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1 TrustPort Antivirus
1.1 Informace o produktu a jeho klíčové vlastnosti
TrustPort Antivirus je antivirový program, který chrání počítač před napadením viry a dalšími škodlivými
kódy. Hlídá nepřetržitě Váš počítač a chrání Vás tak před útokem virů. V případě, že dojde k napadení
počítače, potom ohlídá a odhalí tyto napadené soubory ještě před tím, než se budou moci spustit,
a umožní jejich vyléčení. Používá umísťování souborů do karantény, ve které bezpečně uzavře
infikované soubory tak, že Vám již nemohou napáchat žádnou škodu. Umožňuje plnou
konfigurovatelnost všech součástí podle potřeb uživatele.

 Nepřetržitě hlídá Váš počítač pomocí rezidentní ochrany.
 Umožňuje kontrolu na žádost uživatele.
 Obsahuje funkci heuristické analýzy, pomocí které je antivirový program schopen odhalit i nové či
neznámé viry.

 Umožňuje pomocí funkce virtuálního počítače sledovat chování kontrolovaných objektů, na jehož
základě je schopen odhalit i nové či neznámé viry.

 Dovoluje skenování archívů (zip, arj, cab...).
 Lze pomocí něj kontrolovat jak pevné disky, tak i namapované síťové disky a různá výměnná
média včetně flash disků.

 Dovoluje kontrolovat jak soubory před jejich čtením, tak i po jejich zápisu, čímž umožňuje










ochranu před napadením škodlivým kódem.
Vytváří podrobný a přehledný protokol o průběhu skenování, který je plně přenositelný.
Obsahuje bezpečnou oblast - karanténu, do které jsou ukládány podezřelé a infikované soubory.
Je postavený na vícemotorovém jádru.
Umožňuje jak naplánování automatického stahování aktualizací bez zásahu uživatele, tak
i okamžité spuštění aktualizace na žádost uživatele.
Dovoluje nastavit více aktualizačních serverů a přesměrování na jiný z nich při jeho výpadku bez
zásahu uživatele.
Je integrovaný v kontextové nabídce a oznamovací oblasti Windows.
Je integrovaný v Centru zabezpečení Windows. Centrum zabezpečení sleduje, jestli je
nainstalovaný antivirový program, a hlídá, jestli je spuštěná ochrana a počítač je tedy chráněný
proti virové infekci či není. Centrum zabezpečení se automaticky stará o to, aby byly virové
definice aktuální.
██ Obsahuje internetový skener, který zabraňuje průniku infekce do počítače přes síť nebo
elektronickou poštu a pomáhá oddělit nevyžádanou poštu od vyžádané. «

1.2 Minimální systémové požadavky
TrustPort Antivirus vyžaduje minimálně následující HW a SW konfiguraci:






Windows 2000/2003/XP/Vista/Win7.
Minimálně procesor Pentium III, nebo kompatibilní.
Nejméně 512 MB paměti RAM; více paměti zvyšuje rychlost.
400 MB volného místa na pevném disku.

TrustPort Server Antivirus vyžaduje minimálně následující HW a SW konfiguraci:






Windows 2000/2003/2008/SBS 2008.
Minimálně procesor Pentium III, nebo kompatibilní.
Nejméně 512 MB paměti RAM; více paměti zvyšuje rychlost.
400 MB volného místa na pevném disku.
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1.3 Co je nového v této verzi
TrustPort Antivirus 2013
- vylepšený Aplikační inspektor:







nové výchozí režimy – Bezpečný režim, Doporučený režim a Uživatelský režim
aplikace jsou rozdělovány do skupin – povolené, omezené a zakázané
možnost spustit aplikaci ve speciálním omezeném režimu (sandbox)
možnost zařadit aplikace do skupin s různými pravidly
možnost ochrany určitých částí systému souborů a registru Windows
možnost určit maximální velikost kontrolovaných souborů, nastavit kontrolu podepsaných
aplikací, automatické povolení/zakázání aplikací

- ██ vylepšená Ochrana zařízení:




nové rozšířené GUI
možnost blokování zařízení podle typu zařízení nebo podle připojení k portu.
nastavení akce u zařízení – dotázat se uživatele/povolit/blokovat «

- skenovací motory:





nový skenovací motor TrustPort, založený na dynamickém whitelistingu – technologie založená
na databázi známých neškodných souborů
upgrade skenovacího motoru Vipre (včetně nové technologie MX-Virtualization pro heuristickou
detekci malware. MX-V využívá Dynamic Translation emulátor, který je optimalizovaný pro
rychlost)
sloučeno souhrnné nastavení pro všechny skenovací motory
nová knihovna pro dekompresi, urychluje skenovací proces

- nové zjednodušené uživatelské rozhraní programu
- do Možností Rezidentní ochrany přidána položka Skenovat síťové disky
- přidána nová TrustPort OEM phishing/malware databáze
- nový standardní/pokročilý režim v instalátoru
- kompatibilní s Windows 8
- sjednoceny aktualizační lokace pro všechny komponenty, přístup k aktualizacím je optimalizován s ohledem
na rychlost přenosu
- tichý režim antiviru
- možnost obnovit výchozí konfiguraci
- ██ Portunes - správce hesel/bezpečnostní úložiště citlivých dat pro iPhone/Android a Windows «
- ██ Skytale – aplikace pro šifrování zpráv, určená pro iPhone/Android a Windows «

2 Úvod do antivirové problematiky
V této části manuálu se Vás pokusíme uvést do tajů antivirové problematiky. V pěti kapitolách Vám
postupně poskytneme základní informace, které byste měli znát při používání Vašeho antivirového
programu a ze kterých byste si měli získat základní sadu informací pro bližší představu a pochopení,
11

jakým způsobem tento antivirový program pracuje, co je či není bezpečné měnit v jeho nastavení
a proč.







Co jsou a co nejsou počítačové viry
Jak dělíme počítačové viry
Desatero přikázání antivirové ochrany
Jaké přípony jsou (ne)bezpečné
Malý slovníček antivirové ochrany

2.1 Co jsou a co nejsou počítačové viry
Počítače ohrožují nejen viry, ale i další škodlivé kódy. Většinu z těchto kódů antivirové programy
detekují. Mnohdy se ale v počítačích objevují i jiné "úkazy", které není možné klasifikovat jako škodlivé
kódy - malware (malicious/malign software).

 Počítačový virus - Je to kus programového kódu, který je schopen se prostřednictvím









hostitelské aplikace replikovat, a to více než jednou. Jinak řečeno, virus je počítačový program,
který se šíří, aniž by o tom člověk sedící za počítačem věděl. Žádnou jinou vlastnost nemá.
Nemusí škodit, nemusí na sebe jakkoliv jinak upozorňovat. To jsou jen jakési "extra" projevy,
které autoři virů do svých "dítek" z rozličných důvodů přidávají.
Trojský kůň - Jakýkoli počítačový program, jenž sice vykoná činnost, kterou uživatel očekává,
ale zároveň provede činnost, o které nemá ani ponětí a s níž by pravděpodobně nesouhlasil.
Přímo čítankovým příkladem může být nějaký pochybný software stažený z internetu. Když jej
spustíte, tak se můžete kochat pohledem na lepou africkou tanečnici, ale tentýž program třeba
ve stejném okamžiku odesílá z počítače soubory (že nedělá valného rozdílu mezi daty
soukromými a méně soukromými, jistě není třeba zdůrazňovat - je to pouze tupý programový
kód) či zašifrovává část dat, za jejichž odšifrování bude požadovat "výpalné".
Backdoory (zadní dvířka) - Jak již název tohoto software napovídá, jedná se o aplikace, které
počítač "otevírají" (většinou bez vědomí uživatele) útočníkům, kteří z něj mohou získat data
uživatele nebo ho využít jako prostředek k dalším útokům. Spíše než typ je toto vlastnost
software, "čistokrevná" zadní dvířka se vyskytují velmi zřídka, spíše v kombinaci s jiným typem
aplikací (např. coby součást trojských koní či počítačových virů).
E-mailoví červi - S trochou nadsázky by se dalo říci, že je to počítačový virus, který pro své
šíření využívá služeb elektronické pošty. Tak jednoduché to ale není. Zatímco počítačový virus
potřebuje pro své šíření hostitelské aplikace (výjimkou jsou pouze tzv. doprovodné viry, které
přejímají názvy EXE souborů, samy ovšem mají příponu COM a "hřeší" na skutečnost, že právě
tuto příponu operační systémy upřednostňují), e-mailový červ je zpravidla škodlivým kódem
sám o sobě (zde je ovšem výjimek mnohem více - třeba makrovirus Melissa používá ke svému
šíření elektronickou poštu), nepotřebuje žádného "hostitele".
Žertovné prográmky - Možná trochu zvláštní kategorie mezi ostatními škodlivými kódy, leč
přesto sem patří. Mnoho žertovných prográmků se totiž chová takovým způsobem, že je není
možné korektně vypnout a je nutný tvrdý restart počítače. U strojů, u nichž je žádoucí non-stop
běh to pak může přinést nemalé potíže. Proto jsou antivirové programy častokrát nastavené
i k detekování těchto nežádoucích kódů.

Toto tedy byly viry a jim podobné kategorie antivirovými programy detekované. Velice často se při
provozu počítačů lze setkat i s následujícími problémy:

 Programátorské chyby - Přestože se programátoři snaží své výtvory všemožně testovat a

kontrolovat, čas od času se nějaká chybička či opomenutí "vloudí". A čím složitější a
komplexnější software, tím větší je samozřejmě pravděpodobnost vlouděné chybičky. Proto
bohužel čas od času může dojít k tomu, že počítačový program bez zjevné vnější příčiny svému
majiteli odepře poslušnost - samozřejmě se tak může stát i vlivem činnosti počítačového viru,
ale taky nemusí.
 Kolize software či hardware - Ano, je to tak - i počítačové programy se mezi sebou navzájem
"bijí" o volné systémové prostředky či se potýkají s nedostatkem kapacit (např. volné místo na
disku). Nehledě na to, že i mnohý hardware přes deklarovanou "stoprocentní kompatibilitu" je
ve skutečnosti kompatibilní mnohem méně. Také tyto "havárie" jsou pak často připisovány
výhradně působení škodlivých kódů (přesně v duchu hesla "příčina je neznámá, takže za to
může nějaký virus").
 Poruchy hardware - Další velice častá "závada", se kterou se lze ve světě výpočetní techniky
setkat. Selhání pevného disku sice může vést k nenávratné ztrátě dat (zálohovat, zálohovat a
ještě jednou zálohovat!), ale ne vždy se jedná o důsledek útoku škodlivého kódu. Navíc viry
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nejsou schopné hardware fyzicky poškodit (i když mohou "simulovat" jeho selhání). Takže když
se na obrazovce monitoru začnou objevovat podivné barvy, nejprve si zkontrolujte grafickou
kartu a její funkčnost - a to dříve, než začnete spílat pisatelům virů či tvůrcům antivirových
programů.
 Poškození software - K poškození software (byť je to velmi typický znak působení počítačových
virů) může dojít mnoha jinými způsoby. Namátkou jmenujme nekorektní ukončení programu
(např. vlivem krátkodobého výpadku elektrického proudu) při ukládání datového souboru.
Takže ne za každé poškození dat či software mohou počítačové viry - i když tady už je dobré
býti obezřetný, počítač si důkladně prověřit a pokusit se za každou cenu najít příčinu. Když už
pro nic jiného, tak proto, aby se situace podruhé neopakovala.
 Falešné poplachy - Bohužel, nemoc všech antivirových programů bez výjimky. Byť je se
zdokonalováním antivirových systémů falešných poplachů (situací, kdy kontrolní program označí
za zavirovaný nebo podezřelý soubor nebo oblast, které jsou ovšem ve skutečnosti zcela
v pořádku) čím dále méně, zcela nevymizí nikdy. "False alarms" jsou jakousi daní za jistotu,
když se tvůrci antivirových programů snaží dosáhnout optimálního poměru cena/výkon
(v daném případě spíše rychlost kontroly a dosažené bezpečí uživatele).

2.2 Jak dělíme počítačové viry
Počítačové viry a škodlivé kódy vůbec můžeme dělit podle různých hledisek a podle různých faktorů.
Snaha "rozškatulkovat" kódy podle některých znaků přitom často nebývá vůbec jednoduchá a v praxi se
lze setkat s kódy, které kombinují vlastnosti několika kategorií. Inu, i v reálném světě není vše jen
černé nebo jen bílé.
Upozorňujeme, že oblast počítačových virů se velmi dynamicky vyvíjí a že některé níže uvedené
kategorie virů patří v současné době spíše do muzea - nicméně pro úplnost je uvádíme.
Podle viditelných projevů:

 Viry bez projevů

Drtivá většina škodlivých kódů se snaží projevovat co nejméně - nebo alespoň projevovat se
tak, aby si toho napadený uživatel nevšiml. Důvod je celkem jednoduchý: jakýkoliv projev
způsobí, že se škodlivý kód prozradí a že s ním uživatel zpravidla začne bojovat. A pokud to
provede jen trochu šikovně, většinou zvítězí. A právě to je důvod, proč se v současné době
snaží programátoři omezovat projevy na zcela nezbytné minimum.
 Viry s grafickými projevy
Pokud už se autor rozhodne do škodlivého kódu "zamontovat" nějaký projev, zpravidla se jedná
o projev grafický. Může jít třeba o zobrazení nějakého poselství na obrazovce (zastavte pokusy
na zvířatech, zastavte kácení pralesů apod.) nebo třeba o modifikaci pracovní plochy. Velmi
často přitom programátoři začali využívat grafické projevy k tomu, aby přítomnost viru
v počítači skryli. Sem patří třeba zobrazování různých předpřipravených obrázků, které vypadají
jako hlášení operačního systému, při spouštění škodlivého kódu. Uživateli je oznámeno, že
soubor byl porušený, že mu chybí ten a ten ovladač, že nemá aktuální verzi příslušného
programu apod. Mezitím se do počítače samozřejmě úspěšně instaluje nebezpečný program ale uživatel se mylně domnívá, že došlo při spouštění jiného software k závadě, kterou není
schopen ovlivnit, a pouští situaci z hlavy.
 Viry se speciálními projevy
Některé škodlivé kódy mají speciální projevy, v mnoha případech nelze jejich autorům upřít
smysl pro humor. Existují třeba škodlivé kódy, které jsou schopny přinutit systémové hodiny
v počítači, aby se rozběhly pozpátku. Úsměvná rutina? Úsměv ovšem tuhne na rtech při
pomyšlení, že asi jen velmi těžko budete v případě potřeby určovat, která záloha dat je novější
a která starší.
Podle způsobu šíření:






Počítačový virus
Trojský kůň
Zadní vrátka
Síťový červ
S trochou nadsázky by se dalo říci, že je to počítačový virus, který pro své šíření využívá služeb
jakékoliv sítě (lokální i globální). Tak jednoduché to ale není. Zatímco počítačový virus
potřebuje pro své šíření hostitelské aplikace (výjimkou jsou pouze tzv. doprovodné viry, které
přejímají názvy EXE souborů, samy ovšem mají příponu _COM a "hřeší" na skutečnost, že právě
tuto příponu operační systémy upřednostňují), červ je zpravidla škodlivým kódem sám o sobě.
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Podle času projevu:

 Viry aktivující se okamžitě

Dávno pryč je doba, kdy platily poučky "nespouštějte v ten a ten den počítač". Většina
soudobých škodlivých kódů se aktivuje ihned po vstupu do počítače. Je to proto, že současné
antivirové metody umožňují reagovat na výskyt nového viru během několika hodin. A právě
těchto několik (málo) hodin je jediná doba, během které může kód cokoliv vykonat. Pak už
začínají mít navrch antivirové technologie.
 Viry aktivující se k určitému datu
"Pozor, nezapínejte zítra počítač! Je nebezpečí, že byste mohli přijít o všechna data, neboť udeří
zákeřný počítačový virus!" S takovýmito nebo velmi podobnými předpověďmi jsme se mohli
relativně pravidelně setkávat počátkem devadesátých let. Antivirová ochrana byla v plenkách
(byla-li vůbec) a trvalo jí měsíce, než na výskyt nějakého kódu zareagovala - na druhou stranu
trvalo také viru mnoho měsíců než se v době "předemailové" a "předinternetové" rozšířil kolem
celého světa. Takže pokud chtěl programátor způsobit skutečnou globální epidemii, stačilo
stanovit vhodné datum: ani příliš blízké, aby se virus měl čas rozšířit, a ani příliš vzdálené, aby
jej antivirové firmy nestačily vymýtit.
 Viry aktivující se při určitém úkonu
Speciálním případem škodlivých kódů byly ty, které se aktivovaly při provedení nějakého úkonu
- třeba při každém osmém restartu počítače nebo při každém stisknutí určité klávesy (nebo
kombinace kláves). Rozhodně zajímavé byly některé makroviry, které při napsání jména
některého z politiků do textového dokumentu k němu přidávaly ještě vlastní komentáře...
Podle nebezpečnosti:

 Viry nedestruktivní

Do této kategorie patří většina současných škodlivých kódů. Je to dáno především dvěma
skutečnostmi. Jednak jsou klasické počítačové viry (využívající ke svému šíření hostitelského
souboru) prakticky na vymření, současné kódy si vytvářejí soubory vlastní. Jednak se
programátoři snaží o to, aby jejich výtvory na sebe nikterak neupozorňovaly, protože
upozornění rovná se likvidace ze strany napadeného uživatele. A destrukce dat v celém počítači
se navíc rovná vyklizení už dobyté pozice.
 Viry destruktivní
Tuto kategorii bychom mohli s klidným svědomím rozdělit na dvě podkategorie: viry
destruktivní záměrně a nezáměrně. Záměrně destruktivní viry mají "likvidační" rutinu přímo
v popisu práce: mažou soubory, poškozují data atd. Nezáměrně destruktivní viry mají
poškozování jako "vedlejší produkt": třeba vinou chyby v programovém kódu nebo díky
nějakému jinému nedostatku. Ovšem z hlediska uživatele je výsledek v obou případech stejný:
ztráta dat.
Podle napadaných oblastí:

 Boot viry

Boot sektorové viry infikují proveditelný kód nacházející se v určitých systémových oblastech na
disku. Těmito oblastmi mohou být boot sektory disket, tabulka rozdělení pevného disku nebo
boot sektor pevného disku.
Boot sektor existuje na každé disketě, která byla naformátována pomocí MS-DOS, a to bez
ohledu na to, zda touto disketou je systémový nebo datový disk. Boot sektor obsahuje krátký
program, který používá DOS ke spuštění systému, a to dříve než je kontrola předána jiným
systémovým programům a překladači povelů.
Protože v boot oblastech jsou umístěny velmi důležité instrukce, které zavádějí při každém
spuštění operační systém do paměti počítače, stačí, aby virus nebo pouze jeho spouštěcí
mechanismus (příkaz skoku na vykonatelný kód) byl umístěn v této oblasti, a virus bude při
každém spuštění systému zaveden do paměti.
Uvedené viry se chovají tak, že obvykle přepíší svým vlastním kódem boot sektor a původní
přepsanou část boot sektoru uschovají na jiné místo disku. Virová infekce se potom šíří pomocí
boot sektorů disket, které přišly do styku s nakaženým systémem, a do kterých rezidentní boot
virus ihned vytvoří svojí repliku.
Operační systém DOS pro ně byl vzhledem k malé možnosti jeho kontroly velmi výhodným
hostitelem, a to především díky vysoké frekvenci používání těch nejjednodušších povelů, jako
jsou zápis a čtení z disku, kopírování disket, prohledávání obsahu adresáře atd. Šíření boot
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sektorových virů v 32bitových systémech je mnohem obtížnější než v DOSu, protože boot
sektorový virus je ve většině případů ihned při startu systému odhalen.
Souborové viry
Souborové viry bychom mohli dále třídit podle cíle infekce - v zásadě jsou to vždy proveditelné
soubory, neboť cílem viru je, aby provedením hostitelského kódu došlo k aktivaci viru, a tím
také k možnosti jeho rozmnožení. Nejčastěji se tedy jedná o soubory s příponami com, exe, ovl,
bin, sys, bat, obj, prg, mnu atd.
Mechanismus činnosti souborových virů je však podobný ve všech případech. Nejčastěji tyto
viry přepisují začátek souboru, kam umístí buď příkaz ke skoku na sebe sama (na tzv. tělo
viru), nebo se samy umístí na toto místo. V druhém případě se může jednat o tzv. přepisující či
destruktivní viry. Jejich nevýhodou je, že svým zásahem zničí či poškodí hostitelský program.
V okamžiku, kdy se jej tedy pokusíte spustit, dojde sice k tomu, že se aktivuje virus, ale
program sám už není schopen činnosti. To je nevýhodné nejen pro uživatele, ale i pro virus
samotný, neboť tím je samozřejmě uživatel upozorněn na jeho existenci. Přepisující viry jsou
proto mnohem méně časté než viry nepřepisující.
Přepisující viry
Bez kontroly zápisu na disk často není možné zachytit činnost některých souborových virů,
které jsou velmi hloupé, a proto ve své činnosti přímočaré. Svým kódem přímo přepíší
hostitelský program, a tím jej znehodnotí. Proto se nazývají viry přepisující.
Při volání hostitelského programu se tyto viry vůbec nemusí instalovat do paměti (i když existují
i případy, kdy to dělají), a přímo svým kódem přepíší některý program na disku podle jakéhosi,
pro každý virus specifického, klíče. Program sám se stává nefunkční a při jeho volání se pouze
aktivuje škůdce, potom dojde k chybě v běhu volaného programu.
Prodlužující viry
Jestliže už se souborový virus dostal do systému a nebyl preventivně zachycen, může zde
parazitovat. Viry mají několik způsobů replikace a jedním z nich je metoda zapsání těla viru na
konec (nebo začátek) souboru, ať už jde o jakýkoliv proveditelný soubor - nejčastěji je to
soubor typu com nebo exe. Tím dojde k prodloužení délky infikovaného souboru - odtud název
této skupiny virů. Pokud je virus umístěn rezidentně v paměti a obsahuje tzv. stealth techniky,
toto prodloužení není viditelné v době, kdy virus má systém pod svou kontrolou, protože
všechny změny jsou virem ukrývány.
Při infekci je přepsáno několik prvních bytů napadeného souboru, podle kterých se při jeho
volání předává řízení viru jako prvnímu, nebo u exe souboru je přepsáno několik bytů jeho
hlavičky, kde je odkaz na počáteční bod programu. "Chytřejší" viry obsahují sebeidentifikační
mechanismus, aby nedošlo k několikanásobnému napadení. Jsou však i výjimky, například
dvacetinásobné infikování jednoho souboru virem Jerusalem není nic neobvyklého.
Sebeidentifikační proces se stává problémem u polymorfních virů, zejména z důvodu snížení
rychlosti detekce, protože celé dekódování je pomalé.
Odstranění těchto virů je celkem jednoduché - stačí opravit začátek programu a "vykousnout"
virus z jeho konce nebo začátku podle konkrétního místa lokalizace těla viru.
Doprovodné viry
Doprovodné viry se přidají ke spustitelnému souboru vytvořením ještě jednoho nového souboru
s jinou příponou. Jméno tohoto druhu viru pochází z toho, že virus doprovází napadený soubor
průvodním souborem. Virus se může pojmenovat například soubor.com. Pokaždé, když uživatel
spustí soubor.exe, operační systém zavede nejdřív soubor soubor.com, a tím systém infikuje.
Doprovodný virus je často generován "fágem".
Fágy
Fágy modifikují jiné programy nebo databáze neautorizovaným způsobem. Odborníci se při
pojmenování tohoto druhu inspirovali skutečnými fágy, které jsou obzvlášť destruktivní, protože
nahrazují tělo infikované buňky svým vlastním genetickým kódem.
Počítačový fág skutečně nahradí spustitelný soubor svým vlastním kódem, místo aby se k němu
připojil. Často také generuje doprovodný soubor. Fágy jsou extrémně destruktivní, protože při
infekci zničí každý napadený soubor.
Mezerové viry
Ne vždy musí virus zapsat svoje tělo na konec nebo na začátek exe nebo com souboru. Existují
výjimky, kterých naštěstí není mnoho, a ty ukládají tělo viru dovnitř do volných míst
hostitelského souboru (především se to týká souboru command.com). To by podle naší definice
již nebyly čistě prodlužující viry, protože v tom případě infekcí nedojde k prodloužení souboru.
Clusterové viry
Poměrně zajímavou skupinou virů jsou tzv. clusterové viry. Tyto viry se vyhýbají přímému
zápisu do datové oblasti disku, kde cíl infekce sídlí, a místo toho modifikují pouze odkazy
adresářové struktury tak, aby ukazovaly na jednu kopii těla viru umístěnou např. na konci
disku.
Makroviry
Hlavní nebezpečnou stránkou makrovirů je to, že jsou nezávislé na platformě a operačním
systému - podobně jako samotný internet - na rozdíl od souborových nebo boot-sektorových
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virů. Navíc se makroviry neomezují na spustitelné nebo objektové soubory, ale primárně jsou
zaměřeny na soubory datové.
Podle umístění v paměti:

 Rezidentní viry

Rezidentní virus, jak název sám prozrazuje, je virus, který setrvává ilegálně v paměti. Takový
virus se většinou při prvém spuštění infikovaného souboru (pokud se jedná o souborový virus)
nebo při prvém zavedení systému z infikovaného boot sektoru (pokud se jedná o boot sektorový
virus) stane rezidentním v paměti a odtud potom provádí svoji škodlivou činnost. Virus zůstává
v paměti, dokud systém není vypnut. Výrazné problémy těmto virům nastalo s příchodem
32bitových systémů, kde je jejich chování a přežití závislé na jejich kódu. Všeobecně se dá říci,
že čím je virus sofistikovanější a čím používá neobvyklejší příkazy, tím je menší jeho šance na
to, že zůstane aktivní a nepovšimnut po startu 32bitového systému.
 Rezidentní TSR viry
Některé souborové viry se mohou instalovat do paměti pomocí služeb DOSu jako rezidentní TSR
a potom potají provozovat svoji škodlivou činnost a replikovat se. Jedná se vlastně o jakousi
podskupinu předchozích rezidentních virů.
Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je v tom, že TSR viry se instalují "legálně" a lze je
identifikovat pomocí kontroly vektorů přerušení nebo prohlédnutím paměti některým ze
standardních programů. Přestože objevit a lokalizovat takový virus není jednoduché, v principu
je to možné. Je třeba hlídat změny vektorů přerušení určených k instalaci rezidentních
programů a ihned tak ohlásit pokus programu, který se chce instalovat do paměti. Poté je
možno instalaci softwarově povolit nebo zakázat a program zlikvidovat resetem počítače.
Hlídání vstupu virů, které se instalují jako TSR, lze tedy provést poměrně úspěšně. Slabinou
metody je rozlišení, kdy se jedná o legální a kdy o ilegální program.
 Nerezidentní viry
Viry nepotřebují pro svoji škodlivou činnost nutně být trvale umístěné v paměti. Stačí, když jsou
aktivovány společně s hostitelským programem. Pak přebírají řízení jako první, provedou svoji
činnost, nejčastěji replikaci, a poté předají řízení zpět hostitelskému programu. To právě je
případ tzv. nerezidentních virů neboli virů přímé akce.
Nerezidentní viry jsou většinou souborovými viry. Je to poměrně rozsáhlá skupina. Takovéto
viry však nejsou příliš rozšířené, poněvadž nemohou z důvodu absence v paměti aplikovat
pokročilé techniky virů, jako je například stealth technika (viz níže), a tedy se nemohou
ukrývat. Pokud nejsou v paměti, nemohou monitorovat a analyzovat funkce vedoucí k jejich
vyhledání.
Podle chování:

 Stealth a substealth

Neviditelné viry ukrývají modifikace, které na souborech nebo boot sektorech provedly.
Monitorují systémové funkce, které používá operační systém pro čtení souborů nebo sektorů
z paměťového média, a pak simulují výsledky volání těchto funkcí. Znamená to, že program,
který se pokouší číst napadený soubor nebo sektor, vidí místo něj jeho původní, nepozměněný
tvar. Antivirový program by tedy nemusel modifikaci objevit. Aby se před detekcí ubránil, musí
být takový virus zaveden v průběhu provádění antivirového programu v operační paměti. Dobrý
antivirový program by však měl umět rozeznat infekci v okamžiku, když se kód viru zavádí do
paměti.
Neviditelné viry mají obvykle schopnost maskovat velikost souborů nebo jejich obsah při čtení.
Viry maskující velikost patří do skupiny virů napadajících soubory. Virus se připojí k cílovému
programu a replikuje se, čímž velikost souboru vzroste. Virus ovšem maskuje velikost souboru,
takže uživatel napadeného počítače si činnost viru v normálním provozu nevšimne.
Odhalit neviditelný virus je poměrně snadné. Většina standardních antivirových programů
detekuje neviditelné viry, ovšem za předpokladu, že byl antivirový program spuštěn na
"zdravém" systému (bez aktivního viru). Pokud před antivirovou kontrolou nastartujete systém
ze zabezpečené čisté systémové diskety zablokované proti zápisu, neviditelné viry by měly být
detekovány. Jak jsme se zmínili dříve, neviditelné viry se mohou skrýt jenom pokud jsou
rezidentní a aktivní v paměti.
 Polymorfní viry
Polymorfní virus své tělo zašifruje, a tak se snaží ukrýt svou signaturu před antivirovým
programem. Polymorfní viry - nebo i jiné šifrované viry - se šíří tak, že nejdříve dešifrují
zašifrovanou část pomocí speciální dešifrovací rutiny (dešifrovací rutina zkonvertuje šifrovaný
soubor zpátky do původního stavu). Dešifrovací rutina polymorfního viru se krátce zmocní řízení
počítače, aby dešifrovala tělo viru. Poté předá řízení extrahovanému viru a ten může provádět
svou činnost.
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První šifrované viry byly nepolymorfní. Jinými slovy, používaly dešifrovací rutiny, které se
neměnily z infekce na infekci. Přestože sám virus byl zašifrován a ukryt, antivirový program měl
stále možnost virus identifikovat a zneškodnit podle neměnné signatury dešifrovací rutiny.
Rozpoznat polymorfní virus je mnohem těžší, protože při každém napadení souboru vygeneruje
úplně novou dešifrovací rutinu, takže se její signatura mění s každou instalací viru. Obecně
mění polymorfní virus svou signaturu použitím jednoduchého generátoru strojového kódu,
kterému se říká mutátor (Mutation Engine). Mutátor změní signaturu použitím generátoru
náhodných čísel a poměrně jednoduchého matematického algoritmu. Pomocí mutátoru může
programátor přetvořit jakýkoliv virus na polymorfní. Stačí jednoduchý zásah do zdrojového
kódu v assembleru, který způsobí, že virus zavolá mutátor ještě před svým zkopírováním.
I když základní skenovací metody (například srovnávání řetězců kódu) nemohou polymorfní viry
odhalit, speciálně konstruované vyhledávací stroje, upravené pro identifikaci šifrovacích
schémat, je najít mohou. Polymorfní viry nejsou neporazitelné, učinily však ze skenování virů
mnohem těžší a dražší úkol. Většina antivirových programů obsahuje kvůli ochraně před
polymorfními viry i mechanizmus vyhledávání šifrování.
Retroviry (odvetné viry)
Retrovirus je počítačový virus, který se pokouší uniknout odhalení nebo zabránit operacím
antivirových programů přímým napadením antivirového softwaru. Odborníci říkají někdy
retrovirům také anti-antiviry. (Nezaměňujte anti-antiviry s antivirovými viry, jejichž úkolem je
zneškodnit jiné viry!)
Vytvořit retrovirus není těžká úloha. Autoři virů mají přirozeně přístup ke všem antivirovým
programům na trhu. Jediné, co musí udělat, je prostudovat program, který chtějí porazit, najít
v něm nějaké slabé místo a vymyslet způsob, jak ho zneužít. Retrovirus například najde datový
soubor, ve kterém si antivirový program uchovává signatury virů, a smaže jej, čímž sníží
schopnost antiviru detekovat viry. Sofistikovanější retro virus vyhledá databázi s informacemi
o integritě a smaže ji. Odstranění databáze má pro kontrolora integrity stejné důsledky, jako
smazání datového souboru pro antivirový program.
Jiné retroviry detekují aktivaci antivirového programu a pak se před ním ukryjí nebo zastaví
provádění antivirového programu, případně spustí ještě před svým odhalením destruktivní
rutinu. Některé retroviry pozmění výpočetní prostředí způsobem, který ovlivní operace
antivirového programu. Jiné využívají specifická slabá místa a zadní vrátka konkrétních
antivirových programů, aby oslabily nebo narušily jejich činnost.
Tunelující viry
Tunelující virus vyhledává původní vektory přerušení v DOSu a BIOSu a volá je přímo, čímž
obejde aktivitu jakéhokoliv monitorujícího programu, který je případně v systému zaveden, a
jako takový by mohl detekovat pokusy o volání těchto vektorů přerušení.
Tyto tunelující techniky jsou někdy využívané i na druhé straně bariéry - některé antivirové
programy je používají, aby obešly jakékoliv neznámé nebo nedetekované viry, které mohou být
aktivní v době jejich spuštění.
Armored viry
Pancéřové (armored) viry se chrání speciálním programovým kódem, který znesnadňuje
trasování, zpětný překlad a pochopení kódu viru. Pancéřový virus se může chránit například
"obalovým kódem", který odvrátí pozorovatele od operačního kódu. Další možností je skrýt se
pomocí zavádějícího kódu, který se tváří, jako by byl umístěn někde jinde, než skutečně je.
Multipartitní viry
Multipartitní viry napadají jak spustitelné soubory, tak boot sektory disku a někdy také boot
sektory disket. Jejich jméno pochází z toho, že se neomezují na specifickou oblast disku nebo
jistý typ souboru, ale infikují počítač několikanásobným způsobem. Když spustíte aplikaci
napadenou multipartitním virem, virus nakazí boot sektor vašeho stroje. Při příštím zavedení
systému se virus aktivuje a infikuje každý vhodný program, který spustíte.

