windows XP, ale aj inštaláciu s najnovšími ovládačmi zariadení pre podporu 
hardvéru. Aj keď ešte nebola nainštalovaná žiadna aplikácia či softvér 
tretej strany, je ideálny čas vytvoriť si jednu alebo viacero záloh pevného 
disku počítača. Záloha na základe obrazu disku poskytuje výhodu v tom, že 
môže byť rýchlejšie obnovená, ak je operačný systém v nefunkčnom stave. 
To môže ušetriť čas a úsilie potrebné na úplnú obnovu systému Windows 
XP v prípade, že sa objaví problém a iná záloha je poškodená alebo chýba.

Obraz disku poskytuje „východiskovú“ zálohu, ktorú je možné rýchlo načítať 
v prípade, že sa vyskytne problém pri inštalácii špecializovaného softvéru, 
ktorý beží iba na systéme Microsoft Windows XP.  

Príprava na používanie
Teraz, keď je vaša základná inštalácia systému Microsoft Windows XP 
nainštalovaná, aktualizovaná najnovším servisným balíkom a opravami 
hotfix a má všetky ovládače zariadení potrebné na prevádzku, je čas začať 
s inštaláciou pre vás kľúčovej aplikácie, ktorú je možné spúšťať len na 
systéme Windows XP.

Je dôležité mať na pamäti, že by ste nemali inštalovať všetky programy, 
ktoré obvykle používate na počítači, keďže cieľom celého postupu je 
vytvoriť systém Microsoft Windows XP, ktorý budete môcť využívať 
na spúšťanie kľúčovej aplikácie, až pokým nebude možné Windows 
XP nahradiť modernejšou a bezpečnejšou verziou systému Windows. 
Každý ďalší program pridaný do počítača predstavuje softvér s vlastnými 
zraniteľnosťami, ktoré môže útočník zneužiť. Udržanie počtu 
nainštalovaných programov na minime znižuje riziko možných útokov.

TIP

Zálohy by mali byť vždy uložené na bezpečnom, ľahko 
zapamätateľnom mieste, aby ste sa k nim vedeli ľahko dostať 
v prípade, že bude potrebná obnova. Odporúčame vám si tomto 
štádiu overiť, či je záloha funkčná, a to vykonaním jej obnovy na 
prázdny disk z vášho inventára náhradných dielov. Týmto spôsobom 
si overíte funkčnosť zálohy ešte pred vznikom núdzovej situácie, keď 
budete obnovenie zo zálohy skutočne potrebovať.  

Majte na pamäti, že problémy je najlepšie vyriešiť ešte skôr, ako 
spôsobia stav núdze vedúci k stratám v rámci produktivity a ziskov 
vašej spoločnosti.



Windows XP Security - 23 -

Aplikačný rámec
Ak softvér, ktorý inštalujete, je závislý od konkrétneho aplikačného rámca 
(framework), ako je Microsoft .NET Framework, Microsoft Silverlight, 
Adobe Flash, Adobe Reader alebo Oracle Java, nainštalujte najnovšiu 
verziu kompatibilnú so systémom Windows XP. Ak vývojár v budúcnosti 
vydá nové aktualizácie, vždy si tieto aktualizácie stiahnite a nainštalujte, 
aby ste predišli zraniteľnostiam, ktoré môžu útočníci potenciálne zneužiť. 
Ak softvér vyžaduje staršiu, nezabezpečenú verziu aplikačného rámca 
alebo aplikačný rámec už nepodporuje systém Windows XP, nainštalujte 
naposledy vydanú verziu a obráťte sa na vývojára ohľadom odporúčaných 
možností, ako aplikačný rámec zabezpečiť.

Webové prehliadače
Aj keď webový prehliadač Internet Explorer vo verzii 8.060 od spoločnosti 
Microsoft už nie je hlavným cieľom útočníkov, stále existujú hrozby, ktoré 
jeho zraniteľnosti dokážu zneužiť, a keďže Internet Explorer pre systém 
Windows XP už viac nie je aktualizovaný, je lepšie používať novší webový 
prehliadač, ktorý stále dostáva bezpečnostné aktualizácie. 

Google Chrome a Mozilla Firefox sú dva najpoužívanejšie webové 
prehliadače, avšak Google Chrome v apríli 2016 pri vydaní verzie 4961 prestal 
podporovať operačné systémy Windows XP a Windows Vista. Google 
Chrome tak je na prehliadanie moderných webových stránok lepším 
kandidátom ako Internet Explorer, no stále je to slabá voľba z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany súkromia. Nezisková nadácia Mozilla Foundation 
oznámila, že prehliadač Firefox bude podporovaný na systémoch Windows 

60 Wikipedia. Internet Explorer 8. Wikimedia Foundation. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/
Internet_Explorer_8>.

61 Pawliger, Marc. Update to Chrome platform support. Google, Inc. URL: <https://chrome.
googleblog.com/2015/11/updates-to-chrome-platform-support.html>.

XP a Vista až do júna 2018, keď bude organizácia opäť prehodnocovať, 
či v podpore systému Windows XP62 bude pokračovať alebo nie. Mozilla 
Firefox tak zostáva jediným z najbežnejších prehliadačov, ktorý ešte 
podporuje používanie na systéme Windows XP, i keď aj koniec tejto 
podpory sa už pomaly blíži.

Vzhľadom na to, že Google Chrome vychádza z prehliadača Chromium, 
vyvíjaného ako open-source projekt a Mozilla Firefox je tiež open-source 
prehliadačom, môžu existovať nezávisle vyvíjané vetvy týchto webových 
prehliadačov, ktoré umožnia dodatočnú podporu systému Windows XP. 
Ak sa rozhodnete používať takýto prehliadač, nezabudnite ho dôkladne 
otestovať z hľadiska kompatibility.

Programy na prezeranie PDF
Ako už bolo spomenuté, aby ste predišli vyššiemu riziku potenciálnych 
útokov na systém, mali by ste sa vyhnúť inštalácii akéhokoľvek ďalšieho 
softvéru nad rámec toho, čo na systéme Windows XP nevyhnutne 
potrebujete. Softvér, ktorý umožňuje zobrazenie alebo tlač súborov PDF, 
však môže byť pre vás nevyhnutnosťou. Najbežnejším takýmto programom 
je Adobe Acrobat Reader, pričom Adobe Acrobat Reader XI (alebo tiež v11.0) 
bol podporovaný na systéme Windows XP do polovice októbra 2017, čo je 
takmer o dva roky dlhšie, ako trvala podpora pre systém Windows Vista63.

Špecifikácia dokumentov PDF umožňuje používať JavaScript pre formuláre 
a automatizáciu pracovných postupov. Ide však tiež o bežne využívané 
prostriedky útoku škodlivého kódu na systém. Je dôležité udržiavať 
program Adobe Acrobat Reader aktualizovaný, aby bol chránený pred 

62 Mozilla. Update on Firefox Support for Windows XP and Vista. Mozilla Blog. URL: <https://blog.
mozilla.org/futurereleases/2017/10/04/firefox-support-for-windows-xp-and-vista/>.

63 Wikipedia. Adobe Acrobat version history. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.
org/wiki/Adobe_Acrobat_version_history#Adobe_Acrobat_and_Reader>.
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zraniteľnosťami. Ak Adobe Acrobat Reader potrebujete používať, ubezpečte 
sa, že je povolený Chránený režim, Chránené zobrazenie a Zvýšené 
zabezpečenie a zakážte JavaScript64, 65. Ak JavaScript nie je možné úplne 
zakázať, čo najviac jeho použitie obmedzte podľa pokynov spoločnosti 
Adobe66, 67.

Ak v súvislosti so súbormi PDF nepotrebujete používať formuláre alebo 
automatizáciu pracovných postupov, zvážte výber iného programu na 
prezeranie PDF, ktorý stále podporuje Windows XP, ale nezahŕňa podporu 
pre JavaScript, napríklad program Evince alebo Sumatra PDF68, 69.

Pripomenutie pre vytvorenie zálohy
Váš počítač by mal byť momentálne nakonfigurovaný na použitie, zatiaľ 
je však nezabezpečený. V ďalšej časti sa budeme venovať odporúčaniam, 
ako zaistiť bezpečnosť systému Microsoft Windows XP pomocou nástrojov 
a postupov spoločnosti Microsoft, ako aj prostredníctvom softvéru tretích 
strán, ktorý si môžete nainštalovať. 

Systém Windows XP je nielen menej bezpečný ako novšie verzie Microsoft 
Windows, ale má aj menšiu schopnosť obnovy pri problémoch spôsobených 
nekompatibilným softvérom. Z tohto dôvodu vždy existuje možnosť, že 
niektoré bezpečnostné odporúčania uvedené v tomto dokumente nemusia 
fungovať pri vašej inštalácii systému Windows XP alebo pri konkrétnom 
softvéri, ktorý je na systéme spustený.  

64 Arkin, Brad. Introducing Adobe Reader Protected Mode. Adobe Systems, Inc. URL: <http://
blogs.adobe.com/security/2010/07/introducing-adobe-reader-protected-mode.html>.

65 Adobe. Application Security Overview. Adobe Systems, Inc. URL: <http://www.adobe.com/
devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/index.html>.

66 Adobe. JavaScripts in PDFS as a security risk. Adobe Systems, Inc. URL: <https://helpx.adobe.
com/acrobat/using/javascripts-pdfs-security-risk.html>.

67 Adobe. JavaScript Controls Adobe Systems, Inc. URL: <https://www.adobe.com/devnet-
docs/acrobatetk/tools/AppSec/javascript.html>.