Podle rychlosti šíření:

 Rychlé infektory

Pod pojmem rychlý infektor chápeme souborový virus, který infikuje nejen spouštěné soubory,
ale i otvírané (při kopírování, přesunování apod.).
 Pomalé infektory
Pomalé viry je těžké odhalit, protože infikují soubory, které operační systém modifikuje nebo
kopíruje. Jinými slovy, "pomalý" virus napadne soubor jen pokud s ním uživatel manipuluje.
Například, infikuje boot sektor diskety, když se do boot sektoru zapisuje příkazem FORMAT
nebo SYS. Pomalý virus může infikovat kopii souboru, ne však originál.
Boj s pomalými viry je těžký proces. Kontrolor integrity by si nového souboru měl všimnout a
ohlásit ho uživateli, protože pro tento soubor není k dispozici žádný kontrolní součet. Kontrolor
integrity je antivirový program, který monitoruje obsah diskových zařízení, velikost všech
souborů a jejich kontrolní součty. Na případné nesrovnalosti upozorní uživatele. Jenomže
uživatel ani v upozornění na chybný součet pravděpodobně nespatří nic podezřelého, protože
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instrukci na vytvoření nového souboru zadal sám. Nejčastěji - celkem logicky - nařídí výpočet
nového součtu pro nový (infikovaný) soubor.
 Sparse infector
Tento termín se používá pro označení virů, které infikují své oběti jen příležitostně a nebo při
splnění nějaké podmínky s poměrně malou pravděpodobností. Tedy infikují jen zřídka, odtud
jejich název. Výsledkem chování takových virů je minimalizace rizika odhalení jejich přítomnosti
v systému uživatelem.
 ZOO viry
Tímto termínem jsou označovány viry, které se v reálném světě vůbec nešíří. Existují,
antivirové programy je detekují, ale šance setkat se s nimi je rovna nule. Vytvořeny byly buď ze
studijních důvodů nebo prostě obsahují takové množství chyb, které je činí neživotaschopnými.
V některých případech je také mohli programátoři záměrně vytvořit tak, aby se nemohly šířit,
nebo pouze chtěli za každou cenu (nefunkčnost) získat prvenství v některé oblasti (první virus
pro Windows 2000 apod.). Někdy se do protikladu k ZOO virům dávají tzv. In-the-wild viry: to
jsou škodlivé kódy, s nimiž se lze při troše štěstí (či spíše smůly) setkat.

2.3 Desatero přikázání antivirové ochrany
1. Používejte antivirový program! Ten je základním stavebním kamenem celé informační
bezpečnosti.
2. Pozor na elektronickou poštu! Antivirový program je základ, k dalším doporučením patří
nepoužívat náhled (Preview) e-mailové zprávy, protože některé kódy jsou schopné se aktivovat
bez poklikání na přílohu pouhým otevřením zprávy a právě náhled jim tuto činnost velmi
usnadňuje. Uživatel totiž nemá možnost "podezřelý" e-mail odstranit bez zavirování počítače.
Dále je vhodné nepoužívat posílání zpráv v HTML formátu, protože do něj může být třeba při
odpovídání vložen ze zavirovaného počítače nebezpečný kód. Pozor na jakékoliv přílohy u
elektronické pošty! Pokud si nejste stoprocentně jisti, že jde o přílohu bezpečnou, neotevírejte
ji! Platí zvláště pro různá přáníčka nebo žertovné programy.
3. Pozor na nelegální programy! Výrobci si hlídají (ne)legálnost svých programů a v případě
neregulérně pořízených programů neumožňují některé z bezpečnostního hlediska kritické funkce
(např. záplatování).
4. Rozmyslete si, jaké webové stránky navštěvujete! Mnoho webových stránek obsahuje
škodlivé kódy, které jsou schopné se přímo instalovat do počítače a zde způsobit řadu
problémů. Snažte se vyhýbat se pochybným stránkám, kde hrozí riziko infekce: erotika,
nelegálně šířené hry, programy a hudba, sériová čísla, cracky, warez, hackeři apod.
5. Používejte personální firewall! Pokud jste připojeni k internetu, je nezbytně nutné používat
také personální firewall. Ten kontroluje veškerý datový provoz směřující do počítače i z něj,
přičemž blokuje provoz nevyžádaný nebo nežádoucí (útoky hackerů či virů apod.). Mnoho
škodlivých kódů se šíří prostřednictvím internetu. Tyto kódy zpravidla využívají bezpečnostních
děr a nedostatků k tomu, aby přímo z internetu napadaly nedostatečně zabezpečené počítače.
Problémem je, že antivirové programy si s podobnými kódy zpravidla nemohou poradit: síťový
červ doputuje do počítače po síti, přičemž "žije" pouze v paměti stroje. Pokud si nevytváří na
disku konkrétní soubor, antivirové programy jej ignorují. I kdyby jej totiž z paměti odstranily,
ve zlomku sekundy je škodlivý kód v počítači znovu. Celý systém by pak skončil v nekonečné
smyčce nahrávání a odstraňování červa. Právě před podobnými útoky představují personální
firewally neocenitelné pomocníky.
6. Elektronicky podepisujte a šifrujte! Elektronický podpis umožňuje varovat před jakýmikoliv
změnami v dokumentech či souborech (při napadení virem jsou modifikovány). Elektronický
podpis použitý při komunikaci pak může velmi dobře posloužit k ověření identity odesílatele
zprávy. Technologie šifrování dat zase zajišťuje, že i kdyby se k nim útočník dostal, získá pouze
nesmyslnou změť znaků, ale nikoliv použitelné informace. Šifrování navíc chrání nejen před
viry, které kradou z počítače dokumenty, ale i před neoprávněným přístupem dalšími osobami.
7. Získávejte informace! Snažte se být v obraze, co se problematiky nových počítačových virů
týká. Za tímto účelem je nejlepší sledovat webové stránky antivirových firem či různé "virové"
sloupky v odborném tisku. Zde naleznete odpovědi na mnohé otázky, stejně jako rady, jak řešit
konkrétní situace.
8. Záplatujte! Patche (záplaty) mají za cíl po aplikaci na příslušném počítači upravit zdrojové kódy
mateřského programu a jeho konfiguraci tak, aby se odstranily známé problémy. Například
kolize příslušného programu s jiným, špatná funkce v některých případech, nechtěná vlastnost,
kterou mohou využít hackeři nebo viry apod. Veškeré záplaty pro nejrozšířenější operační
systémy najdete na adrese WINDOWSUPDATE.MICROSOFT.COM, nebo můžete použít volbu
Windows Update v nabídce Start.
9. Zálohujte svá data!
10. V případě potřeby se obraťte na odborníky! Následky útoků většiny počítačových virů lze
odborně odstranit, k tomu je ovšem potřeba určitých znalostí a nástrojů. Většina škod
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přičítaných počítačovým virům nepřipadá na vrub právě jim, ale neodborným pokusům se s
nimi vypořádat!

2.4 Jaké přípony jsou (ne)bezpečné
Pravděpodobně každý z nás ví (nebo alespoň tuší), k čemu jsou dobré přípony EXE, ZIP, DOC, JPG apod.
V počítači se ale můžeme setkat s mnohem větším množstvím koncovek - na následujících řádcích se
seznámíme alespoň s těmi základními, které mají význam z hlediska počítačové bezpečnosti a antivirové
ochrany.
Operační systém DOS:
Přípona

Popis

Poznámka

APP

Digital Research DRDOS executable

DOS executables (16 bit

BIN

Device driver/binary
image

DOS executables (16 bit)

BO?

Boot sector image

Compressed executable boot images

COM

Executable program file

DOS executables (16 bit)

COM

DIET, PKLITE,
CRYPTCOM, ICE atd.

Compressed executable files

DEV

Device driver

DOS executables (16 bit)

DRV

Device driver

DOS executables (16 bit)

EXE

DIET, PKLITE, LZEXE,
UPX atd.

Compressed executable files

EXE

Executable program

DOS executables (16 bit)

EXE

Self-extracting archives

File archives

IM?

Disk image

Archive

MB*

MBR image

System

OV?

Overlay

DOS executables (16 bit)

SYS

Device driver

DOS executables (16 bit)

TD0

Deledisk diskette images

Compressed boot images

00?

Xtree overlays

DOS executables (16 bit)

Operační systém Windows:
Přípona

Popis

Poznámka

ACM

Audi Compression
Module add-on

Windows System file

CMD

Windows NT batch file

Windows 32-bit Executables

CPL

Control Panel extension

Windows 16-bit Executables

DEV

Device driver

Windows 32-bit Executables

DLL

Dynamic Link Library

Windows 16-bit Executables

DL?

Dynamic Link Library

Windows 32-bit Executables

DRV

Device driver

Windows 32-bit Executables

EXE

DIET, PKLITE, LZEXE,
UPX atd.

Compressed Executable files

EXE

New Executable

Windows 16-bit Executables

EXE

Portable Executable

Windows 32-bit Executables

HLP

Help files

Windows 16-bit Executables

LNK

Shortcut file

Windows Executable

MOD

Kernel Module

Windows 16-bit Executables
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MSC

Microsoft Common
Console Document

MSI

MS Windows Installer
File

MSP

Windows Installer Patch

PCI

Windows PCI Miniport
system file

Windows Executables

PIF

Program Information
File

Windows Executables

REG

Windows Registry files

SCR

Screen saver

Windows 16-bit Executables

SYS

Win NT device driver

Windows 32-bit Executables

TSP

Windows Telephony
Service

Windows Executables

VXD

Virtual Device Drivers

Windows 32-bit executables

VWP

Audio plug-in

Windows Executables

WIN

Window file

Windows 32-bit executables

??

MS Compress/Expand

Compressed executable files

286

Device driver for
Windows 2.0 and 3.x
real mode

386

Virtual device driver

Windows 16-bit Executables

HT?

HTML Document

Může obsahovat JavaScript

HTML

HTML Document

Může obsahovat JavaScript

Přípona

Popis

Poznámka

PRC

PalmOS application

PDB

PalmOS Database

File archives

Nezařazeny:

Aplikace pro Windows:
Přípona

Popis

Poznámka

ADP

Microsoft Access Project

ASD

MS Word Au o-backup
file

CDR

Corel Draw vector
graphics

CNV

MS Word Data
conversion support file

D?B

AutoCad

DOC

MS Word Document

Může obsahovat makra (VBScript)

DOT

MS Word Document
template

Může obsahovat makra (VBScript)

D

B

AutoCAD Project files

DWG

Autocad Drawing files

GMS

Corel products Global
Macro Storage

MD?

MS Access Office
database files

Může obsahovat makra (VBScript)

MDE

MS Access MDE

Může obsahovat makra (VBScript)

Může obsahovat makra (VBScript)

Může obsahovat makra (VBScript)
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Database
MPD

MS Project Database file

Může obsahovat makra (VBScript)

MPP

MS Project 98 Document

Může obsahovat makra (VBScript)

MPT

MS Project 98 Template

Může obsahovat makra (VBScript)

MSG

Outlook message files

Může obsahovat makra (VBScript)

MSO

MS Office 000 files
saved as HTML

Může obsahovat JavaScript

OBZ

MS Binder Wizard

Může obsahovat makra (VBScript)

OCX

Active-X OLE control

OLB

OLE Object Library

OLE

OLE Object

OTM

MS Outlok macro (VBA)
storage

Může obsahovat makra (VBScript)

POT

MS PowerPo nt
presentation template

Může obsahovat makra (VBScript)

PPS

MS PowerPoint show

Může obsahovat makra (VBScript)

PP?

MS PowerPoint
presentations Office

Může obsahovat makra (VBScript)

PWZ

MS PowerPoint Wizard

Může obsahovat makra (VBScript)

RTF

MS Rich text format
(embedded and
renamed OLE2)

SHW

Corel Presentation Show

SMM

AMI Pro macro file

TLB

OLE library file

VS?

MS Visio documents

WBK

MS Office workbook

WIZ

Microsoft wizards

Může obsahovat makra (VBScript)

WPD

Corel WordPerfect 9 with
VBA

Může obsahovat makra (VBScript)

WPT

WordPerfect Document
Template

WRI

MS Write

XLB

MS Excel Worksheet

Může obsahovat makra (VBScript)

XL?

MS Excel Spreadsheet

Může obsahovat makra (VBScript)

XLT

MS Excel Spreadsheet
Template

Může obsahovat makra (VBScript)

Může obsahovat makra (VBScript)

Může obsahovat makra (VBScript)

Archívy a komprimované soubory:
Přípona

Popis

ACE

ACE Archiver file

AIN

AIN-compressed file

ARC

PKARC Archiver file

ARJ

ARJ Archiver file

B64

Encoded base64 MIME
archive

BO?

Boot sector image

BZ

BZIP compressed file

Poznámka

Platí i pro přípony .A0?, .A1? atd.
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BZ2

BZIP2 compressed file

CAB

MS Cabinet file

CAR

Crypted Archive

COM

Self-extracting archives

COM

DIET, PKLITE,
CRYPTCOM, ICE atd.

CPIO

Unix Archive file

CPT

Compressed MAC file

EXE

DIET, PKLITE, LZEXE,
UPX atd.

GZ

GZIP compressed

ICE

ICE compressed

IM?

Disk image

JAR

Java Archive

LIM

Limit compressed

LZH

LHA compressed

MSI

MS Windows Installer
file

PAK

PkPak compressed

RAR

RAR compressed

TAR

Unix TAR compressed

TAZ

Unix Compressed TAR
file

TD0

TeleDisk diskette images

UU

UUEncoded Unix file

UUE

UUEncode

Z

Unix Compress file

ZIP

PKZIP, WinZip

ZOO

ZOO Compress file

??_

MS Compress/Expand

Platí i pro přípony .R0?, .R1? atd.

2.5 Malý slovníček antivirové ochrany
Vysvětlení základních pojmů antivirové ochrany:

 Aktualizace (Update, Upgrade) - V případě antivirového programu se jedná o doplnění
databáze počítačových virů (update) nebo modernizaci antivirového motoru (upgrade).

 Backdoor - Jedná se o aplikace, které počítač "otevírají" (většinou bez vědomí uživatele)
útočníkům - ať již samotná data v něm obsažená či jako prostředek k dalším útokům.

 Boot sektor - Zaváděcí sektor diskety nebo pevného disku. Obsahuje kusy programového kódu,
které je možné měnit - a některé viry toho zvláště v minulosti pro své šíření využívaly.

 Červ (Worm) - Je to škodlivý kód, který pro své šíření využívá služeb jakékoliv sítě (lokální

i globální). Zatímco počítačový virus potřebuje pro své šíření hostitelské aplikace, červ je
zpravidla škodlivým kódem sám o sobě. (Výjimkou jsou pouze tzv. doprovodné viry, které
přejímají názvy EXE souborů, samy ovšem mají příponu COM a "hřeší" na skutečnost, že právě
tuto příponu operační systémy upřednostňují).
 DDoS (Distributed Denial of Service) - Pokročilejší varianta útoku DoS, kdy k napadení
serveru dochází z většího množství míst. To samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
 Dialer - Škodlivý kód, který se skrývá ve webových stránkách a je schopen přesměrovat
telefonické připojení na placené (zpravidla zahraniční) linky.
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 DoS (Denial of Service) - Typ počítačového útoku, kdy dochází k napadání serverů tak, že je na






















něj vysíláno velké množství žádostí (např. o zobrazení web stránek). Server pak toto množství
není schopen zvládnout a "spadne".
Engine - Jádro antivirového programu; motor, který je schopen detekovat viry.
Falešný poplach (False alarm) - Situace, kdy se antivirový program "splete" a upozorní na
neexistující nebezpečí.
Hacker - Člověk, který provádí ve světě informačních technologií zásahy do software (anglicky
hack - zásek). Původně byli hackeři lidé, kteří upravovali vytvořené počítačové programy pro
použití v konkrétním prostředí, postupem času slovíčko získalo jiný význam a označuje všechny
vykonavatele nelegálních činností v kybernetickém světě.
Heuristika - Rozbor programového kódu antivirovým programem, kdy dochází k odhalování
neznámých škodlivých kódů na základě podezřelých sekvencí nebo příkazů.
Hoax - E-mailová zpráva, která se nezakládá na pravdě, varuje před supernebezpečným virem a
vyzývá ke svému šíření.
I-Frame - Bezpečnostní nedostatek, který umožňuje spuštění přílohy e-mailové pošty bez toho,
že by na ni uživatel poklikal.
In-the-wild - Označení virů a škodlivých kódů, se kterými se lze běžně setkat při práci
s počítačem (čili které nejsou pouze "laboratorní" záležitostí).
Keylogger (snímač kláves) - Program, který zaznamenává stisknuté klávesy, slouží zpravidla
k odcizování informací (přihlašovací jména a hesla apod.).
Makrovirus - Počítačový virus, který je schopen napadat dokumenty a šířit se v nich (Word,
Excel, Powerpoint...).
Malign Software (Malware) - Škodlivý software. Souhrnné označení jakýchkoliv nežádoucích
programů, které se do počítače instalují bez vědomí uživatele a vykonávají zde nežádoucí
činnost.
On-access (při přístupu) - Provádění úkonu (zpravidla kontroly na přítomnost virů)
v okamžiku, kdy je se souborem/oblastí apod. manipulováno.
On-demand (na vyžádání) - Provádění úkonu (zpravidla kontroly na přítomnost virů) u určité
skupiny souborů/programů apod. (zpravidla celých disků nebo adresářů).
Patch (záplata)- Proces, při kterém dochází k odstraňování chyb v počítačových programech.
Rezidentní antivirový program - Antivirový program trvale spuštěný v paměti počítače, kde
v reálném čase kontroluje soubory, s nimiž je manipulováno.
Sociální inženýrství - Technika útoku, která má za cíl získat data a informace z nejslabšího
článku bezpečnostního řetězce (což je zpravidla člověk). Nejčastěji využívá klamu nebo
podvodu.
Spyware (Spy Software) - sledovací program. Počítačový software, který je instalovaný
v počítači a monitoruje prováděné úkony (veškeré nebo jen některé) - zadávání hesel,
spouštěné programy, psané e-maily apod.
Stealth - Vlastnost počítačového viru, která mu umožňuje stát se pro antivirové programy
"neviditelným".
Trojský kůň (Trojan horse) - Je to jakýkoli počítačový program, jenž sice vykoná činnost,
kterou uživatel očekává, ale zároveň provede činnost, o které nemá ani ponětí - a s níž by
pravděpodobně nesouhlasil.
Virus - Je to kus programového kódu, který je schopen se prostřednictvím hostitelské aplikace
replikovat, a to více než jednou. Jinak řečeno, virus je počítačový program, který se šíří, aniž by
o tom člověk sedící za počítačem věděl.
ZOO viry - Viry, se kterými se běžně nelze setkat. Takto se označují pouze zkušební vzorky nebo
technologické exempláře.

3 Instalace a odinstalace produktů TrustPort
Instalace aplikací TrustPort Antivirus, TrustPort Internet Security a TrustPort Total Protection se zahájí
spuštěním programu setup.exe (ikonka programu je zobrazena níže). Instalační program je řešen jako
přehledný průvodce, pomocí kterého dokáží nainstalovat program i méně zkušení uživatelé.

Instalace může být provedena ve dvou režimech – standardní, určený pro běžné uživatele, kdy se
produkt nainstaluje s doporučeným nastavením, anebo pokročilý, kdy si uživatelé mohou sami zvolit
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další parametry instalace, jako je výběr cílového adresáře, umístění zástupce ve Start menu, pokročilá
nastavení týkající se ochrany počítače, nastavení proxy.
Pokud již máte zakoupený licenční klíč, lze program licencovat hned při instalaci. Stačí, když k
instalačnímu souboru setup.exe nakopírujete soubor s licenčním klíčem, který se bude jmenovat podle
typu produktu (antivirus.key, internetsecurity.key, totalprotection.key), a spustíte instalační program.

Pomocí parametrů příkazové řádky můžete ovlivnit způsob instalace:
/SILENT,
/VERYSILENT

Tichá instalace produktu může proběhnout ve dvou režimech: SILENT nebo
VERYSILENT. Je-li použit přepínač /SILENT, pak není spuštěn průvodce, zobrazí
se pouze okno průběhu instalace. Je-li použit přepínač /VERYSILENT, pak není
zobrazeno ani okno průběhu instalace.

/NOCANCEL

Uživateli je znemožněno přerušení procesu instalace zakázáním tlačítka 'Storno'
a ignorováním stisku tlačítka pro uzavření aplikace. Tento přepínač je použitelný
v kombinaci s přepínačem /SILENT.

/DIR="x:\jméno
adresáře"

Přepíše jméno implicitního jména adresáře, zobrazeného na stránce výběru
cílového adresáře v průvodci instalací. Musí být zadána plná cesta k tomuto
adresáři. Využitelné v obou tichých instalačních režimech.

/GROUP="jméno
skupiny"

Přepsání implicitního jména složky, zobrazené na stránce výběru jména složky
pro nabídku START, instalačního průvodce.

/SN=“aktivační kód“

Pokud je zadán platný aktivační kód, jsou přeskočeny stránky související
s registrací a produkt je zaregistrován.

/LICKEY=“cesta
k licenčnímu klíči“

Pokud je zadána cesta k platnému licenčnímu klíči, včetně názvu souboru, jsou
přeskočeny stránky související s registrací a produkt je zaregistrován.

██ Integrace do e-mailových klientů:
Produkty TrustPort Internet Security a TrustPort Total Protection se mohou zaintegrovat do e-mailových
klientů, což umožňuje skenovat příchozí i odchozí e-maily na virovou infekci a označovat SPAM. Mezi
podporované klienty patří Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Windows Mail, Mozilla
Thunderbird a The Bat!. Automaticky je vybrána integrace do výchozího e-mailového klienta.
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Integraci je možné provést i do více e-mailových klientů zaškrtnutím políčka vedle názvu požadovaného
klienta (jejich počet není žádným způsobem omezen). Jestliže není některý e-mailový klient podporován
operačním systémem, potom není možné takový klient v seznamu vybrat a ani pro něj nebude
nainstalována podpora. Pokud je e-mailový klient operačním systémem podporován, ale není v době
instalace na počítači nainstalovaný, případně není podporovaná jeho aktuální verze, potom takový klient
rovněž není možné vybrat, ale podpora je pro něj automaticky nainstalována.
Seznam podporovaných klientů a jejich verzí:







Outlook Express - verze 6
Windows Mail - verze 6
Thunderbird - verze 3.1.x až 15.0
Microsoft Outlook - verze 2000-2007, 2010 (32bit, 64bit)
The Bat! – verze 5.0

Jestliže později dojde ke změně výchozího e-mailového klienta, který nebyl při instalaci na této stránce
vybrán, potom je možné jednoduše provést doregistrování TrustPort Antiviru do tohoto klienta přímo
v ovládacím rozhraní. Analogicky je nutné postupovat v případně integrování TrustPort Antiviru do
dodatečně doinstalovaného e-mailového klienta, jestliže nebyl při instalaci na této stránce vybrán. «

Registrace pomocí aktivačního kódu / licenčního klíče
Registraci produktu je možné provést v posledním kroku instalace. Postup je obdobný jako při
registraci přes uživatelské rozhraní.
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Standardní proces odinstalace může být také modifikován použitím přepínače /SILENT. K tomu je
nutné spustit soubor unins000.exe, umístěný v instalačním adresáři produktu, s parametrem /SILENT.

4 Po instalaci - spuštění TrustPort Antiviru
4.1 Rychlé spuštění TrustPort Antiviru
Tato aplikace běžící v oznamovací oblasti Windows dovoluje sledovat aktuální stav ochrany proti virům a
ochrany proti hackerům a zároveň spustit nejpoužívanější funkce programu TrustPort Antivirus. Rychlé
spouštění (TrustPort Tray) je automaticky nastartováno v okamžiku přihlášení uživatele do systému
Windows.

Ochrana proti virům – Antivirus, Internet Security, Total Protection
██ Ochrana proti hackerům – Internet Security, Total Protection «

Stav rezidentní a internetové ochrany je ihned viditelný prostřednictvím ikony rychlého spouštění. Tato
ikona je rozdělena na dvě poloviny. Levá horní polovina indikuje stav ochrany proti virům (stav
rezidentní ochrany, aplikačního inspektoru a virových aktualizací) a pravá dolní polovina indikuje stav
ochrany proti hackerům (stav e-mailové ochrany, rodičovského zámku, webového skeneru a firewallu).
Pokud je ochrana proti virům i hackerům zapnutá, celá ikona bude zelená (viz obr. vlevo). Pokud je
vypnuta buď ochrana proti virům, anebo ochrana proti hackerům, příslušná polovina ikony bude
v takovém případě červená (viz obr. uprostřed). Stav ochrany je navíc zaznamenán i v tooltipu, který se
objeví po najetí myší na ikonu rychlého spuštění. Pokud je ochrana proti virům i hackerům vypnutá,
bude celá ikona červená (viz obr. vpravo).

Změny stavu ochrany proti virům a hackerům jsou také indikovány  v průběhu spouštění či vypínání
ochrany se zobrazí modrá ikona TP. Při aktualizaci virové databáze se rovněž na ikoně zobrazuje průběh
stahování.
Po kliknutí na ikonu rychlého spouštění se zobrazí následující volby (počet položek závisí na
nainstalovaném produktu):

TrustPort Antivirus

TrustPort Total Protection
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Antivirus:
umožňuje uživateli spustit kontrolu na vyžádání, a to v různých režimech, jako například:

 Skenovat všechny disky - spustí kontrolu na vyžádání v režimu skenování všech lokálních
i namapovaných síťových disků.

 Skenovat všechna výměnná média - spustí kontrolu na vyžádání v režimu skenování všech
výměnných médií připojených k počítači, jako jsou např. diskety, CD, externí disky, ZIP
mechaniky, USB tokeny apod.
 Skenovat vybraný cíl - spustí kontrolu na vyžádání ve Vámi zvoleném adresáři.
Dále umožňuje dočasně vypnout rezidentní nebo internetovou ochranu a také zobrazit stručnou
statistiku oskenovaných / infikovaných souborů.
██ Síť:
umožňuje nastavení požadovaného stupně ochrany brány Firewall, např. povolením všech spojení,
povolením pouze odchozích spojení nebo používáním pravidel. «
Nástroje:
██ umožňuje operovat se šifrovanými disky a spustit CAR Manager, který slouží k vytváření
zašifrovaných archívů. «
██ Také umožňuje spustit Portunes, správce hesel, a Skytale sloužící k šifrování zpráv. «
Aktualizace:

 Aktualizovat virové definice - slouží k bezprostřednímu spuštění aktualizace virových definic,
tj. databáze antivirového programu bude doplněna o nejnovější známé viry. Používejte tuto
funkci pouze v mimořádných případech, výhodnější je nastavení automatického aktualizování
databáze na záložce Aktualizace.
 Aktualizovat Antivirus - slouží k ověření dostupnosti nové verze nainstalovaného produktu
TrustPort.
Předvolby:
umožňuje hromadně zapnout nebo vypnout jednotlivé položky ochrany počítače prostřednictvím
předdefinovaných profilů. Na základě zvoleného profilu jsou aktivní tyto položky:
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Vysoké
zabezpečení

██ Střední
zabezpečení

Nízké
zabezpečení

Herní
mód

Ochrana
v reálném
čase
Aplikační
inspektor
██
Internetová
ochrana
██ Web
Antivirus

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

██ Emailová
ochrana
██
Rodičovský
zámek
Firewall

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Používat
pravidla

Povolit
odchozí
spojení
Ano

Povolit
odchozí
spojení
Ne

Ne

Ano

Aktualizace

Ano

Povolit
odchozí
spojení
Ano

Tichý režim

Ne

Ne

V případě, že uživatel změní nastavení ochrany ručně v uživatelském rozhraní, tento nový stav bude
v rychlém spuštění indikován statusem Vlastní.

Konfigurovat
slouží ke spuštění konfigurátoru, pomocí kterého můžete měnit chování antivirového programu.
Konec
ukončí a uzavře aplikaci rychlého spouštění. Jestliže máte program spuštěný v režimu Rezidentní
ochrana, potom uzavřením aplikace rychlého spouštění nedojde k ukončení běhu antivirového
programu.

4.2 Spuštění TrustPort Antivirus z menu Start
K antivirovému programu se lze dostat přes tlačítko Start - Programy (Všechny programy). Vyberte
položku TrustPort Antivirus (případně Internet Security, Total Protection), kde se zobrazí:

 TrustPort Antivirus (Internet Security, Total Protection) slouží ke spuštění konfigurátoru,
pomocí kterého můžete měnit chování antivirového programu.

 Domácí stránka TrustPort obsahuje odkaz na webové stránky společnosti TrustPort.
 Koupit obsahuje odkaz na webové stránky, kde je možné zakoupit produkt TrustPort.
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 Odinstalovat aplikaci TrustPort Antivirus (Internet Security, Total Protection) spustí

odinstalátor, pomocí kterého bude z počítače odstraněn aktuálně nainstalovaný produkt
TrustPort.
 Registrace spustí registračního průvodce, pomocí kterého lze zaregistrovat produkty TrustPort
za použití aktivačního kódu nebo licenčního klíče.
 Spustit TrustPort Tray spustí aplikaci rychlého spuštění v oznamovací oblasti Windows. Tato
aplikace je automaticky spuštěna po přihlášení uživatele do systému Windows.

4.3 Integrace do centra zabezpečení
TrustPort Antivirus je plně integrován do centra zabezpečení Windows (dostupné ve Windows XP SP2).
Díky této vlastnosti je uživatel vždy informován o stavu antivirové ochrany svého počítače.

Centrum zabezpečení informuje, zda je na počítači nainstalován antivirový program a zda správně
pracuje. Pokud nejsou virové vzorky a verze antivirových motorů aktuální nebo je rezidentní ochrana
vypnutá, uživatel je na to upozorněn.

4.4 Antivirus v kontextové nabídce
Aplikace TrustPort Antivirus je propojena se systémovou kontextovou nabídkou, která je zobrazena po
stisknutí pravého tlačítka myši na libovolném souboru, složce nebo disku. V této nabídce lze vybrat
položku Zkontrolovat na viry… pomocí které spustíte kontrolu na vyžádání na vybraném objektu.
Je-li vybraným objektem složka, budou zkontrolovány také všechny její podsložky.
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5 Uživatelské rozhraní
Antivirový program chrání počítač před napadením viry a dalšími škodlivými kódy. V případě, že dojde
k zavirování počítače, pak slouží k odstranění infekce. K tomu, aby stoprocentně plnil svou funkci, je
nutné jej pravidelně aktualizovat a podle potřeby upravit jeho nastavení.
Tento správce v sobě spojuje nastavení všech vlastností antiviru, které nějakým způsobem ovlivňují
chování tohoto programu. Ovládání je dostupné v zjednodušeném uživatelském rozhraní a ve
správci pokročilé konfigurace.
Zjednodušené uživatelské rozhraní má přehledný a jednoduchý design, který je navržen tak, aby si
s ním poradil běžný uživatel. Pro zkušené uživatele je pak určený správce pokročilého nastavení.
Zobrazené části uživatelského rozhraní závisí na typu nainstalovaného produktu.

TrustPort Antivirus

TrustPort Total Protection

Záhlaví zjednodušeného rozhraní obsahuje název nainstalovaného produktu spolu s číslem jeho verze.
Ve vrchní části okna rozhraní je také zobrazena informace o aktuálním stavu ochrany počítače. Text
informující o stavu ochrany před viry a hackery je zároveň doplněn ikonou, která mění barvu v závislosti
na aktuálním stavu ochrany. Stejná ikona se pak zobrazuje i v oznamovací oblasti Windows.

Ochrana proti virům – Antivirus, Internet Security, Total Protection
██ Ochrana proti hackerům – Internet Security, Total Protection «
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Rozhraní dále obsahuje několik tlačítek pro rychlé nastavení ochrany počítače. Pomocí nich lze jedním
kliknutím zapnout nebo vypnout rezidentní ochranu, aplikační inspektor, rodičovský zámek, spustit
aktualizaci, nastavit úroveň ochrany prostřednictvím firewallu atd. Počet těchto tlačítek se mění v
závislosti na tom, který typ produktu je aktuálně nainstalován.

Rezidentní ochrana, Aplikační inspector, Zkontrolovat aktualizace – Antivirus, Internet Security, Total

Protection

██ Skenování e-mailů, Rodičovský zámek, Webový skener, Firewall – Internet Security, Total Protection «

Tato tlačítka mění barvu v závislosti na aktuálním stavu ochrany, od zelené (aktivní) po červenou
(neaktivní).
Pod pásem tlačítek jsou rozbalovací menu s dalšími možnostmi nastavení antiviru:
Antivir
Z menu Antivir lze spustit skenování, a to výběrem konkrétního cíle, který má být zkontrolován na
přítomnost virů. Dále je možné zobrazit obsah karantény, zobrazit hlášení s výsledky posledního
skenování na vyžádání, prohlédnout záznamy s výpisem posledních aktivit antiviru, vytvořit USB
Antivirus, zásuvný modul pro BartPE nebo Windows PE CD, nastavit chování rezidentní ochrany a
ochrany na vyžádání při nalezení infekce a také nastavit frekvenci aktualizace virových vzorků.
██ Síť
Pomocí rozbalovacího menu lze zobrazit síťové záznamy informující o posledních aktivitách firewallu a
internetové ochrany a také upravit některá nastavení pro e-mailovou ochranu, rodičovský zámek a
firewall.
Rodičovský zámek umožňuje změnit úroveň blokování webových stránek. Lze zvolit přednastavený profil
s výběrem blokovaných kategorií, blokovat všechny, povolit všechny, anebo provést vlastní nastavení
blokovaných kategorií a adres. Nastavení rodičovského zámku jsou chráněna heslem. «
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Nástroje
██ Po kliknutí na Vytvořit nový šifrovaný disk se otevře Průvodce vytvořením diskového obrazu Disk
Protection. Pomocí něj lze bezpečně uložit soubory do zašifrovaných diskových obrazů. Jakýkoliv
vytvořený šifrovaný disk je poté možné připojit nebo odpojit ze systému pomocí příslušné položky.
Skrze položku Skartovat nyní lze bezpečně odstranit dočasné soubory, historie a soubory obsahující
citlivé informace. Kliknutím na Spustit CAR Manager se otevře správce souborů, který se používá k
vytváření CAR archívů a k dalším operacím s těmito archívy. Prostřednictvím položky Konfigurovat
Šifrované disky je možné podrobně nastavit které šifrované disky mají být automaticky připojeny po
startu počítače. «
██ V menu Nástroje se nacházejí další dvě položky, ty slouží ke spuštění Portunes, správce hesel, a Skytale, sloužící
k šifrování zpráv. «

Obecné nastavení
Zde je možné pomocí položky Registrovat licenci spustit registračního průvodce a zaregistrovat tak daný
produkt, dále ověřit dostupnost aktualizací programu, stejně jako nastavit, zda se má dostupnost této
aktualizace ověřovat automaticky, a také je zde možné změnit jazyk.