68 Evince. Evince. The GNOME Project. URL: <https://wiki.gnome.org/Apps/Evince>.

69 Kowalczyk, Krzyystof. Sumatra PDF. URL: <https://www.sumatrapdfreader.org/>.

Z uvedeného dôvodu vám odporúčame vytvoriť si ďalšiu zálohu počítača 
v tomto štádiu, teda ešte pred tým, ako počítač začnete zabezpečovať. 
Ak sa v dôsledku niektorého z nasledujúcich krokov naozaj vyskytne 
nejaký problém, budete môcť počítač rýchlo obnoviť do známeho, dobre 
fungujúceho stavu.

Viac informácií o zálohách nájdete v predchádzajúcej časti s názvom 
Zálohovanie softvéru.

ZABEZPEČENIE SYSTÉMU 
WINDOWS XP PRE DLHODOBÉ 
POUŽÍVANIE
Váš počítač s operačným systémom Microsoft Windows XP je teraz 
aktualizovaný, nakonfigurovaný a má nainštalovaný softvér, ktorý na 
novších verziách systému Microsoft Windows nie je možné spúšťať, takže 
nadišiel čas prejsť k zabezpečeniu počítača.

V priebehu rokov spoločnosť Microsoft skutočne zainvestovala do 
zabezpečenia systému Windows XP a kompletne aktualizovaná verzia 



Windows XP Security - 25 -

systému Windows XP existujúca po 8. apríli 2014 je oveľa bezpečnejšia 
ako verzia systému Windows XP, ktorá bola k dispozícii 25. októbra 2001. 
Avšak v dôsledku potreby spätnej kompatibility so širokou škálou hardvéru 
a softvéru a praktických obmedzení týkajúcich sa toho, do akej miery je 
možné operačný systém meniť počas jeho životného cyklu, Windows XP 
nie je s niektorými svojimi predvolenými možnosťami v dnešnom svete 
bezpečný na používanie.  

V nasledujúcich častiach sa pozrieme na to, aké opatrenia je možné 
podniknúť pre zaistenie vyššej úrovne bezpečnosti systému Windows 
XP, a to použitím nástrojov spoločnosti Microsoft, z ktorých niektoré sú 
zabudované do samotného systému Windows XP, alebo ďalších nástrojov, 
ktoré je možné stiahnuť. Následne sa pozrieme na dodatočné možnosti 
obrany systému, ktoré ponúkajú nástroje tretích strán. Najskôr sa však 
budeme venovať kroku, ktorý sa v kontexte zabezpečenia operačného 
systému často nespomína: Bezpečnosť fyzického zariadenia.

Bezpečnosť fyzického zariadenia
Ak bude počítač so systémom Microsoft Windows XP umiestnený na 
verejne prístupnom (alebo čiastočne prístupnom) mieste, je dobré 
porozmýšľať, ako ho zabezpečiť pred potenciálnymi útočníkmi. Ide nielen 
o krádež fyzického počítača, ale aj o neoprávnený prístup.

Ak softvér, ktorý na počítači beží, nepoužíva klávesnicu a myš, je dobré 
tieto vstupné zariadenia odpojiť, čím sa obmedzí prístup k nim a zníži 
sa tak riziko zneužitia počítača. Majte na pamäti, že do kruhových 
konektorov PS/2 využívaných staršími klávesnicami a myšami nie je možné 
pripojiť vstupné zariadenie za chodu počítača. Pred ich pripojením alebo 
odpojením bude potrebné počítač vypnúť. USB klávesnice a myši naopak sú 
pripojiteľné a odpojiteľné aj za chodu počítača.

Existuje široká škála preventívnych riešení proti krádeži fyzického 
zariadenia, ktoré zabezpečia počítač tak, aby ho nebolo možné len tak 
ukradnúť, otvoriť alebo v ňom niečo meniť. Konkrétne mechanizmy sa budú 
líšiť v závislosti od veľkosti, typu a umiestnenia počítača (rovnako ako od 
vášho rozpočtu), no môžete si zvoliť aj jednoduché riešenia, napr. káblový 
zámok, ktorý zabráni odcudzeniu počítača, špeciálne skrutky proti krádeži, 
vďaka ktorým sa šasi nebude dať tak ľahko otvoriť, a kovové kryty a skrinky, 
ktoré zamedzujú prístup k portom počítača.

Zatiaľ čo krádež počítača si rýchlo všimnete, závažnejšie škody môže 
spôsobiť útočník, ktorý je schopný získať prístup k počítaču s cieľom 
nainštalovať naň softvér, meniť informácie, skopírovať z neho súbory 
a podobne. Z tohto dôvodu je dôležité obmedziť prístup k vstupným 
a výstupným zariadeniam počítača len na tie zariadenia, ktoré z hľadiska 
práce nevyhnutne potrebujete. Ide nielen o rozširujúce porty (ako USB 
porty), ale aj prístup k vypínaču napájania, klávesnici a myši, disketovej 
mechanike, CD a DVD mechanike alebo iným častiam počítača. 

POZNÁMKA: 

Nasledujúce inštrukcie boli napísané špeciálne pre používateľov 
v rámci domácností a malých podnikov, ktorí zvyčajne 
nemajú možnosť využívať na správu svojich počítačov služby 
špecializovaných IT pracovníkov.

Mnohé z inštrukcií v nasledujúcich častiach tohto dokumentu 
približujú spôsob, ako zabezpečiť samostatný počítač so 
systémom Microsoft Windows XP, ktorý nie je pripojený 
k doméne Active Directory. 

Počítače pripojené k doméne Active Directory spravujú IT 
pracovníci, ktorí by pre ne mali zvoliť a zaistiť vhodnú úroveň 
bezpečnosti.
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V niektorých prípadoch nie je možné použiť kovovú skrinku na fyzické 
obmedzenie prístupu k týmto zariadeniam, no dostupná je tiež možnosť 
použiť kryty na zariadenia pre zablokovanie prístupu k nepoužívaným 
portom. Ak to nie je možné, stále ich môžete zakázať v nastaveniach 
systému BIOS na počítači a potom prístup k systému BIOS ochrániť heslom. 
Poslednou možnosťou je otvoriť počítač a odpojiť kábel daného zariadenia.

Kontrola fyzického prístupu k portom počítača nemusí byť taká dôležitá, 
ak sa počítač nachádza v priestore, ktorý nie je prístupný verejnosti 
a prístup doň majú iba dôveryhodní zamestnanci. Stále je však dobré 
myslieť na ochranu počítača nielen pred krádežou, ale aj pred požiarom, 
záplavami alebo iným poškodením.  

Zabezpečenie systému Windows XP 
pomocou zabudovaných nástrojov 
od spoločnosti Microsoft
Ako už bolo spomenuté vyššie, systém Microsoft Windows XP z roku 2014 
sa veľmi líši od verzie dodávanej v roku 2001. K veľkému počtu zmien 
v rámci bezpečnosti systému Windows XP došlo v roku 2007 s vydaním 
balíka Service Pack 2, no stále tu boli obmedzenia týkajúce sa toho, do akej 
miery je možné zavádzať zmeny bez toho, aby došlo k strate kompatibility 
s už predtým existujúcimi softvérovými aplikáciami70. Keďže však máte sami 
na starosti toto nasadenie systému Windows XP, máte možnosť dotiahnuť 
všetky bezpečnostné nastavenia nad rámec toho, čo spoločnosť Microsoft 
mohla urobiť hromadne. 

70 Microsoft. Release notes for Windows XP Service Pack 2. Microsoft Corp. URL: <http://support.
microsoft.com/kb/835935>.

Nastavenie používateľských kont pre vyššiu 
bezpečnosť
Ak ste si na účely dlhodobého používania pripravili novú inštaláciu systému 
Microsoft Windows XP, je veľmi pravdepodobné, že vaše používateľské 
konto má oprávnenia správcu. Kontá s oprávneniami správcu umožňujú 
robiť zmeny, ktoré majú vplyv na všetkých používateľov počítača, ako aj 
zmeny v samotnom operačnom systéme. Možno sa vám nemusí zdať, že by 
takéto kontá mohli byť obzvlášť nebezpečné, no v skutočnosti predstavujú 
jeden z najväčších bezpečnostných problémov (ak nie vôbec najväčší), 
ktorým systém Windows XP už od svojho uvedenia na trh čelí.

Vytváranie nových používateľských kont s oprávneniami správcu 
uľahčovalo používateľom inštalovať nový hardvér a softvér a konfigurovať 
systém, čo sa mohlo zdať ako veľmi dobrá možnosť, keď bol systém 
Windows XP v roku 2001 uvedený na trh. Takéto kontá s právami správcu 
však zároveň umožnili aj to, že ak používateľ omylom spustil vírus, červa, 
trójskeho koňa alebo iný škodlivý program, takýto malvér mal prakticky 
úplný prístup k počítaču bez toho, aby musel používateľa pomocou 
sociálneho inžinierstva či iných sofistikovaných techník priviesť k tomu, aby 
mu udelil vyššie oprávnenia a mohol tak ovládať počítač.

Z tohto hľadiska je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môžete 
podniknúť pre zabezpečenie počítača, práve odobratie práv správcu 
z používateľských kont, cez ktoré sa bude k počítaču pravidelne 
pristupovať, a zmeniť ich tak, aby mali udelené len oprávnenia bežného 
používateľa.  

UPOZORNENIE Váš počítač pravdepodobne obsahuje konto s názvom Správca/
Administrátor, ktorý má oprávnenia správcu. Oprávnenia pre toto konto 
nemeňte. Na počítači by malo byť aspoň jedno konto s oprávneniami 
správcu, aby ste mohli inštalovať (alebo aktualizovať) softvér, pripojiť sa 
k sieti, vykonať zálohovanie a iné správcovské funkcie. Mali by ste sa však 
vyhnúť používaniu kont s oprávneniami správcu na bežné používanie 
počítača.
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V nasledujúcich krokoch si ukážeme postup, ako je možné pre konto zmeniť 
oprávnenia správcu na oprávnenia bežného používateľa:

1. Otvorte Ovládací panel cez ponuku Štart a vyberte kategóriu 
Používateľské kontá. Zobrazí sa aplet ovládacieho panela Používateľské 
kontá (názov súboru: LUSRMGR.CPL).

2. V aplete Používateľské kontá vyberte možnosť Zmeniť konto. Zobrazí sa 
okno Vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

3. Po kliknutí na požadované konto v okne Vyberte konto, ktoré chcete 
zmeniť sa vás systém v ďalšom okne spýta, akú zmenu chcete v danom 
konte používateľa urobiť.
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4. V zobrazenom okne pre výber požadovanej zmeny konta zvoľte 
možnosť Zmeniť typ konta. Zobrazí sa okno pre výber nového typu konta 
pre používateľa.

5. V zobrazenom okne pre výber nového typu konta pre používateľa zvoľte 
možnosť „Obmedzené“ a následne kliknite na tlačidlo Zmeniť typ konta.

Konto „Správcu“ bolo uvedeným spôsobom zmenené na konto bežného 
„Používateľa“.

Aplikácie určené pre systém Windows XP by za normálnych okolností 
nemali vyžadovať, aby používateľské konto, pod ktorým sú spúšťané, malo 
oprávnenia správcu. Je však možné, že aplikácia bude potrebovať vykonať 
akciu, ktorá vyžaduje oprávnenia správcu, no môže tiež ísť o nesprávne 
naprogramovanie aplikácie. V každom prípade, ak budete naozaj 
potrebovať oprávnenia správcu, aby ste spustili staršiu aplikáciu, ktorá 
je pre vás nevyhnutná a ktorá beží len na systéme Windows XP, môžete 
využiť jednu z nasledujúcich dvoch možností:

1. Vytvorte si vyhradené konto s oprávneniami správcu, do ktorého sa budete 
môcť prihlásiť vždy vtedy, keď budete potrebovať danú aplikáciu spustiť. 
Toto riešenie je najvhodnejšie, ak aplikáciu potrebujte používať len v určitých 
pravidelných obdobiach, napríklad na konci pracovného dňa alebo pracovného 
týždňa, keďže tak môžete obmedziť vyššie uvedené bezpečnostné problémy 
pri využívaní konta s oprávneniami správcu na bežné používanie počítača.                                          
Aj keď je najlepším postupom premenovať konto správcu použitím iných 
slov ako Správca/Administrátor, vaša aplikácia môže vyžadovať práve konto 
s týmto názvom a po jeho premenovaní nebude fungovať. Ak sa s týmto 
problémom stretnete, povoľte aplikácii toto konto používať, ale zároveň 
vytvorte iné konto s oprávneniami správcu, ktoré budete používať na všetky 
ostatné akcie vyžadujúce oprávnenia správcu.

TIP

Ak používate systém Windows XP vo vydaní Professional alebo 
Tablet PC, môžete na vykonanie spomenutých krokov použiť 
modul konzoly MMC  Local User and Groups (Lokálni používatelia 
a skupiny) (názov súboru: LUSRMGR.MSC) Tento spôsob bude 
pravdepodobne rýchlejší, najmä ak je potrebné zmeniť oprávnenia 
pre viaceré kontá.
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UPOZORNENIE Napriek tomu, že prístupové údaje správcu vyžadované pre RunAs je 
možné v systéme Microsoft Windows XP uložiť a zapamätať s cieľom obísť 
výzvy na zadanie prístupových údajov, tento postup nie je odporúčaný, 
pretože umožňuje aj iným aplikáciám spúšťať sa s oprávneniami správcu, 
čo predstavuje veľký bezpečnostný problém   .

2. Zvážte použitie príkazu RunAs na spustenie danej aplikácie s oprávneniami 
správcu71, 72, 73. Používateľ bude vyzvaný zadať prístupové údaje správcu, aby 
mohla byť aplikácia spustená.
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Zakázanie funkcie AutoRun
Ako sme už uviedli v časti „Krátky pohľad na bezpečnosť systému Windows 
XP v jeho začiatkoch“, funkcia AutoRun (Automatické spustenie) systému 
Microsoft Windows XP so sebou priniesla aj nečakané negatívne následky, 
keďže ju začali využívať nielen vývojári vzdelávacieho softvéru a hier, ale aj 
tvorcovia malvéru. Ešte pred uvedením systému Microsoft Windows XP na 
trh počítačové červy napádali Windows v rôznych formách (ako škodlivé 
programy bežiace na operačnom systéme, makrá pre Microsoft Office 
a dokonca aj ako samoreplikujúce pokyny pre databázové servery), pričom 
ich šírenie prebiehalo prostredníctvom sieťového pripojenia.

Funkcia AutoRun v systéme Windows XP poskytla tvorcom malvéru ďalší 
mechanizmus šírenia svojich výtvorov – počítačové červy začali vytvárať 
tak, aby sa mohli šíriť z počítača do počítača pomocou USB kľúčov, ktoré sa 

71 Microsoft. Runas. Microsoft TechNet. URL: <http://technet.microsoft.com/en-us/library/
cc771525.aspx>.

72 Microsoft. Runas. URL: <https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-
pro/windows-xp/bb490994(v=technet.10)>.

73 Wikipedia. Runas. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Runas>.

74 Barizien, Stephane. RUNAS /SAVECRED is a huge security hole. NTBUGTRAQ mailing list. 
URL: <https://marc.info/?l=ntbugtraq&m=105949766325326&w=2>.  

stali ich hlavným prostriedkom šírenia75, 76. Zatiaľ čo sieťové pripojenia boli 
aj naďalej využívané na šírenie červov, funkcia AutoRun poskytla dodatočný 
mechanizmus na šírenie a často aj na opakované infikovanie skupín 
počítačov bez ohľadu na to, či boli navzájom priamo prepojené v rámci 
siete.

Ako funguje AutoRun?

Pre objasnenie toho, prečo funkcia AutoRun spôsobila také problémy, je 
dôležité priblížiť jej pôvodné fungovanie na systéme Microsoft Windows XP:

Keď sa do počítača so systémom Windows XP vložilo vymeniteľné médium 
ako napríklad disk CD/DVD alebo USB kľúč, operačný systém skontroloval, 
či sa v koreňovom adresári vymeniteľného média nachádza súbor s názvom  
AUTORUN.INF77, 78.

75 Abrams, Randy. Foil Conficker Get Rid of AutoRun. We Live Security. URL: <https://www.
welivesecurity.com/2009/03/25/foil-conficker-get-rid-of-autorun/>.

76 Cobb, Stephen. My Little Pronny: Autorun worms continue to turn. We Live Security. URL: 
<http://www.welivesecurity.com/2012/12/07/autorun-worm-continues-to-turn/>.  

77 Microsoft. Autorun.inf Entries. Windows Dev Center. URL: <http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/desktop/cc144200%28v=vs.85%29.aspx>.

78 Wikipedia. Autorun.inf. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Autorun.inf>.  

Obrázok 9: Príklad vloženého CD bez súboru AUTORUN.INF
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Súbory AUTORUN.INF sú jednoduché textové súbory v kódovaní ASCII, 
ktoré je možné vytvoriť v aplikáciách ako Poznámkový blok (Notepad), 
pričom však obsahujú pokyny, ktoré operačný systém automaticky vykoná.

Akcie riadené súborom AUTORUN.INF môžu byť rôzne, počnúc zobrazením 
vlastnej ikony vymeniteľného média až po inštaláciu softvéru ovládača 
zariadenia. Avšak pre tvorcov malvéru bol najzaujímavejším príkaz, ktorý 
spočíval v automatickom spustení programu79.

79 Windows Dev Center. Autorun.inf Entries. Microsoft Corp. URL: <https://msdn.microsoft.
com/en-us/library/windows/desktop/cc144200.aspx>.

Funkcia Automatického spustenia (AutoRun) týmto spôsobom tvorcom 
malvéru poskytla novú cestu šírenia svojich výtvorov, ktorú patrične využili. 
Spoločnosť ESET identifikuje malvér využívajúci súbory AUTORUN. INF 
ako INF/Autorun80. Pri pohľade na detekcie tohto malvéru z minulého 
desaťročia (podľa portálu VirusRadar® spoločnosti ESET) môžeme vidieť, 
že INF/Autorun sa stal v roku 2007 najčastejšou infiltráciou a v roku 
2008 zaznamenal veľký nárast, keď túto metódu napadnutia systému 
využíval Conficker a ďalšie počítačové červy81. K poklesu začalo dochádzať 
až po roku 2010, keď sa medzi používateľmi rýchlo rozšíril systém 
Microsoft Windows 7 a keď spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné 
záplaty, ktoré na základe predvoleného nastavenia zakázali Automatické 

80 VirusRadar Threat Encyclopaedia. INF/Autorun. ESET, spol. s r. o. URL: <http://virusradar.
com/en/INF_Autorun/detail>.

81 Abrams, Randy. Foil Conficker Get Rid of AutoRun. We Live Security. URL: <https://www.
welivesecurity.com/2009/03/25/foil-conficker-get-rid-of-autorun/>.