Ve spodní části okna se v případě zkušební verze programu zobrazuje upozornění a odkaz na stránku
společnosti TrustPort, kde je možné daný produkt zakoupit. Tato informace po zaregistrování produktu
platným licenčním klíčem nebo aktivačním kódem zmizí.

Níže vlevo je možné využít odkazů pro zobrazení Nápovědy, informací O programu, pro otevření
Správce pokročilé konfigurace, kde mohou zkušení uživatelé podrobněji měnit nastavení produktu,
anebo tlačítka Zavřít, pomocí kterého je rozhraní ukončeno.

6 Rezidentní ochrana
Rezidentní ochrana průběžně kontroluje provoz na počítači a chrání jej tak v reálném čase před
průnikem počítačových virů. Rezidentní ochrana je pojmenování, které vzniklo v "době DOSové" a zažilo
se do obecného povědomí natolik, že se používá dodnes, přestože není zcela přesné.
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Rezidentní ochrana antivirového programu se někdy označuje jako rezidentní štít. Rezidentní ochranou
se rozumí funkce antivirového programu, která neustále na pozadí systémových úloh kontroluje a
monitoruje všechny otevírané soubory, složky systému a rovněž to, s čím momentálně pracujete.
Jestliže máte v počítači zavirovaný soubor a otevřete jej, potom Vám antivirový program pomocí
rezidentní ochrany zahlásí přítomnost viru v konkrétním souboru. Co se s takto nalezeným souborem
stane, závisí na nastavení rezidentní ochrany.
Rezidentní ochrana je často posledním místem, jak zachytit virus před jeho spuštěním v operační
paměti, při kterém obvykle dochází k dalšímu šíření takovéhoto viru.

6.1 Informace o nalezené infekci
Pokud rezidentní ochrana nalezne infikovaný soubor, zobrazí se uživateli informační okno s následujícími
informacemi:






Soubor - název infikovaného souboru.
Příčina - důvod, proč bylo okno rezidentní ochranou vyvoláno.
Jméno - pokud se jedná o virus, je zde uvedeno jméno tohoto viru.
Opatření - jak na tuto situaci rezidentní ochrana zareagovala.

To, jaké opatření přijme rezidentní ochrana, závisí na jejím nastavení. Implicitně se používá volba
Přejmenovat.
Pokud se v nastavení rozhodnete pro akci, kterou není možné z libovolného důvodu u nalezeného
infikovaného objektu provést, vykoná rezidentní ochrana akci následující za akcí zvolenou, a to podle
tohoto pořadí priorit: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat.

6.2 Výběr reakce uživatele při nalezení infekce
Jestliže rezidentní ochrana nalezne virus a je nastavený režim Dotázat se uživatele v nastavení
rezidentní ochrany, uživatel si může vybrat jednu z následujících akcí: Zakázat přístup, Opravit,
Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Zvolená akce je použita pro odstranění virové infekce.
Pokud se nepodaří zvolenou akci provést, je uživatel znovu vyzván k výběru akce. V tomto případě už
není povoleno zvolit akce, které byly na daný infikovaný objekt již dříve neúspěšně vyzkoušeny.
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Jestliže rezidentní ochrana není nastavena v režimu Dotázat se uživatele, antivirový program provede
vždy jednu z následujících akcí: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény,
Smazat.

7 Kontrola na vyžádání uživatele
Počítač je průběžně chráněný Rezidentní ochranou, nicméně jednou za čas je dobré použít také Kontrolu
na vyžádání. Jedná se o kontrolu celého počítače nebo vybrané oblasti (adresář, soubor) na základě
požadavku uživatele. Může se totiž stát, že se v mimořádných případech do počítače dostane škodlivý
kód, aniž by ho Rezidentní ochrana zaregistrovala (v době vstupu do kódu do počítače jej neznala, došlo
ke krátkodobému výpadku antivirové ochrany apod.).

7.1 Kontrola na vyžádání
Kontrola na vyžádání slouží k vyhledávání virů a dalších škodlivých kódů ve vybraném adresáři, na
pevných discích a výměnných médiích. Kontrolu lze spustit ze systémového menu, kontextového
menu nebo přes rychlé spuštění.
Pokud probíhá Kontrola na vyžádání, zobrazuje se okno, které obsahuje informace o probíhajícím
skenování.
Zde je zobrazena průběžná statistika skenování (počet oskenovaných, infikovaných a z toho vyřešených
infekcí).

Spuštěnou kontrolu můžete kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka Pozastavit nebo ukončit stisknutím
tlačítka Storno. Pokud byla kontrola pozastavena, je možné tuto kontrolu znovu spustit pomocí tlačítka
Pokračovat (kontrola bude pokračovat přesně od toho místa, kde byla pozastavena) nebo ukončit
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stisknutím tlačítka Storno. Můžete také nastavit, aby se počítač po skončení kontroly na vyžádání sám
vypnul, a to pomocí zaškrtávacího políčka Automaticky vypnout počítač po dokončení skenování.
Pokud byla kontrola dokončena, můžete se rozhodnout mezi volbami Zavřít a Zobrazit zprávu. Volba
Zobrazit zprávu v internetovém prohlížeči zobrazí protokol o skenování se základními informacemi
o antivirovém programu a výsledcích kontroly.

V případě, že byl v průběhu kontroly nalezen virus, se program zachová v závislosti na nastavení.

7.2 Výběr reakce uživatele při nalezení infekce
V případě, že byl v průběhu kontroly nalezen virus, se program zachová v závislosti na nastavení.
Implicitně se program snaží virus vyléčit.
Je-li nastavený režim Dotázat se uživatele, může si uživatel vybrat jednu z následujících akcí: Nedělat
nic, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Zvolená akce je použita pro odstranění
virové infekce. Pokud se nepodaří zvolenou akci provést, je uživatel znovu vyzván k výběru akce.
V tomto případě už není povoleno zvolit akce, které byly na daný infikovaný objekt už předtím
neúspěšně vyzkoušeny.

Jestliže není zvolen režim Dotázat se uživatele, potom je uživatel pouze průběžně informován pomocí
hodnot ve statistice. Které soubory byly infikovány a jak byly nákazy vyřešeny se následně dozvíte ve
výsledcích v protokolu.
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7.3 Protokol o skenování
Výsledkem Kontroly na vyžádání je Protokol o skenování. Tento protokol je uložen v XML formátu do
souboru report.xml a je uložen do adresáře docs v instalačním adresáři. Mimo tohoto souboru jsou zde
ještě i soubory report.css, report.xsl a dále adresář img. Jestliže si chcete Protokol uschovat pro
pozdější použití, je potřeba zkopírovat všechny tyto soubory a nejenom vlastní XML soubor.
Protokol se vytváří jako výsledek každé Kontroly na vyžádání. Protože by se takovéto protokoly
postupně zbytečně hromadily, je soubor report.xml přepsán vždy výsledkem posledního testu a je pouze
na uživateli, aby si pro něj "zajímavé" protokoly uložil. V případě, že si chcete uložit výsledek posledního
testu, je proto potřeba tento soubor zálohovat nejpozději před ukončením následujícího testu tlačítkem
Zavřít, v opačném případě bude předchozí obsah tohoto souboru ztracen.
Popis jednotlivých částí protokolu:
Hlavička - obsahuje informaci o tom, kdy byl test, ke kterému tento protokol přísluší, spuštěn.
Parametry testu - obsahuje, co mělo být skenováno, tj. disk(y) nebo soubor(y) oddělené středníkem a
dále vlastní parametry provedeného testu podle nastavení Kontroly na vyžádání, tj. jaké přípony jsou
nastaveny pro skenování, co se má skenovat, atd.
Výsledky - může buď obsahovat text Infekce nenalezena, anebo některou z částí Zaváděcí sektory a
Soubory. V části Zaváděcí sektory se dozvíte informace o skenování těchto sektorů u jednotlivých
zařízení připojených ve Vašem počítači, jako je disk, disketová nebo CD mechanika, tato část se
zobrazuje v případě, pokud používáte testy pevných disků či výměnných mechanik. Část Soubory se
objevuje pouze v případě, když došlo k nalezení infekce a dozvíte se z ní informace o tom, jaký soubor
byl napaden, jakým virem byl napaden a jak byla tato infekce programem vyřešena.
Statistika - obsahuje vždy části Zaváděcí sektory a Soubory. Ty obsahují počet sektorů resp.
Souborů, které byly oskenovány, infikovány a opraveny (a v případě souborů ještě přejmenovány nebo
smazány).
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7.4 Konzolová aplikace
V některých případech je potřeba mít možnost spouštět kontrolu na viry v konzolovém režimu, který
umožňuje jednodušší spolupráci s jinými aplikacemi, dovoluje zapracovat obsluhu pomocí dávkových
souborů, plánování spouštění aplikace, atd. Z těchto důvodů byla k aplikaci kontroly na vyžádání
AVC.EXE pracující v grafickém režimu vytvořena i aplikace AVCC.EXE, kterou je možné používat
v konzolovém režimu. Spouštění obou dvou aplikací je možné konfigurovat pomocí stejných
parametrů.

Chybové kódy vracené On-Demand skenerem:
Seznam kódů:
0

žádná infekce, všechno v pořádku

1600

Infikovaný/podezřelý objekt byl opraven/desinfikován

1601

Infikovaný/podezřelý objekt byl přejmenován

1602

Infikovaný/podezřelý objekt byl přesunut do karantény

1603

Infikovaný/podezřelý objekt byl vymazán

1606

Pro odstranění infekce je nutno restartovat počítač

1610

Archív je chráněn heslem, proto nemůže být skenován

1611

Nepodporovaný kompresní formát

1612

Soubor je poškozen

1613

Chyba analýzy archivovaného souboru

1614

Chyba CRC kontrolního součtu

Virové chybové kódy:
-1602

AV motor nalezl vir (infikovaný objekt)

-1603

AV motor hlásí, že skenovaný objekt je podezřelý

Jiné chybové kódy:
-1610

Žádný AV motor není k dispozici => AV nemůže pracovat

-1611

Chyba inicializace AV motoru

-1612

Chyba integrity AV motoru

-1613

Chyba konfigurace AV

-1614

AVMGMA chyba komunikace nebo je služba zastavena

-1615

Chyba samočinné kontroly (self-check) Antiviru

Chybové kódy čištění:
-1620

Infikovaný/podezřelý objekt nebyl vymazán

-1621

Infikovaný/podezřelý objekt nebyl přejmenován

-1622

Infikovaný/podezřelý objekt nebyl přesunut do karantény

-1623

Infikovaný/podezřelý objekt nebyl opraven/desinfikován

7.5 Spouštění z příkazové řádky
Antivirový program je možné také ovládat pomocí parametrů po uvedení souboru AVC.EXE. Spuštěním
programu AVC.EXE s parametrem -h dojde k vypsání povolených parametrů.
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Pro ovládání Antiviru jen z příkazového řádku je určen program AVCC.EXE. Povolené parametry tohoto
programu se vypíšou po spuštění AVCC.EXE bez parametrů.

Podrobný popis parametrů:
Každý příkaz a přepínač musí být uvozen znakem přepínače, kterým je pomlčka '-' nebo znak lomítka '/'.
V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny parametry příkazové řádky, které program AVC.EXE
a AVCC.EXE podporuje:
-? nebo -h

Zobrazení parametrů příkazového řádku - vypsání všech dostupných funkcí
příkazového řádku.

-b

Prověřit zaváděcí sektory - prověření veškerého hardware se zaváděcími sektory.

-x

Přerušit skenování po nalezení infekce - činnost antivirové kontroly bude ukončena
v okamžiku nalezení infekce.

-q

Tichý režim - antivirový program bude pracovat v tzv. tichém režimu, tedy bez
jakýchkoliv výpisů.

-s

Prověřit včetně podadresářů - vybraný adresář bude zkontrolován včetně všech
podadresářů.

[adresář]

Prověřit zvolený adresář - vybraný adresář bude zkontrolován bez podadresářů.
Pozor, vyskytují-li se v zadané cestě mezery, je nutno celou cestu zadat do uvozovek.
AVC.exe "C:\Program Files\"
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AVCC.exe "C:\Program Files\"
[soubor]

Zkontrolovat vybraný soubor. Pozor, pokud zadáváte celou cestu a vyskytují se v ní
mezery, je nutno ji uzavřít do uvozovek.
AVC.exe "C:\Documents and Settings\Jirka\My
Documents\smlouva.doc"
AVCC.exe "C:\Documents and Settings\Jirka\My
Documents\smlouva.doc"

-ad

Skenovat všechny disky - budou zkontrolovány všechny disky včetně síťových.

-adl

Skenovat všechny lokální disky - budou zkontrolovány všechny lokální disky.

-adr

Skenovat všechna výměnná média - budou zkontrolována všechna výměnná média.

-rs

Volba je možná pouze v konzolovém režimu v součinnosti s volbou -q , kdy je výpis
redukován pouze na jméno nalezené infekce.
AVCC.exe -rs -q soubor.exe

-l=x

Úroveň logování - nastavuje stupeň podrobnosti logování, a to číslicí x od 0 do 2,
s následujícím významem:





0 ... tichý režim
1 ... normální režim
2 ... podrobný režim
AVC.exe -l=2 -ad
AVCC.exe -l=2 -ad

-c="soubor"

Načtení konfigurace - načte konfiguraci ze zadaného XML souboru.

-cs="soubor"

Načtení a uložení konfigurace - načte a následně uloží konfiguraci ze zadaného XML
souboru.

-r="soubor"

Vytvoření zprávy - vytvoří protokol o skenování do zadaného XML souboru.

-tl="soubor"

Načtení cílů skenování - načte cíle skenování z externího textového souboru. Do
tohoto souboru uložte seznam cílů (tedy cest k objektům na lokálním disku nebo lokální
síti), které chcete zkontrolovat. Každý cíl musí být na novém řádku. Tento parametr je
využitelný například v případě potřeby skenování většího množství objektů, které už je
mimo limit příkazového řádku.
AVC.exe -tl="nastaveni.lst"
AVCC.exe -tl="nastaveni.lst"

-le

Zobrazení seznamu motorů a definic - zobrazí seznam nainstalovaných antivirových
motorů a souborů virových definic.

-ns

Potlačení statistiky - použití tohoto přepínače způsobí, že po ukončení antivirové
kontroly nedojde k zobrazení statistiky.

-man

Otevření uživatelské příručky programu TrustPort Antivirus,

8 Internetový skener
██ Aby byla ochrana vašeho počítače proti škodlivým kódům kompletní, je potřeba kontrolovat také
komunikaci po síti. V případě, že je váš počítač připojen k síti, tato funkce programu zajistí, že příchozí
škodlivé kódy budou odhaleny a zneškodněny ještě před uložením na disk, takže nemohou napáchat
žádné škody. Internetový skener se skládá ze čtyř částí: Antivirová ochrana pošty, Antispamová
ochrana pošty, Webový skener a Rodičovský zámek. Tyto části jsou podrobněji popsány
v jednotlivých podkapitolách. «
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8.1 Antivirová ochrana pošty
██ Tato funkce programu slouží k detekci virů ve vaší elektronické poště. Skener kontroluje těla e-mailů
i připojené přílohy. V případě odhalení infekce je e-mail, resp. jeho příloha, okamžitě přesunuta do
karantény nebo smazána v závislosti na vašem nastavení. Místo původního infikovaného souboru je
pak ke zprávě přiložen textový soubor se základními informacemi o infekci. Příklad, jak může takový
textový soubor vypadat, vidíte na obrázku níže.

V případě použití zabezpečeného připojení (POP3 přes SSL - POP3S) je detekce škodlivých kódů
technicky nerealizovatelná. «

8.2 Antispamová ochrana pošty
██ Antispamová ochrana vám pomáhá nakládat s nevyžádanou poštou požadovaným způsobem. Pokud
je aktivní, každý příchozí e-mail je vyhodnocen podle předdefinovaných pravidel. Pokud je označen jako
spam, je k němu připojena informativní hlavička a předmět e-mailu je upraven tak, aby si uživatel mohl
vytvořit odpovídající pravidlo ve svém e-mailovém klientovi a například ukládat tyto e-maily do zvláštní
složky nebo mazat. «

8.3 Webový skener
██ Webový skener kontroluje a vyhodnocuje komunikaci přes HTTP protokol. V případě pokusu prohlížet
nebo stáhnout zavirovaný soubor zobrazí ve webovém prohlížeči chybovou stránku se základními
informacemi o tomto souboru, jak je ukázáno na obrázku níže.
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Při stahování souboru si Webový skener nejdříve stáhne soubor pro sebe a oskenuje ho, než ho předá
cílové aplikaci (většinou internetovému prohlížeči). Než se tak stane, může to v případě pomalejšího
připojení k internetu nebo většího objemu stahovaného souboru trvat delší dobu. Proto máte možnost
zkontrolovat průběh stahování kliknutím na ikonu na hlavním panelu, která se objeví v případě, že
stahování souboru překročí stanovenou dobu.
V případě použití zabezpečeného připojení (HTTPS) je detekce škodlivých kódů technicky
nerealizovatelná. «

8.4 Rodičovský zámek
██ Tato funkce zabraňuje prohlížení webů s nevhodným obsahem. Tyto weby můžete definovat buď
Vámi vytvořeným seznamem nepovolených stránek, nebo můžete stránky zároveň kontrolovat podle
obsahu, či kategorie (např. drogy, násilí, spyware, pornografie atd.). Pokud zámek vyhodnotí stránku
jako nevhodnou, zobrazí program ve webovém prohlížeči chybovou stránku se základními informacemi o
této URL a důvod blokace. «

41

9 USB Antivirus
V případech, kdy využíváme například přenositelné aplikace na USB klíčích, nemáme zpravidla data
chráněná po celou dobu jejich užívání, jako je tomu s použitím rezidentního skeneru. Řešení v takových
situacích nabízí USB Antivirus, který automaticky kontroluje jakákoliv data zapsaná na chráněný USB
disk.
Chování USB Antiviru je velmi podobné rezidentnímu skeneru. Všechna zapisovaná data jsou průběžně
kontrolována a v případě nalezení viru je provedena Vámi požadovaná akce. Na rozdíl od rezidentního
skeneru, který je integrován do systému, však nelze zabránit spuštění již infikovaného souboru.

9.1 Vytvoření USB Antiviru
Vytvoření USB Antiviru je možné z dialogu pokročilého nastavení skeneru na požádání tlačítkem
Připravit TrustPort USB Antivirus. Toto tlačítko je přístupné pouze k tomu licencované instalaci na stolní
počítač. Není tak možné vytvořit další USB Antivirus například z jiného již vytvořeného.
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Stisknutím tlačítka bude zobrazen dialog s výběrem výměnných disků, na které lze provést instalaci USB
Antiviru.

Zobrazeny jsou všechny detekované výměnné disky v systému a zvolit můžeme pouze ten, který
vyhovuje požadavkům na minimální diskový prostor. Tlačítkem OK spustíme proces instalace samotného
USB Antiviru na výměnný disk,

který je zakončen informací o jeho úspěšném provedení.

Zkopírovány jsou všechny soubory potřebné ke správné funkci USB Antiviru. Je přenesena také
současná konfigurace antiviru.
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9.2 Použití USB Antiviru
USB Antivirus slouží ke kontrole dat, které jsou přenášeny na USB discích. Po vložení USB disku do
počítače je pomocí funkce autorun antivirus automaticky spuštěn. Spuštění je indikováno standardní
tray ikonou TrustPort antiviru a je přerušeno v případě, že je detekován již nainstalovaný TrustPort
Antivirus.

Tray menu USB Antiviru obsahuje všechny dostupné možnosti standardní instalace s navíc přístupnou
volbou zobrazení USB skeneru na pozadí.

Okno skeneru na pozadí je velmi podobné standardnímu oknu skeneru na požádání. Zobrazuje průběžný
stav a statistiku USB skeneru během celé doby používání vloženého USB disku.

Soubory jsou USB skenerem kontrolovány na rozdíl od rezidentní ochrany jen v případě jejich zápisu na
disk. To znamená, že již infikovaný soubor lze z USB disku spustit. Proto je vhodné při kopírování dat na
takový disk bez USB Antiviru provést nejprve jejich kontrolu skenerem na požádání.
Konfigurace skeneru, aktualizací a použití motorů je podobná jako v TrustPort Antiviru. Nejsou přístupné
některé možnosti nastavení, např. rezidentní ochrany, aplikačního inspektoru, plánovače.
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10 Správce pokročilé konfigurace
Slouží pro ovládání programu uživateli s pokročilými znalostmi. V tomto rozhraní je možné nastavit
všechny konfigurovatelné položky. Ovládání je rozděleno na následující oblasti:

o Štíty - nastavení štítů sloužících k celkové ochraně počítače před viry, malware,
spamem.

o Kontrola přístupu - nastavení uživatelského oprávnění k přístupu k některým
o
o
o
o
o
o
o

výměnným zařízením, složkám a souborům, blokování nevhodných internetových
stránek.
Antivirus - nastavení kontroly na vyžádání, plánovač skenování souborů a složek,
nastavení karantény, skenovacích motorů a aktualizační služby.
Bezpečné skartování - skartování dočasných systémových souborů, citlivých dat,
cookies, funkce nouzového skartování.
Šifrování - vytváření a správa zašifrovaných disků a archívů.
Logy a výsledky - záznamy informující o všech aktivitách, které byly provedeny
Antivirem nebo Firewallem.
Síťové nástroje - sledování statistik sítě, síťové aktivity, ověření dostupnosti určité
IP adresy, získání informací o internetových doménách.
Pokročilé nastavení - nastavení jazyka, import nebo export konfigurace,
nastavení proxy serveru, obnovení výchozího nastavení.
O programu a licenci - informace o produktu, včetně jeho verze, informace
o aktuální licenci.

45

K jednotlivým stránkám s nastavením se můžete dostat pomocí stromového seznamu v levé části
okna. Po kliknutí na některou z oblastí konfigurace se příslušná stránka zobrazí v pravé části okna.
Dalším způsobem, jak přejít k některé oblasti konfigurace, je kliknout na příslušný odkaz na úvodní
stránce.
K tomu, aby se každá změna projevila ve stávající konfiguraci, je potřeba ji potvrdit tlačítkem
Použít!
V pravém horním rohu okna je umístěno tlačítko Nápověda, které po kliknutí zobrazí stránku
s možností stažení PDF manuálu k nainstalovanému produktu TrustPort.

10.1

Štíty

Kategorie Štíty umožňuje upravit nastavení štítů sloužících k celkové ochraně počítače před viry,
malware, spamem prostřednictvím kontroly počítače v reálném čase, monitorování síťových spojení
a ověřování chování nedůvěryhodných aplikací.

10.1.1

Ochrana v reálném čase

V záložce Ochrana v reálném čase ovlivňujete nastavení kontroly, která je zapnutá na pozadí a neustále
chrání Váš počítač před napadením viry. Tato kontrola je základním kamenem ochrany Vašeho počítače
a je proto nezbytné ji udržovat zapnutou.

10.1.1.1

Obecné

Zde je možné Rezidentní ochranu vypnout či zapnout a nastavit její základní parametry, stejně jako se
dozvědět základní statistické informace o antivirové kontrole v rezidentním režimu. Změny zde ovšem
smí provádět pouze uživatel s administrátorskými právy!
Zaškrtnutí volby Rezidentní antivirová ochrana znamená, že průběžná antivirová kontrola počítače je
zapnutá. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitý prvek ochrany počítače, je aktuální stav
indikován i nápisem Aktivní nebo Zastavena. Rezidentní ochranu striktně doporučujeme mít zapnutou!
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Změna stavu rezidentní ochrany se projeví změnou ikonky v oznamovací oblasti. Pomocí volby
Zobrazit úvodní obrazovku při spouštění můžete aktivovat zobrazování úvodní obrazovky (viz obr.
níže) při startu rezidentní ochrany.

Když je Rezidentní ochrana zapnutá, dochází ke kontrole souboru jak v okamžiku, kdy je načítán z
pevného disku, tak i poté co je na disk zapsán. Jinými slovy, v prvním případě je soubor kontrolován
pokaždé dříve, než je zpracován a než tedy může jeho případný škodlivý obsah způsobit problémy.
V druhém případě je kontrolován kdykoliv poté, co mohl být napadený škodlivým kódem (neboť i útok
viru je vlastně modifikace stávajícího souboru nebo vytváření nového).
Okno Statistika skenování má pro uživatele čistě informativní charakter, neboť jsou v něm
zobrazovány statistiky vztahující se k činnosti Rezidentní ochrany od okamžiku jejího spuštění. Sledován
je počet oskenovaných, infikovaných, opravených a přejmenovaných souborů, počet souborů
přesunutých do karantény a smazaných souborů (v prvních třech případech také zaváděcích sektorů).

10.1.1.2

Možnosti

Nejdůležitější vlastností, kterou lze na této záložce nastavit, je Požadovaná akce, která určuje jak se
má rezidentní ochrana zachovat v případě nalezení infekce. Chování programu po nalezení škodlivého
kódu je možné vybrat z těchto voleb:

 Dotázat se uživatele - tento režim způsobí, že se rezidentní ochrana zeptá uživatele jak vyléčit
nalezenou virovou infekci.
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 Zakázat přístup - soubor zůstane fyzicky na svém místě, ale antivirový program k němu blokuje
přístup. Soubor není možné spustit, a tedy způsobit jeho prostřednictvím jakoukoliv škodu.

 Opravit - antivirový program se soubor pokusí uvést do původního stavu (je-li to možné nebo

účelné - některé soubory jsou škodlivými kódy samy o sobě, takže zde jakákoliv oprava
postrádá smysl).
 Přejmenovat - infikovaný soubor je ponechán na svém místě, ale jeho přípona je změněna na
příponu, která není v systému asociovaná s jakoukoliv činností.
 Přesunout do karantény - infikovaný soubor je přesunut do adresáře spravovaného
antivirovým programem, kde nemůže způsobit žádnou škodu. S infikovaným souborem je
možné v karanténě bezpečně nakládat: léčit, smazat apod.
 Smazat - soubor obsahující škodlivý kód (nebo soubor, který je přímo škodlivým kódem) bude
smazán.
Pokud se rozhodnete pro některou z výše vybraných akcí a u nalezeného infikovaného objektu ji není
možné provést, vykoná antivirový program akci následující za Vámi zvolenou, a to podle tohoto pořadí
priorit: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Implicitně se používá
volba Přejmenovat.
Upozornění:
Nastavení uživatelské akce se nevztahuje na skenování mailových databází. Při nalezení infekce uvnitř
mailové databáze je jako prvotní akce nastaveno Opravit a jako druhotná akce Zakázat přístup.

Skenovat soubory:

 Všechny soubory - jsou kontrolovány všechny soubory bez rozdílu formátu a typu.
 Vybrané soubory s definovanými příponami - antivirový program bude kontrolovat pouze

soubory se zvolenými příponami. Po kliknutí na tlačítko Změnit se zobrazí přednastavený
seznam nebezpečných přípon, jeho úpravy doporučujeme jen pro zkušené uživatele!
 Vyřadit soubory s následujícími příponami - antivirový program nebude kontrolovat soubory
s Vámi zvolenými příponami. Tuto volbu doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!
Možnosti skenování:

 Skenovat archívy (zip, arj, cab...) - dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů)

archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé
straně zvyšuje ochranu počítače.
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 Skenovat síťové disky – určuje, zda mají být skenovány síťové jednotky.
Po stisknutí tlačítka Pokročilé se objeví tyto možnosti:

Vyřadit ze skenování:

 Objekty (soubory, adresáře) - tuto možnost zvolte, pokud chcete některé objekty vyjmout z
antivirové kontroly. Tlačítkem Upravit si pak provedete nastavení těchto objektů. Tuto volbu
doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!
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 Procesy - tato funkce může být nebezpečná, proto je její nastavení doporučeno pouze

zkušeným uživatelům! Přidání nového pravidla o vyřazeném procesu se projeví na již běžících
procesech. Odebrání pravidla o vyřazeném procesu se projeví až po ukončení a novém spuštění
daného procesu. Pro korektní funkci je nutné vybrat spustitelný soubor procesu.
Využití vyřazení procesu:
- umožňuje používání více antivirových programů na jednom počítači
- umožňuje kompatibilitu s některými systémovými programy třetích stran
- umožňuje zvýšit výkon počítače vyřazením procesů, jejichž operace se souborovým
systémem jsou zbytečně monitorovány (např. indexovací služba)

Možnosti skenování:

 Používat heuristické metody - antivirový program nebude kontrolované objekty prohledávat
pouze na známé viry, ale bude je posuzovat také z hlediska neznámých škodlivých kódů
(podezřelé rutiny, podezřelé vlastnosti apod.). Heuristika znamená, že antivirový program je
schopen odhalit i nové či neznámé viry. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé
straně zvyšuje ochranu počítače.
 Skenovat po změně obsahu souboru - antivirový program bude automaticky skenovat
soubory po jejich editování, změně obsahu a uložení.

10.1.2

E-mailová ochrana

10.1.2.1

E-mailoví klienti

██ Nastavení antivirové ochrany e-mailových klientů je možné měnit v této části. V seznamu jsou
uvedeny všechny podporované e-mailové klienty a u každého záznamu je uvedeno, jestli pro tento
klient byla v průběhu instalace nainstalována podpora. U e-mailových klientů s nainstalovanou podporou
je možné si vybrat, zdali pro ně má být antivirová ochrana používána, či nikoliv. Upozornění! Pro
změny nastavení v této části jsou vyžadována administrátorská oprávnění!
Antivirová ochrana e-mailového klienta bude prováděna pouze v případě, že je povoleno jeho používání.
V opačném případě bude prováděna pouze obecná kontrola příchozí pošty dle nastavení v záložce Mail
Antivirus a Mail Antispam.

Standardně je v průběhu instalace nainstalována podpora pro všechny e-mailové klienty, které jsou
podporované daným operačním systémem. Jako aktivní jsou označeni všichni e-mailoví klienti, kteří byli
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vybráni před dokončením instalace produktu TrustPort Antivirus. Upozornění! Pokud alespoň jeden
emailový klient používá TrustPort Antivirus pro kontrolu pošty, je vždy nutné, aby byly aktivní volby
Zapnout antivirovou ochranu pošty a Zapnout antispamovou ochranu pošty v nastavení
Emailového skeneru! V opačném případě nebude fungovat skenování pošty korektně!
U každého podporovaného e-mailového klienta se po jeho označení povolí tlačítko Konfigurovat...,
které umožňuje provádět pokročilé nastavení konfigurace klienta.
Pokud nebyla nainstalována podpora pro nějaký e-mailový klient v průběhu instalace, nebo není aktuální
verze e-mailového klienta podporována, není možné v tomto klientovi provádět kontrolu e-mailových
zpráv za pomocí produktu TrustPort Antivirus.
Do každého e-mailového klienta s aktivní podporou TrustPort Antivirus jsou do nástrojové lišty přidána
tato tlačítka:

 Zpráva je spam - označí vybranou zprávu jako spam. E-mailová zpráva je automaticky zařazena
do databáze antispamové kontroly jako spam a je modifikován předmět zprávy podle
nastavení volby Modifikace předmětu.
 Zpráva není spam - zruší označení vybrané zprávy jako spam. E-mailová zpráva je automaticky
zařazena do databáze antispamové kontroly jako zpráva, která není spam, a je odstraněn
řetězec označující spam v předmětu zprávy.
 Konfigurovat - spouští nastavení e-mailového skeneru.

Upozornění! Tlačítka jsou ve všech e-mailových klientech přidána mezi dostupná tlačítka nástrojové
lišty, ale pouze v některých klientech jsou do ní automaticky přidána (jedinou výjimkou je Windows Mail,
do kterého se v tuto chvíli tyto tlačítka neintegrují). Tlačítka jsou v různých e-mailových klientech velmi
podobná, ale nikoliv vizuálně zcela identická. Záleží vždy na nastavení konkrétního e-mailového klienta.

Pokročilé nastavení e-mailových klientů
Tento dialog slouží k pokročilému nastavení jednotlivých e-mailových klientů. Některé z vlastností jsou
ovšem podporované pouze pro některé e-mailové klienty.
U Příchozí pošty je možné nastavit Požadovanou akci. Vybraná akce bude provedena s infikovanou
příchozí e-mailovou zprávou. Je možné si vybrat z následujících akcí:

 Doručit vše - e-mailová kontrola bude vyřazena z použití a e-mailová zpráva bude doručena bez
zásahu TrustPort Antiviru. Upozornění! Pokud zvolíte tuto volbu, vyřadíte zcela kontrolu
příchozí e-mailové komunikace a na nastavení Mail Antivirus nebude brán zřetel!
 Smazat infikovaný e-mail - infikovaná zpráva bude automaticky smazána, ale je možné ji
zpětně obnovit ze složky Koš v e-mailovém klientovi.
 Odstranit infikované přílohy - všechny infikované přílohy budou zaměněny podle nastavení
volby Jméno souboru Mail Antiviru a budou umístěny do karantény.
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Použít Bayes filtr - určuje, zda bude pro kontrolu spamu použita metoda Bayesiánského slovníku.
Nevyžádaná pošta do spamu – e-maily označené antispamovým motorem jako nevyžádaná pošta
budou označeny a automaticky přesunuty do složky s nevyžádanou poštou daného uživatelského profilu.
U Odchozí pošty je možné nastavit volbu Kontrolovat. Pokud je tato volba aktivní, dochází u
emailového klienta ke skenování odchozí pošty.
Zobrazit nástrojovou lištu - zobrazí nástrojovou lištu antivirového pluginu v GUI rozhraní emailového
klienta.
Volba Obnovení do obsahuje cestu k adresáři, ve kterém jsou dočasně ukládány skenované e-mailové
zprávy. Po jejich oskenování dojde u těchto souborů k jejich automatickému smazání. Do tohoto
adresáře budou rovněž uloženy soubory obnovené z karantény. Standardně je tato volba nastavena na
adresář Restore v instalačním adresáři TrustPort Antivirus. Upozornění! Tato cesta je uložena do
záznamu o souboru již v průběhu ukládání souboru do karantény, tj. pokud od té doby došlo ke změně
adresáře pro obnovení souboru, použije se při obnovení souboru z karantény původní adresář! «

10.1.2.2

Antivirová ochrany pošty

██ V této části můžete upravovat základní nastavení antivirové ochrany pošty.
Pomocí volby Zapnout antivirovou ochranu pošty můžete povolit/zakázat detekci škodlivých kódů v
příchozí poště. Implicitně je povolena a je výrazně doporučeno mít tuto ochranu stále zapnutou.
Upozornění! Tato volba ovlivňuje kontrolu pošty ve všech používaných e-mailových klientech.
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Nastavení
V této části můžete upravovat základní nastavení antivirové ochrany pošty.