Obrázok 11: Detekcie AutoRun malvéru počas 10 rokov

Obrázok 10: Príklad vloženého CD so súborom AUTORUN.INF

http://virusradar.com/en/INF_Autorun/detail
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spustenie (AutoRun) pre vymeniteľné médiá na systémoch Windows Vista 
a Windows XP82, 83, 84, 85.

Ak chcete na systéme Windows XP zakázať Automatické spustenie 
(AutoRun), z webovej stránky spoločnosti Microsoft si stiahnite 
a nainštalujte Aktualizáciu funkcie AutoPlay:

https://support.microsoft.com/?kbid=971029

Táto webová stránka obsahuje opravy nielen pre všetky vydania systému 
Windows XP, ale aj pre Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows 
Server 2008. Po nainštalovaní opráv sa môže vyžadovať reštart počítača, 
aby vykonané zmeny v operačnom systéme nadobudli účinnosť.

Povolenie funkcie DEP (Zabránenie spusteniu údajov)
S vydaním servisného balíka Service Pack 2 pre systém Windows XP 
v roku 2004 spoločnosť Microsoft predstavila aj bezpečnostnú funkciu 
Zabránenie spusteniu údajov (Data Execution Prevention –DEP)86, 87, 88. 

82 Riley, Steve. Autorun: good for you? Microsoft TechNet. URL: <https://blogs.technet.
microsoft.com/steriley/2007/09/23/autorun-good-for-you/>.

83 Abrams, Randy. Auto-Infect. We Live Security. URL: <https://www.welivesecurity.
com/2007/12/18/auto-infect/>.

84 Microsoft. Update to the AutoPlay functionality in Windows. Microsoft Corp. URL: <https://
support.microsoft.com/en-us/help/971029/update-to-the-autoplay-functionality-in-
windows>.

85 Harley, David. Autorun and Conficker not dead yet: Threat Trends Report. We Live Security. 
URL: <https://www.welivesecurity.com/2012/01/10/autorun-and-conficker-not-dead-
yet-threat-trends-report/>.

86 Windows Dev Center. Data Execution Prevention. Microsoft Corp. URL: <https://msdn.
microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366553>.

87 Wikipedia. Executable space protection. WikiMedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.
org/wiki/Executable_space_protection>.

88 Microsoft. A detailed description of the Data Execution Prevention (DEP) feature in Windows XP 
Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005, and Windows Server 2003. Microsoft Corp. 
URL: <https://support.microsoft.com/en-us/help/875352/a-detailed-description-of-the-

Táto funkcia umožňuje počítaču označiť, či blok pamäte nazývaný stránka 
obsahuje spustiteľný programový kód alebo nespustiteľné dáta a spustenie 
kódu umožní iba zo stránok pamäte označených ako spustiteľné. Pred 
zavedením funkcie DEP mohli útočníci načítať kód na stránku pamäte 
určenú pre dáta a následne vyvolať jeho spustenie. Implementácia funkcie 
DEP v hardvéri a softvéri počítača môže týmto druhom útokov zabrániť89.

K funkcii DEP sa v rámci systému Windows viažu nasledujúce komponenty:

• Je potrebné mať nainštalovaný kompatibilný procesor, ktorý podporuje 
technológiu NX bit (No eXecute bit)90. NX bit sa používa na označenie toho, 
či stránka pamäte obsahuje kód alebo dáta. Túto technológiu pôvodne vyvinul 
výrobca čipov AMD pre svoj rad procesorov Athlon 64 v roku 2003, no 
následne bola licencovaná ďalším výrobcom procesorov vrátane spoločnosti 
Intel, ktorá ju v roku 2004 pridala do svojho radu procesorov Pentium 4. 
Výrobcovia čipov označujú technológiu NX bit rôznymi názvami: Intel ju 
nazýva XD bit (eXecute Disable), zatiaľ čo AMD používa názov Enhanced 
Virus Protection (EVP). Ak sa pokúšate zistiť, či konkrétny procesor podporuje 
NX bit, no technológia pod týmto názvom uvedená nie je, skontrolujte, či sa 
namiesto toho spomína XD alebo EVP.

• Je potrebné mať nainštalovaný operačný systém, ktorý podporuje technológiu 
NX bit. V prípade systému Windows XP to znamená nainštalovanie balíka 
Service Pack 2 alebo Service Pack 3. Od systému Windows Vista je podpora 
funkcie DEP štandardnou súčasťou operačného systému.

Spoločnosť Microsoft povolila funkciu DEP v rámci predvoleného 
nastavenia iba pre hlavné časti systému Windows XP a pre ostatné 
programy počítača nechala povolenie funkcie DEP na rozhodnutí 

data-execution-prevention-dep-feature-in-windows-xp-service-pack-2-windows-xp-
tablet-pc-edition-2005-and-windows-server-2003>.

89 Hensing, Robert. Understanding DEP as a mitigation technology part 1. Microsoft TechNet. 
URL: <https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2009/06/12/understanding-dep-as-a-
mitigation-technology-part-1/>.

90 Wikipedia. NX bit. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/NX_bit>.

https://support.microsoft.com/?kbid=971029
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používateľa. Dôvodom boli obavy z možných problémov kompatibility 
s programami, službami a ovládačmi zariadení tretích strán. Keďže je však 
DEP od roku 2004 štandardnou funkciou systému Windows XP, odporúča 
sa ju povoliť pre všetky programy a potom v prípade potreby vylúčiť tie 
aplikácie, ktoré sú nekompatibilné91, 92.

Tu sú podrobné inštrukcie, ako povoliť funkciu DEP (Zabránenie spusteniu 
údajov) pre všetky programy na systéme Windows XP:

91 Microsoft. You receive a "Data Execution Prevention" error message in Windows XP Service Pack 
2 or in Windows XP Tablet PC Edition 2005. Microsoft Corp. URL: <https://support.microsoft.
com/en-us/help/875351/you-receive-a-data-execution-prevention-error-message-in-
windows-xp-se>.

92 Hameed, C.C. To DEP or not to DEP. Microsoft Ask the Performance Team Blog. URL: 
<https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2008/06/17/to-dep-or-not-to-dep/>.

1. V Ovládacom paneli otvorte aplet Vlastnosti systému (názov súboru: 
SYSDM.CPL) Zobrazí sa okno Vlastnosti systému.

2. Kliknite na kartu Rozšírené pre zobrazenie rozšírených systémových 
nastavení.

3. V časti Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie. Zobrazí sa okno Možnosti 
výkonu.

4. V okne Možnosti výkonu kliknite na kartu Zabránenie spusteniu údajov 
(DEP) pre zobrazenie príslušných nastavení pre DEP.
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5. Označte možnosť Zapnúť funkciu DEP pre všetky programy a služby okrem 
tých, ktoré vyberiem. Ak máte nejaké programy, ktoré nie sú kompatibilné 
s funkciou DEP, kliknite na tlačidlo Pridať a pridajte ich do zoznamu 
vylúčení. Nakoniec kliknite na tlačidlo OK pre vykonanie zmien 
v systéme.

Bude potrebné reštartovať počítač, aby vykonané zmeny v systéme 
Windows XP nadobudli účinnosť.

Skôr než budeme pokračovať, treba poznamenať, že funkcia DEP nie 
je stopercentne spoľahlivá. Objavilo sa niekoľko zraniteľností, ktoré 

umožnili funkciu DEP obísť, čo viedlo k tomu, že spoločnosť Microsoft 
vydala bezpečnostné záplaty na vyriešenie týchto zraniteľností93, 94, 95, 96. 
Funkciu DEP by ste však nemali vypínať len preto, že nie je stopercentne 
efektívna. Zabránenie spusteniu údajov (DEP) poskytuje dodatočnú úroveň 
zabezpečenia a pri používaní nepodporovaného operačného systému ako 
Windows XP je dôležité prijať čo najviac praktických ochranných opatrení.

Nastavenie Windows Prieskumníka pre zobrazovanie 
prípon súborov
V priebehu rokov od prvého vydania systému Windows 1.0 v roku 1985 
až po uvedenie systému Windows 10 v roku 2015 urobila spoločnosť 
Microsoft veľa zmien. Niektoré z najväčších zmien sa týkali používateľského 
rozhrania, keď sa prešlo z Windows for Workgroups 3.11 na systém 
Windows 95, v ktorom bola predstavená ponuka Štart a Pracovná plocha – 
tie boli s ďalšími verziami dolaďované, no zostali bez výraznejších zmien až 
do roku 2012, keď bol na trh uvedený systém Windows 8.

V niektorých prípadoch boli prijaté rozhodnutia, na základe ktorých sa 
mal systém Windows stať používateľsky prívetivejším aj za cenu zníženia 
jeho bezpečnosti. Jednoduchosť používania bola často preferovaná na 
úkor bezpečnosti a takéto rozhodnutia boli čiastočne aj dôsledkom toho, 
že vektory útokov (t. j. spôsoby, akými dochádzalo k útokom na systém) 
v tom čase ešte neboli dobre známe. Jedným príkladom je funkcia AutoRun 

93 Ness, Jonathan. Additional information about DEP and the Internet Explorer 0day vulnerability. 
Microsoft TechNet. URL: <https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2010/01/18/additional-
information-about-dep-and-the-internet-explorer-0day-vulnerability/>.

94 Roths, Andrew et al. DEP, EMET protect against attacks on the latest Internet Explorer 
vulnerability. Microsoft TechNet. URL: <https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2010/11/03/
dep-emet-protect-against-attacks-on-the-latest-internet-explorer-vulnerability/>.

95 Miller, Matt; Peteroy, William. Mitigating the LdrHotPatchRoutine DEP/ASLR bypass with 
MS13-063. Microsoft TechNet. URL: <https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2013/08/12/
mitigating-the-ldrhotpatchroutine-depaslr-bypass-with-ms13-063/>.

96 Miller, Matt; Peteroy, William. “Mitigating the LdrHotPatchRoutine DEP/ASLR bypass with 
MS13-063.” Microsoft TechNet. https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2013/08/12/mitigating-
the-ldrhotpatchroutine-depaslr-bypass-with-ms13-063/.

https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2013/08/12/mitigating-the-ldrhotpatchroutine-depaslr-bypass-with-ms13-063/
https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2013/08/12/mitigating-the-ldrhotpatchroutine-depaslr-bypass-with-ms13-063/
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(Automatické spustenie) na systéme Windows XP, ktorá bola spomínaná 
vyššie. Ďalším príkladom je predvolené nastavenie nástroja Windows 
Prieskumník (názov súboru: EXPLORER.EXE), ktorý slúži na prezeranie 
súborov.

V systéme Windows 3.x sa na zobrazovanie adresárov a spúšťanie 
programov používal Správca súborov  (názov súboru: WINFILE.EXE)97. 
Zobrazoval súbory v adresári vrátane názvu, prípony súboru a malej ikony 
poukazujúcej na obslužný program pre daný typ súboru, napr. program 
používaný na otvorenie súboru.

Zatiaľ čo z hľadiska firemne zameraného systému Windows 3.x mal takýto 
spôsob zobrazovania súborov svoje opodstatnenie, bol považovaný za 
menej používateľsky prívetivý ako spôsob prezerania súborov na počítačoch 
Apple Macintosh, ktoré využívali informácie uložené vo vnútri súborov na 

97 Wikipedia. File Manager (Windows). Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/
wiki/File_Manager_(Windows)>.

to, aby určili zobrazenú ikonu a aplikáciu, ktorá vie súbor otvoriť98, 99, 100, 101. 
V snahe urobiť systém Windows 95 atraktívnejší pre zákazníkov 
a napodobniť jednoduchosť na počítačoch Macintosh sa spoločnosť 
Microsoft rozhodla v rámci predvoleného nastavenia nezobrazovať prípony 
súborov pri prezeraní vo Windows Prieskumníkovi, nástupcovi Správcu 
súborov zo systému Windows 3.x. Windows Prieskumník však ikonu 
súboru stále zobrazuje na základe prípony súboru alebo ikony vloženej 
v rámci súboru. Zobrazovanie súborov týmto spôsobom bolo predvoleným 
správaním systému Windows a zostalo nezmenené už viac ako dvadsať 
rokov od vydania verzie Windows 95 v roku 1995.

98 Sanford, Glen D. Apple-history. Apple History. URL: <http://www.apple-history.com/>.

99 The Mac 512. System Showcase. The Mac 512. URL: <http://www.mac512.com/
macwebpages/system.htm>.

100 Wikipedia. Macintosh. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Macintosh>.

101 Wikipedia. Classic Mac OS. Wikimedia Foundation. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Classic_Mac_OS>.

Obrázok 12: Správca súborov na systéme Windows for Workgroups 3.11
Obrázok 13: Windows Prieskumník na systéme Microsoft Windows XP
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Pýtate sa, prečo predstavuje skrytie prípon súborov taký bezpečnostný 
problém? Dôvodom je to, že je jednoduché vytvoriť súbory so zdvojenými 
súborovým príponami, kde pred skutočnou príponou súboru figuruje ešte 
„falošná“ prípona. V dôsledku spomínaného predvoleného nastavenia 
Windows Prieskumník zobrazí iba falošnú príponu súboru. 

Napríklad vytvorenie súboru s názvom „Moje poznámky.txt” znamená, 
že ide o súbor obsahujúci text, ktorý je otváraný predvoleným editorom 
textových súborov systému Windows, teda Poznámkovým blokom 
(názov súboru: NOTEPAD.EXE). Pri predvolenom nastavení Windows 
Prieskumníka, na základe ktorého sa prípony súborov nemajú zobrazovať, 
bude daný súbor v počítači zobrazený ako „Moje poznámky” Vytvorením 
súboru so zdvojenou príponou, napríklad „Moje poznámky.txt.exe“, 
dôjde k tomu, že časť .txt sa v Prieskumníkovi zobrazí, zatiaľ čo druhá časť 
.exe zostane skrytá.

V priebehu rokov toto predvolené nastavenie, ktorého pôvodný zámer bol 
urobiť systém Windows XP používateľsky prívetivejším, doviedlo stovky 
miliónov ľudí k tomu, že neúmyselne spustili škodlivý program a infikovali 
tak svoj počítač, pričom takto spôsobené ekonomické straty boli také 
vysoké, že je takmer nemožné ich vyčísliť.

Pre túto bezpečnostnú zraniteľnosť existuje jednoduché riešenie, ktorým 
je povolenie zobrazovania prípon súborov vo Windows Prieskumníkovi. 
Riaďte sa pritom nasledujúcimi inštrukciami:

1. Kliknite na tlačidlo Štart a následne na položku Môj počítač pre 
otvorenie Windows Prieskumníka.  

Obrázok 14: Zobrazenie zdanlivo identických súborov v Prieskumníkovi

Zobrazí sa Windows Prieskumník:
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2. V hlavnom paneli s ponukou vyberte možnosť Nástroje → Možnosti 
priečinka.

3. V okne Možnosti priečinka na karte Zobrazenie zrušte označenie 
možnosti Skryť prípony známych súborov (Hide extensions for known file 
types).  

Dôrazne vám odporúčame zmeniť aj nasledujúce nastavenia:

• označte možnosť Zobrazovať obsah systémových priečinkov (Display the 
contents of system folders)

• označte možnosť V záhlaví okna zobrazovať úplnú cestu (Display the full path 
in the title bar)

• označte možnosť Zobrazovať skryté súbory a priečinky (Show hidden files and 
folders) (v časti Skryté súbory a priečinky)

• zrušte označenie možnosti Skryť chránené súbory operačného systému 
(odporúča sa) (Hide protected operating system files)

POZNÁMKA: Pre väčší komfort či z dôvodu produktivity možno budete 
chcieť urobiť aj ďalšie zmeny v nastaveniach.

Zobrazí sa okno Možnosti priečinka.
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4. Po dokončení požadovaných zmien kliknite na tlačidlo Použiť, aby ste 
zmenili spôsob zobrazenia aktuálneho priečinka, a potom na tlačidlo 
Použiť na všetky priečinky, aby ste zmenili spôsob zobrazovania všetkých 
priečinkov. Nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

Ak teraz zobrazíte priečinok vo Windows Prieskumníkovi, súbory by mali 
byť zobrazené aj so svojimi príponami. Na nasledujúcom obrázku je ten 
istý priečinok ako na Obrázku 14, no po vykonaní vyššie uvedených zmien 
v nastaveniach:

Ako je pri zmenách v nastaveniach operačného systému Windows XP 
bežné, môže sa vyžadovať reštart počítača, aby vykonané zmeny nadobudli 
účinnosť.

Obrázok 15: Zobrazovanie prípon súborov pomáha identifikovať súbory

TIP

Pokročilí používatelia, ktorí majú skúsenosti s úpravou databázy 
Registry systému Windows, môžu túto zmenu vykonať pomocou 
nástroja REG.EXE zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového 
riadka:

REG.EXE ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Advanced /v “HideFileExt” /t 
REG_DWORD /d “0” /f

Použite „/d“ na nastavenie DWORD hodnoty pre HideFileExt na 1 pre 
skrytie prípon súborov alebo na 0 pre zobrazenie prípon súborov.
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Windows Firewall
Na systéme Windows XP poskytuje Windows Firewall (pred jeho 
premenovaním v rámci servisného balíka Service Pack 2 bol známy 
ako Firewall internetového pripojenia – Internet Connection Firewall) 
základnú ochranu tým, že umožňuje blokovať prichádzajúce sieťové 
spojenia. V tomto sa Windows XP líši od novších verzií systému Windows, 
keďže Windows Firewall je obojsmerný a dokáže blokovať prichádzajúce 
aj odchádzajúce sieťové spojenia. Pre prístup k Windows Firewallu otvorte 
Ovládací panel, kliknite na Centrum zabezpečenia, prejdite do sekcie 
Spravovať nastavenia zabezpečenia pre: v dolnej časti okna a zvoľte Windows 
Firewall. Následne sa spustí aplet ovládacieho panela Windows Firewall 
(názov súboru: FIREWALL.CPL).

Aj keď by počítač so systémom Windows XP kvôli bezpečnosti nikdy nemal 
mať priamy prístup na internet, pre zdieľanie dát môže byť nevyhnutný 
aspoň prístup k lokálnej sieti. Windows Firewall by mal byť zapnutý, aby 
blokoval náhodnú sieťovú komunikáciu. Ak na karte Všeobecné označíte 
možnosti Nepovoliť výnimky, blokované budú všetky prichádzajúce sieťové 
spojenia okrem tých, ktoré iniciuje sám počítač.

POZNÁMKA: Windows Firewall na systéme Windows XP je základným 
softvérovým firewallom a je schopný blokovať len prichádzajúce sieťové 
spojenia, nie odchádzajúce.