 Všechny soubory - budou skenovány veškeré příchozí přílohy.
 Vybrané soubory s následujícími příponami - budou kontrolovány na přítomnost škodlivých
kódů pouze Vámi definované typy příloh, které můžete upravit po stisku tlačítka Změnit.

 Vyřadit soubory s následujícími příponami - pokud nechcete prověřovat některé typy příloh,
můžete příslušné přípony uvést v tomto textovém poli.

 Umístit infikované soubory do karantény - všechny infikované e-maily a přílohy jsou

umístěny do karantény, kde s nimi můžete dále nakládat. V opačném případě jsou veškeré
zavirované soubory ihned odstraněny.

Kliknutím na tlačítko Pokročilé... se zobrazí následující okno.
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 Přidat hlavičku - můžete upravit hlavičku, která bude vkládána do zavirovaných e-mailů.
 Modifikace předmětu - text zde uvedený bude přidán do předmětu e-mailu před stávající text.
 Jméno souboru - můžete upravit jméno textového souboru s informacemi o nákaze, který bude
k e-mailu přiložen místo zavirované přílohy. «

10.1.2.3

Antispamová kontrola pošty

██ Pokud je volba Zapnout antispamovou ochranu pošty zatržena, pak je veškerá příchozí
elektronická pošta s výjimkou e-mailů, jejichž odesílatel je uveden v Seznamu povolených/zakázaných,
kontrolována na přítomnost nevyžádaných e-mailů. Takové e-maily jsou označeny jako spam a můžete
s nimi podle toho nakládat ve vašem e-mailovém klientovi. Upozornění! Tato volba ovlivňuje kontrolu
pošty ve všech používaných e-mailových klientech.
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Po kliknutí na tlačítko Pokročilé... se otevře následující okno.

 Hranice spam/ham - zde můžete nastavit hranici, podle které budou e-maily rozdělovány na

vyžádané (ham) a nevyžádané (spam). Rozsah hodnot je 0 - 10 000, implicitní hodnota je
5 000. Zvýšení hodnoty bude mít za následek menší pravděpodobnost projití nevyžádaného
emailu bez označení, ale také větší pravděpodobnost označení korektního emailu jako spam.
 Přidat hlavičku - zde můžete upravit hlavičku, která bude do emailu přidána, pokud bude
email vyhodnocen jako spam.
 Modifikace předmětu - text uvedený v tomto textovém poli bude přidán do předmětu před
původní text.
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 Kontrolovat e-maily menší než (kB) - maximální hodnota v kB, v rámci které budou e-maily
kontrolovány na spam. Výchozí hodnota je 400kB.

Po kliknutí na tlačítko Seznam povolených nebo Seznam zakázaných můžete spravovat seznamy
emailových adres, u kterých se neprovádí antispamová kontrola.
Do Seznamu povolených jsou zařazovány adresy odesílatelů, od kterých nechodí nevyžádaná pošta.
Není tedy potřeba tyto e-maily ověřovat antispamovou kontrolou a nejsou nikdy označeny jako spamy.
Seznam zakázaných je seznam adres, ze kterých přichází nevyžádaná pošta. E-maily od těchto
odesílatelů jsou vždy označeny jako spam.

Do Seznamu povolených i zakázaných můžete přidávat e-mailové adresy pomocí tlačítka Přidat,
editovat jednotlivé adresy pomocí tlačítka Upravit nebo mazat adresy ze seznamu pomocí tlačítka
Odstranit. «

10.1.3

Firewall

██ Na stránce Obecné nastavení se nastavují hlavní parametry ovlivňující funkcionalitu programu
TrustPort Personal Firewall. TrustPort Personal Firewall může pracovat ve 4 režimech, které mají přímý
vliv na zabezpečení spojení počítače s internetem nebo s místní sítí. Režimy lze přepínat posuvníkem na
této stránce, přičemž s každým jeho pohybem je na pravé straně zobrazeno jméno a popis zvoleného
režimu.
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Seznam a popis režimů aplikace TrustPort Personal Firewall:
 Povolit všechna spojení
Volba Povolit všechna spojení umožňuje realizovat veškerá příchozí i odchozí spojení.
Firewall nebude blokovat žádná spojení a počítač se bude chovat jakoby na něm žádný firewall
nebyl instalován. Tato volba je velmi nebezpečná a neměli byste ji vybírat, pokud si nejste
jisti tím, co děláte nebo pokud to pro vás není nezbytné.
 Povolit odchozí spojení
Volba povolí všechna odchozí spojení. Na příchozí spojení budou aplikována pravidla.
Tento režim poskytuje jistou úroveň bezpečnosti, ale nedokáže ochránit počítač před trojským
koněm nebo softwarem, který posílá informace na internet, tudíž je nutné být opatrný při
volbě používaného softwaru a otevírání příloh e-mailových zpráv.
 Použít pravidla
Při zvolení režimu Používat pravidla, bude firewall filtrovat příchozí a odchozí spojení na
základě nastavených pravidel. Tato pravidla mohou být nastavena na stránkách Správa filtrů a
Definice filtrů. Tato volba je bezpečná, ovšem záleží na tom, jak jsou pravidla nastavena.
Jsou-li nastavena špatně, je dokonce možné, že se bude počítač chovat jakoby na něm žádný
firewall nebyl a v takovém případě je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
 Zakázat všechna spojení
Volba Zakázat všechna spojení zakáže všechna příchozí i odchozí spojení. Budou
blokována všechna spojení a počítač se bude chovat jakoby nebyl připojen k síti. Takové
nastavení je velmi bezpečné, ale jeho praktické využití má význam pouze v případě, že si
nepřejete využívat jakékoliv síťové spojení.

Tlačítko Upřesnit slouží k otevření dialogového okna zobrazujícího možnosti pokročilého nastavení
aplikace. Pokud nejste pokročilý uživatel nebo pokud nemáte příslušné znalosti TCP/IP sítí, neměňte
nastavené volby v tomto okně.
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Povolit zjišťování DNS - slouží k automatickému překladu doménových jmen pro firewall. Pro svou
činnost potřebuje TrustPort Personal Firewall převádět doménová jména a v tom případě je doporučeno
mít tuto volbu vždy povolenou. V opačném případě riskujete, že váš počítač nebude komunikovat v
lokální síti nebo po internetu správně.
Povolit DHCP - služba DHCP slouží k získání IP adresy při startu počítače nebo při jeho připojení k
počítačové síti či internetu. Vyberte tuto volbu pokud ve své síti využíváte DHCP pro přidělování IP
adres, nebo pokud se k internetu připojujete pomocí služby stanovující vaši IP adresu. Zakážete-li
službu DHCP, váš počítač nebude schopen získat IP adresu z DHCP serveru a nebude možné navázat
žádná spojení. Pokud se k lokální síti připojujete se statickou IP adresou, není nutné mít toto nastavení
zapnuto a můžete ho zakázat. Pro podrobnosti o způsobu přidělování vaší IP adresy kontaktujte svého
poskytovatele připojení k internetu nebo síťového administrátora.
Vytvářet pravidla pro důvěryhodné procesy - již se nebudou zobrazovat dotazovací pop-up okna
pro procesy, které se snaží připojit k internetu a nejsou podepsány platným digitálním podpisem, a tudíž
nejsou pro TrustPort Firewall důvěryhodné. Těmto aplikacím bude vytvořeno automaticky pravidlo a
budou zařazeny v seznamu do sekce Aplikačních pravidel.
Maskování portů - umožňuje skrytí všech otevřených portů počítače, přes které by mohl být proveden
útok ze sítě internet. Volbu doporučujeme mít aktivovanou.
Při použití režimu Používat pravidla postupuje implicitně firewall tak, že se pokusí založit spojení
procházením nastavených pravidel a pokud žádné vhodné pravidlo nenajde, pokus o spojení zamítne.
Toto chování lze změnit pomocí funkce Povolit neznámé spojení – spojení kterému nebude příslušet
žádné pravidlo nebude implicitně blokováno, ale povoleno. Takové nastavení převrací logiku celého
firewallu a má dopad na smysl všech nastavení. Tuto volbu používejte pouze v případě, že přesně víte,
co děláte a rozpoznáte, kdy potřebujete tuto logiku opravdu měnit. Volba Zakázat neznámé spojení
vrátí zpět původní nastavení firewallu. Pokud se pokusíte nastavit volbu Povolit neznámá spojení,
bude zobrazena výstraha nabádající k opatrnosti při vybírání nežádoucího nastavení firewallu. Zakázat
neznámé spojení, ale zeptat se - firewall má sice zakázané všechna neznámá spojení, ale pokud se
aplikace pokusí připojit k síti, zeptá se, zda má vytvořit pro tuto aplikaci nové pravidlo do definic filtrů.
«

10.1.3.1

Správa filtrů

██ Stránka Správa filtrů umožňuje vytváření, mazání, import a export sad pravidel. Je možné vytvořit
libovolné množství sad, ale jen jednu pro každou IP adresu. Všechny sady pravidel jsou zobrazeny v
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přehledném seznamu, který rovněž ukazuje stručný popis a IP adresu pro kterou je dané pravidlo
platné.

Přidání nové sady pravidel se provádí stisknutím tlačítka Nový. Upravovat sady pravidel je možné
pomocí tlačítka Upravit. Již nepotřebné sady pravidel lze odstranit tlačítkem Odstranit. Po stisknutí
tlačítka Odstranit se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda si opravdu přejete odstranit vybranou sadu
pravidel. Vyberete-li Ano, budou sada a všechna pravidla, která obsahuje, smazána.
Import již existujících sad se provádí tlačítkem Importovat. Po stisknutí tlačítka Importovat budete
moci vybrat sadu pravidel, kterou si přejete importovat. Vyberete-li vhodný soubor (musí být
neporušený a ve správném formátu), zobrazí se dialogové okno. Tam můžete změnit jméno sady nebo
IP adresu na kterou se bude sada vztahovat.
Export sad pravidel lze provést tlačítkem Exportovat. Aby tlačítko Exportovat fungovalo, je potřeba mít
vybránu sadu. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete určit cestu a
jméno souboru do kterého chcete sadu uložit. Exportovaný soubor obsahuje informace o jméně sady,
příslušnosti k IP adrese a pravidlech v sadě. «

10.1.3.1.1 Upravování sady pravidel
██ Toto dialogové okno slouží k upravování a importu sad pravidel. Název nové sady pravidel je
automaticky přednastaven, IP adresa, pro kterou bude toto nové pravidlo platné, je přednastavena na
Všechny adresy. Název sady a IP adresa jsou povinné údaje a je nezbytné vložit správné údaje. Údaje
položek Vytvořeno kým a Popis nejsou povinné, ale doporučujeme je vyplnit.
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IP adresa, se kterou je daná sada pravidel svázána, může být zadána v různých tvarech:


Všechny adresy - sada pravidel bude použita pro všechny IP adresy v počítači.
Volba Všechny adresy má nejnižší prioritu při zpracování pravidel firewallem.



IP adresa - sada pravidel bude použita pouze pro zadanou IP adresu. Volba IP
adresa má nejvyšší prioritu při zpracování pravidel firewallem.



Rozsah adres - sada pravidel bude uplatněna na všechny IP adresy, které leží v
uvedeném rozsahu.



IP adresa s maskou podsítě - sada pravidel bude použita pro všechny adresy
IP, které patří do zadané podsítě.

Každá sada musí být unikátní a je proto možné vytvářet pouze sady s unikátním jménem a unikátní IP
adresou. Unikátní adresou IP se myslí i volba Všechny adresy nebo rozsahy adres či adresy s maskou
podsítě.
Máte-li počítač připojený síťovou kartu do místní sítě se statickou IP adresou a modem, který používáte
pro připojení k internetu, potom máte několik možností jaká sada pravidel má být vytvořena.
Nejbezpečnější způsob je vytvořit sadu pro jednu IP adresu definovanou IP adresou, kterou vám přidělil
poskytovatel (viz Nalezení IP adres počítače). Druhotně lze vytvořit sadu pravidel pro rozsah adres,
ze kterého vám byla poskytovatelem přidělena IP adresa. Je rovněž možné vytvořit sadu pravidel pro
celou podsíť nebo i pro všechny ostatní adresy. Nicméně, jste-li připojeni k internetu se statickou IP
adresou (ADSL apod.), pak je výhodnější vytvořit sadu pravidel přímo pro IP adresu, kterou vám určil
poskytovatel připojení. Pokud vyberete Všechny adresy, musíte si pamatovat, že s každou novou
adresou vytvořenou v počítači je automaticky použita daná sada pravidel. Proto by sada pro Všechny
adresy měla být vytvářena jen pro ta nejobecnější nastavení a s největšími omezeními.
Zmáčknete-li tlačítko OK, dojde k ověření a uložení zadaných hodnot. Změníme-li sadu pravidel, je tato
změna zpracována a po kliknutí na Použít nebo OK v hlavním okně konfigurace se jádro firewallu nastaví
na nové hodnoty. Během importu sady pravidel je dialogové okno předvyplněno údaji obsaženými v
importovaném souboru a vy máte možnost tyto údaje dále upravovat. Po zmáčknutí tlačítka
Použít nebo OK v hlavním okně konfigurace TrustPort Personal Firewall bude firewall nastaven na nové
hodnoty a importovaná sada pravidel bude uložena. «
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10.1.3.2

Definice filtrů

██ Stránka Definice filtrů se používá pro přidávání, mazání a upravování pravidel pro TrustPort Personal
Firewall. Chování firewallu je těmito pravidly ovlivňováno. Při pokusu o příchozí nebo odchozí spojení
začne firewall procházet přes všechna dostupná pravidla v určité skupině a hledá pravidlo, které může
být použito pro dané spojení. Pokud takové pravidlo nalezne, je spojení buďto povoleno nebo zamítnuto,
na základě daného pravidla. Nenalezne-li žádné vhodné pravidlo pro dané spojení, je provedena
implicitní akce. Obvykle to znamená, že jsou taková spojení blokována. Toto chování lze změnit na
stránce Obecné nastavení v dialogovém okně pro pokročilá nastavení. Tato obrácená logika firewallu
ale není z bezpečnostních důvodů doporučena. Je-li během vyhodnocování pravidel nalezeno určité
pravidlo odpovídající danému spojení, je zároveň (pokud je takové chování nastaveno) vyhodnocena
hodnota hash. Pravidlo je pak použito jen v tom případě, že odpovídá i hodnota hash pro tuto aplikaci.
V opačném případě pokračuje vyhodnocování, následujícím pravidlem počínaje.
Každé pravidlo může být odznačením dočasně deaktivováno. Na levé straně od názvu pravidla je
zaškrtávací políčko, kterým lze provést odznačení. Zakážeme-li takto všechna pravidla, je zároveň
deaktivována celá sada. Ikona u každého pravidla znázorňuje směr operace, pro kterou pravidlo platí
(příchozí, odchozí nebo obousměrná). Oranžová šipka znamená, že pravidlo povoluje komunikaci v
daném směru, šedá pak, že komunikace je v daném směru zakázána. Šipka směřující doprava má
význam odchozího spojení, šipka doleva příchozího. Dvě šipky pak znamenají oboustrannou komunikaci.
V závorkách jsou některé důležité informace o pravidlu, konkrétně směr komunikace, akce a protokol,
který je pro dané pravidlo aktivní.
Jednotlivá pravidla lze v rámci dané sady přesouvat nahoru a dolů. To se provádí tlačítky Nahoru a
Dolů nebo pomocí Klávesových zkratek. Pořadí jednotlivých pravidel v sadě ovlivňuje pořadí
procházení pravidel firewallem během vyhledávání odpovídajícího pravidla při pokusu o spojení.

Za účelem zpřehlednění seznamu pravidel je možné vytvářet podskupiny a přidávat nová
předdefinovaná pravidla do těchto podskupin. Nové skupiny lze vytvářet kliknutím pravým tlačítkem
myši a vybráním Přidat skupinu pravidel z menu. Později při vytváření předdefinovaných pravidel
stačí označit skupinu, ve které má být toto nové pravidlo vytvořeno. Není možné přemísťovat pravidla
mezi skupinami ani vytvářet skupinu uvnitř skupiny.
K přidání nového pravidla do existující sady pravidel stiskněte tlačítko Přidat. Zobrazí se průvodce
vytvořením nového pravidla. Před stiskem tlačítka Přidat je nutné vybrat sadu, do které bude
umístěno nové pravidlo.
Tlačítko Upravit slouží k editaci existujícího pravidla. Po stisknutí se zobrazí dialogové okno, ve
kterém lze měnit vlastnosti pravidla.
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Tlačítko Odstranit odstraňuje existující pravidlo ze sady. Stisknutím tlačítka Smazat dojde k zobrazení
potvrzovacího dialogového okna tázajícího se, zda jste si opravdu jisti, že chcete odstranit vybrané
pravidlo. «

10.1.3.2.1 Průvodce přidáním nového pravidla
██ Vítejte v průvodci přidáním nového pravidla
Tato první stránka se objeví po spuštění průvodce. Stisknutím tlačítka Další může pokračovat na další
stránku průvodce.

Výběr metody
Stránka výběr metody slouží k výběru metody pro přidání nového pravidla. Nové pravidlo lze přidat
dvěma způsoby:
 Vytvořit nové pravidlo z události
Tato metoda umožňuje přidání nového pravidla podle záznamů v souboru událostí
aplikace TrustPort Personal Firewall. Použitím této metody má uživatel možnost vytvořit
pravidlo přesně odpovídající zprávě ze souboru událostí, přičemž není nutné upravovat
jakékoli parametry ručně.
 Vytvořit nové vlastní pravidlo
Druhá možnost je určena pro pokročilé uživatele, jimž umožňuje vytvořit nové pravidlo
přesně odpovídající jejich požadavkům. Uživatel musí vyplnit důležité parametry týkající se
nového pravidla.

62

Výběr události
Na stránce Výběr události je možné vybrat události, podle které chceme vytvořit nové pravidlo.
Průvodce použije veškeré informace obsažené v označené zprávě jako parametry pro nové pravidlo.
Označená zpráva je zvýrazněna ve spodní části stránky. V seznamu jsou zobrazeny pouze ty zprávy,
které lze použít jako informaci (parametry) pro nové pravidlo. Zbylé zprávy jsou automaticky schovány.
Tato stránka je zobrazena jen v případě, že na předešlé stránce (Výběr metody) byla vybrána
volba Vytvořit nové pravidlo z události.

Název nového pravidla
Každé pravidlo v TrustPort Personal Firewall musí mít jméno. Jméno je zadáváno na této stránce a je
automaticky předvyplněno, přičemž jeho znění závisí na tom, zda bylo vybráno nějaké předdefinované
pravidlo nebo zda je vytvářeno zcela nové pravidlo. Název pravidla smí obsahovat pouze povolené
znaky.
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Zadání vlastností pravidla
Vlastnost Směr určuje, pro který směr komunikace bude toto pravidlo použito. Například je-li vybrána
možnost Odchozí, bude toto pravidlo moci být použito v případě, kdy si některá aplikace vyžádá spojení
z tohoto počítače na jistý internetový server. Možné hodnoty pro specifikování směru jsou Odchozí,
Příchozí a Obousměrný.
Vlastnost Protokol definuje protokol, pro který bude pravidlo aktivní. Lze vybírat z protokolů ICMP, UDP
a TCP a kombinace TCP s UDP zároveň. TrustPort Personal Firewall ale umožňuje použít i jiné protokoly.
Slouží k tomu volba Jiný. Potom co je vybrána se zobrazí další editační pole, do kterého lze vepsat číslo
protokolu. Čísla protokolů jsou v rozmezí 1 až 255.
Volba Akce rozhoduje o tom, co se provede v případě, že pravidlo bude odpovídat ve všech
vlastnostech. Spojení může být povoleno nebo zakázáno. Pokud si to přejete, můžete zapnout
protokolování informace o povolení nebo zakázání spojení. Pokud spojení zakážete, můžete zapnout
vlastnost "Ptát se uživatele i když pravidlo vyhovuje", což způsobí, že při pokusu o připojení k síti se
bude TrustPort Personal Firewall chovat k aplikaci jako k neznámé. Během vytváření pravidel je dobré si
uvědomit, že všechna spojení, která nebudou vyhovovat žádnému pravidlu, budou zamítnuta
(předpokládá se, že logika firewallu nebyla na stránce Obecné nastavení přenastavena naopak).

Výběr místního koncového bodu
Stránka Výběr místního koncového bodu slouží k určení místní adresy a portu. Probíhá-li výběr
koncového bodu pro protokol ICMP, nejsou ovládací prvky pro určení portu dostupné, jelikož při použití
tohoto protokolu se pakety nesměrují na konkrétní port, ale spíše na adresu jako takovou.
Jako určení místní adresy je možné použít všechny adresy, jednu adresu, rozsah adres, adresy se
síťovou maskou a seznam adres. Podobně, místní port lze specifikovat jako všechny porty, jeden port,
rozsah portů a seznam portů.
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Typ adresy a následně způsob jejího zadání lze měnit v rozbalovacím seznamu Typ adresy. Změní-li se
zadaný typ, změní se i obsah stránky. Lokální adresa je zadávána IP adresou ve formátu X.X.X.X nebo
doménovým jménem. Na doménová jména platí jistá omezení - znaky musí být jen alfanumerické nebo
některý ze znaků '/:.-'. Doménová jména nelze použít při zadávání adres s maskou podsítě nebo
rozsahů. Zde lze použít pouze adresy IP ve správném formátu.
Změnou v rozbalovacím seznamu Typ portu je možné určit typ portu a způsob, kterým budou místní
porty zadány. S každou změnou typu portů se mění obsah stránky průvodce. Porty jsou zadávány jako
celočíselné hodnoty v rozsahu 1 až 65535.

Výběr vzdáleného koncového bodu
Stránka Výběr vzdáleného koncového bodu slouží k určení vzdálené adresy a portu. Probíhá-li výběr
koncového bodu pro protokol ICMP, nejsou ovládací prvky pro určení portu dostupné, jelikož při použití
tohoto protokolu se pakety nesměrují na konkrétní port, ale spíše na adresu jako takovou.
Jako určení vzdálené adresy je možné použít všechny adresy, jednu adresu, rozsah adres, adresy se
síťovou maskou a seznam adres. Podobně, vzdálený port lze specifikovat jako všechny porty, jeden
port, rozsah portů a seznam portů.
Typ adresy a následně způsob jejího zadání lze měnit v rozbalovacím seznamu Typ adresy. Změní-li se
zadaný typ, změní se i obsah stránky. Vzdálená adresa je zadávána IP adresou ve formátu X.X.X.X nebo
doménovým jménem. Na doménová jména platí jistá omezení - znaky musí být jen alfanumerické nebo
některý ze znaků '/:.-'. Doménová jména nelze použít při zadávání adres s maskou podsítě nebo
rozsahů. Zde lze použít pouze adresy IP ve správném formátu.
Změnou v rozbalovacím seznamu Typ portu je možné určit typ portu a způsob, kterým budou vzdálené
porty zadány. S každou změnou typu portů se mění obsah stránky průvodce. Porty jsou zadávány jako
celočíselné hodnoty v rozsahu 1 až 65535.
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Výběr aplikace
Tato stránka průvodce slouží k popisu aplikace, ten bude přidán k pravidlu jako další vyhodnocovací
kritérium. Souhlasí-li parametry spojení (protokol, místní a vzdálená IP adresa, porty a směr spojení), je
jako další kritérium vyhodnocena aplikace, která se o toto spojení pokouší. Pokud souhlasí parametry
spojení i specifikace aplikace z této stránky, pak je provedena akce přiřazená tomuto pravidlu.
Zaškrtávací políčko Použít pro všechny aplikace rozhoduje o tom, zda se vůbec má aplikace
vyhodnocovat jako kritérium nebo ne. Je-li toto políčko zaškrtnuto, nebude zadaná aplikace použita jako
toto kritérium.
Aplikaci lze určit napsáním jména a cesty k aplikaci nebo ji lze vybrat pomocí tlačítka Najít. Pomocí
tlačítka Sys. proces můžete aplikaci nastavit jako nečinný systémový proces. Dojde-li ke změně této
aplikace (například přeinstalováním na novou verzi), pak je nutné přiřadit ji k pravidlu znovu. Toho lze
dosáhnout také tlačítkem Obnovit. Pokud nechcete aby Firewall porovnával kontrolní součty aplikace,
zaškrtněte políčko Nekontrolovat hash.

Výběr parametrů ICMP
U protokolu ICMP je možné určit o jaký typ ICMP paketu se jedná definováním ICMP typu a kódu. Typ
ICMP je číslo udávající účel ICMP paketu a kód ICMP určuje jeho použití v rámci ICMP typu. Některé
ICMP typy nemají žádné ICMP kódy.
Na základě zaškrtnutí pole Použít jakýkoliv ICMP typ a kód bude povoleno nebo zakázáno používání
libovolných ICMP typů či kódů v nově vytvářeném pravidlu. V případě, že toto pole nebude zatrhnuto,
bude možné definovat ICMP kód a typ. Tyto mohou být vybrány z rolovacího seznamu. Pro případ
nutnosti použití jiných ICMP typů nebo kódů je zde ještě možnost Uživatelem definovaný.
Tato stránka průvodce se zobrazí pouze v případě, že byl v předchozích nastaveních vybrán ICMP
protokol.
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Dokončení přidání nového pravidla
Závěrečná stránka pouze informuje o tom, že aplikace již získala dostatečné množství informací k
vytvoření nového pravidla. Stisknutím tlačítka Dokončit je provedeno vlastní vytvoření a průvodce
přidáním nového pravidla je ukončen. «

10.1.3.2.2 Upravit pravidlo
██ Obecné - dialogové okno Upravit pravidlo - Obecné slouží k editaci hlavních vlastností pravidla. Význam
všech nastavovacích prvků je stejný jako u Zadání vlastností pravidla v Průvodci přidáním nového
pravidla.

Místní koncový bod - toto dialogové okno umožňuje upravovat adresy a porty přiřazené pravidlu. Pro
veškeré ovládací prvky platí stejná sémantika jako pro prvky na stránce Výběr místního koncového bodu v
Průvodci přidáním nového pravidla.
Vzdálený koncový bod - dialogové okno Upravit pravidlo - Vzdálený koncový bod slouží k nastavení
adres a portů přiřazených pravidlu. Pro všechny ovládací prvky platí stejná pravidla jako pro prvky na
stránce Výběr vzdáleného koncového bodu v Průvodci přidáním nového pravidla.
Aplikace - dialogové okno Upravit pravidlo - Aplikace slouží pro definování aplikace, která má být
přiřazena pravidlu. Pro její ovládací prvky platí stejná pravidla, jako pro prvky na straně Výběr
aplikace v Průvodci přidáním nového pravidla.
ICMP - dialogové okno Upravit pravidlo - ICMP slouží k nastavení typů a kódů protokolu ICMP
přiřazených k pravidlu. Pro všechny ovládací prvky platí stejná pravidla jako pro prvky na
stránce Výběr parametrů ICMP v Průvodci přidáním nového pravidla. «

10.1.4

Web Antivirus

██ Ochranu procházení webu (Web Antivirus), která slouží k ochraně před viry při surfování na
internetu, lze zapnout/vypnout volbou Zapnout webový antivirus.
Dále lze nastavit zobrazování ikony internetového skeneru na hlavním panelu, pokud doba stahování
překročí stanovený počet vteřin. Kliknutím na tuto ikonu můžete zkontrolovat průběh stahování
souboru. Je také možné zapnout nebo vypnout zobrazování informační bubliny, která vysvětluje, proč
nevidíte žádné informace o stahování souboru ve vašem prohlížeči.
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Zatržením volby Nekontrolovat definované typy obsahu můžete aktivovat seznam tzv. MIME typů,
který se zobrazí kliknutím na tlačítko Pokročilé...

V Nastavení vyřazených typů obsahu můžete přidat novou položku kliknutím na tlačítko Přidat...
Zobrazí se nové okno, kde můžete specifikovat typ obsahu a jeho podtyp. Hvězdičková konvence není
povolena! Poklepáním na některou položku v seznamu nebo po jejím označení a kliknutí na tlačítko
Upravit... můžete editovat příslušný vyjmutý typ obsahu. Kteroukoli položku můžete ze seznamu
smazat, pokud ji označíte a kliknete na tlačítko Odstranit. «
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10.1.5

Aplikační inspektor

Pomocí Aplikačního inspektoru lze spravovat potenciálně nebezpečné chování nedůvěryhodných aplikací
a programů z neověřených třetích stran, které se snaží modifikovat systém. Aplikační inspektor je
účinná zbraň pro detekci „Zero-day“ virů, které ještě antivirové společnosti nedetekovaly, ale také pro
„chodící“ mutující viry, které často mění své struktury za běhu, nebo také pro neaktualizovaná
antivirová řešení. Moderní malware se stal tak propracovaný, že bezpečnostní programy již nemohou
spoléhat na způsob detekování, který je založený na podpisech souborů.
Ve výchozím nastavení inspektor monitoruje běh veškerých procesů běžících pod uživatelskými účty a
po spuštění nedůvěryhodné aplikace, která se snaží modifikovat chráněné systémové lokace, se dotáže
uživatele, zda má být tato operace povolena, omezena, nebo blokována a zároveň má být aplikace
ukončena. Pokud je při výběru akce zároveň zaškrtnuta možnost Zapamatovat, aplikace s takto
vytvořeným pravidlem bude přidána do seznamu Uživatelských pravidel. Jestliže se možnost
Zapamatovat nepoužije, bude uživateli při příštím spuštění aplikace opět zobrazeno dialogové okno
s dotazem na výběr akce.
Popis akcí:
 Povolit – Tato volba povolí pro dotazovaný proces vykonat veškeré systémové modifikace a
proces nebude žádným způsobem omezen. Tato volba je doporučena pouze pro aplikace a
procesy, kterým uživatel důvěřuje.
 Omezit tuto operaci – Tato volba je vhodná pro aplikace, které uživatel nezná, ale potřebuje,
aby byly spuštěny. Aplikace se potom spustí v omezeném režimu (sandbox), kdy jí aplikační
inspektor zakáže modifikovat kritické systémové lokace uvedené v tabulce Omezených
umístění, ale ostatní povolí.
Vhodné například u keygenů a jiných nebezpečných aplikací.
 Zakázat – Tato volba eliminuje celý proces i chystanou operaci. Vhodné u neznámých aplikací,
kde uživatel nezná původ, nebo má podezření, že mohou být nebezpečné.
Příklad názvu nebezpečné aplikace: 69W_0S859cc8.exe

Jako příklad modifikace systémových lokací může být např. editace chráněných registrů, spouštění
dalších nedůvěryhodných procesů, pokus o vypnutí počítače, získání systémových oprávnění, vypnutí
systémových služeb a další.
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UPOZORNĚNÍ: Důvěryhodnost aplikace při dotazu Aplikačního inspektoru musí zhodnotit sám uživatel.
Po zablokování dané operace není garantováno korektní chování aplikace! Dále doporučujeme vyvarovat
se konfliktům s programy využívající podobné technologie monitorování systému, jako jsou například
firewally jiných softwarových firem. V tomto případě doporučujeme Aplikační inspektor vypnout.
Seznam a popis některých systémových lokací, které chrání Aplikační inspektor před modifikací
nedůvěryhodnými aplikacemi:
 Ochrana systémových registrů – Aplikační inspektor monitoruje veškeré změny a
zápisy do registrů uvedených v tabulce Chráněná umístění/Registr. V těchto
registrech jsou uloženy citlivé informace pro běh systému a pro udržení integrity
systému. Většina malware začíná infekci systému právě zápisem do těchto registrů.
 Ochrana systému souborů – Aplikační inspektor monitoruje, zda se nedůvěryhodný
proces snaží získat přístup k souborům a adresářům, které mohou mít zásadní
systémové informace (jako například složky c:\Windows, c:\Program Files atd.). Tato
funkce chrání všechny důležité systémové soubory, které jsou implicitně součástí
systému Windows (*.dll,*.exe, autorun.inf), ale i další software jako je Mozzila Firefox,
Internet Explorer atd. Všechny tyto položky jsou uvedeny v tabulce Chráněná
umístění/systém souborů.
 Ochrana procesů/vláken – Pokud se bude snažit malware, nebo jiná nedůvěryhodná
aplikace přistupovat k jinému procesu/vláknu, než je ona sama, Aplikační inspektor toto
chování vyhodnotí jako nebezpečné a upozorní uživatele, že tento program může být
škodlivý.
 Ochrana systémových služeb – Aplikační inspektor monitoruje, zda nedochází
k modifikaci/vytvoření/smazání systémové služby nedůvěryhodným procesem. Některé
viry typu trojan se dokáží vzdáleně připojit k systémové službě, nebo vytvořit svou
vlastní, pomocí které po restartu počítače spouští škodlivý kód.
 Ochrana systémového hákování – Hákování je funkce Windows, která umožňuje
aplikacím, jako jsou přehrávače médií, programy pro rozšíření klávesnice atd., vložit
spustitelný soubor (např. DDL) do jiné aplikace. Jsou ale také často využívána
malwarem pro záznam stisků kláves, zachytávání obrazovky nebo ovládání legitimních
aplikací. Aplikační inspektor monitoruje tato systémová hákování a u potencionálně
nebezpečného software dokáže tuto funkci detekovat jako škodlivou.
 Ochrana před vypnutím systému – Aplikační inspektor monitoruje všechny pokusy
nelegitimních aplikací o vypnutí/restartování počítače. Malware, nebo jiný škodlivý
program se snaží jako součást infekce restartovat, nebo vypnout počítač a škodlivý kód
provést až při dalším startu systému. Pokud tomu uživatel včas zabrání, malware se
nikdy na počítač korektně nenainstaluje.