Na rozdiel od predchádzajúcich častí v tomto dokumente, pri ktorých bol 
uvedený odporúčaný postup, takéto pokyny nie je možné poskytnúť pre 
Windows Firewall. Konfigurácia firewallu totiž závisí od toho, aký druh 
prístupu k sieti počítač potrebuje, aby mohol vykonávať vami vyžadovanú 
špecifickú funkciu (alebo funkcie). Prečítajte si všetky potrebné informácie 
týkajúce sa danej funkcie, aby ste zistili, ktoré programy vyžadujú prístup 
na internet, na ktoré servery a na ktorých portoch. Tieto informácie možno 
zvyčajne nájsť v dokumentácii a článkoch znalostnej databázy.

Ak potrebujete obojsmerný firewall alebo si nie ste istý, k akým serverom 
potrebujete pristupovať (a na akých portoch), použite softvérový 
firewall tretej strany. Väčšina firewallov tretích strán môže byť spustená 
v interaktívnom režime, ktorý v prípade zachytenia sieťového spojenia 
vyzve používateľa povoliť alebo zablokovať takéto spojenie, čím vám 
umožňuje vytvoriť si vlastný súbor pravidiel firewallu. Po vytvorení 
potrebných pravidiel vypnite interaktívny režim a firewall prepnite do 
prísneho režimu, počas ktorého budú povolené iba spojenia, pre ktoré 
ste vytvorili politiky alebo pravidlá a všetky ostatné sieťové spojenia budú 
blokované.

POZNÁMKA: Softvérové firewally pre počítače a hardvérové firewally pre 
siete majú odlišné funkcie. Navzájom sa dopĺňajú, no nenahrádzajú. 

Obrázok 16: Okno Windows Firewallu s kartami Všeobecné, Výnimky a Rozšírené
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Dodatočné nástroje od spoločnosti 
Microsoft na zabezpečenie systému 
Windows XP
Pre akýkoľvek operačný systém, ktorý sa stal tak populárnym ako Microsoft 
Windows XP, bolo nevyhnutne vytvorené aj veľké množstvo nástrojov 
na jeho zabezpečenie. Niektoré z týchto nástrojov boli určené len pre 
firemných zákazníkov a na prácu s nimi sa vyžadovali špecializované 
školenia a stála údržba, iné boli zase vytvorené len pre individuálnych 
používateľov s jedným počítačom pripojeným priamo na internet. Ďalšie sa 
radili niekde medzi tieto dve kategórie nástrojov.   

Aj keď určite nie je v našich možnostiach venovať sa v tomto dokumente 
každému bezpečnostnému nástroju, ktorý bol pre Windows XP vyvinutý 
počas jeho trinásťročného životného cyklu, bližšie si popíšeme niekoľko 
z tých nástrojov, ktoré môžu najlepšie poslúžiť na zabezpečenie 
nespravovaného počítača v malej či domácej kancelárii.

Bezpečnostný nástroj EMET spoločnosti Microsoft
V roku 2009 spoločnosť Microsoft vydala nástroj Enhanced Mitigation 
Experience Toolkit (EMET), ktorý prináša dodatočnú vrstvu preventívnych 
opatrení proti malvéru102. EMET nie je sám o sebe antimalvérovým 
programom – funguje tak, že uplatňuje preventívne opatrenia na 
obmedzenie rizík súvisiacich so zraniteľnosťami v programoch, ktoré by 
inak vyžadovali prekompilovanie a opätovnú distribúciu103. Toto je obzvlášť 
užitočné v prípade programov, ktorých zraniteľnosti sú riešené nástrojom 

102 Serna, Fermin J. – Roths, Andrew. Announcing the release of the Enhanced Mitigation 
Toolkit. Microsoft TechNet. URL: <https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2009/10/27/
announcing-the-release-of-the-enhanced-mitigation-evaluation-toolkit/>.

103 Microsoft. Enhanced Mitigation Experience Toolkit. Microsoft TechNet. URL: <https://technet.
microsoft.com/en-us/security/jj653751>.

EMET, ale pre ktoré neexistuje žiadna novšia verzia. Odporúčame preto 
využívať nástroj EMET.

Počiatočné vydanie nástroja EMET zahŕňalo štyri preventívne techniky 
proti zneužitiu zraniteľností na systéme Windows XP. Podrobné vysvetlenie 
týchto techník je mimo rozsahu tohto dokumentu. V nasledujúcej tabuľke 
sú uvedené jednotlivé techniky spolu s odkazmi na články spoločnosti 
Microsoft, ktoré vysvetľujú ich fungovanie (dostupné len v angličtine):

Obrázok 17: Inštalácia EMET 4.1.0 Update 1 na systéme Windows XP

Názov Viac informácií

SEHOP Preventing the Exploitation of Structured Exception Handler (SEH) 
Overwrites with SEHOP

Dynamic DEP
Understanding DEP as a mitigation technology part 1, 

Understanding DEP as a mitigation technology part 2

NULL page allocation Null page mitigation

Heap spray allocation Nozzle: Counteracting Memory Exploits

https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2009/02/02/preventing-the-exploitation-of-structured-exception-handler-seh-overwrites-with-sehop/
https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2009/02/02/preventing-the-exploitation-of-structured-exception-handler-seh-overwrites-with-sehop/
https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2009/06/12/understanding-dep-as-a-mitigation-technology-part-1/
https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2009/06/12/understanding-dep-as-a-mitigation-technology-part-2/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/security/en-US/c2014965-eeb5-44b5-aa69-fafb01230b79/null-page-mitigation?forum=emet
https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/nozzle-counteracting-memory-exploits/
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V apríli 2014 vydal Microsoft poslednú verziu nástroja EMET, oficiálne 
kompatibilnú so systémom Windows XP – EMET 4.1.0 Update 1. V rámci 
tohto vydania Microsoft zvýšil počet preventívnych funkcií proti zneužitiu 
zraniteľností na systéme Windows XP na desať104, 105.

Ide o nižší počet preventívnych funkcií proti zneužitiu zraniteľností, ako je 
k dispozícii pre operačný systém Windows Vista a novšie verzie, no i tak 
poskytuje dodatočnú vrstvu zabezpečenia, posilňujúcu obranné schopnosti 
systému Windows XP pred útokmi. 

104 Microsoft. Introducing Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) 4.1. Microsoft TechNet. 
URL: <https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2013/11/12/introducing-enhanced-
mitigation-experience-toolkit-emet-4-1/>. 

105 Microsoft. An update is available for the Enhanced Mitigation Experience Toolkit 4.1: April 2014. 
Microsoft Corp. URL: <https://support.microsoft.com/en-us/help/2964759/an-update-is-
available-for-the-enhanced-mitigation-experience-toolkit-4.1-april-2014>.

Pri inštalácii nástroja EMET od spoločnosti Microsoft dôrazne odporúčame 
použiť predvolené nastavenia, aby došlo k zapnutiu všetkých dostupných 
funkcií, ako je napríklad Data Execution Prevention (DEP) a Certificate Pinning, 
a importovaniu všetkých profilov ochrany poskytovaných spoločnosťou 
Microsoft. Takto budete mať istotu, že nástroj EMET bude na systéme 
Windows XP nakonfigurovaný tak, aby poskytoval najvyššiu možnú úroveň 
zabezpečenia.

Obrázok 18: Zapínanie funkcií v nástroji EMET

Obrázok 19: Importovanie profilov ochrany do nástroja EMET

Obrázok 20: Okno pre konfiguráciu aplikácií v nástroji EMET
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Môže sa stať, že niektoré aplikácie nebudú kompatibilné s preventívnymi 
funkciami, ktoré poskytuje nástroj EMET. Ak k tomu dôjde, EMET zobrazí 
upozornenie obsahujúce názov aplikácie a preventívnej funkcie. Pre 
vyriešenie nekompatibility zatvorte aplikáciu, otvorte nástroj EMET, prejdite 
do sekcie Apps (Aplikácie) stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Shift+A, 
a zrušte pre danú aplikáciu označenie príslušnej preventívnej funkcie.

Rovnako ako v prípade funkcie DEP (Zabránenie spusteniu údajov) ani 
nástroj EMET nepredstavuje komplexné riešenie problému bezpečnosti 
systému Windows XP a nie je ani náhradou za novšiu, bezpečnejšiu verziu 
systému Windows. Po verzii EMET 4.1.0 Update 1 vydala spoločnosť 
Microsoft ešte niekoľko aktualizácií a verzií tohto nástroja, ktoré riešili 
ďalšie zraniteľnosti a priniesli nové preventívne funkcie proti zneužitiu 
týchto zraniteľností, avšak tieto verzie nie sú dostupné pre systém 
Windows XP. Nástroj EMET nedokáže váš systém Windows XP ochrániť 
pred všetkými zraniteľnosťami, no môže zvýšiť jeho úroveň bezpečnosti.

Bezpečnostný nástroj MBSA spoločnosti Microsoft
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) je nástroj vyvinutý 
spoločnosťou Microsoft na vyhľadávanie slabých nastavení zabezpečenia 
a na identifikáciu chýbajúcich bezpečnostných aktualizácií pre operačný 
systém, ako aj pre Microsoft Office, webový server IIS spoločnosti Microsoft 
a SQL databázový softvér106, 107, 108, 109. Nástroj MBSA je dostupný pre 

106 Microsoft. Microsoft Security Baseline Analyzer. Microsoft TechNet. URL: <https://technet.
microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx>.

107 Microsoft. Microsoft Security Baseline Analyzer 2.3 (for IT Professionals). Microsoft Corp. URL: 
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7558>.

108 Microsoft. How To: Use the Microsoft Baseline Security Analyzer. Microsoft Developer 
Network. URL: <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647642.aspx>.