Aplikační inspektor lze používat ve třech režimech.
 Bezpečný režim – v tomto režimu inspektor automaticky blokuje všechny
nedůvěryhodné a nepodepsané aplikace bez zásahu uživatele. Bude zobrazeno pouze
upozornění na ploše, že proces byl zablokován.
 Doporučený režim – v tomto režimu inspektor sleduje chování potenciálně
nebezpečných aplikací (všechny soubory menší než 768kB*), a pokud dojde k pokusu o
zásah do chráněných systémových lokací, zobrazí se dialog dotazující se uživatele na
další postup (viz obr. výše).
*V současnosti je 95% procent všech detekovaných virů v souborech o menší velikosti
než 768kB. Implicitně nastavená hranice firmou TrustPort.
 Uživatelský režim – tento režim umožňuje uživateli provést vlastní nastavení chování
inspektoru, to se provádí pomocí tlačítka Rozšířené. Tato nastavení doporučujeme
měnit pouze zkušeným uživatelům. Ve výchozím stavu je aktivní Doporučený režim.
 Vypnout aplikační inspektor – aplikační inspektor bude dočasně vyřazen a potenciálně
nebezpečné aplikace nebudou sledovány.
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Po kliknutí na tlačítko Rozšířené se zobrazí dialogové okno pokročilé konfigurace Aplikačního
inspektoru.
V záložce Uživatelská pravidla je zobrazen seznam všech aplikací, které byly zablokovány, omezeny,
nebo povoleny na základě výběru uživatele (Doporučený režim). Tento seznam lze upravovat
prostřednictvím položek v menu Akce. Aplikaci je možné přidat do seznamu i manuálně, a to
prostřednictvím položek Přidat povolené / omezené / zakázané. Smazat položku ze seznamu lze
pomocí položky Odebrat. Odstranění neaktivních záznamů ze seznamu (např. již odinstalovaných
aplikací) se provede pomocí položky Vyčistit.
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Povolené aplikace – Seznam všech aplikací, na které nebude uplatněna ochrana Aplikačního
inspektoru.
Omezené aplikace – Seznam všech aplikací, které budou vždy spuštěné v omezeném režimu. Jedná se
o určitý typ sandboxu, kdy je aplikace sice spuštěna a korektně běží, ale jsou jí zakázány určité
modifikace kritických systémových lokací. Tyto lokace jsou uloženy v tabulce Omezená umístění, kde
se dají dále editovat dle potřeby.
Zakázané – Seznam všech aplikací, které jsou blokovány Aplikačním inspektorem a nebudou vůbec
spuštěny.
Kontextové menu – Aplikaci lze přiřadit do jednotlivé lokace i přes pravé tlačítko v průzkumníku Windows.
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Kliknutím na tlačítko Nastavení se otevře dialog pro pokročilé nastavení.
Nesledovat aplikace větší než – Aplikace, které budou mít větší velikost (v kilobytech) než je zde
nastavená hodnota, nebudou kontrolovány Aplikačním inspektorem. Jedná se o optimalizační funkci
z důvodu vysokých false-positive poplachů u legitimních aplikací.
Akce – Výchozí nastavení pro akci vyskakovacího okna.
Zobrazit dotazovací dialog – Automatický režim. Pokud bude zobrazení dotazovacího dialogu
vypnuto, Aplikační inspektor se k novým aplikacím, které detekuje jako nebezpečné, bude chovat
automaticky podle nastavení Akce. Dotazovací dialog nebude zobrazen.
Věřit elektronicky podepsaným aplikacím – Digitální podpis aplikací je potvrzení autora software a
jeho záruka, že kód nebyl změněn nebo poškozen. Všechny procesy jsou potom podepsány
důvěryhodnými certifikačními autoritami schválenými firmou Microsoft. Aplikační inspektor takto
podepsaným procesům implicitně důvěřuje a kontrolu přeskakuje.

Záložka Chráněná umístění zobrazuje seznam chráněných systémových a registrových lokací. Tento
seznam může být aktualizován o nové položky pomocí položek v menu Akce, případně mohou být
záznamy ze seznamu smazány pomocí položky Odebrat v menu Akce.
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Systém souborů – Seznam všech souborů a adresářů, které jsou chráněny. Pomocí tlačítka Přidat
cestu lze vybrat další chráněnou lokaci. Vybírat lze z již spuštěných aplikací, nebo z jakékoliv souborové
lokace uložené na disku. Pravým tlačítkem lze hodnotu duplikovat a přidat ji do omezených umístění.
Příklad chráněné souborové lokace:
Klasický:
c:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe
Hvězdičková konvence:
c:\Documents and Settings\Administrator\*
(chrání všechny soubory a podadresáře v adresáři „Administrator“, formát zápisu „*.bat“ je platný také)
Systémové proměnné:
c:\%windir%\system32\*.exe
(filtrovány jsou všechny exe soubory v adresáři c:\Windows\system32)

Registr – Seznam všech registrových hodnot chráněných Aplikačním inspektorem. Všechny registrové
větve jsou uloženy pro lepší přehlednost do kategorií Systém, Zabezpečení, Autostart, Internet, Shell,
Prohlížeče a Uživatelem definovaný. Pravým tlačítkem lze hodnotu duplikovat a přidat ji do omezených
umístění. Po kliknutí na tlačítko Přidat registry, lze vložit vlastní registrovou větev a zvolit kategorii, ke
které ji přiřadit. Formáty podporovaných názvů klíče:
Klasický:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
(filtrována bude celá větev „\run“ a všechny řetězce v ní obsažené)
Zjednodušený zápis:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
(zkrácený zápis registrových větví „hives“ HKCR, HKCU, HKLM, HKU, HKCC, HKPD)
Hvězdičková konvence:
*\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
(filtrovány budou všechny větve jako HKLM, HKCU, HKCR…)
Ochrana konkrétního řetězce:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\icq
(Znakem „\\“ se označuje pouze jeden řetězec, nikoliv celá větev. V tomto případě bude filtrován pouze
řetězec “icq“ ve větvi „run“)
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Záložka Omezená umístění zobrazuje seznam omezených systémových a registrových lokací.
Procesu, který bude v seznamu Omezených aplikací a bude se snažit přistoupit do lokace uvedené
v tomto seznamu, bude daná operace zamítnuta, ale proces jako takový dál poběží. Tyto aplikace
poběží v tzv. omezeném režimu. Je to bezpečnostní mechanismus typu sandbox, kdy je uživatelsky
dovoleno editovat lokace, které procesu při jeho běhu budou zamítnuty. Tento seznam může být
aktualizován o nové položky pomocí položek v menu Akce, případně mohou být záznamy ze seznamu
smazány pomocí položky Odebrat v menu Akce.
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10.2

Kontrola přístupu

Záložka Kontrola přístupu slouží k nastavení uživatelského oprávnění k přístupu k některým výměnným
zařízením, složkám a souborům a dále k blokování nevhodných internetových stránek. Tato nastavení
mohou být chráněna heslem.

10.2.1

Rodičovský zámek

██ Rodičovský zámek má funkci blokovat přístup dětí k nevhodnému obsahu internetových stránek.
Přes něj můžete povolit stránky, které jsou pro dítě vhodné a zakázat ty, které by na dítě mohli mít
nepříznivý vliv. TrustPort Antivirus můžete nastavit na filtrování buď z přednastavené databáze
nevhodných webů, nebo si můžete vytvořit konkrétní seznam URL stránek k blokování.
Tlačítkem Zapnout rodičovský zámek se zapíná a vypíná celá funkcionalita rodičovského zámku.
Pomocí heuristické metody se TrustPort Antivirus snaží klasifikovat stránky podle zakázaných slov. Tato
metoda je ovšem pomalejší a doporučujeme ji nastavit, pouze nepoužíváte-li filtrování podle kategorie.

76

Tlačítko Přidat slouží k přidání nového uživatele. Podle přednastavených hodnot zvolte název objektu
a umístění, do pole název objektu k výběru napište objekt, který chcete najít (např. Počítač_1,
Uživatel_1..) V odkazu "příklady" je skryta nápověda s několika možnostmi použitelné syntaxe pro
korektní vyplnění pole. Pokud není vytvořen žádný uživatelský profil, TrustPort Antivirus pracuje podle
nastavení z "Výchozího profilu". Toto Nastavení se dědí do všech dalších vytvořených profilů. Uživatelské
profily se mohou přidávat jen pro existující uživatele.

Záložka Upřesnění je zvětšena o pole Běžné dotazy. Toto pole se aktivuje, pokud se počítač nachází
v doméně a nastavuje se v něm způsob filtrování uživatelů před hledáním. Tlačítko Najít vypíše
automaticky pro danou složku a nastavení seznam všech možných uživatelů pro vytvoření profilu.
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Profily v seznamu se dají editovat tlačítkem Nastavení. V tomto okně si můžete zvolit kategorie, které
chcete před dítětem blokovat, nebo konkrétní URL adresy, ke kterým bude rovnou zamítnut přístup.
Příklad URL stránky může být např. www.sex.com, http://sex.com. Doporučujeme však používat
hvězdičkovou konvenci, např. *sex.com, nebo *sex*, kvůli relativním odkazům na tyto stránky.
V záložce Výjimky pak definujete URL adresy, které bude TP Antivirus ignorovat v rámci nastavení
blokovaného obsahu. «

10.2.2

Ochrana adresářů

██ Záložka Ochrana adresářů slouží k nastavení oprávnění přístupu k vybraným adresářům nebo
diskům. Ochrana se aktivuje zaškrtnutím políčka Zapnout ochranu adresářů.
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Poté je možné přistoupit k samotné úpravě nastavení oprávnění. To se provádí skrze uživatelské profily.
Standardně je přítomen Výchozí profil, další profily lze nadefinovat pomocí tlačítka Přidat. Postup
přidání nového profilu je stejný jako u Rodičovského zámku.
Vybráním požadovaného profilu a kliknutím na tlačítko Nastavení je možné nadefinovat rozsah
přístupových práv k vybraným adresářům. Nejprve se v dialogu Nastavení oprávnění přístupu pomocí
tlačítka Přidat zvolí adresář nebo disk na který má být aplikována ochrana.

Poté se zaškrtnutím příslušného přepínače zvolí, zda má mít uživatel k adresáři plný přístup, a to včetně
zápisu, případně zda má mít možnost pouze zobrazit obsah adresáře ale nijak jej neměnit, anebo lze
uživateli úplně zamezit v přístupu do vybraného adresáře. Systémové cesty a adresáře typu Program
Files, Windows, root a další jsou zakázány z důvodu možné nestability systému. «
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10.2.3

Ochrana zařízení

██ Ochrana zařízení nabízí možnost povolit nebo blokovat přístup uživatelů k zařízením typu USB,
CD/DVD, Bluetooth, Smart cards, iPod, FireWire, čtečkám paměťových karet a dalším multimediálním
paměťovým zařízením.

Tato ochrana se aktivuje zaškrtnutím políčka Použít pravidla. Poté je potřeba nastavit jednotlivá
zařízení, která mají být blokována.
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Konkrétní zařízení lze upravit na záložce Kategorie, případně je možné provést nastavení z hlediska
přípojných portů. Ve výchozím nastavení jsou všechna zařízení povolena, ochrana tedy není aktivní. To
lze změnit pomocí rozbalovacího menu u jednotlivých položek, ve kterém si uživatel může vybrat
z následujících možností:


Blokovat - pokud je ochrana pro konkrétní zařízení nastavena na Blokovat, toto
zařízení je po připojení do systému zablokováno bez zásahu uživatele, a ve výchozím
nastavení je zobrazeno upozornění na ploše.



Povolit – v případě, že je zvolena volba Povolit, nebude Ochrana zařízení pro toto
konkrétní zařízení aktivní.



Dotázat se uživatele - při vsunutí daného zařízení bude zobrazen dialog s výběrem
akce. V případě zablokování zařízení bude zobrazeno ve výchozím nastavení i
upozornění na ploše. Pokud bylo ponecháno zaškrtnuté políčko Zapamatovat, je po
zvolení akce toto zařízení zároveň přidáno do seznamu blokovaných nebo povolených
zařízení, kde lze dále upravovat nastavení blokování pro toto zařízení.

V případě, že je do počítače ve vypnutém stavu vloženo USB zařízení pro které není definováno pravidlo
v seznamu, nebude na něj ochrana zařízení po startu aplikována.

Ze seznamu povolených nebo blokovaných zařízení může být dané zařízení smazáno pomocí tlačítka
Odebrat. Ze seznamu blokovaných zařízení může být přesunuto do seznamu povolených
prostřednictvím tlačítka Povolit, čímž bude zařízení připojeno do systému. A naopak ze seznamu
povolených může být zařízení přesunuto do blokovaných pomocí tlačítka Blokovat.
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Manuální přidání zařízení do seznamu povolených nebo blokovaných zařízení se provádí tlačítkem Přidat
v příslušné kategorii. Ze seznamu se podle typu vybere požadované zařízení, které má být spravováno,
a kliknutím na OK se přidá do blokovaných či povolených zařízení. Zařízení označená šedou barvou nelze
spravovat pomocí Ochrany zařízení.

Pokud si uživatel přeje být upozorněn vždy když je zařízení v systému blokováno, nastaví si tuto
možnost ve vrchní části okna zaškrtnutím políčka Zobrazit notifikaci pro blokovaná zařízení. V
opačném případě bude upozorněn pouze při prvním vsunutí zařízení do systému.
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Seznam zařízení, na které je aplikována ochrana, se aktualizuje pomocí tlačítka Obnovit. «

10.2.4

Ochrana automatického spouštění

██ Na stránce Ochrana automatického spouštění lze povolit nebo zakázat ochranu před automatickým
spouštěním vyměnitelných médií.
Všechna právě připojená vyměnitelná zařízení typu FAT jsou automaticky přidána do seznamu Ochrany
automatického spouštění, ten je možné aktualizovat pomocí tlačítka Obnovit. Samotné povolení či
zakázání ochrany se nastavuje u daného média pomocí zaškrtávacího políčka ve sloupci Povolit. Po
povolení ochrany se na vyměnitelném médiu zablokuje soubor autorun.inf, ze kterého nebude možno
číst ani psát do doby, než se ochrana automatického spouštění vypne.

Aby se projevilo nastavení ochrany pro jednotlivá zařízení na aktuálním počítači, musí být povolena
funkce autorun v systému Windows, což se provede pomocí zaškrtávacího pole ve vrchní části okna
Povolit automatické spouštění v systému Windows. Poté je třeba restartovat počítač. «

10.2.5

Nastavení hesla

██ Na záložce Možnosti může uživatel nastavit heslo pro omezení přístupu do nastavení položek
Kontrola přístupu, tzn. Rodičovského zámku, Zařízení, Jednotek a složek a Možností.
Heslo se pro kontrolu zadává dvakrát, jeho nastavení je potřeba potvrdit tlačítkem Zadání hesla.
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V případě, že chcete stávající heslo změnit, je třeba nové heslo potvrdit tlačítkem Změna hesla, které
se zobrazí namísto výchozího tlačítka Zadání hesla. Smazání aktuálně nastaveného hesla se provede
jednoduše kliknutím na tlačítko Smazat heslo. «

10.3

Antivirus

Tato kategorie umožňuje konfigurovat další součásti antiviru, jako například nastavení kontroly na
vyžádání, plánovač skenování souborů a složek, nastavení karantény, skenovacích motorů a aktualizační
služby.
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10.3.1

Kontrola na vyžádání

Na této stránce se nastavují parametry Kontroly na vyžádání.
V nastavení Požadovaná akce je možné si vybrat chování antivirového programu po nalezení
škodlivého kódu. K dispozici jsou tyto volby:

 Pouze oznámit - o nalezení infekce je uživatel informován dialogovým oknem a zpráva se
zobrazí i v závěrečném protokolu, ale k žádné další akci nedojde.

 Dotázat se uživatele - v případě nalezení infekce bude nabídnuta možnost se rozhodnout, jaký





úkon má antivirový program provést. K dispozici jsou stejné volby jako v tomto nastavení
(nedělat nic, opravit, přejmenovat, přesunout do karantény či smazat).
Opravit - v případě nalezení infekce se antivirový program pokusí vrátit napadenou oblast do
původního stavu. Tedy pokud je to možné. Pokud to možné není, provede automaticky
přejmenování, přesun do karantény nebo smazání (a to v uvedeném pořadí).
Přejmenovat - infikovaný soubor je ponechán na svém místě, ale jeho přípona je změněna na
příponu, která není v systému asociovaná s jakoukoliv činností.
Přesunout do karantény - infikovaný soubor je přesunut do adresáře spravovaného
antivirovým programem, kde nemůže způsobit žádnou škodu. S infikovaným souborem je
možné v karanténě bezpečně nakládat: léčit, smazat apod.
Smazat - soubor obsahující škodlivý kód (nebo soubor který přímo je škodlivým kódem) bude
smazán.

Pokud se rozhodnete pro některou z výše vybraných akcí a u nalezeného infikovaného objektu ji není
možné provést, vykoná antivirový program akci následující za Vámi zvolenou, a to podle tohoto pořadí
priorit: Pouze oznámit, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Implicitně je použita
volba Opravit.
Upozornění:
Nastavení uživatelské akce se nevztahuje na skenování mailových databází. Při nalezení infekce uvnitř
mailové databáze je jako prvotní akce nastaveno Opravit a jako druhotná akce Pouze oznámit.

Skenovat soubory:

 Všechny soubory - jsou kontrolovány všechny soubory bez rozdílu formátu a typu.
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 Vybrané soubory s následujícími příponami - antivirový program bude kontrolovat pouze

soubory se zvolenými příponami. Přednastavený je seznam nebezpečných přípon, jeho úpravy
doporučujeme jen zkušeným uživatelům!
 Vyřadit soubory s následujícími příponami - antivirový program nebude kontrolovat soubory
s Vámi zvolenými příponami. Tuto volbu doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!
Možnosti skenování:

 Skenovat archívy (zip, arj, cab...) - dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů)

archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé
straně zvyšuje ochranu počítače.

V pravé spodní části se nachází tlačítko Spustit skenování.... Po jeho stisknutí se zobrazí pod tlačítkem
kontextová nabídka, ze které je možné spustit skenování všech disků, anebo si vybrat konkrétní cíl
(soubor, adresář, disk), který chcete oskenovat. Zvolením položky z kontextové nabídky spustíte
kontrolu na vyžádání s požadovanými parametry.
Po stisknutí tlačítka Pokročilé se objeví tyto možnosti:
Vyřadit ze skenování:

 Objekty (soubory, adresáře...) - tuto možnost zvolíte, pokud chcete některé objekty vyjmout z
antivirové kontroly. Tlačítkem Spravovat pak provedete nastavení těchto objektů. Tuto volbu
doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!

Možnosti skenování:

 Používat heuristické metody - antivirový program nebude kontrolované objekty prohledávat
pouze na známé viry, ale bude je posuzovat také z hlediska neznámých škodlivých kódů
(podezřelé rutiny, podezřelé vlastnosti apod.). Heuristika znamená, že antivirový program je
schopen odhalit i nové či neznámé viry. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé
straně zvyšuje ochranu počítače.
 Skenovat paměť při spuštění - povoluje skenování paměti procesů po spuštění kontroly na
vyžádání (časově náročné).
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Skenování výměnných médií:

 Automaticky skenovat nové výměnné svazky (CD-ROM, USB) - antivirový program začne
skenovat vyměnitelné médium (USB, CD-ROM) automaticky po jeho vložení do počítače.

 Před spuštěním virové kontroly nových svazků se zeptat - po vložení vyměnitelného média
se antivirus nejdřív zeptá, zda jej má oskenovat.

Rozšířené volby:

 Připravit BartPE plugin - pomocí tohoto tlačítka vytvoříte na svém disku BartPE plugin.
 Připravit TrustPort USB Antivirus - tímto tlačítkem zobrazíte seznam připojených USB
zařízení, na které lze nainstalovat USB Antivirus.

 Připravit Windows PE CD - tímto tlačítkem lze vytvořit bootovací ISO obraz, který bude

obsahovat systém Windows PE a TrustPort Antivirus plugin. Pro vytvoření Windows PE obrazu je
nutné mít nainstalovanou sadu nástrojů a dokumentace Windows® Automated Installation Kit
(AIK). Díky tomuto nástroji lze vytvářet bitové kopie systému Windows PE, migrovat uživatelské
profily, atd. Výsledný ISO obraz lze vypálit na CD, USB, nebo jiné vyměnitelné médium a
spustit z něj počítač.
Windows Automated Kit pro Windows XP SP2, Windows Vista a Windows server 2003:
http://www.microsoft.com/downloads/cscz/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2
Windows Automated Kit pro Windows 7 a Windows server 2008:
http://www.microsoft.com/downloads/cscz/details.aspx?FamilyID=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34

10.3.2

Internetová ochrana

██ Internetový skener chrání počítač před napadením viry a dalšími škodlivými kódy z webového
prostředí. Na této stránce můžete povolit/zakázat službu Internetové ochrany a zároveň pomocí
tlačítka Pokročilé upravit rozšířené nastavení internetové ochrany.
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Pokročilé nastavení
Seznam portů
Zde můžete upravovat seznam portů, na kterých bude sledována komunikace, a to zvlášť pro
emailovou a webovou komunikaci. Po kliknutí na odpovídající tlačítko se zobrazí seznam portů.

V levé části okna je seznam protokolů a jim odpovídajících portů, na kterých bude kontrolován provoz.
Na pravé straně jsou tři tlačítka, která slouží pro modifikaci seznamu. Po kliknutí na tlačítko Přidat...
můžete do seznamu vložit novou položku. Pokud kliknete na tlačítko Upravit..., můžete změnit
požadovaný protokol nebo číslo portu. Kliknutím na tlačítko Odstranit smažete označenou položku.
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Limit skenování http
Slouží k nastavení maximální velikosti souborů, které bude antivirus při práci na webu skenovat.
Nejvyšší možná velikost skenovaného souboru je 262144kB tj. 256MB. Urychluje práci s prohlížečem při
spouštění videa, hudby, prohlížení větších obrázků atd.

Možnosti skenování

 Skenovat archívy (zip, arj, cab...) - dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů)

archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé
straně zvyšuje ochranu počítače.
 Používat heuristické metody - antivirový program nebude kontrolované objekty prohledávat
pouze na známé viry, ale že je bude posuzovat také z hlediska neznámých škodlivých kódů
(podezřelé rutiny, podezřelé vlastnosti apod.). Heuristika znamená, že antivirový program je
schopen odhalit i nové či neznámé viry. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé
straně zvyšuje ochranu počítače. «

10.3.3

Karanténa

V případě, že došlo při skenování k přesunutí infikovaného či podezřelého objektu do karantény (možné
ovlivnit v nastavení Rezidentní ochrany nebo Kontroly na vyžádání), naleznete tento objekt v této
záložce. Objekty umístěné v karanténě jsou uloženy ve speciálním formátu, takže již nepředstavují pro
počítač žádné nebezpečí.
Po startu není automaticky načítán obsah karantény. K jeho načtení je potřeba použít tlačítko Načíst.
Toto chování bylo změněno vzhledem k situacím, kdy karanténa obsahuje velké množství souborů.

89

V karanténě se zobrazují tyto informace o infikovaných souborech:

 Jméno souboru - jak se soubor jmenoval před přesunutím do karantény.
 Datum a čas - datum a čas, kdy došlo k přesunutí souboru do karantény.
 Původní umístění - přesné umístění souboru před tím, než došlo k jeho přesunutí do karantény.
S infikovanými soubory v karanténě je možné provádět následující úkony:

 Vymazat - dojde k odstranění a nevratnému smazání všech objektů umístěných v karanténě.
 Načíst - obsah karantény je načten z nastaveného adresáře na disku.
 Obnovit - objekt bude obnoven na původní místo ve stejné podobě, v jaké byl před umístěním
do karantény.

 Smazat - dojde ke smazání vybraného objektu z karantény, daný soubor bude nenávratně
odstraněn.

 Podrobnosti - budou zobrazeny veškeré dostupné podrobnosti o infekci a jejím přesunu do
karantény.
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Jestliže neexistuje cesta k souboru, který chcete obnovit z karantény, potom je nutné zvolit nový
adresář, kam má být soubor uložen.

Implicitně je karanténa umístěna do adresáře quarantine v instalačním adresáři. Kliknutím na ikonu
v pravém horním rohu je možné toto umístění změnit na libovolný již existující adresář.
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10.3.4

Plánovač

Správce úloh umožňuje uživatelům nastavit automatické spouštění kontroly na vyžádání. Uživatel může
nastavit, která oblast bude v rámci dané úlohy skenována, jak často bude naplánovaná kontrola
spouštěna a některé další chování automaticky spuštěných úloh.
Pokud chcete pravidelně skenovat určitou oblast vašeho počítače (disk, adresář), definujte
naplánovanou úlohu pomocí tlačítka Nová úloha…
Během vytváření naplánované úlohy nastavíte, které oblasti (disky, adresáře) budou skenovány, kdy
bude skenování spouštěno a další parametry automaticky spouštěné kontroly. Bližší informace
k nastavení nově vytvářené úlohy najdete na stránce Plánovač - Vytvoření nové úlohy.
Po nainstalování TrustPort Antiviru nejsou definovány žádné naplánované úlohy.
Budou spouštěny pouze úlohy, které jsou povolené pomocí zaškrtávacího políčka. Všechny vytvořené
úlohy jsou zobrazeny v seznamu plánovače, pro každou z nich jsou uvedeny následující informace:








název
čas příštího spuštění
čas posledního spuštění
stav - značí, zda je úloha v danou chvíli aktivní (spuštěná), nebo neaktivní
poslední výsledek - poslední akce provedená při skenování (včetně chybového kódu)
tvůrce - uživatel, který úlohu vytvořil

Pokud je některá úloha právě spuštěná (aktivní stav), lze ukončit skenování pomocí tlačítka Zastavit.
Neaktivní úlohy lze editovat dvojitým poklikáním na daný řádek nebo pomocí tlačítka Vlastnosti.
Parametry, které lze upravit u definovaných úloh, jsou popsány na stránce Plánovač - nastavení
parametrů spouštěné úlohy. Odstranit položku ze seznamu naplánovaných úloh lze pomocí tlačítka
Smazat.

10.3.4.1

Vytvoření nové úlohy

Při vytváření úlohy automatického spouštění antivirové kontroly je třeba nastavit několik parametrů.
Především zvolit, co a jak často má být skenováno.
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Můžete nastavit:

 Název úlohy - uživatelem zadaný název, který vhodně označuje danou úlohu (např. "Skenování
disku C")

 Příkaz - určuje, které oblasti (disky, adresáře) budou skenovány.

Máte možnost zvolit skenování registrů, médií, všech místních disků, všech disků, uživatelského
cíle (tj. konkrétního adresáře/souboru). Lze také nechat položku nespecifikovanou (zvolit příkaz
"uživatelské parametry") a skenování ovlivnit pomocí parametrů (viz dále).
 Priorita - nastavení priority skenování vůči ostatním procesům
 Parametry - Toto pole lze editovat, pokud je vybrán příkaz uživatelské parametry, nebo
skenování uživatelského cíle (popsáno výše). Všechny parametry, se kterými je možné spouštět
kontrolu na vyžádání, jsou popsány na stránce Parametry příkazové řádky.
 Komentář - uživatel může vložit podrobnější popis naplánované úlohy
Naplánované úlohy se spouští automaticky, pravidelně podle nastaveného času a parametrů spuštění:

 Datum a čas spuštění - kdy bude naplánovaná úloha poprvé spuštěna. Datum a čas spuštění
jsou implicitně nastavené na datum a čas vytvoření nové úlohy.

 Datum a čas ukončení - implicitně je zvoleno Nekonečný, tj. skenování nebude ukončováno

automaticky. Pokud je nastavený datum a čas ukončení a úloha je v daném okamžiku spuštěna,
bude automaticky zastavena.
 Parametry spuštění - definuje interval, v jakém bude úloha spouštěna. Po vytvoření nové úlohy
je spouštění úlohy implicitně naplánováno jednou denně.
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10.3.4.2

Vlastnosti spouštěné úlohy

Úlohy automatického spuštění antivirového skeneru lze editovat dvojitým poklikáním na daný řádek v
seznamu naplánovaných úloh, nebo pomocí tlačítka Vlastnosti.

Lze upravovat stejné parametry, které jsou k dispozici při vytváření nové úlohy.
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10.3.5

Skenovací motory

Na záložce Nastavení motorů je seznam položek sloužících ke konfiguraci skenovacích motorů.

 Hloubka procházení archívu - určuje jestli se budou archivní soubory skenovat s/bez omezení
hloubky zanoření archívu (např. vnořené .zip soubory uvnitř .zip souboru).

 Skenovat komprimované soubory - jestliže je tato možnost povolena, potom budou












skenovány komprimované soubory. Komprimovaným souborem se rozumí jak archivní soubory
vytvořené bez komprese jako jsou např. soubory .zip, tak i spustitelné soubory jejichž obsah
byl zakomprimován pomocí archivátorů při spuštění (run-time packers) jako jsou UPX, Aspack...
Skenovat e-mailové databáze - definuje jestli mají být skenovány e-mailové databáze různých
typů na virovou infekci.
Při skenu paměti skenovat paměť všech procesů – nastavuje, zdali se má při skenování
paměti také skenovat paměť všech spuštěných procesů. Budou tak oskenovány všechny
procesy a všechny podpůrné knihovny těchto procesů. Tato operace je velmi časově náročná a
může způsobit zpomalení systému.
Skenovat SFX archívy – nastavuje, zda mají být kontrolovány samorozbalovací archívy.
Detekovat adware / riskware – zapne skenování adware / riskware.
Aktivovat druhou úroveň heuristické analýzy – aktivuje další úroveň heuristické analýzy.
Aktivovat třetí úroveň heuristické analýzy – aktivuje další úroveň heuristické analýzy.
Aktivovat nadbytečný (paranoia) režim – toto nastavení aktivuje "paranoidní" režim. Z
důvodu velké náročnosti na systémové prostředky je doporučeno mít tento režim vypnutý.
Skenovat skripty – povolí skenování skriptů.
Skenovat makra – povolí skenování maker.

Pokud je položka v seznamu zašedlá, znamená to, že příslušný skenovací motor není nainstalovaný a není
tedy možné provádět jeho nastavení.

10.3.6

Aktualizace

Tato záložka dovoluje uživatelům usnadnit si práci tím, že si hlídání a provádění aktualizace vezme na
starost sám antivirový program, a umožňuje tak zaručení aktuálních virových definic, skenovacích
motorů atd.
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Nejdůležitější volbou na této stránce je Povolit aktualizace. Pokud tato volba není povolena, potom
není služba automatické aktualizace povolena.

Při povolené aktualizaci je nezbytné nastavit periodu, jak často si přejete antivirový program
aktualizovat. Počítají se intervaly od nastaveného data spuštění. Je však nezbytné zajistit, aby měl
počítač v okamžiku spuštění aktualizace funkční připojení k internetu.
Pro nastavení periody máte na výběr kombinaci hodnoty a jednotky. Hodnoty se mohou pohybovat v
intervalu 1 až 32767. U jednotek máte na výběr z následujících možností: hodina, den a týden. Pokud
jsou aktualizace povolené, pak je implicitně nastaven interval stahování na jednou denně. Datum a čas
spuštění jsou implicitně nastavené na datum a čas instalace.
Pro dokončení korektního nastavení aktualizace je ještě nutné ověřit, zda máte správně nastavený
personální firewall a je možné se spojit s aktualizačním serverem. To lze nejlépe vyzkoušet pomocí
Rychlého spuštění aktualizace.

10.3.6.1

Offline aktualizace

Offline aktualizace slouží k manuálnímu stáhnutí virových vzorků z internetu a následné aktualizaci
vzorků na požadovaném počítači.
Nejprve se virové vzorky stáhnou do počítače prostřednictvím tlačítka Stáhnout balíčky.
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V dialogu se zvolí složka do které se mají vzorky uložit a kliknutím na OK začne stahování.

Stažené virové vzorky se aplikují na požadovaném počítači pomocí tlačítka Použít balíčky. Uživatel je
nejprve dotázán na umístění aktualizačního balíčku v počítači, po jeho vybrání se automaticky provede
aktualizace.

10.3.6.2

Adresa URL

Na této stránce je zobrazen seznam URL, ze kterých se budou stahovat aktualizace. Lze si jej představit
jako seznam zrcadel (mirrorů), které poskytují tentýž aktualizační balíček. Aktualizační agent se po
spuštění aktualizace pokusí připojit k prvnímu serveru v pořadí a stáhnout obsah aktualizačního balíčku
z tohoto serveru. V případě neúspěšného spojení se agent pokusí spojit s druhým serverem v pořadí
atd.
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URL adresy jsou uspořádány právě v takovém pořadí, v jakém se budou v průběhu procesu aktualizace
používat, tj. nejprve přijde na řadu adresa uvedená na začátku seznamu. Pokud se z ní nepodaří balíček
stáhnout, vyzkouší se následující z adres. V opačném případě již není třeba pokračovat a ostatní adresy
se ignorují.
Pro správu serverů, ze kterých je možné aktualizační balíček stáhnout, slouží tlačítka Přidat, Úpravy a
Odstranit. Pořadí jednotlivých URL adres lze měnit pomocí šipek umístěných vedle seznamu.

10.3.7

Pokročilé nastavení

Na této záložce je možné zaškrtnutím políčka nastavit, aby se po startu počítače uživatelské procesy
spustily až poté co bude spuštěna rezidentní antivirová ochrana.
Navíc je možné aktivovat Tichý režim, kdy se nebudou zobrazovat žádná vyskakovací okna.
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10.4

Bezpečné skartování

██ V této kategorii lze provést skartování dočasných systémových souborů, citlivých dat, cookies,
upravit možnosti skartování a povolit funkci nouzového skartování. «
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10.4.1

Nastavení

██ Tato stránka slouží k nastavení programu DataShredder. Toto nastavení bude použito v průběhu
skartovacího procesu. Na tomto místě je možné zvolit skartovací metodu a určit způsob vytváření
hlášení. Skartovací metoda se vybírá ze seznamu dostupných metod, přičemž stručný popis právě
vybrané metody je zobrazen pod oknem výběru metody. Tato verze DataShredderu podporuje
následující metody: Quick, Russian GOST, TrustPort, U.S. DoD, Bruce Schneier, German VSITR a Peter
Gutmann.

Popis dostupných metod:
Quick metoda

Quick metoda je velmi rychlá, ovšem na úkor bezpečnosti, protože data jsou
přepsána pouze jediným průchodem. Vzorek pro přepis pracuje s náhodnými
čísly.

Russian GOST
P5073995

Metoda vhodná pro skartaci souborů obsahující běžné informace, používá ruský
standard GOST.

TrustPort

Metoda vyvinutá společností TrustPort, je nastavena jako výchozí.

U.S. DoD 5220.22-M
(E)

Metoda založená na standardu U.S. Department of Defense, s počtem tří
průběhů je vhodná spíše pro soubory neobsahující citlivé informace.