109 Wikipedia. Microsoft Security Baseline Analyzer. Wikimedia Foundation. URL: <https://
en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Baseline_Security_Analyzer>.

desktopové verzie systému Microsoft Windows, počnúc Windows 2000 až 
po Windows 8.1, ako aj pre ich serverové verzie.

Ak vyberiete možnosť Scan a computer (Skontrolovať počítač), nástroj 
MBSA vás vyzve zvoliť počítač, ktorý chcete skontrolovať na prítomnosť 
bezpečnostných problémov, pričom predvolenou možnosťou je počítač, 
na ktorom je nástroj spustený.   

Obrázok 21: Nástroj MBSA vo verzii 2.3 spustený na systéme Windows XP

Obrázok 22: Výber počítača, ktorý má nástroj MBSA skontrolovať
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Keď kliknete na tlačidlo Start scan (Spustiť kontrolu), začne sa kontrola 
chýbajúcich bezpečnostných aktualizácií, čo môže trvať niekoľko minút až 
niekoľko hodín v závislosti od veku a rýchlosti počítača a jeho sieťového 
pripojenia.  

Akonáhle má nástroj MBSA všetky aktuálne informácie, vykoná kontrolu 
počítača a predloží používateľovi výslednú správu obsahujúcu všetky 
zistené bezpečnostné problémy.

Obrázok 23: Nástroj MBSA kontaktuje Microsoft pre získanie najnovších informácií Obrázok 24: Začiatok výslednej správy nástroja MBSA
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V závislosti od množstva zistených bezpečnostných problémov môže 
byť jednoduchšie výslednú správu vytlačiť alebo jej obsah skopírovať 
a vložiť do inej aplikácie, napríklad do textového editora, čo vám umožní si 
informácie v správe lepšie prezrieť.

Po kliknutí na možnosť Result Details (Detaily výsledku) pre ľubovoľný 
záznam vo výslednej správe sa zobrazí viac informácií o type zisteného 
problému, napríklad o chýbajúcej bezpečnostnej aktualizácii, ako aj 
prípadné odkazy na bezpečnostné bulletiny spoločnosti Microsoft a odkazy 
na stiahnutie.

Odporúčame vám vyriešiť všetky bezpečnostné problémy zistené 
nástrojom MBSA. Zároveň je však dobré spraviť zálohu systému pre 
prípad, že by niektorá z aktualizácií nebola kompatibilná s hardvérom 
alebo softvérom vášho počítača. Viac informácií o zálohách nájdete v časti 
s názvom Zálohovanie softvéru.

Obrázok 25: Výsledná správa z nástroja MBSA môže byť dlhá.

Obrázok 26: Nástroj MBSA identifikoval chýbajúcu bezpečnostnú aktualizáciu



Windows XP Security - 44 -

Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials bol bezplatný antivírusový program od 
spoločnosti Microsoft, ktorý bol vydaný v septembri 2009 pre systémy 
Windows XP, Windows Vista a Windows 7110, 111. Microsoft prestal poskytovať 
možnosť stiahnutia programu Microsoft Security Essentials v apríli 2014, ale 
naďalej poskytoval aktualizácie pre už nainštalované kópie do júla 2015112, 113, 114.

Vzhľadom na rýchlosť, s akou vznikajú nové hrozby, je používanie 
antivírusového programu, ktorý je už niekoľko rokov neaktuálny, 
neefektívne a neposkytuje žiadnu ochranu. Ak máte na počítači 
s operačným systémom Windows XP nainštalovaný program Microsoft 
Security Essentials, mali by ste ho odinštalovať a nahradiť ho kvalitným 
antimalvérovým softvérom od uznávanej bezpečnostnej spoločnosti, ktorý 
podporuje aj operačný systém Microsoft Windows XP. 

110 Microsoft. Get free virus protection with Microsoft Security Essentials. Microsoft Corp. URL: 
<https://www.microsoft.com/en-us/safety/pc-security/microsoft-security-essentials.
aspx>.

111 Mediati, Nick. Microsoft Security Essentials Launches Tuesday. PCWorld. URL: <https://www.
pcworld.com/article/172762/microsoft_security_essentials_launches_tuesday.html>.

112 Microsoft. Microsoft antimalware support for Windows XP. Microsoft Windows Security blog. 
UTL: <https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2014/01/13/microsoft-antimalware-
support-for-windows-xp/>.

113 Seltzer, Larry. Microsoft to extend Windows XP anti-malware updates one year. ZDNet. URL: 
<http://www.zdnet.com/article/microsoft-to-extend-windows-xp-anti-malware-
updates-one-year/>.

114 Ringer, Brian H. End of Updates for (MSE) Microsoft Security Essentials and MSRT (Malicious 
Software Removal Tool) for Windows XP-July 14, 2015. Microsoft Answers. URL: <https://
answers.microsoft.com/en-us/protect/forum/all/end-of-updates-for-mse-microsoft-
security/91800f6f-262e-48d0-8be7-7a8f9d768cbf?auth=1>.

Nástroje tretích strán na zabezpečenie 
systému Windows XP
Okrem bezpečnostných nástrojov vyvinutých spoločnosťou Microsoft 
ako EMET a MBSA sú dostupné aj ďalšie podobné nástroje od iných 
výrobcov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť bezpečnosť systému Windows XP. 
Belarc a Flexera (predtým Secunia) patria medzi spoločnosti ponúkajúce 
nástroje, ktoré kontrolujú chýbajúce aktualizácie nielen pre operačný 
systém Windows, ale aj pre programy ako Adobe Flash a Oracle Java, ktoré 
sú častým cieľom útokov. Môžu dokonca nájsť aj aktualizácie pre softvér 
od spoločnosti Microsoft, ktoré nástroj MBSA nezachytil.  

Belarc Advisor
Belarc je spoločnosť, ktorá vyvíja softvér na správu systémov pre firemných 
zákazníkov115. Ponúka však aj bezplatný program nazvaný Belarc Advisor 
pre bežných používateľov, ktorý inventarizuje softvér a hardvér, identifikuje 
chýbajúce aktualizácie od spoločnosti Microsoft a poskytuje zhodnotenie 
bezpečnosti počítača, na ktorom je spustený116. Výsledná správa so všetkými 
zisteniami sa zobrazuje vo webovom prehliadači.

115 Belarc. About Belarc. Belarc, Inc. URL: <http://www.belarc.com/en/about_us>.

116 Belarc. Belarc Advisor. Belarc, Inc. URL: <http://www.belarc.com/en/products_belarc_
advisor>.
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Prechádzajúci obrázok zobrazuje výslednú správu programu Belarc 
Advisor pre počítač, ktorý bol predtým skontrolovaný a aktualizovaný 
bezpečnostným nástrojom MBSA od spoločnosti Microsoft.

Belarc Advisor na danom počítači identifikoval dve chýbajúce bezpečnostné 
aktualizácie pre operačný systém Windows XP a úroveň bezpečnosti 
počítača posúdil na stupnici od 0 do 10 bodov na výsledných 0,67 bodov.  

Takéto nízke bodové hodnotenie môže byť čiastočne spôsobené tým, 
že operačný systém dosiahol stav ukončenia podpory a už viac nedostáva 
bezpečnostné aktualizácie, no poukazuje predovšetkým na to, že je ešte 
potrebné vykonať konkrétne dodatočné opatrenia pre lepšie zabezpečenie 
systému Windows XP.

Obrázok 27: Výsledná správa z nástroja Belarc Advisor

Obrázok 29: Belarc Advisor zistil nedostatky týkajúce sa spracovávania hesiel

Obrázok 28: Belarc Advisor identifikoval Windows XP a Adobe Flash ako softvér
s ukončenou podporou (End of Life)
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Secunia PSA
Spoločnosť Secunia sa venovala vývoju softvéru na kontrolu zraniteľností. 
V roku 2015 ju odkúpila spoločnosť Flexera, ponúkajúca rôzne doplnkové 
riešenia pre podniky117, 118. Flexera naďalej pre bežných používateľov 
poskytovala bezplatný program Secunia PSI (Personal Software Inspector), 
ktorý na počítači dokázal zistiť chýbajúce bezpečnostné aktualizácie pre 
Windows XP a iné softvérové balíky119.

Pri spustení na konkrétnom počítači, ktorý bol predtým skontrolovaný 
a aktualizovaný pomocou nástroja MBSA, Secunia PSI identifikoval ešte šesť 

117 Flexera. Software Buyers Optimize and Secure Your Business. Flexera Software. URL: <https://
www.flexera.com/enterprise/>.

118 Flexera. Flexera Software Acquires Secunia, Adding Software Vulnerability Management Solutions 
That Reduce Cybersecurity Risks. Flexera Software. URL: <https://www.flexera.com/
producer/company/news-center/press-releases/Flexera-Software-Acquires-Secunia-
Software-Vulnerability-Management.html>.

119 Flexera. Free Instant Download: Personal Software Inspector. Flexera Software. URL: <http://
learn.flexerasoftware.com/SVM-EVAL-Personal-Software-Inspector>.

programov, ktoré vyžadovali aktualizáciu, a počítač posúdil ako „na 76 % 
bezpečný“.

Bezpečnostný softvér tretích strán
Ako už bolo spomenuté, spoločnosť Microsoft pre systém Windows XP 
už viac neposkytuje antimalvérový softvér. To znamená, že je dôležité 
používať kvalitné softvérové riešenie od niektorej z uznávaných 
bezpečnostných spoločností, ktoré bude chrániť váš systém Windows XP 
pred malvérom. Viaceré spoločnosti na trhu, ako aj ESET, naďalej poskytujú 
bezpečnostný softvér s podporou systému Windows XP. 