U.S. DoD 5220.22-M
(E, C a E)

Tato metoda přepisuje data na magnetických médiích v sedmi průchodech. Je
založena na dokumentu NSA číslo DoD 5220.22-M. Má průměrnou rychlost a je
dostatečně bezpečná.

Bruce Schneier

Algoritmus využívající metodu skartování náhodnými daty, s celkovým počtem
sedmi průběhů.

German VSITR

Metoda vhodná pro skartování citlivých dat, je založená na německém
standardu VSITR.

Peter Gutmann

Metoda Peter Gutmann je vysoce bezpečná, ale na úkor rychlosti, je
nejpomalejší ze všech implementovaných - používá 35 přepisovacích průchodů.
Jedná se o velmi efektivní metodu přepisu dat na magnetických médiích.
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Nastavení protokolu:
Vytvářet protokol

Jestliže je tato možnost zvolena, soubor hlášení bude vytvořen. Tento soubor
obsahuje informace o datu a času startu a ukončení skartovacího procesu,
seznam smazaných souborů a adresářů a seznam skartovaných položek. Jméno
aktuálně přihlášeného uživatele Windows je také zaznamenáno.

Přepisovat soubor
protokolu

TrustPort DataShredder přepíše soubor hlášení před každým spuštěním procesu
skartování. Jestliže není tato volba zvolena, program TrustPort DataShredder
připojí nové informace o proběhlém procesu skartace do stávajícího souboru
hlášení.

Ptát se na jméno
souboru protokolu
před skartováním

Zvolte tuto volbu, jestliže si před každým procesem skartování přejete vybrat,
případně vytvořit, soubor hlášení. Pokud tato volba není zvolena, bude použit
předdefinovaný soubor hlášení.

Chcete-li použít předdefinovaný soubor hlášení, musíte si jej vybrat, případně vytvořit, v okně Otevřít,
které se zobrazí po kliknutí na ikonu adresáře nacházející se vpravo dole vedle textu "Používat tento
soubor pro uložení protokolu:". Pokud při pojmenování souboru hlášení nezadáte svou vlastní příponu,
bude k Vámi zvolenému jménu souboru připojena implicitní přípona ".rpt". Stejné okno bude zobrazeno
při spuštění skartovacího procesu se zvolenou volbou "Ptát se na jméno souboru protokolu před
skartováním". «

10.4.2

Skartování

██ Záložka Skartovat nyní slouží pro skartování dočasných souborů a adresářů systému a historií.
Vybráním příslušných položek snadno zvolíte dočasné soubory, adresáře či historie, které chcete
skartovat. Po klepnutí na tlačítko Skartovat začne TrustPort DataShredder bezpečně vymazávat zvolené
položky.
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Dočasné soubory internetu
Pokud zvolíte tuto položku, aplikace TrustPort DataShredder smaže obsah dočasných souborů internetu.
Dočasné soubory internetu využívá Váš internetový prohlížeč pro ukládání webových stránek, obrázků a
jiných souborů.
Cookies
Zaškrtnutím této položky vymažete všechny soubory v adresáři Cookies. Cookies mohou obsahovat
citlivá data, například hesla pro přístup na nejrůznější internetové stránky.
Dočasné soubory systému
Tato položka Vám umožní vymazat všechny soubory a adresáře umístěné v dočasném adresáři systému
Windows. Pro skartování dočasných systémových souborů je použita cesta, definovaná systémovou
proměnnou TMP. V případě, že tato systémová proměnná neexistuje, DataShredder použije proměnnou
TEMP.
Odpadkový koš
Tato položka slouží k vymazání obsahu koše. Koš může obsahovat citlivá a tajná data.
Historie navštívených stránek v Internetu
Tato položka Vám umožní smazat internetovou historii. Internetová historie obsahuje informace o
navštívených internetových stránkách, případně další informace.
Historie otevíraných dokumentů
Tato položka slouží ke smazání seznamu otevíraných dokumentů, který naleznete v položce Dokumenty
nabídky Start.
Historie spouštěných programů
Tato položka umožňuje smazání všech záznamů v historii spouštěných programů v položce Spustit
nabídky Start. Pro korektní provedení změn doporučujeme po dokončení skartace restartovat Windows.
Skartovat
Po stisknutí tohoto tlačítka je spuštěn proces skartování. Jako parametry pro skartaci budou použita
nastavení zvolená v záložce Nastavení. Pro spuštění procesu skartace musíte vždy zvolit alespoň jednu
položku. «

102

10.4.3

Nouzové skartování

██ Záložka Nouzové skartování slouží k bezpečnému skartování uživatelem zvolených dat. Uživatel si
může sám předvolit soubory nebo adresáře, které se budou mazat. Aby bylo nouzové mazání co
nejrychleji spuštěno, aktivuje se pomocí uživatelem zvolené klávesové zkratky.

Používat nouzové skartování
Tato volba aktivuje/deaktivuje možnost nouzového skartovaní
Vyžadovat potvrzení
Toto nastavení aktivuje/deaktivuje dialog, který se nás před samotným skartováním dotazuje, zdali
chceme opravdu skartovat námi zvolená data.
Klávesová zkratka
Po kliknutí do tohoto pole můžete zvolit vaši klávesovou zkratku pro nouzové skartování
Objekty k nouzové skartaci
Kliknutím na toto tlačítko se otevře formulář pro vybrání souborů nebo složek, které chceme nouzově
skartovat. «
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10.5

Šifrování

██ Stránka Šifrování umožňuje vytvářet a spravovat zašifrované disky a archívy. «

104

10.5.1

Disky

10.5.1.1

Možnosti odpojení

██ Na této stránce můžete provést nastavení automatického odpojení. Můžete všeobecně povolit, nebo
zakázat funkci automatického odpojení v určitý čas. Pokud na připojeném obrazu neprovedete žádnou
operaci během určené doby, Disk Protection automaticky odpojí všechny připojené obrazy.
Můžete také zvolit možnost, že Disk Protection automaticky odpojí všechny disky, přechází-li počítač do
režimu spánku.

Druhou možností, kterou můžete na této stránce nastavit je chování při nuceném odpojování virtuálních
disků. Jestliže máte připojený nějaký virtuální disk a na něm například otevřené dokumenty, pak systém
musí uzavřít tyto dokumenty, když dochází k odpojení tohoto virtuálního disku. Když tato situace
nastane, program Disk Protection zobrazí varovnou zprávu a požádá Vás o uzavření těchto dokumentů.
V případě, že zatrhnete volbu Povolit vynucené odpojení připojených disků, program Disk
Protection nebude před odpojením žádat o uzavření všech otevřených souborů. Jestliže zatrhnete i volbu
Nedotazovat se před odpojením, pak Vás program nebude žádat ani o svolení tuto akci provést a
odpojí disk bez varování.
Upozornění! Je třeba si uvědomit, že při vynuceném odpojení může dojít ke ztrátě dat ve
všech neuložených souborech, proto zacházejte s tímto nastavením se zvýšenou
opatrností!

Můžete také nastavit klávesovou zkratku pro rychlé odpojení všech připojených obrazů. «

10.5.1.2

Obecné nastavení

██ Zde můžete nastavit historii vyhledávání a možnosti práce s naposledy připojenými diskovými
obrazy. Ve skupině Naposledy připojené můžete nastavit maximální počet diskových obrazů, které
budou nabízeny v seznamu Rychlého spuštění a také v historii otevřených souborů Editoru diskových
obrazů. Chcete-li aby se pravidelně při každém odhlášení uživatele automaticky tyto seznamy mazaly,
pak zaškrtněte Vymazat při odhlášení. Pokud tyto seznamy chcete smazat okamžitě, stiskněte tlačítko
Vymazat hned.
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Na tomto místě můžete také omezit rozsah historie vyhledávání v seznamu Vyhledávání ve Správci
připojení. Stiskem tlačítka Vymazat historii lze tento seznam smazat ihned. «

10.5.1.3

Správce připojení

10.5.1.3.1 Automatické připojení
██ Na této stránce můžete spravovat automatické připojení Disk Protection. Můžete přidat a odebrat
obrazy, které budou automaticky připojeny při startu systému, měnit pořadí jejich připojení, připojovat
je i odpojovat, spustit nástroje pro jejich editaci a zobrazit vlastnosti souboru diskového obrazu. Můžete
také určit přípojný bod, ke kterému bude vybraný diskový obraz připojen (písmeno disku). Je také
možný automatický výběr tohoto bodu.
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 Použitím kurzorových šipek můžete vybraný obraz přesunovat v seznamu nahoru nebo dolů.
 Výběrem obrazu a stiskem tlačítka Odebrat bude soubor diskového obrazu odstraněn pouze
ze seznamu, nikoli fyzicky vymazán.

 Stisknutím tlačítka Přidat můžete přidat nový obraz disku do seznamu automaticky










připojovaných disků. Disk Protection otevře vyhledávací okno a vy můžete buď přímo
napsat, nebo vybrat název souboru.
Po stisknutí tlačítka Upravit vybraný diskový obraz Disk Protection otevře Editor
diskových obrazů a budete vyzváni ke vložení přihlašovacích údajů. Po úspěšné autentizaci
je možné daný obraz upravovat, přidávat uživatelské účty, měnit hesla, měnit velikost
limitu atd.
Stisknutím tlačítka Připojit Disk Protection zobrazí dialogové okno Rychlé připojení, kde
po zadání přihlašovacích údajů dojde k připojení vybraného diskového obrazu do systému.
Volba Odpojit je přístupná pouze v případě, že vybraný soubor diskového obrazu je právě
připojen do systému. Kliknutím na Odpojit Disk Protection okamžitě odpojí tento obraz.
Stisknutím tlačítka Zobrazit vlastnosti obrazu se zobrazí okno s informacemi o vybraném
souboru obrazu (verzi, stav, šifrovací algoritmus, délku klíče, použitý systém souborů,
aktuální a maximální velikost souboru atd.) Toto okno zobrazuje podrobnější informace o
souboru obrazu než informační řádek ve spodní části záložky.
Tlačítkem Odebrat chybějící a neplatné soubory se provede kontrola všech souborů
diskových obrazů v seznamu a vymažou se neexistující či nedostupné soubory ze
seznamu. Tato funkce je užitečná v případě, že jste přejmenovali nebo přesunuli některý
ze souborů diskových obrazů.
Tlačítko Zapnout nebo vypnout možnost automatického přihlašování k vybranému
diskovému obrazu slouží k povolení nebo zakázání funkce Single Sign-on neboli
automatického připojení vybraného obrazu bez nutnosti zadávat heslo. Po povolení této
funkce bude uživatel vyzván k zadání přihlašovacích údajů k příslušnému obrazu. Tyto
údaje budou uloženy v zašifrované podobě v konfiguračních souborech TrustPort Disk
Protection a budou použity automaticky po připojení obrazu po startu systému bez
nutnosti zadání jména a hesla. V případě, že se uživatel pokusí vypnout funkci Single
Signon a není zároveň uživatelem který obraz vytvořil (tudíž i povolil funkci), bude vyzván
k zadání jména a hesla. Aktuální stav funkce je vyznačen ve sloupci vpravo, vedle
příslušného obrazu. Funkci Single Sign-on nelze zapnout či vypnout pro obrazy které jsou
právě připojeny. «
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10.5.1.3.2 Naposledy připojené
██ Na této stránce můžete spravovat naposledy připojené diskové obrazy. Disk Protection si pamatuje
cestu a zvolené písmeno naposledy připojených obrazů, které lze navíc z tohoto místa i spravovat.
Můžete také přidávat a odebírat obrazy, měnit jejich pořadí, připojovat a odpojovat je, spouštět nástroje
na jejich úpravu, zobrazovat jejich vlastnosti. Můžete také vybrat a přiřadit písmeno, pod kterým se
bude daný virtuální disk připojovat. Je také možná automatická volba přípojného bodu.

Funkce jednotlivých tlačítek je popsána v kapitole Automatické připojení. «

10.5.1.3.3 Vyhledávání
██ S pomocí této utility můžete vyhledávat soubory diskových obrazů jak na lokálních discích, na síti i
na výměnných médiích. Lze přímo zadat konkrétní umístění nebo využít historie vyhledávání, uložené v
otevíracím seznamu Hledat v. Můžete také specifikovat víc prohledávacích lokalit najednou, musejí však
být navzájem oddělené středníkem. Další možností je použití tlačítka procházet. Pokud spustíte
vyhledávání bez zadání parametrů, pak Disk Protection bude hledat v podadresářích instalačního
adresáře programu.
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Vyhledávání můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka Stop. Můžete také využít kontextového menu
na pravé tlačítko myši.
Použitím tlačítka Přidat do seznamu automatických připojení nebo Přidat do seznamu naposledy
připojených bude vybraný soubor přidán do příslušného seznamu.
Funkce dalších tlačítek je popsána v kapitole Automatické připojení. «

10.5.1.4

Editor diskových obrazů

██ Editor diskových obrazů TrustPort Disk Protection je administrační utilita, která obsahuje většinu
operací správy obrazu virtuálního disku. Autentizovaný uživatel může vytvářet nové uživatele,
připojovat a odpojovat virtuální disk, nastavit heslo vybranému uživatelskému účtu atd.
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Disk Protection definuje tři druhy uživatelských účtů, lišících se právy:

 uživatel
 uživatel s právem jen pro čtení
 administrátor
Všichni uživatelé mohou připojovat virtuální disk do systému a zase ho odpojovat, ale uživatelé jen pro
čtení mohou z připojeného disku pouze číst. To znamená, že nemají právo zápisu na tento disk. Uživatel
s administrátorskými právy může spravovat ostatní uživatelské účty - vytvářet nové, mazat,
přejmenovat a změnit typ uživatelského účtu, dále nastavovat hesla vybranému účtu, měnit aktuální
limit a další.
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Všechny důležité funkce jsou rychle dostupné z panelu nástrojů či kontextové nabídky, kterou můžete
vyvolat stiskem pravého tlačítka myši na vybrané položce. Ve stavovém řádku programu je k dispozici
rychlá informace o jméně aktuálně autentizovaného uživatelského účtu a stavu připojení otevřeného
diskového obrazu. Ten je signalizován barvou indikátoru, který je umístěn v pravém dolním rohu okna
programu. Zelená barva indikátoru signalizuje, že otevřený diskový obraz není připojen do systému a
červená znamená, že je právě připojen a připraven k použití.
Vytvoření nového obrazu
Vytvoření nového souboru obrazu virtuálního disku, který bude připojen do systému, se provede pomocí
tlačítka Nový obraz v panelu nástrojů. Program Disk Protection otevře Průvodce vytvořením
diskového obrazu. Tento průvodce Vám v několika krocích pomůže vytvořit nový obraz virtuálního
disku. Jakmile bude nový soubor vytvořen, program Disk Protection Manager ho automaticky otevře.
Tato funkce je dostupná pouze v případě, že není aktuálně otevřený žádný soubor diskového obrazu.
Jestliže je, pak je nezbytné ho nejprve zavřít a potom vyvolat tuto funkci.
Zavřít obraz
Zavře aktuálně otevřený soubor obrazu virtuálního disku, přičemž není důležité, zda tento soubor je
aktuálně připojený do systému nebo není. Když není žádný soubor otevřen, tato funkce je nedostupná.
«

10.5.1.4.1 Otevřít obraz
██ Tato funkce umožňuje uživateli otevřít existující soubor diskového obrazu a upravovat ho. Zobrazí se
standardní dialogové okno pro otevření souboru a Vy můžete vybrat soubor, který chcete otevřít. Toto
okno si pamatuje umístění naposledy otevřeného souboru a při příštím vyvolání této funkce automaticky
přejde na toto místo. Jestliže doposud nebyl otevřen žádný soubor, pak Disk Protection použije
instalační adresář. Není důležité, zda otevíraný soubor obrazu virtuálního disku je právě připojen do
systému či nikoliv. Funkce pro otevření je však nedostupná v případě, že máte již otevřený nějaký
soubor diskového obrazu. V takovém případě ho nejprve musíte zavřít.
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Po ověření autentizačních údajů Editor diskových obrazů vybraný obraz otevře, zobrazí všechny
uživatelské účty a na stavovém řádku vypíše jméno autentizovaného účtu. Od tohoto okamžiku můžete
otevřený obraz upravovat v rámci přidělených uživatelských práv. Máte-li administrátorská práva k
danému obrazu, pak máte přístup ke všem funkcím. «

10.5.1.4.2 Nový uživatelský účet
██ Prostřednictvím této funkce je možné vytvořit nový uživatelský účet v aktuálně otevřeném diskovém
obrazu. Jsou tři druhy účtů, které můžete použít: uživatel, uživatel jen pro čtení a administrátor.

Účet uživatele je obyčejným uživatelským účtem, který má práva čtení i zápisu do připojeného
virtuálního disku. Uživateli jen pro čtení je zamezen zápis do připojeného virtuálního disku.
Administrátorský účet má kromě práv čtení i zápisu do připojeného virtuálního disku i práva správy
uživatelských účtů i právo měnit velikost aktuálního limitu diskového obrazu.
Maximální množství uživatelských účtů v každém souboru diskového obrazu je omezeno na 20.
Je velmi důležité použít silné heslo. Je možné heslo nezadávat a nechat políčko pro
zadání hesla prázdné, ale je důrazně doporučováno používat silná hesla! Buďte také
obezřetní a zapamatujte si zvolené heslo, neboť při jeho ztrátě není ani výrobce tohoto
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programu schopen získat data ze souboru diskového obrazu.
Tato funkce je dostupná pouze v případě, že editovaný soubor diskového obrazu není právě
připojen do systému. Jestliže je připojen, je nejprve nutné ho odpojit a pak zkusit operaci znovu. «

10.5.1.4.3 Změnit typ uživatelského účtu
██ S použitím této funkce můžete změnit typ vybraného uživatelského účtu. Funkce je však dostupná
pouze pro autentizovaný účet s administrátorskými právy.

Funkci je možné použít jen v případě, že otevřený diskový obraz není právě připojený do systému.

Pozor na zrušení všech administrátorských účtů z diskového obrazu. Jestliže vymažete,
resp. změnou typu zrušíte všechny účty s administrátorskými právy, pak tento soubor
diskového obrazu nebude možné upravovat, tedy vytvářet nové účty, nastavovat hesla v
případě, že některý z uživatelů heslo zapomene, zvětšovat aktuální limit atd. «

10.5.1.4.4 Smazat účet
██ Mazání vybraných uživatelských účtů je administrátorská operace a může být použita pro kterýkoliv
účet diskového obrazu. Z tohoto důvodu jsou k jejímu provedení nezbytná administrátorská práva.
Funkce je dostupná pouze v případě, že otevřený soubor diskového obrazu není právě připojen do
systému.
Program Disk Protection zabezpečuje, že není možné smazat z diskového obrazu všechny uživatelské
účty. Při pokusu o vyvolání této situace program ohlásí chybovou zprávu.
Pozor na smazání všech administrátorských účtů z diskového obrazu. Jestliže vymažete
všechny účty s administrátorskými právy, pak tento soubor diskového obrazu nebude
možné upravovat, tedy vytvářet nové účty, nastavovat hesla v případě, že některý z
uživatelů heslo zapomene, zvětšovat aktuální limit atd. «

113

10.5.1.4.5 Přejmenovat uživatelský účet
██ Přejmenování vybraného uživatelského účtu je administrátorská operace a může být použita pro
kterýkoliv účet diskového obrazu. Z tohoto důvodu jsou k jejímu provedení nezbytná administrátorská
práva. Funkce je dostupná pouze v případě, že otevřený soubor diskového obrazu není právě připojen
do systému.

Jméno uživatele musí být jedinečné vzhledem k ostatním účtům v otevřeném souboru diskového
obrazu. Program Disk Protection nerozlišuje malá a velká písmena ve jménech uživatelských účtů, to
znamená, že účty Robert a robert jsou považovány za stejné a není dovoleno mít dva účty s tímto
jménem v jediném souboru diskového obrazu. Znaky s diakritikou i písmena jsou povoleny, délka jména
účtu je však omezena na 31 znaků. «

10.5.1.4.6 Změnit heslo
██ Prostřednictvím této funkce můžete změnit heslo autentizovaného uživatelského účtu. Jméno tohoto
účtu je zobrazeno ve stavovém řádku. Tato funkce je dostupná pro každý typ uživatelského účtu ovšem
pouze v případě, že otevřený soubor diskového obrazu není právě připojen do systému. Jestliže je, pak
je nutné tento soubor odpojit a pak teprve změnit heslo.
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Je velmi důležité použít silné heslo. Je možné heslo nezadávat a nechat políčko pro
zadání hesla prázdné, ale je důrazně doporučováno používat silná hesla! Buďte také
obezřetní a zapamatujte si zvolené heslo, neboť při jeho ztrátě není ani výrobce tohoto
programu schopen získat data ze souboru diskového obrazu. «

10.5.1.4.7 Nastavit heslo pro uživatelský účet
██ Nastavení hesla pro vybraný uživatelský účet je administrátorská operace a může být použita pro
kterýkoliv účet diskového obrazu. Z tohoto důvodu jsou k jejímu provedení nezbytná administrátorská
práva. Funkce je dostupná pouze v případě, že otevřený soubor diskového obrazu není právě připojen
do systému.
Je velmi důležité použít dostatečně silné heslo. Program dovoluje i zadání prázdného
hesla, je ale důrazně doporučeno použít jako heslo kombinaci malých i velkých písmen a
číslic v délce minimálně 8 znaků. «

10.5.1.4.8 Připojit/Odpojit otevřený obraz
██ Otevřený obraz může být připojen do systému bez nutnosti opětovného zadávání jména a hesla.
Editor si pamatuje přihlašovací údaje, zadávané při otevírání souboru diskového obrazu a použije je i
pro operaci připojení do systému. Písmeno, pod kterým bude disk připojen je v tomto případě vybráno
automaticky.
Počet použitelných přípojných bodů (písmen) je omezen na 26 (A-Z). Není-li žádné
písmeno k dispozici, připojování bude přerušeno.
Připojovaný obraz nesmí být komprimován, nebo šifrován souborovým systémem NTFS.
Pokud Disk Protection zjistí komprimaci připojovaného obrazu, automaticky jej
dekomprimuje.
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Je-li však soubor obrazu šifrován pomocí EFS, potom Disk Protection zobrazí varování a
připojování bude zrušeno. V takovém případě musíte soubor odšifrovat samostatně s
použitím prostředků operačního systému.

Připojený disk může být kdykoliv odpojen stisknutím tlačítka Odpojit v nástrojové liště, nebo stisknutím
příslušné klávesové zkratky (viz klávesové zkratky). Může však nastat situace, že připojený diskový
obraz nelze odpojit. To může nastat v případě, že na připojeném disku jsou otevřeny nějaké soubory.
Tuto situaci můžete ošetřit nastavením volby vynucené odpojení. Při jejím použití buďte ale opatrní,
může dojít ke ztrátě neuložených dat. «

10.5.1.4.9 Změnit velikost limitu
██ Každý soubor diskového obrazu, který jste vytvořili, má určité množství diskového prostoru jako
rezervu, kterou je v případě potřeby možné využít. Velikost této rezervy závisí na velikosti limitu, který
nastavíte při vytváření souboru diskového obrazu, a na použitém souborovém systému, jenž je zvolen
programem Disk Protection automaticky právě podle velikosti Vámi požadovaného limitu.
Velikost disku

Souborový systém

Velikost rezervy

Od 5 MB od 8 MB včetně

FAT12

10 % z velikosti + 1 MB

Od 8 MB do 256 MB včetně

FAT16

10 % z velikosti + 4 MB

Nad 256 MB

FAT32

10 % z velikosti + 20 MB

Vytvoříte-li tedy virtuální disk o velikosti například 512 MB, pak bude používat souborový systém FAT32
a můžete ho s pomocí funkce Změnit limit zvětšit až na 512 MB + 51 MB + 20 MB což je 583 MB.
Tomuto číslu se říká maximální limit a není možné ho překročit.
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Jestliže i přesto potřebujete více místa, pak musíte vytvořit nový soubor diskového obrazu a všechna
data do něho zkopírovat. Samozřejmě je možné zvyšovat limit postupně podle rostoucích požadavků na
diskový prostor, není nutné hned nastavit maximální velikost. Minimální krok zvyšování limitu je 1 MB.
Hodnoty obou limitů si můžete zobrazit v okně Vlastnosti diskového obrazu.
Funkce je dostupná jen pro autentizovaný uživatelský účet s administrátorskými právy.
Tato funkce je dostupná pouze v případě, že editovaný soubor diskového obrazu není právě
připojen do systému. Jestliže je připojen, je nejprve nutné ho odpojit a pak zkusit operaci znovu. «

10.5.1.4.10

Změna zobrazení

██ Editor diskových obrazů používá několik způsobů zobrazení: Velké ikony - jméno uživatelského účtu
je zobrazeno pod standardním jménem ikony, Malé ikony, Stručný seznam a Detailní seznam.
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Chcete-li změnit zobrazení, potom si požadovanou volbu vyberte příslušným tlačítkem z nástrojové lišty.
«

10.5.1.4.11

Vlastnosti diskového obrazu

██ V tomto okně se zobrazí informace o souboru diskového obrazu se všemi dostupnými detaily:
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číslo verze souboru diskového obrazu
šifrovací algoritmus, který byl určen v okamžiku vytváření diskového obrazu
délka šifrovacího klíče, která závisí na zvoleném šifrovacím algoritmu
souborový systém použitý pro tento diskový obraz, který závisí na zvolené velikosti souboru
diskového obrazu. Soubory s délkou rovnou nebo menší než 8 MB používají systém FAT12,
soubory o velikosti menší nebo rovné 256 MB souborový systém FAT16 a soubory do
32 GB pak systém FAT32
velikost alokační jednotky, která závisí na použitém souborovém systému a zvolené velikosti
souboru diskového obrazu
aktuální limit, což je momentální velikost souboru diskového obrazu v megabajtech. Tato
velikost může být v případě potřeby zvětšena s pomocí programu Editor diskových
obrazů
až na maximální hodnotu, kterou udává maximální limit, což je maximální možná velikost,
na kterou může být soubor diskového obrazu zvětšen
stav, který zachycuje aktuální stav diskového obrazu. Ten může být buď odpojen anebo
připojen «

10.5.2

Archívy

██ Na této stránce můžete měnit nastavení programu TrustPort Archive Encryption. Lze povolit vlastnost
Přetahování myší (Drag & Drop) do okna CAR Manageru, vybrat úroveň komprese a zvolit externí
prohlížeč pro zobrazování šifrovaných souborů.
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Funkce Povolit táhni a pusť vám umožní pohyb souborů a složek s automatickým šifrováním a
odšifrováním při přesunech z/do šifrovaných souborů.
Zobrazení archivovaného souboru se provádí v CAR Manageru kliknutím na Zobrazit soubor v panelu
nástrojů nebo klávesou F3. CAR Manager zobrazí soubor s použitím vybraného prohlížeče, který byl
specifikován v konfiguraci CAR Manageru anebo Správci pokročilé konfigurace.
Pokud tímto způsobem otevřete soubor, bude rozbalen do dočasného souboru a poté zavřen. Tento
dočasný soubor odtud bude bezpečně skartován, tak aby nezbyly v počítači žádné stopy po rozbaleném
souboru.
Uživatel může použít jakýkoli prohlížeč, ale TrustPort doporučuje použití prohlížeče "Lister" (volně ke
stažení na http://www.ghisler.com/lister/). Pokud chcete nastavit nebo změnit prohlížeč, klikněte na
Cesta k externímu prohlížeči ve Správci pokročilé konfigurace a objeví se nové okno, ve kterém
vyberete požadovaný prohlížeč. «

10.6

Logy a výsledky

Na záložce Logy a výsledky má uživatel možnost prohlížet záznamy informující o všech aktivitách, které
byly provedeny Antivirem nebo Firewallem.
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10.6.1

Firewall

██ Stránka Prohlížeč událostí umožňuje zobrazit všechny dostupné události z TrustPort Personal
Firewall. Při prvním otevření stránky jsou všechny informace načteny do seznamu. Nejnovější události
jsou umístěny na nejvyšší pozici v seznamu.

Tlačítko Obnovit slouží ke znovunačtení všech záznamů ze souboru událostí.
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Tlačítko Vyčistit odstraní všechny záznamy. Pro potvrzení této akce se zobrazí dialogové okno, takže
není možné smazat seznam omylem.
Tlačítko Uložit jako slouží k uložení seznamu do souboru. Záznamy jsou do výstupního souboru uloženy
v textovém formátu, odděleny středníkem (takzvaný CSV formát). Soubor vytvořený tímto způsobem
může být dále zpracováván nebo prohlížen jiným programem podporujícím formát CSV (např. Microsoft
Excel). Pokud zadaný soubor již existuje, je k jeho přepsání potřeba ještě potvrdit následující dialogové
okno. «

10.6.1.1

Nastavení událostí

██ Stránka Nastavení událostí je určena k nastavování vlastností protokolování. Volba Povolit
protokolování událostí určuje, zda bude TrustPort Personal Firewall protokolovat zprávy o událostech
či nikoli. Tato volba je standardně zapnuta, takže firewall provádí protokolování všech důležitých
událostí.
Počet záznamů lze ovlivnit volbou Omezit soubor s událostmi. Je možné nastavit maximální počet
uložených záznamů. «

10.6.1.2

Prohlížeč souborů událostí

██ Stránka Prohlížeč souborů událostí umožňuje prohlížet libovolný soubor obsahující události aplikace
TrustPort Personal Firewall. Nejnovější události se zobrazí na nejvyšším místě v seznamu.
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Tlačítko Otevřít slouží k otevření souboru s událostmi a pro načtení seznamu. Během načítání je
zobrazeno dialogové okno zobrazující průběh procesu.
Tlačítko Uložit jako slouží k uložení seznamu do souboru. Výstup má textový formát s položkami
oddělenými středníkem, takzvaný formát CSV. Soubor vytvořený tímto způsobem lze dále zpracovávat
jinými programy podporujícími CSV (např. Microsoft Excel). «

10.6.2

Antivir

Logování (vypisování) je vlastnost antivirového programu, která umožňuje získat podrobné informace o
aktivitách a úkonech, jež byly provedeny. Zpětně se k nim pak lze vracet za účelem kontroly stavu
počítače nebo právě antivirového programu. Všechny logované informace se ukládají do souborů v
adresáři log v instalačním adresáři.
Na této stránce si můžete prohlédnout záznamy pořízené během logování. Podle vybraného zdroje
logování budou zobrazeny příslušné logy. Máte možnost zvolit z následujících zdrojů:







Kontrola na vyžádání
Rezidentní ochrana
Internetová ochrana
Aktualizace
Ostatní
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U každého záznamu je zobrazen čas jeho pořízení, identifikační číslo procesu, kód a textový popis
události.
Tmavě růžová barva řádku zdůrazňuje kritické události, například když se nepodaří odstranit vir.
Světlejší odstín je vyhrazen pro úspěšně provedené akce, například pro přesunutí souboru do karantény
apod.

10.6.2.1

Nastavení logování

Na této stránce můžete nastavit, zdali se má vůbec nějaké logování provádět, a to pomocí volby Povolit
logování. Tato vlastnost je implicitně povolena.
Pomocí volby Stupeň podrobnosti lze nastavit úroveň podrobnosti logování:

 Tichý - ve výpise nebudou uvedeny žádné podrobnosti.
 Normální - budou uvedeny pouze základní informace o provedených činnostech. Toto je výchozí
stupeň logování.

 Podrobný - bude uveden podrobný výpis provedených činností.
Pomocí volby Zdroj si máte možnost vybrat, ze kterých funkcí antivirového programu chcete logovat
informace:

 Rezidentní ochrana - události týkající se Rezidentní ochrany jsou zapisovány do souboru
avoas.log.

 Kontrola na vyžádání - události týkající se Kontroly na vyžádání jsou zapisovány do souboru
avods.log.

 Internetová ochrana - události týkající se Internetové ochrany jsou zapisovány do souboru
avins.log.

 Aktualizace - události týkající se aktualizačního procesu jsou zapisovány do souboru avupd.log.
 Ostatní - události, které nespadají do přechozích částí (např. plánovač), jsou zapisovány do
souboru avsys.log.

Pomocí volby Max. velikost log. souborů lze nastavit maximální velikost (v kilobajtech), do které
bude prováděno logování (vypisování) událostí. Výchozí hodnota je 1 000kB. V případě, že je
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přednastavená velikost souboru překročena, dojde ke zkrácení logovacího souboru odebráním
nejstarších záznamů.

10.7

Síťové nástroje

██ Záložka Síťové nástroje zahrnuje soubor užitečných síťových nástrojů umožňujících uživateli sledovat
statistiky sítě, síťové aktivity, ověřit dostupnost určité IP adresy nebo získat informace o internetových
doménách. «
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10.7.1

Statistika sítě

██ Stránka Statistika sítě zobrazí základní informace o počtu přesunutých paketů a bajtů:

 Celkový počet paketů - Součet všech odeslaných a přijatých paketů na všech síťových
zařízeních v počítači.

 Zablokovaných paketů - Součet všech odeslaných a přijatých paketů na všech síťových
zařízeních v počítači, které byly aplikací TrustPort Personal Firewall zablokovány.

 Odeslaných paketů - Počet všech (schválených) odeslaných paketů na všech síťových
zařízeních v počítači.

 Přijatých paketů - Počet všech (schválených) přijatých paketů na všech síťových zařízeních
v počítači.

 Celkem přenesených bajtů - Součet všech odeslaných a přijatých bytů na všech síťových
zařízeních v počítači.

 Odeslaných bajtů - Počet všech odeslaných bytů na všech síťových zařízeních v počítači.
 Přijatých bajtů - Počet všech přijatých bytů na všech síťových zařízeních v počítači. «

10.7.2

Sledování provozu (Traffic Watcher)

██ Stránka Sledování provozu slouží k zobrazení seznamu aktivních TCP/IP spojení. Všechna taková
spojení jsou zobrazena v přehledné tabulce, která je v určitých intervalech obnovována. Jsou zobrazeny
informace jako protokol, stav, lokální a vzdálená adresa a odpovídající porty. V systému Windows XP je
navíc zobrazeno jméno aplikace, která s daným spojením pracuje.
Pod tabulkou jsou ještě zobrazeny stručné statistiky o počtu aktivních TCP spojení a počtu TCP a UDP
požadavků čekajících na spojení.
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Aplikace TrustPort Personal Firewall umožňuje měnit způsob, jakým jsou aktivní spojení zobrazována. To
se provede pomocí tlačítka Nastavení.