Niektoré spoločnosti ponúkajú bezplatnú verziu (s obmedzenými 
funkciami, podporou a upozorneniami na dostupnosť novej verzie), zatiaľ 
čo iné ponúkajú platené verzie. Bez ohľadu na to, ako spoločnosť svoj 
bezpečnostný produkt propaguje a ponúka zákazníkom, ak ide o skutočne 
serióznu spoločnosť, mali by ste mať možnosť využiť skúšobnú verziu jej 
softvéru, ktorá dokáže malvér odhaliť, odstrániť a preventívne pred ním 
či inými hrozbami ochrániť váš počítač. Mali by ste byť opatrný v prípade 
takých spoločností, ktoré tvrdia, že ich produkt dokáže nájsť hrozby, no 
neodstráni ich, kým si produkt nezakúpite. Renomovaná spoločnosť vám 
umožní daný softvér vyskúšať a zhodnotiť z hľadiska jeho schopnosti 
odhaliť a odstrániť hrozby na vašom systéme.

Zistite, ako dlho bude vybraná bezpečnostná spoločnosť poskytovať 
podporu pre systém Windows XP. Ak napríklad očakávate, že systém 
Windows XP budete používať ešte počas ďalších troch rokov, nebolo by 
výhodné vybrať si bezpečnostný softvér od spoločnosti, ktorá by mohla 
podporu systému Windows XP ukončiť už skôr.

Pri hodnotení bezpečnostného softvéru na základe jeho skúšobnej verzie 
by ste sa mali obrátiť na oddelenie technickej podpory danej spoločnosti, 

Obrázok 30: Nástroj Secunia PSI zistil chýbajúce aktualizácie
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ktoré vám pomôže pri inštalácii a konfigurácii programu. Aj keď by ste 
pomoc naozaj nepotrebovali, týmto spôsobom najlepšie zistíte, ako rýchlo 
a dôkladne spoločnosť reaguje na žiadosti o technickú pomoc. Tiež by ste 
si mali prečítať nezávislé, nestranné testy, aby ste zistili, aké sú skutočné 
schopnosti konkrétneho bezpečnostného softvéru z hľadiska ochrany 
počítača.

Renomovaní výrobcovia bezpečnostného softvéru a testeri 
antimalvérových riešení dodržiavajú štandardy a pravidlá stanovené 
neziskovou organizáciou Anti-Malware Testing Standards Organization 
(AMTSO). Viac informácií nájdete na webovej stránke organizácie AMTSO 
na adrese https://www.amtso.org/.

Pre najnovšie informácie o podpore systému Windows XP zo strany 
spoločnosti ESET si prečítajte článok Databázy znalostí spoločnosti ESET 
s názvom Produkty ESET a koniec podpory Microsoft Windows XP.

BUDÚCNOSŤ
Časom nevyhnutne aj vo vašom pracovnom prostredí dôjde k vyradeniu 
zostávajúcich počítačov so systémom Windows XP. Môžu byť nahradené 
počítačmi so systémom Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 alebo 
dokonca macOS alebo Linux, no je pravdepodobnejšie, že budú vymenené 
za počítače so systémom Windows 10, teda za najnovšiu a v rámci 
dohľadnej budúcnosti možno aj poslednú desktopovú verziu systému 
Microsoft Windows.

Microsoft Windows 10 nielenže vyzerá a funguje inak ako operačný systém 
Windows XP, ale niektoré z najväčších zmien sa týkajú práve bezpečnosti. 
Spoločnosť ESET sa venovala bezpečnosti systému Windows 10 v rámci 
hĺbkového výskumu, pričom nižšie nájdete odkazy na súvisiace články na 
blogu WeLiveSecurity (dostupné len v angličtine), ktoré vám môžu pomôcť 

lepšie sa zorientovať v zmenách systému Windows za desať a pol ročné 
obdobie:

• Je načase konečne sa rozlúčiť so systémom Windows XP a Vista. Znova. (7. 4. 2017)
• Výročná aktualizácia Windows 10: Bezpečnosť a ochrana osobných údajov, nádej 

a zmena? (12. 1. 2017)
• Zneužitia zraniteľností na systéme Windows za rok 2016 (5. 1. 2017)
• ESET Trendy 2017 – Bezpečnosť ako rukojemník [PDF] (december 2016)
• Bezpečnosť a ochrana osobných údajov na systéme Windows 10: Hĺbkové zhodnotenie 

a analýza (15. 6. 2016)
• ESET Trendy 2016 – (Ne)bezpečnosť je všade [PDF] (február 2016)
• Zneužitia zraniteľností na systéme Windows za rok 2015 (26. 1. 2016)
• ESET Trendy 2016: Hrozby sa stále vyvíjajú, keďže bezpečnosť sa stáva súčasťou 

našich životov (20. 1. 2016)
• Microsoft končí podporu pre staršie verzie prehliadača Internet Explorer (12. 1. 2016)
• Ísť či neísť do Windows 10? (7. 1. 2016)
• ESET prognózy a trendy v oblasti počítačovej kriminality pre rok 2016 (23. 12. 2015)
• Nejednoznačnosť novej aktualizácie systému Windows 10, ktorá „zlepšuje 

funkcionalitu“ (21. 8. 2015)
• 20000 počítačov waleskej národnej zdravotníckej služby (NHS) stále používa 

zastaraný systém Windows XP (7. 8. 2015)
• Windows 10, súkromie 0? ESET do hĺbky preskúmal ochranu osobných údajov v novom 

OS spoločnosti Microsoft (6. 8. 2015)
• Aryeh Goretsky hovorí o „veľmi sľubnom“ zabezpečení systému Windows 10 (19. 5. 

2015)
• Zostanú podniky so systémom Windows 10 zraniteľné voči novovzniknutým „zero-day“ 

hrozbám? (13. 3. 2015)
• Koniec všeobecne poskytovanej podpory pre Windows 7 – poučte sa z minulých chýb. 

(14. 1. 2015)
• Zneužitia zraniteľností na systéme Windows za rok 2014 (8. 1. 2015)
• Windows 10 má priniesť vyššiu bezpečnosť vďaka poprednému dvojfaktorovému 

overovaniu (23. 10. 2014)
• Windows 8.1 – vylepšenia zabezpečenia (17. 11. 2013)
• Šesť mesiacov so systémom Windows 8 (6. 6. 2013)
• Zneužitia zraniteľností na systéme Windows pre rok 2013 (11. 2. 2013)
• Bezpečnostné funkcie systému Windows 8 (9. 10. 2012)

https://www.amtso.org/
https://support.eset.com/kb3507/
https://www.welivesecurity.com/2017/04/07/time-finally-say-goodbye-windows-xp-vista/
https://www.welivesecurity.com/2017/01/12/windows-10-anniversary-update-security-privacy/
https://www.welivesecurity.com/2017/01/12/windows-10-anniversary-update-security-privacy/
https://www.welivesecurity.com/2017/01/05/windows-exploitation-2016/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/12/ESET-Trends-2017-security-held-ransom.pdf
https://www.welivesecurity.com/2016/06/15/windows-10-security-privacy-depth-review-analysis/
https://www.welivesecurity.com/2016/06/15/windows-10-security-privacy-depth-review-analysis/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/02/eset-trends-2016-insecurity-everywhere.pdf
https://www.welivesecurity.com/2016/01/26/windows-exploitation-in-2015/
https://www.welivesecurity.com/2016/01/20/eset-trends-2016-threats-keep-evolving-security-becomes-part-lives-2/
https://www.welivesecurity.com/2016/01/20/eset-trends-2016-threats-keep-evolving-security-becomes-part-lives-2/
https://www.welivesecurity.com/2016/01/12/microsoft-ends-support-for-old-internet-explorer-versions/
https://www.welivesecurity.com/2016/01/07/stay-go-windows-10/
https://www.welivesecurity.com/2015/12/23/eset-predictions-for-cybercrime-trends-in-2016/
https://www.welivesecurity.com/2015/08/21/ambiguous-new-windows-10-update-improves-functionality/
https://www.welivesecurity.com/2015/08/21/ambiguous-new-windows-10-update-improves-functionality/
https://www.welivesecurity.com/2015/08/07/nhs-wales-windows-xp/
https://www.welivesecurity.com/2015/08/07/nhs-wales-windows-xp/
https://www.welivesecurity.com/2015/08/06/windows-10-privacy-0/
https://www.welivesecurity.com/2015/08/06/windows-10-privacy-0/
https://www.welivesecurity.com/2017/04/07/time-finally-say-goodbye-windows-xp-vista/
https://www.welivesecurity.com/2015/03/13/will-windows-10-leave-enterprises-vulnerable-zero-days/
https://www.welivesecurity.com/2015/03/13/will-windows-10-leave-enterprises-vulnerable-zero-days/
https://www.welivesecurity.com/2015/01/14/mainstream-support-windows/
https://www.welivesecurity.com/2015/01/08/windows-exploitation-2014/
https://www.welivesecurity.com/2014/10/23/windows-10-tighten-security-prominent-two-factor-authentication/
https://www.welivesecurity.com/2014/10/23/windows-10-tighten-security-prominent-two-factor-authentication/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/02/eset-trends-2016-insecurity-everywhere.pdf
https://www.welivesecurity.com/2013/06/06/six-months-with-windows-8-white-paper/
https://www.welivesecurity.com/2014/02/11/windows-exploitation-in-2013/
https://www.welivesecurity.com/2012/10/09/windows-8s-security-features/
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