V tomto okně můžete měnit nastavení pro zobrazení seznamu aktivních síťových spojení:


Zjišťovat doménová jména - namísto IP adres budou zobrazena doménová
jména tam, kde je to možné. Je-li tato volba zapnuta, bude obnovování informační
obrazovky trvat déle.



Schovat naslouchající porty - přestanou se zobrazovat naslouchající porty.
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10.7.3



Schovat nenaslouchající a nespojené aktivity - budou zobrazovány pouze
aktivní nebo naslouchající porty.



Schovat TCP aktivitu - schová všechny TCP prvky.



Schovat UDP aktivitu - schová všechny UDP prvky.



Zobrazit pouze název aplikace - komunikace bude prezentována jako jméno
spustitelného souboru aplikace, která s ní pracuje, bez cesty ke spustitelnému
souboru. Volba je povolena pouze na systémech Windows XP nebo vyšších.



Zobrazit kompletní cestu k aplikaci - komunikace bude prezentována jako
jméno spustitelného souboru aplikace, která s ní pracuje, včetně cesty ke
spustitelnému souboru. Volba je povolena pouze na systémech Windows XP nebo
vyšších.



Frekvence obnovování - Pomalu - nastaví nízkou obnovovací rychlost. Seznam
bude obnoven každé dvě sekundy.



Frekvence obnovování – Normálně - nastaví střední obnovovací rychlost.
Seznam bude obnoven každou sekundu. Toto je výchozí nastavení.



Frekvence obnovování – Rychle - nastaví vysokou obnovovací rychlost. Seznam
bude obnoven dvakrát za sekundu. «

Ping

██ Stránka Ping slouží k ověření dostupnosti určité IP adresy nebo hostitelského počítače. Pomocí
nástroje Ping lze také zjišťovat počet špatných nebo nedoručitelných paketů přenesených po síti. Rovněž
dokáže zjišťovat čas, za který lze dosáhnout určitý počítač. Nástroj Ping pracuje tak, že zasílá ICMP
pakety (požadavky) určité velikosti v určitých časových intervalech. Hostitelský počítač je po obdržení
pošle zpět jako odpovědi. Je-li vše v pořádku, vrátí se stejný počet odpovědí, jako bylo vysláno
požadavků. Pokud se odpověď nevrátí dříve než za určitý časový limit, je požadavek považován za
ztracený.
Editačním polem Jméno hostitele nebo IP adresa lze specifikovat název hostitele, jako třeba
"www.trustport.com", nebo IP adresu ve formátu X.X.X.X. Není-li toto pole vyplněno, není ani možné
spustit nástroj Ping.
Přepínač mezi Počet pokusů a Nekonečný ping určuje, kolik požadavků Ping se má zaslat cílovému
počítači. Volba Nekonečný ping zajistí, že zasílání požadavků Ping se bude opakovat až do stisknutí
tlačítka Zastavit. Volba Počet pokusů naproti tomu určí přesný počet požadavků. Požadavky Ping se
začnou posílat po stisku tlačítka Spustit a mohou být kdykoliv ukončeny tlačítkem Zastavit.

128

Je-li obdržena odpověď na dotaz, je zobrazena informace obsahující: od koho odpověď přišla, jakou
velikost má obdržený paket a jaká doba uplynula mezi zasláním požadavku a dostáním odpovědi. Pokud
nebyla odpověď obdržena do časového limitu, pak je zobrazena informace v tomto smyslu.
Když je dokončeno zasílání požadavků, analyzuje nástroj Ping zaslané požadavky a odpovědi a zobrazí
stručnou statistiku. Statistika obsahuje počet zaslaných a obdržených paketů a počet paketů, které se
ztratily, včetně procentuálního vyjádření. Dále je zobrazen nejmenší čas za jaký došlo k odpovědi na
požadavek, stejně jako nejdelší a průměrný čas.
Upozornění! Pokud je TrustPort Personal Firewall nakonfigurován tak, že nepovoluje ICMP spojení,
nebude nástroj Ping fungovat. Chcete-li tuto službu používat, budete muset vytvořit firewallové pravidlo,
které umožňuje posílat a přijímat ICMP spojení (povolit odchozí a příchozí komunikaci ICMP
protokolem). «

10.7.4

WhoIs

██ Nástroj WhoIs slouží k získávání informací o internetových doménách. Každá internetová doména má
vlastníka a technického administrátora a musí být zaregistrována v doménovém registru nejvyšší
úrovně. Každý registr má databázi registrovaných domén společně s informací o vlastnících a podobně.
Všechny tyto informace jsou veřejné a dostupné přes službu Whois. Klient Whois je nástroj, který se
připojí k Whois serveru a získá od něj informace o dané doméně nebo objektu. Některé domény nebo
objekty mohou být vyjmuty z databáze Whois, ale jedná se většinou jen o výjimky.
Do editačního pole Jméno hostitele nebo IP adresa je zadán název hostitele, jako např.
"www.trustport.com", nebo IP adresa ve formátu X.X.X.X. Není-li toto pole vyplněno, není ani možné
spustit nástroj Whois. Adresa hosta musí být v následujícím formátu: domena.xy (například
trustport.com), to znamená pouze domény první a druhé úrovně, ostatní úrovně budou automaticky z
adresy odstraněny a nebudou použity během vyhledávání.
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Upozornění! Pokud je TrustPort Personal Firewall nakonfigurován tak, že nepovoluje TCP spojení na
portu 43, nebude nástroj Whois fungovat. Chcete-li tuto službu používat, budete muset vytvořit
firewallové pravidlo, které povoluje odchozí TCP komunikaci na portu 43. «

10.8

Pokročilé nastavení

Pokročilé nastavení sdružuje záložky pro nastavení jazyka, import nebo export konfigurace, nastavení
proxy serveru a obnovení výchozího nastavení.
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10.8.1

Nastavení jazyka

Na této stránce můžete nastavit jazykovou verzi produktů TrustPort. Standardně je nastaven jazyk,
který jste si vybrali na začátku instalace.

V seznamu jazyků jsou zobrazeny všechny dostupné jazykové verze. Pokud změníte zvolený jazyk, je
potřeba uložit toto nastavení stisknutím tlačítka Použít nebo OK. Po uložení nastavení se zobrazí dialog
informující o nutnosti restartování počítače. Tato operace je nezbytná pro korektní zavedení zvoleného
jazyka do produktů TrustPort.
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10.8.2

Proxy

Nastavení přístupu přes proxy server se provádí zaškrtnutím políčka Použít proxy server. Poté je
potřeba vyplnit adresu proxy serveru a port, přes který se bude se serverem komunikovat.

Pokud je potřeba identifikace pomocí uživatelského jména a hesla, vyplní se tyto údaje v části
Přihlášení k proxy serveru.
Toto nastavení se uplatňuje vesměs u korporátních zabezpečených firemních sítí.
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10.8.3

Správa konfigurace

Importovat / exportovat konfiguraci lze prostřednictvím tlačítka Spustit průvodce.
Při importu se pomocí tlačítka Vybrat zvolí soubor z počítače obsahující konfiguraci ve formátu
TrustPort Management (.data).

Při exportu se zase zvolí umístění souboru v počítači a do dialogu se zadá požadovaný název. Samotný
import nebo export proběhne po potvrzení dialogu kliknutím na OK.
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Obnovit výchozí nastavení (obnovení výchozího nastavení, které bylo použito při instalaci produktu) lze
pomocí tlačítka Obnovit. Proces obnovení je třeba potvrdit v následujícím dialogu.

Aby byla obnova konfigurace úspěšně dokončena, je potřeba provést restart.

10.9

O programu a licenci

Na této záložce jsou zobrazeny informace o produktu, včetně jeho verze, a dále informace o aktuální
licenci.
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10.9.1

Informace o licenci

Na záložce Informace o licenci je přehledně zobrazena informace o aktuální licenci, včetně doby její
platnosti. Tlačítka níže slouží k zaregistrování produktu pomocí přehledného průvodce (tlačítko
Registrace) a k zobrazení seznamu nainstalovaných licenčních klíčů (tlačítko Klíče).

Standardní zkušební trial verze může být bezplatně používána po dobu 30 dnů. Jestliže ji chcete
používat i po uplynutí zkušební doby, musíte si zakoupit a zaregistrovat plnou licenci.
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Registrace produktu

Tlačítko Registrace spustí Průvodce registrací produktů TrustPort. Pomocí něho v několika krocích
registrujete jakýkoliv produkt TrustPort.

V dalším okně volíte způsob registrace produktu. Pokud vlastníte licenční klíč, vyberte druhou možnost a
zadejte pouze cestu k souboru s licenčním klíčem (např. c:\Downloads\keys\antivir.key). Pokud
vlastníte aktivační kód, který jste získali při zakoupení produktu, zvolte první možnost a vložte jej do
pole pro tuto registraci. Průvodce registrací se spojí s firemním serverem, který Vám aktivační kód
potvrdí.

Jestliže již produkt byl zaregistrován pomocí aktivačního kódu, je na této stránce nabídnuta možnost
prodloužení jeho platnosti pomocí tzv. obnovovacího kódu. Tento kód je možné zakoupit u dodavatelů
TrustPort (jejich seznam je možné najít na stránkách společnosti). Pod polem pro zadání obnovovacího
kódu je zobrazen aktuální aktivační kód, jehož platnost bude prodlužována.
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Pokud z nějakého důvodu nechcete stávající licenci prodloužit a máte zakoupen nový aktivační kód,
použijte tlačítko Odstranit aktivační kód a potvrďte tento záměr v zobrazeném dialogu. Tím způsobíte
odstranění informací o použitém aktivačním kódu z tohoto počítače. Upozornění! Pomocí tohoto tlačítka
v žádném případě nedojde k odstranění nebo zneplatnění uvedeného aktivačního kódu na straně
společnosti TrustPort. Jedná se opravdu pouze o odstranění záznamu na uvedeném počítači.

Okno Informace o vlastníku aktivačního kódu se objeví pouze v případě, že tímto aktivačním kódem
registrujete produkty TrustPort poprvé. Pro další postup je nutno vyplnit minimálně položky
Jméno/společnost, Země a E-mail.
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Pro finální naimportování klíče klikněte na tlačítko Dokončit.

10.9.2

O programu

Záložka O programu poskytuje informace o verzi nainstalovaného produktu, dále zde lze pomocí
příslušných tlačítek zobrazit Licenční ujednání, kliknutím na Zobrazit licence pak informace o
licencích knihoven třetích stran a poslední tlačítko zobrazí Informace o systému.

11 Aktualizace
Proto, aby antivirus mohl bezpečně chránit Váš počítač, je důležitá i jeho pravidelná aktualizace. Při
aktualizaci je databáze antivirového programu doplněna o informace o nových škodlivých kódech a
virech. Toto pravidelné doplňování je nezbytné pro udržení schopnosti vyhledání i nejnovějších virů.
Dříve bylo standardem aktualizovat antivirový program jednou za měsíc, v dnešní době je vhodné toto
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provádět několikrát za týden, ideálně každý den. Aktualizace programu TrustPort Antivirus probíhá
prostřednictvím internetu.

11.1

Průběh aktualizace

Pomocí položky Aktualizovat virové definice z Rychlého spuštění bude u antivirového programu
aktualizována jeho databáze o nejnovější známé viry a o nová pravidla pro antispamovou kontrolu
pošty. V otevřeném okně můžete sledovat průběh aktualizace.

Této funkce, prosím, používejte pouze v mimořádných případech. Výhodnější je totiž nastavení
automatického aktualizování databáze na záložce Aktualizace, která se stará o pravidelné aktualizování
samostatně podle nastavených parametrů.
V průběhu stahování virové a antispamové databáze si můžete kliknutím myši na šipku v dolní části
okna zobrazit informace o tom, jak probíhá aktualizace a které balíčky jsou aktualizovány.

V případě, že jsou současné virové definice a/nebo antispamová pravidla aktuální, zobrazí se Vám v
okně zpráva, že aktualizace není potřeba. Tato zpráva se rovněž objeví v oznamovací oblasti Windows
v informační "bublině" (pouze na Windows 2000 a XP).
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11.2

Spouštění z příkazové řádky

Aktualizační modul je možné také ovládat z příkazového řádku, a to pomocí parametrů po uvedení
souboru AVUPDATER.EXE.

Podrobný popis parametrů:
Každý příkaz a přepínač musí být opět uvozen znakem přepínače, kterým je pomlčka '-' nebo znak
lomítka '/'. V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny parametry příkazového řádku, které program
AVUPDATER.EXE podporuje:
-? nebo -h

Zobrazení parametrů příkazového řádku - vypsání všech dokumentovaných
funkcí příkazového řádku.

-q

Tichý režim - aktualizace bude pracovat v tzv. tichém režimu, tedy bez jakýchkoliv
výpisů.

-l=x

Úroveň logování - nastavuje stupeň podrobnosti logování, a to číslicí x od 0 do 2
s následujícím významem:





0 ... tichý režim
1 ... normální režim
2 ... podrobný režim
AVUPDATER.exe -l=2

-cfg=cfgfile.conf

Vynucená konfigurace - načte konfiguraci z externího konfiguračního souboru.

-au

Dotaz - před spuštěním aktualizace se dotázat uživatele, jestli si přeje spustit proces
aktualizace. V tomto případě bude mít uživatel šanci zprovoznit svoje připojení k
internetu.
POZOR! Tuto volbu lze použít pouze v případě, že uživatel je aktuálně přihlášen ve
Windows.

-man

Otevření uživatelské příručky programu TrustPort Antivirus.
stránka

jméno stránky (například faq.htm), která má být otevřena.
Jestliže tento parametr nebyl specifikován, Antivirus otevře
uživatelskou příručku na stránce s popisem odpovídající části
programu.
AVUPDATER.exe -man=news.htm

12 Licencování programu
12.1

Trial licence

Je-li instalován pouze Trial (zkušební) licenční klíč, pak je možnost používání všech funkcí antivirového
programu omezena třiceti dny od okamžiku instalace. V průběhu této doby je o skutečnosti, že jde o
zkušební verzi, uživatel upozorněn informačním oknem při použití Kontroly na vyžádání a při
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aktualizaci. Toto okno vyskakuje jen v režimu běžného uživatelského rozhraní, nikoliv při použití
antivirového programu přes příkazovou řádku nebo jako plug-in. Chování programu po vypršení
zkušebního licenčního klíče je popsáno zde.

12.2

Časově omezená podpora

Jedná se o plnou verzi antivirového programu s plnou funkčností po zakoupenou dobu. Jakmile skončí
placená lhůta, přestane být možné antivirový program aktualizovat. Na tuto skutečnost je uživatel
upozorněn. Rezidentní ochrana i kontrola na vyžádání budou funkční i nadále. Pozor! Po importování
plného klíče je nutné, aby byla aplikace znovu spuštěna (např. Nastavení), aby byly veškeré její
komponenty načteny se správným nastavením.

12.3

Vypršení trial licence/časově omezené podpory

Trial licence
Po uplynutí třicetidenní zkušební lhůty trial licence dojde k několika omezením funkčnosti antivirového
programu. Jednak přestane být možné využívat Kontrolu na vyžádání, přestane být možné
aktualizovat a zastaví se provoz Rezidentní ochrany. Vypršení časově omezeného licenčního klíče je
hlášeno tímto oknem:

Časově omezená podpora
Po uplynutí doby platnosti časově omezené podpory dojde také k několika omezením funkčnosti
antivirového programu podobně jako v případě trial licence. Omezení funkčnosti se však netýká kontroly
na vyžádání, ale pouze aktualizace antivirového systému. Uživatel bude na tuto skutečnost
upozorněn následujícím dialogovým oknem, které bude zobrazeno po spuštění kontroly na vyžádání a
pokusu o spuštění aktualizace.
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12.4

Registrace produktu

Viz Informace o licenci.

13 Personal Firewall
13.1

Popis produktu

██ TrustPort Personal Firewall je vhodný jak pro uživatele, kteří mají povědomí o síťových protokolech a
službách, tak pro ty, kteří dávají přednost použití výrobcem předdefinovaných pravidel navržených pro
provoz obvyklých internetových aplikací.
TrustPort Personal Firewall vytváří na počítači bránu, kterou procházejí veškerá síťová spojení. Tato
brána umožňuje povolit nebo zakázat komunikaci počítače s okolní sítí. Sada pravidel může být
uživatelem nastavena pro všechna komunikační zařízení (tedy ta, která mají přiřazenou svou IP
adresou) najednou, pro konkrétní adresu nebo pro určitý rozsah adres. Každá konkrétní IP adresa má
definovánu vlastní sadu pravidel, která regulují vlastní tok dat skrz bránu.
Za pomoci Správce pokročilé konfigurace má uživatel možnost řídit (vytvářet a měnit) jednotlivé
sady pravidel. Funkce pro import a export zajišťují snadné sdílení konfigurací mezi uživateli a usnadňují
tak práci administrátora. Sady pravidel je možné nastavovat zcela libovolně - lze nastavovat priority
pravidel, vybírat protokoly a přímo sledovat monitorovaná spojení. Spolu s produktem jsou dodány sady
pravidel, které třídí nejčastěji používané protokoly do odpovídajících kategorií, což uživateli usnadňuje
orientaci mezi nimi. Každé pravidlo také umožňuje provést logování vzniklých incidentů. Firewall je
standardně nastaven tak, že blokuje veškerá průchozí spojení. Až během konfigurace jsou vytvořena
pravidla, která následně vytvářejí pravidla povolující určitý tok dat skrz stanici.
Řešení je doplněno modulem pro sledování spojení na úrovni protokolů TCP a UDP, který dává uživateli
aktuální přehled o dění na síti. Uživatel tak může snadno zjistit efektivitu nastavených filtrovacích
pravidel. V přehledném zobrazení je uživatel okamžitě schopen odhalit všechny aktivní síťové aplikace
o kterých dosud nevěděl. S pomocí dalšího modulu ("WhoIs" klienta) může "ověřit identitu" jednotlivých
doménových jmen a na základě toho se rozhodnout, komu povolí přístup do svého počítače. Dalším
doplňkem tohoto modulu je klient schopný spolehlivě určit zeměpisnou polohu daného sídla. Pro
podrobnější vysledování cest jednotlivých spojení lze použít nástroje jako ping nebo traceroute,
disponující intuitivním rozhraním. «
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13.2

Klávesové zkratky

██ Správa filtrů:
Klávesové zkratky

Význam

Del

Smazat vybranou sadu pravidel

Ctrl + Del

Smazat vybranou sadu pravidel

Ins

Vložit novou sadu pravidel

Ctrl + Ins

Vložit novou sadu pravidel

Enter

Upravovat vybranou sadu pravidel

Alt + Enter

Upravovat vybranou sadu pravidel

Klávesové zkratky

Význam

Del

Odstranit vybrané pravidlo ze seznamu

Ctrl + Del

Odstranit vybrané pravidlo ze seznamu

Ins

Přidat nové pravidlo do seznamu

██ Definice filtrů:

Ctrl + Ins

Přidat nové pravidlo do seznamu

Alt + Enter

Upravovat vybrané pravidlo

Enter

Upravovat vybrané pravidlo

Ctrl + arrow down

Posunout vybrané pravidlo dolů

Ctrl + arrow up

Posunout vybrané pravidlo nahoru

██ Prohlížeč událostí:

13.3

Klávesové zkratky

Význam

Ctrl + Del

Odstranit všechny záznamy

F2

Znovu načíst seznam událostí

F5

Znovu načíst seznam událostí

Ctrl + R

Znovu načíst seznam událostí

Alt + R

Znovu načíst seznam událostí

Shift + R

Znovu načíst seznam událostí

Nastavení pro aplikace

██ Toto dialogové okno se objeví pouze v případě, že se neznámá aplikace pokusí připojit k síti a v
rozšířeném nastavení TrustPort Personal Firewallu je nastaveno zakázat neznámá spojení, ale zeptat
se.
Po zaškrtnutí možnosti Povolit tuto aplikaci vytvoří Firewall permanentní pravidlo do definic filtrů
(které můžete dále upravovat) a na danou aplikaci se již nebude dotazovat. Možnost Blokovat tuto
aplikaci vytvoří pravidlo, které pro aplikaci zakáže všechny příchozí a odchozí spojení. Poslední
možností Vytvořit vlastní trvalé pravidlo si můžete nadefinovat vlastní pravidlo.
Zaškrtávací políčko Zapamatovat rozhoduje o tom, zda se vytvoří trvalé pravidlo v definicích filtrů,
nebo se při dalším spuštění aplikace opět zobrazí dialogové okno. «
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13.4

Nalezení IP adres počítače

K nalezení IP adresy Vašeho počítače je nezbytné spustit příkazový řádek. To se provede kliknutím
na Start/Spustit a vepsáním cmd.exe. Do nově otevřeného okna napište ipconfig.exe bez parametrů.
Příklad:
C:\>ipconfig
Windows 2000 IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.192
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Z příkladu vyplývá, že IP adresa je 192.168.0.192 a maska podsítě je 255.255.255.0. Tato IP adresa je
přiřazena síťovému spojení Local Area Connection

14 Archive Encryption
14.1

Popis produktu

██ Popis
TrustPort Archive Encryption poskytuje bezpečné šifrování on-demand (na vyžádání) jako ochranu proti
nechtěnému prozrazení dat uživatele. Tato aplikace používá nejsilnější šifrovací/dešifrovací algoritmus
pro zajištění ochrany důvěrných a osobních informací, uložených v jakémkoli úložišti dat.
Tato aplikace může být také použita pro zaslání zabezpečených souborů někomu, kdo nemá na svém PC
instalovaný šifrovací software. Heslo pro odšifrování je v tomto případě doručeno nezávislou cestou.
Soubory a adresáře jsou zašifrované do .cph a heslo je použito jako základ pro šifrovací klíč. Zašifrované
soubory v PDA jsou automaticky přičleněny k aplikaci TrustPort Archive Encryption a jsou odšifrovány,
jakmile je vloženo heslo.
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Hlavní funkce
- Podpora většiny operačních systémů Microsoft (Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 7).
- Šifrování souboru s možností komprimovat a bezpečně mazat původní soubor.
- Formát šifrovaných souborů je kompatibilní se zařízeními PDA.
- Šifrování souborů a složek do archívů. TrustPort Archive Encryption používá silné algoritmy.
Soubory k odšifrování mohou být vybrány z archívu. Soubory a adresáře mohou být zašifrovány do
samorozbalovacího souboru .exe, který může být poté zabalen do souboru .zip, aby prošel přes
firewally a antivirové gatewaye.
- Integrovaná kontextová nabídka (Soubory/Složky/Jednotky).
- Správa souborů uložených v archívu CAR.
- Prohlížení souborů z archívů s následným bezpečným mazáním dočasných souborů.
- Možnost práce se skupinou vybraných souborů (dle přípony apod.) uvnitř archívu.
- Převádění souborů archívu (CAR na samorozbalovací EXE nebo opačným směrem).
- Možnost používat archív jako instalátor (vytvoření archívu SFX, který během rozbalování vytvoří
dočasnou složku, do které vloží jeho obsah a spustí označený soubor).
- Funkce Drag & Drop (přetahování myší).
- Statistiky ve stavovém řádku (počet vybraných souborů, velikost apod.)
- Možnost nastavení kompresního poměru. «

14.2

V kontextové nabídce

██ TrustPort Archive Encryption je plně integrovaný do kontextové nabídky. Při pravém kliknutí myši na
soubor, složku nebo disk se objeví položka nabídky Zašifrovat archív.

Pokud vyberete jakýkoli zašifrovaný soubor nebo archív, objeví se položka Dešifrovat.
Kontextová nabídka může být také odlišná podle toho, zda kliknutím myši označíte soubor, složku nebo
ikonu nadřazeného adresáře. «

14.2.1

Vytvoření nového archívu

██ Vytvoření nového archívu pomocí kontextové nabídky se provádí kliknutím pravým tlačítkem myši na
vybraný soubor a zvolením Zašifrovat archív z kontextové nabídky. TPE vás vyzve k zadání názvu
souboru a hesla a můžete si také vybrat další možnosti při vytváření archívu. Viz následující dialogové
okno:

145

Po zvolení možností a vložení a potvrzení hesla stiskněte OK, poté začne proces vytváření archívu a po
jeho ukončení se zobrazí dialogové okno s tlačítkem OK pro potvrzení.
Pro otevření archívu TrustPort Archive Encryption musí být program nainstalován. Pokud chcete poslat
zašifrovaný soubor na počítač kde není Archive Encryption nainstalován, je nutno zaškrtnout políčko
Vytvořit EXE archív v okně Zašifrovat archív.

Možnosti vytvoření archívu
 Přesunout do archívu
Po vybrání této volby budou všechny vybrané soubory přesunuty do
vytvořeného souboru archívu. To znamená, že posledním krokem archivace
bude bezpečné skartování všech původních souborů.

 Vytvoření samorozbalovacího (SFX) EXE archívu
K jeho vytvoření je třeba zaškrtnout volbu Vytvořit EXE archív. V tomto případě
Archive Encryption vytvoří standardní soubor/archív CAR, ale ještě přidá
speciální samorozbalovací hlavičku k souboru a přejmenuje ji na příponu EXE.
Samorozbalovací archívy mohou být otevřeny stejně jako běžné programy
Windows nebo stejně jako běžné archívy CAR.

 Zabalit do ZIP archívu
Samorozbalovací archívy mohou být zabaleny do souboru ZIP proto, aby lépe
prošly firewally a skrz antivirovou gateway. Pro zabalení vyberte volbu Zabalit
do ZIP archívu.

 Vytvořit instalátor
Viz Vytvoření instalátoru CAR SFX.
Volba Přidat/Odstranit SFX v nabídce Soubor v CAR Manageru povoluje
uživateli jednoduše přidat nebo odstranit příponu .EXE na jakémkoli souboru bez
toho, že by bylo nutno odšifrovávat tak, jak tomu bylo v předešlých verzích. «

14.2.2

Vytvoření instalátoru CAR SFX

██ CAR SFX instalátor umožňuje šifrovat soubory do samorozbalovacího formátu.
Pokud chcete používat instalátor SFX, zaškrtněte Vytvořit EXE archív a poté zaškrtněte Vytvořit
instalátor, obojí v okně Zašifrovat archív.
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Poté vyberte soubor který bude spuštěn, když instalátor rozbalí data do dočasné složky.

Vytvořený zašifrovaný soubor bude mít příponu EXE, ale při jeho otevření budete vyzváni k zadání hesla
(nebo můžete použít příkazový řádek -pxxx, kde xxx je heslo). Pokud je platné, soubor bude okamžitě
otevřen a rozbalen do dočasné složky.
Pokud má soubor nějaký komentář, bude automaticky zobrazen při jeho otevření uživatelem. «

14.2.3

Rozbalení archívů CAR (Odšifrování)

██ Po kliknutí pravým tlačítkem na zašifrovaný soubor (CAR nebo EXE archív) v průzkumníku Windows
nebo jiném programu se v kontextové nabídce objeví položka Dešifrovat. Pokud volbu vyberete, objeví
se následující okno:
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 Volba cílové složky
Nejdříve musíte vložit heslo a specifikovat adresář, kam bude složka
dešifrována. Pro snadnější hledání můžete použít levou část okna. Po zvolení
složky nebo jednotky se objeví vybrané jméno a cesta k němu v poli Extrahovat
soubory do adresáře a není tedy nutné vkládat celou cestu k cíli, kam si přejete
rozbalit obsah archívu.

 Vytvoření nové cílové složky
Pokud budete chtít rozbalit archív do složky, která ještě neexistuje, vyberte
nadřazený adresář, kam chcete novu složku umístit a dopište její jméno na
konec cesty. Archive Encryption vytvoří automaticky tuto novou složku během
procesu rozbalování.

 Režim přepsání
Existují tři různé režimy přepsání. Ty specifikují, co bude následovat, pokud
bude nalezen soubor se stejným jménem.
Před přepsáním se vždy dotázat – zobrazuje dialogové okno s upozorněním a
vyzývá vás k přepsání existujícího souboru.
Přepsat bez vědomí uživatele – přepíše všechny existující soubory se stejným jménem
bez vyzvání.
Přeskočit existující soubory – všechny existující soubory se stejným jménem budou
přeskočeny.
Poznámka: Všechny neexistující soubory budou automaticky vytvořeny bez vyzvání. «

14.2.4

Vlastnosti archívu CAR

██ Pro zobrazení vlastností archívu CAR klikněte pravým tlačítkem na vybraný soubor obsahující
zašifrovaný archiv a spusťte Vlastnosti anebo vyberte Vlastnosti v nabídce Soubor v CAR Manageru. Po
přepnutí na záložku Archív se zobrazí následující okno:

V tomto okně se zobrazí informace jako aktuální verze produktu, aktuální verze podporovaného formátu
souboru archívu CAR, použitý šifrovací algoritmus, celkový počet souborů uložených v archívu, celková a
komprimovaná velikost těchto souborů, kompresní poměr a velikost samorozbalovacího modulu, pokud
existuje. «
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14.2.5

Přidání/úprava komentáře archívu

██ Od verze 1.1 produktu TrustPort Archive Encryption je možné přidávat komentáře souboru archívu
CAR. Komentář je veřejná informace, a proto není zabezpečena. To znamená, že každý si může
přečíst tento komentář bez toho, že by potřeboval heslo. Maximální počet alfanumerických znaků je
63999.

Je možné komentář načíst ze souboru. Pro vybrání komentáře klikněte na malou ikonu v pravém horním
rohu tohoto dialogového okna. TPE otevře okno, odkud můžete vybrat soubor a načíst z něj komentář.
«

14.3

Správa archívů - CAR Manager

██ CAR Manager je hlavním nástrojem na správu CAR archívů. Umožňuje vytváření nových archívů,
otevírání již existujících archívů v CAR nebo SFX formátech a jejich převádění mezi sebou, přidávání
souborů a složek do existujícího archívu, mazání souborů a složek z archívu, zobrazení vybraných
souborů v archívu a mnohé další funkce.

Kliknutím na daný sloupec lze uspořádat seznam dle vybrané vlastnosti (jméno, přípona, velikost atd.).
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Stisknutím pravého tlačítka myši na seznam sloupců můžete vybrat informace, které chcete zobrazit v
seznamu.
Ve spodní části okna se nachází informace o počtu vybraných souborů a jejich velikosti
(nekomprimované). Červená a zelená ikona indikují, zda je Manager zaneprázdněn (červené) nebo
připraven (zelené).
V navigačním poli lze zobrazit adresářovou strukturu CAR archívu.

V nabídce Soubor můžete mimo jiné vybrat Vlastnosti souboru či Zobrazit soubor. Na to je však nutné
mít předdefinovaný prohlížeč souborů, viz Konfigurace nastavení. Přidat/odstranit SFX umožňuje
přidat nebo odstranit příponu .EXE na jakémkoli souboru bez nutnosti odšifrování, jako tomu bylo u
předchozích verzí. «

14.3.1

Vytvoření nového archívu (Šifrování)

██ Pro vytvoření nového archívu klikněte na panelu nástrojů na Vytvořit nový archív nebo zvolte
stejnou položku z nabídky Soubor, anebo stiskněte klávesovou kombinaci CTRL+N.
Zobrazí se následující okno:

150

V levém poli je adresářový strom s disky a adresáři, v pravém je zobrazen obsah vybraného disku nebo
adresáře. Můžete brouzdat disky a okolní sítí a vybrat složku nebo jednotku, kterou chcete začlenit do
nového archívu.
Poté stiskněte ENTER nebo OK. TPE vás vyzve k zadání nového názvu souboru a hesla. Lze zvolit další
možnosti vytvoření archívu (viz Možnosti vytvoření archívu):

TPE začne vytvářet archív a po jeho dokončení se objeví informační okno. Klikněte na OK a TPE
automaticky otevře soubor archívu.
Pro rozbalení archívu TrustPort Archive Encryption je třeba mít tento program nainstalován. V případě,
že potřebujete zaslat šifrovaný soubor na počítač, kde TPE není naistalován, je nutno zaškrtnout volbu
Vytvořit EXE archív v okně Zašifrovat archív. «

14.3.2

Otevření existujícího archívu

██ K otevření souboru archívu CAR použijte volbu Otevřít archív v nabídce Soubor nebo na panelu
nástrojů, anebo použijte klávesovou zkratku CTRL+O. TPE zobrazí standardní vyhledávací okno. Poté
budete vyzváni programem TPE k zadání hesla k souboru.
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CAR archív lze také otevřít dvojitým kliknutím na tento archív. Pokud při tomto kliknutí na archív není
otevřen CAR Manager, bude poté okamžitě spuštěn.
CAR Manager umožňuje jen průběh jedné operace ve stejný čas, proto pokud bude Manager
zaneprázdněn, zobrazí se hlášení informující o této skutečnosti. «

14.3.3

Přidání souborů do archívu

██ Do otevřeného archívu CAR lze přidávat soubory a složky. Najděte složku, kam chcete přidat nové
soubory a vyberte Přidat soubory na panelu nástrojů anebo z nabídky Úpravy. Zobrazí se okno, kde
můžete vyhledávat soubory a složky, které mají být přidány. Akce se potvrdí kliknutím na OK.

Poté začne TPE přidávat vybrané soubory a/nebo složky do archívu. Tento proces můžete přerušit
stisknutím klávesy Esc nebo použitím Storno.
Pokud TPE najde soubor se stejným jménem v archívu, zobrazí se dialogové okno s potvrzením, zda má
být tento soubor přepsán. «

14.3.4

Mazání souborů z archívu

██ Vymazání souborů nebo složek z otevřeného archívu se provádí klávesu Delete nebo pomocí Smazat
soubory z panelu nástrojů. Budete požádáni o potvrzení a bude zahájen proces mazání.
Proces mazání můžete přerušit stisknutím klávesy Esc nebo použitím volby Storno. «
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14.3.5

Rozbalení souborů z archívu

██ Soubory/složky lze rozbalit v určeném adresáři. Klikněte na volbu Extrahovat archív na panelu
nástrojů nebo v nabídce Úpravy anebo stiskněte klávesovou zkratku CTRL+E. Zobrazí se následující
dialogové okno:

Toto dialogové okno je stejné jako to, které je použito v prostředí archívu Windows při
otevření/odšifrování, ale s jednou výjimkou: nemusíte vkládat heslo, protože již bylo zadáno při otevření
nebo vytvoření archívu. «

14.3.6

Testování konzistence archívu

██ TPE používá algoritmus CRC k ověření, že soubory uložené v archívu nejsou poškozené. Pro
otestování konzistence archívu vyberte z panelu nástrojů nebo z nabídky Soubor Test archívu, anebo
použijte klávesovou zkratku CTRL+T.

TPE zahájí kontrolní proces a poté zobrazí informační dialogové okno s výsledkem. «

14.3.7

Informace o archívu

██ Kliknutím na Informace o archívu v panelu nástrojů nebo v nabídce Soubor, případně stisknutím
F5, se zobrazí důležité informace o archívu, jako např. aktuální verze TrustPort Archive Encryption,
aktuální formát verze archívu CAR, použitý šifrovací algoritmus, celkový počet souborů uložených v
archívu, celková velikost souborů po kompresi atd.
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TrustPort Archive Encryption 2.5 používá formát archívu verze 1.1. Je možné pracovat s formáty z
předchozích verzí, a jakmile otevřete nebo změníte tyto archívy, verze formátu budou rozšířeny na verzi
1.1. «

14.3.8

Přidání nebo úprava komentáře k souboru archívu

██ Komentář je veřejná informace, a proto není zabezpečená. To znamená, že si tento komentář
může kdokoli přečíst bez toho, aby potřeboval heslo. Maximální počet alfanumerických znaků v
komentáři je 63999. Přidání nebo úprava komentáře k souboru archívu se provádí skrze položku Změnit
komentář na panelu nástrojů, Editovat komentář z nabídky Soubor, nebo klávesou F4.

Možnost načtení komentáře ze souboru se provádí kliknutím na malou ikonu složky v pravém horním
rohu tohoto okna. TPE otevře okno, odkud můžete vybrat soubor a načíst z něj komentář. «

14.3.9

Vlastnosti archivovaného souboru/složky

██ Vybráním souboru nebo složky a kliknutím na Vlastnosti souboru z nabídky Soubor nebo v
kontextové nabídce vybráním Vlastností, případně pomocí Alt+Enter, se zobrazí užitečné informace jako
druh souboru, umístění, velikost, velikost po kompresi, CRC atd. «
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14.3.10

Výběr souborů a složek

██ Výběr souborů a složek se provádí v CAR Manageru přes nabídku Úpravy nebo přes kontextovou
nabídku, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku. Zde se nachází
položky Vybrat vše, Odznačit vše, Invertovat výběr, Vybrat skupinu (soubory dle jejich přípony), Zúžení
výběru (odznačit dle přípony).

Toto okno si bude pamatovat přípony souboru, které jste používali, i po zavření a opětovném otevření
CAR Manageru. «

14.3.11

Vytvoření nové složky (adresáře)

██ Vytvoření nové složky v jakémkoli adresáři nebo podadresáři CAR archívu se provede vybráním cíle,
kde má být nová složka vytvořena, a kliknutím na Vytvořit adresář v nabídce Úpravy.
Objeví se nové okno a budete vyzváni k zadání názvu nové složky. «
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14.3.12

14.4

Klávesové zkratky
██ Klávesová zkratka

Význam

F1

Hlavní stránka nápovědy

SHIFT+F1

O programu

F3

Zobrazení vybraného souboru

F4

Přidání nebo úprava komentáře

F5

Zobrazuje informace o archívu

F7

Vytvoření nové složky

CTRL+N

Vytvoření nového archívu

CTRL+O

Otevření existujícího archívu

CTRL+L

Zavření otevřeného archívu

CTRL+E

Extrahování a dešifrování vybraných souborů a složek

CTRL+T

Testování konzistence archívu

CTRL+INS

Přidání souborů do archívu

DELETE

Vymazání vybraných souborů z archívu

CTRL+R

Konfigurace nastavení

BACKSPACE

Přechod do nadřazeného adresáře

ENTER

Přechod do označené složky, na soubor nemá vliv

UP/DOWN

Přemístění výběrového kurzoru

CTRL+UP/DOWN

Přemístění výběrového kurzoru bez výběru

SPACE

Vybrání souboru nebo adresáře pod výběrovým kurzorem

SHIFT+UP/DOWN

Přemístění výběrového kurzoru - výběr bloku

CTRL+A

Výběr všech souborů a složek

SHIFT+CTRL+A

Odznačení všech souborů a složek

Gray *

Výběr inverze

Gray +

Výběr skupiny pomocí zástupných znaků

Gray -

Zrušení skupiny pomocí zástupných znaků

Správa archívů - Total Commander

██ Total Commander je správce souborů pro Windows (TM) podobně jako průzkumník Windows. Total
Commander má ale na rozdíl od něj dvě pevná okna vedle sebe jako známý souborový manager pro
DOS.
Total Commander plug-in umožňuje správu CAR archívů jako u běžných souborů, ovšem vždy se před
otevřením souboru CAR dotáže na heslo. Pro více informací o Total Commanderu viz
http://www.ghisler.com. «
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14.4.1

Konfigurace archivátoru

██ CAR plug-in musí být nakonfigurován tak, aby fungoval správně. Při instalaci Archive Encryption je
plugin automaticky nainstalován do Total Commanderu, ale jestliže byl TC nainstalován až později,
plugin nebude korektně zaregistrován. V tom případě jej budete muset nastavit ručně.
Spusťte Total Commander a vyberte Nastavení v nabídce Konfigurace.

 Klikněte na záložku Archivátory.
 Stiskněte tlačítko Konfigurace knihoven DLL a zobrazí se následující okno:
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 V pravém horním rohu napište do editovacího pole (nebo vyberte, pokud již existuje) CAR
(bez jakékoliv tečky nebo hvězdičky).

 Klikněte na tlačítko Najít a vyhledejte soubor CARWinCmd.wcx, který je umístěn v
instalačním adresáři TrustPort Archive Encryption, poté klikněte na Otevřít.

 Klikněte na tlačítko OK.
 Potvrďte kliknutím na OK. «

14.4.2

Vytvoření nového archívu

██ V Total Commanderu vyberte soubory/složky, které mají být přidány do nového archívu a stiskněte
ALT+F5 nebo vyberte Komprese v nabídce Soubory. Zobrazí se následující okno:
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Pokud v nastavení zaškrtnete volbu Přesunout do archívu, všechny soubory budou přesunuty do archívu
a z původního umístění budou bezpečně vymazány.
Vyberte volbu CAR archivátor na pravé straně okna (pokud tuto volbu nemáte, je třeba
nakonfigurovat archivátor). Skrze tlačítko Nastavení je možné změnit úroveň komprese.
V následujícím okně je třeba vyplnit heslo a zvolit šifrovací algoritmus. Soubor/složka bude zabalen do
složky otevřené ve druhém poli Total Commanderu, pokud jste nespecifikovali jinak. «

14.4.3

Otevření existujícího CAR archívu

██ Pokud chcete otevřít existující archív CAR, vyberte tento soubor a stiskněte ENTER nebo dvakrát
klikněte myší na vybraný soubor. Total Commander rozezná, že soubor je CAR archív a zavolá plug-in
CAR Manageru. Budete vyzváni k zadání hesla.
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CAR plug-in si pamatuje jméno a heslo posledního otevřeného souboru CAR archívu. Pokud chcete zrušit
uložení posledního zadaného hesla, otevřete jiný soubor CAR archívu a při vyzvání k zadání hesla
stiskněte ESC.
Okna Total Commanderu pracují nezávisle, což znamená, že pokud budete chtít otevřít stejný CAR
archív v obou oknech, budete dvakrát vyzváni k zadání hesla a pokud budete chtít, aby Total
Commander zapomenul heslo těchto otevřených archívů, budete muset provést tento proces v obou
oknech.
Poznámka: Rozhraní Total Commander plug-in nepředpokládá soubory chráněné heslem,
proto v případě, že heslo neodpovídá nebo uživatel stiskne ESC, je zobrazeno hlášení o chybě.
Neznamená to ovšem, že je archív poškozen! «

14.4.4

Přidání souborů do CAR archívu

██ Soubory a složky mohou být přidávány pouze do otevřeného archívu. Otevřete soubor CAR
archívu v jednom okně a vyberte soubory a/nebo složky, které budou přidány, ve vedlejším okně. Pak
stiskněte klávesu F5. Total Commander rozpozná, že kopírování je vlastně operace zabalení a zavolá
CAR plug-in.
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V okně Zkomprimovat soubory lze zaškrtnout volbu Přesunout do archívu. Tím budou všechny soubory
přesunuty a z původního umístění bezpečně smazány.
Přidání potvrďte stisknutím OK nebo ENTER. «

14.4.5

Vymazání souborů z archívu CAR

██ Otevřete soubor CAR archívu a vyberte soubory a složky, které mají být vymazány. Pak stiskněte
klávesu F8 nebo Delete anebo vyberte z kontextového menu Odstranit. Total Commander zobrazí
dialogové okno k potvrzení. «

14.4.6

Rozbalení souborů z archívu CAR

██ Nejjednodušší způsob pro rozbalení archívu je vybrat v jednom okně v otevřeném archívu
požadované složky a/nebo soubory, v druhém okně otevřít cílovou složku a stisknout F5 nebo
přetáhnout položky pomocí myši:
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Další způsob je použití volby Dekomprese z nabídky Soubor nebo pomocí klávesové zkratky ALT+F9.
Tímto způsobem budete moci specifikovat více možností než u prvního způsobu: «

14.4.7

Zobrazení archivního souboru

██ Pro zobrazení archívu je třeba nejdříve jej otevřít. Pak vyberte soubor, který chcete zobrazit a
stiskněte klávesu F3 nebo vyberte Zobrazit z kontextové nabídky. Total Commander zavolá CAR
Manager plug-in pro rozbalení vybraného souboru do dočasné složky a poté se zobrazí. Okno může být
zavřeno stisknutím ESC.
Varování: protože Total Commander sám zavírá zobrazovaný soubor, CAR Manager plugin
nemůže bezpečně smazat dočasně rozbalený soubor. «

14.4.8

Testování konzistence archívu CAR

██ Kontrola konzistence archívu se spustí klávesovou kombinací SHIFT+ALT+F9 nebo vybráním
Testování archívu z nabídky Soubory. V případě, že je archív otevřen, kontrolní proces začne okamžitě,
v opačném případě CAR plug-in vyzve k zadání hesla. Je možné vybrat ke kontrole více než jeden CAR
archív. «
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14.5

Archive Encryption FAQ

 ██ Mohu otevřít uložený archív na nezapisovatelném médiu jako je CD-ROM?
Ano, je to možné. Ale není možné tento archív měnit. Nebudete tedy moci přidávat a
mazat soubory nebo měnit komentář v archívu.

 Jak mohu změnit heslo k archívu?
Současná verze TrustPort Archive Encryption nepodporuje změnu hesel na soubory CAR a
CPH. Pokud potřebujete heslo změnit, je nutné vyjmout data z archívu a vytvořit nový
archív s novým heslem. To stejné musíte provést se soubory CPH.

 Mám několik archívů, které byly vytvořeny předchozí verzí - TPE 1.0. Mohu je
použít v nové verzi programu? Jak je to se zpětnou kompatibilitou dat?

Nové verze TPE jsou zpětně kompatibilní. To znamená, že všechny archívy a soubory CPH
vytvořené předchozí verzí TPE mohou být čteny novou verzí. Verze formátu souborů CAR a
CPH byla vylepšena v TPE 1.1. Ale TrustPort Archive Encryption 2.5 používá úplně stejnou
verzi formátu CAR a CPH. Pokud používáte TrustPort Encryption verze 1.0, prosím,
inovujte si jej na nejnovější verzi, která má mnohá vylepšení.

 Jaký je rozdíl mezi soubory CAR a CPH?
CAR a CPH jsou dva formáty dat, které TrustPort Archive Encryption podporuje. První je
formátem pro PC a druhý je pro mobilní zařízení, které používají software TPCrypt, který je
navržen pro Pocket PC a systémy EPOC. Každý z nich je určen pro různé metody
bezpečnosti služeb. Archívy CAR jsou podobné dalším podobným a velmi známým
formátům jako jsou ZIP, RAR, ARC a podobně, ale data v archívech CAR jsou vždy
zašifrovaná s použitím silných kryptovacích algoritmů a nikdo k těmto souborům nezíská
přístup bez znalosti hesla. Všechny soubory a složky jsou uloženy v jedné složce archívu,
jsou komprimované a zašifrované. Ve srovnání s tímto, každý soubor CPH obsahuje pouze
jeden zašifrovaný soubor a nepoužívá kompresi.

 Proč TPE umožňuje zabalení SFX archívů do formátu ZIP?
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Pokud například potřebujete poslat e-mail s přílohou kolegovi v jiné kanceláři přes Internet
a nepřejete si, aby jej nikdo jiný otevřel, doporučujeme v tomto případě použít CAR archív.
V případě, že váš kolega nemá na svém počítači nainstalovaný produkt TPE k rozbalení a
přijímání CAR archívů, pak můžete přidat samorozbalovací soubor .EXE k archívu CAR.
Pokud má vaše společnost nainstalovaný antivirový systém na mailovém serveru, pak by
mohly nastat problémy s přílohami s příponou .EXE, které by mohly být automaticky
odstraněny. Z tohoto důvodu umožňuje TPE zabalit archívy SFX do formátu ZIP, který
obvykle prochází antivirovou ochranou bez problémů. «

15 DataShredder
15.1

Popis produktu

██ TrustPort DataShredder slouží k bezpečnému a neobnovitelnému mazání elektronických dat. Lze tak
snadno navždy smazat citlivé soubory, složky, volný prostor na logických discích, cookies, dočasné
soubory internetu, internetovou a dokumentovou historii, obsah koše a dočasný systémový adresář.

Klíčové vlastnosti

 podpora operačních systémů Microsoft (Windows 2000 a vyšší),
 možnost výběru z osmi skartovacích metod, od nejrychlejší metody pro běžné soubory až po






nejúčinnější metodu Peter Gutmann s 35 mazacími cykly, vhodnou i pro velmi citlivá data,
možnost generování souboru hlášení s detailním seznamem smazaných souborů,
integrace do kontextové nabídky (soubory, složky, logické disky),
možnost smazání různých dočasných systémových souborů a adresářů a historie,
neobnovitelné smazání jmen souborů či složek, informací o jejich velikosti a umístění na disku,
možnost skartování z příkazové řádky. «

15.2

V kontextové nabídce

██ Program TrustPort DataShredder je plně integrován do kontextové nabídky, pomocí níž umožňuje
mazání souborů, adresářů nebo logických disků. Po nainstalování programu se položka TrustPort
DataShredder objevuje v kontextové nabídce v kterémkoliv správci souborů po kliknutí pravým
tlačítkem myši na soubor, adresář nebo logický disk.
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V případě práce s disky je položka navíc rozšířena o tři možnosti: Skartovat data na disku, Skartovat
volné místo a Skartovat celý disk (což je volba kombinující obě předchozí).

Pokud vyberete kliknutím pravým tlačítkem myši logický disk, případně více disků, a v kontextové
nabídce zvolíte kterýkoliv příkaz z položky TrustPort DataShredder, budete vždy vyzváni k potvrzení
Vašeho rozhodnutí. Předtím doporučujeme uzavřít všechny běžící aplikace, zabráníte tak případným
konfliktům během skartace. «

15.3

Skartování dat

██ O průběhu skartace dat informuje okno, viz níže. Ukazatel průběhu znázorňuje kolik procent
aktuálního souboru je již smazáno. Nad ukazatelem průběhu naleznete informace o aktuálním průchodu
(mazacím cyklu), celkovém počtu průchodů (mazacích cyklů) a velikosti skartovaného souboru. Celkový
počet průchodů odpovídá zvolené metodě skartace (viz Konfigurace).
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Většina operací, které program TrustPort DataShredder provádí, může být uživatelem přerušena. To se
provede pomocí tlačítka Storno.
Smazání jakéhokoliv souboru nebo složky musí být potvrzeno. Pro potvrzení se zobrazí následující
dialogové okno.

Pokud jste si naprosto jisti, že chcete nenávratně smazat všechny vybrané soubory nebo adresáře,
zvolte tlačítko Všechny, čímž zamezíte zobrazení potvrzovacího okna pro každý další soubor či adresář.
Tlačítkem Ne zabráníte skartaci aktuálního souboru nebo složky, proces skartace pak pokračuje s
následujícím souborem či adresářem. Má-li mazaný soubor nebo adresář nějaké atributy, zobrazí se
dialogové okno s upozorněním: Soubor '...' má atribut. Opravdu jej chcete skartovat?.
V případě, že je soubor určený pro skartaci současně používán nějakou jinou aplikací, objeví se
dialogové okno s tlačítky Přerušit, Zkusit znovu, Ignorovat a Ignorovat vše.
Po ukončení každého procesu skartace se zobrazí okno s informací o výsledku. «

15.4

Konzolová aplikace

██ Konzolová aplikace TrustPort DataShredder je určena pro pokročilé uživatele a síťové administrátory,
kteří potřebují spustit skartování z příkazové řádky Windows nebo z různých skriptů.
Konzolová aplikace je nainstalována do stejného adresáře jako grafická verze programu TrustPort
DataShredder. Spusťte příkazovou řádku systému (ve Windows 98 a Me je příkazová řádka také
nazývána MS-DOS prompt) výběrem položky "Start/Programy/Příslušenství/Příkazová řádka" a přejděte
do adresáře, kde je TrustPort DataShredder nainstalován, například "C:\Program Files\TrustPort
DataShredder\Bin". Po vložení jména programu a stisku klávesy Enter je zobrazena nápověda k
programu s popisem parametrů příkazové řádky, viz níže.
Program dshrcon.exe má následující syntaxi: dshrcon.exe [ parametry ] [ soubor | adresář ].
Jestliže nezadáte žádné parametry, jméno souboru nebo adresáře, pak program pouze zobrazí
nápovědu a ukončí se. Jako soubor nebo adresář je možné zadat jméno souboru nebo adresáře, který
chcete skartovat. Je možné použít i relativní cesty. Jako parametry pak můžete použít různé kombinace
následujících:
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Seznam parametrů:
Parametr

Význam

--help (-h)

Zobrazí nápovědu s přehledem dostupných parametrů. Po jejich zobrazení se
program ukončí.

--showmethods (-z)

Zobrazí seznam dostupných skartovacích metod. Po vypsání seznamu bude
program ukončen.

--yes (-y)

Potlačení zobrazování otázky na smazání souboru nebo adresáře. DataShredder
použije na všechny otázky odpověď Ano.

--version (-v)

Zobrazení čísla verze programu TrustPort DataShredder. Po zobrazení je program
ukončen.

--method (-m)

Tento parametr slouží pro určení, která skartovací metoda má být použita. Za
znakem rovnítka resp. jako následující parametr následuje jméno metody.
Podporované metody můžete zobrazit s použitím parametru --showmethods .
Příklad: dshrcon --method=usdod nebo dshrcon -m quick .
Tento parametr zapne vytváření souboru hlášení.

--genrep (-g)

--repfile (-r)

Určuje jméno souboru, který bude použit jako soubor hlášení. Za tímto
parametrem musí následovat cesta k souboru hlášení. Jestliže tato cesta nebyla
zadána, parametr bude ignorován.

--askrep (-p)

Před začátkem skartování bude vyžádáno zadání jména souboru hlášení.

--repover (-o)

Před každým začátkem skartování bude přepsán soubor hlášení. Tento parametr
je možné použít pouze společně s parametrem --genrep.

--inettemp (-i)

Smaže dočasné soubory internetu.

--cookies (-c)

Maže cookies.

--systemp (-s)

Skartuje systémové dočasné soubory.

--recbin (-b)

Skartace obsahu odpadkového koše.

--inethist (-n)

Smaže historii navštívených internetových stránek.

--dochist (-d)

Vymaže historii otevíraných dokumentů.

--runhist (-u)

Smaže historii spouštěných aplikací.

--all (-a)

Funguje jako kombinace parametrů --inettemp , --cookies , --systemp , --recbin ,
--inethist , --dochist a --runhist .

Po dokončení skartovací operace je zobrazeno hlášení s informacemi o množství skartovaných souborů a
adresářů.
Příklad použití:
dshrcon.exe --method=usdod3 --all - Skartuje s použitím metody U.S.DoD všechny dostupné
dočasné soubory, adresáře a historie.
dshrcon.exe --method=german c:\data\private.txt - Skartuje soubor c:\data\private.txt s
použitím metody German VSITR
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dshrcon.exe -m quick -g -r c:\report.rpt -o -a - Skartuje metodou QUICK všechny přístupné
dočasné soubory, adresáře a historie. Použije soubor hlášení c:\report.rpt, který bude před začátkem
skartování přepsán. «

15.5


DataShredder FAQ
██ Jak mohu skartovat disk pomocí DataShredderu? Jaké možnosti nabízí
DataShredder pro uživatele?
Spusťte libovolný správce souborů, např. Průzkumník Windows nebo Total Commander.
Vyberte diskovou jednotku, stiskněte pravé tlačítko myši a objeví se kontextová nabídka. Zde
je položka DataShredder a uvnitř této položky jsou tři možné akce: Skartovat data na disku,
Skartovat volný prostor a Skartovat celý disk (všechna data a volný prostor dohromady).



Mohu vybrat více souborů a skartovat je pomocí DataShredderu?
Ano, je to možné. Vyberte soubory v některém správci souborů (Průzkumník Windows, Total
Commander) a pravým kliknutím myši zobrazte kontextovou nabídku, z ní vyberte položku
DataShredder.



Co s již smazanými soubory? Mohu i tyto soubory skartovat?
Ano, je to možné. Pokud jsou soubory ještě v Koši, můžete použít možnost skartovat Koš
pomocí DataShredderu v záložce Skartovat nyní. Pokud jste již soubory z Koše smazali,
můžete použít možnost Skartovat volný prostor v kontextové nabídce položky DataShredder
na vybraném disku.



DataShredder používá několik metod skartování, která z nich je nejlepší?
Je těžké říci, která je nejlepší. První metoda je ze všech nejrychlejší, protože provádí pouze
1 skartovací cyklus, ale z bezpečnostního pohledu je ze všech metod nejhorší. Poslední
metoda je ze všech nejpomalejší, protože vždy provádí 35 skartovacích cyklů, ale z
bezpečnostního pohledu je ze všech nejlepší. Pro běžné soubory lze použít některou
z rychlých metod, pro soubory obsahující citlivé informace pak zase metodu s vysokým
počtem skartovacích cyklů, jako např. metodu Peter Gutmann. Ve výchozím nastavení je
použita metoda vyvinutá společností TrustPort, která používá 3 skartovací cykly.



Jako mohu bezpečně vymazat Koš nebo skartovat dočasné soubory?
Spusťte Uživatelské rozhraní z nabídky Start, případně z nabídky "Rychlé spuštění".
V rozhraní zvolte položku Skartovat nyní z rozbalovacího menu Nástroje.



Mohu bezpečně skartovat celý harddisk, kde mám současný operační systém?
Ano, je to možné, ale tento software používá ke své práci služby Windows a proto toto není
bezpečná situace. Tento software Vám negarantuje, že takový harddisk bude kompletně
skartován v pořádku. Pro tyto účely Vám TrustPort, a.s. nabízí program TrustPort
DiscShredder, který bezpečně skartuje Váš harddisk.



Jak mohu získat nejnovější verzi DataShredderu?
Navštivte naše webové stránky. «
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16 Disk Protection
16.1

O produktu

██ TrustPort Disk Protection umožňuje vytvořit nový virtuální disk Ve Vašem počítači. Práce s tímto
virtuálním diskem je stejná jako s kterýmkoliv jiným diskem. Veškerá data jsou při zápisu automaticky
on-line (transparentně) zašifrovaná. Při čtení nebo kopírování jsou na pozadí bez účasti uživatele
rozšifrovaná. Transparentní šifrování pracuje automaticky, bez zásahu uživatele. V případě zhroucení
operačního systém nebo výpadku napájení nemůže dojít k úniku dat, poněvadž všechna data jsou
nepřetržitě šifrována v diskovém obrazu.














Transparentní šifrování dat.
Snadno použitelný, stačí pouze vytvořit diskový obraz a připojit ho do systému.
Silné šifrovací algoritmy odpovídající mezinárodním normám.
Možnost uložení souboru diskového obrazu kdekoliv na pevném disku, na síti nebo
výměnném médiu.
Diskové obrazy umístněné na síti mohou být sdíleny více uživateli. Avšak pouze uživatel,
který připojil obraz jako první, může rozhodnout, zda obraz bude připojen v režimu pro
čtení i zápis, anebo jen pro čtení. Pokud rozhodne o připojení v režimu pro čtení i zápis,
potom ostatní uživatelé k tomuto obrazu nemají přístup. Jinak všichni uživatelé mohou k
připojenému diskovému obrazu přistupovat pouze v režimu čtení.
Soubory diskových obrazů mohou být automaticky připojovány při startu Windows a
automaticky odpojovány po uplynutí určené časové doby, pokud počítač přejde do režimu
spánku nebo stisknutím speciální volitelné kombinace kláves.
Disk Protection si pamatuje připojované obrazy a použité parametry připojení v seznamu
naposledy použitých obrazů a tím umožní rychlý výběr a připojení těchto obrazů. K
dispozici je také interaktivní správa těchto obrazů.
Lze využít funkci vyhledávání souborů diskových obrazů Disk Protection na místních discích,
výměnných médiích nebo i na síti.
TrustPort Disk Protection při vytváření nového diskového obrazu automaticky vybere
nejvhodnější souborový systém podle požadované velikosti obrazu. Použitelné systémy
souborů jsou FAT 12, FAT16 and FAT32.
Poskytuje možnost vytvoření dalších uživatelských účtů v každém souboru diskového
obrazu, čehož lze využít i pro sdílení dat.
Obsahuje aplikaci pro kontrolu a opravu poškozených dat. «

16.2

V kontextové nabídce

██ Aplikace TrustPort Disk Protection je propojena se systémovou kontextovou nabídkou, ta se zobrazí
po stisknutí pravého tlačítka myši na souboru diskového obrazu nebo připojeném virtuálním disku. Zde
je k dispozici položka Připojit nebo Odpojit, podle toho, zda je disk aktuálně připojen nebo odpojen.
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Po stisknutí pravého tlačítka myši na souboru diskového obrazu a vybrání položky Vlastnosti se zobrazí
okno se záložkami vlastností. Zde je záložka Disk Protection, zobrazující následující okno:

V tomto okně se zobrazí informace o souboru diskového obrazu se všemi dostupnými detaily:











číslo verze souboru diskového obrazu,
šifrovací algoritmus, který byl určen v okamžiku vytváření diskového obrazu,
délka šifrovacího klíče, která závisí na zvoleném šifrovacím algoritmu,
souborový systém použitý pro tento diskový obraz, který závisí na zvolené velikosti souboru
diskového obrazu. Soubory s délkou menší než 8 MB používají systém FAT12, soubory o
velikosti menší nebo rovné 256 MB souborový systém FAT16 a soubory do 32 GB pak
systém FAT32,
velikost alokační jednotky, která závisí na použitém souborovém systému a zvolené velikosti
souboru diskového obrazu,
aktuální limit, což je momentální velikost souboru diskového obrazu v megabajtech. Tato
velikost může být v případě potřeby zvětšena s pomocí programu Editor diskových
obrazů,
maximální limit je maximální možná velikost, na kterou může být soubor diskového obrazu
zvětšen,
stav zachycuje aktuální stav diskového obrazu (odpojen nebo připojen).

Na spodním okraji okna se nachází tlačítko Upravit obraz. Po stisknutí se spustí Editor diskových
obrazů a vybraný soubor diskového obrazu bude automaticky otevřen pro úpravy. «

16.3

Rychlé spuštění

██ Tato aplikace běžící v oznamovací oblasti Windows dovoluje jednoduše spustit nejpoužívanější funkce
TrustPort Disk Protection. Umožňuje vytvořit nový šifrovaný disk nebo připojovat a odpojovat obrazy.
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Rychlé spuštění je automaticky nastartováno v okamžiku přihlašování uživatele do systému Windows.
Rychlé spuštění Disk Protection dokáže také použít klasické zástupce systému Windows umístěné v
podadresáři Shortcuts/DiskProtection instalačního adresáře Disk Protection (například "C:\Program
Files\TrustPort Disk Protection\Shortcuts\DiskProtection"). Můžete sem vložit například zástupce na
Vámi často používané příkazy nebo vytvořit zástupce pro různé varianty spouštění programu TDisk.exe
apod. «

16.4

Parametry příkazové řádky

██ Disk Protection používá parametry příkazové řádky k určení operace, která se má provést. Jestliže
spustíte program TDisk.exe bez parametrů, Disk Protection předpokládá žádost o připojení diskového
obrazu a spustí Průvodce připojením.

Podrobný popis parametrů:
Každý příkaz a přepínač musí být uvozen znakem přepínače, kterým je pomlčka '-' nebo znak lomítka '/'.
Seznam všech parametrů příkazové řádky, které program TDisk.exe podporuje:
-m

Připojení diskového obrazu prostřednictvím Průvodce připojením,
-ro

připojení obrazu pouze pro čtení,

-am

zařazení diskového obrazu do seznamu automaticky
připojovaných diskových obrazů,

-am-

odstranění diskového obrazu ze seznamu automaticky
připojovaných diskových obrazů,

-d

zamezení možnosti změny parametrů připojení s výjimkou
přihlašovacích údajů,

-ua=jméno

zadané uživatelské jméno bude použito místo jména
uživatelského účtu přihlášeného do Windows,

-unrs

speciální parametr, který říká programu TDisk.exe aby
odstranil sama sebe ze seznamu automaticky spouštěných
aplikací po startu Windows (používá se při instalaci),
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písmeno:

určení písmeno, které má být připojenému disku přiřazeno,

soubor

jméno souboru s diskovým obrazem, který má být připojen do
systému.
TDisk.exe -m -am -d -ua=pavel q: "c:\Program Files\TrustPort
Disk Protection\Images\image000.tdi"

-q

Rychlé připojení diskového obrazu do systému,
-ro

připojení obrazu pouze pro čtení,

-am

zařazení diskového obrazu do seznamu automaticky
připojovaných diskových obrazů,

-am-

odstranění diskového obrazu ze seznamu automaticky
připojovaných diskových obrazů,

-d

zamezení možnosti změny parametrů připojení s výjimkou
přihlašovacích údajů,

-ua=jméno

zadané uživatelské jméno bude použito místo jména
uživatelského účtu přihlášeného do Windows,

písmeno:

určení písmeno, které má být připojenému disku přiřazeno,

soubor

jméno souboru s diskovým obrazem, který má být připojen do
systému.
TDisk.exe -q -ro -d -ua=pavel q: "c:\Program Files\TrustPort
Disk Protection\Images\image000.tdi"

-u

Odpojení disku, resp. diskového obrazu ze systému,
soubor

specifikace jména souboru včetně plné cesty, který je
obrazem připojeného disku NEBO

písmeno:

určení písmena disku, který má být odpojen NEBO

-all

odpojení všech aktuálně připojených virtuálních disků Disk
Protection.
TDisk.exe -u q:

-c

Vytvoření nového diskového obrazu,
-am

zařazení diskového obrazu do seznamu automaticky
připojovaných diskových obrazů,

-im

po dokončení vytváření diskového obrazu ho ihned připojit do
systému,

-f

automatické předvyplnění parametrů,

-alg=

změna šifrovacího algoritmu, který bude použit pro nově
vytvořený diskový obraz,
cast

algoritmus CAST 128,

rijn

algoritmus AES (Rijndael)

-d

zamezení možnosti změny parametrů vytvoření s výjimkou
přihlašovacích údajů,

-ua=jméno

zadané uživatelské jméno bude použito místo jména
uživatelského účtu přihlášeného do Windows,

-is=velikost

velikost nového obrazu v megabytech (aktuální velikost),

-unrs

speciální parametr, který říká programu TDisk.exe aby
odstranil sama sebe ze seznamu automaticky spouštěných
aplikací po startu Windows (používá se při instalaci),

-inst

modifikace chování automatického předvyplnění parametrů
použitý při instalaci Disk Protection,

soubor

specifikace jména nového souboru diskového obrazu včetně
plné cesty.
TDisk.exe -c -am -im -f -alg=cast -ua=pavel -is=512
"c:\Program Files\TrustPort Disk
Protection\Images\image000.tdi"
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-e

Úpravy souboru diskového obrazu (správa uživatelů, zvětšování limitu atd.),
file

specifikace jména souboru včetně plné cesty, který má být
editován.
TDisk.exe -e "c:\Program Files\TrustPort Disk
Protection\Images\image000.tdi"

-r

Registrovat ovladač Disk Protection, spuštění administrátorské utility, která provede registraci
šifrovacího ovladače do systému Windows,
-u

odregistrace ovladače ze systému Windows.
TDisk.exe -r -u

--man

Otevření uživatelské příručky programu Disk Protection,
stránka

jméno stránky (například faq.htm), která má být otevřena.
Jestliže tento parametr nebyl specifikován, Disk Protection
otevře uživatelskou příručku na stránce s obsahem.
TDisk.exe --man news.htm

-?

Zobrazení okna s rychlou nápovědou o parametrech příkazové řádky. «

16.5

Klávesové zkratky

██ Editor diskových obrazů
Klávesová zkratka

Význam

Ctrl + N

Vytvořit nový diskový obraz.

Ctrl + O

Otevřít soubor diskového obrazu pro úpravy.

Ctrl + L

Zavřít aktuálně otevřený diskový obraz.

Ctrl + M

Připojit disk do systému.

Ctrl + U

Odpojit disk ze systému.

Ctrl + S

Změnit velikost limitu diskového obrazu.

Alt + Enter

Zobrazit vlastnosti obrazu.

Ctrl + Ins

Vytvořit uživatelský účet.

Shift + Del

Smazat vybrané uživatelské účty.

F2

Přejmenovat vybraný uživatelský účet.

Ctrl + E

Nastavit heslo pro vybraný uživatelský účet.

Ctrl + T

Změnit typ uživatelského účtu.

Ctrl + P

Změnit heslo autentizovaného uživatelského účtu.

F1

Otevřít uživatelskou příručku na stránce s obsahem.

Alt + F1

Zobrazit okno s informacemi o produktu.

Shift + F1

Zobrazit informace o aktuálním licenčním klíči.

██ Správce připojení
Klávesová zkratka

Význam

Ins

Přidat nový obraz do seznamu automaticky připojovaných nebo naposledy
připojených obrazů.
Vymazat vybraný obraz ze seznamu automaticky připojovaných nebo naposledy
použitých obrazů.
Posunout vybraný obraz vzhůru v seznamu automaticky připojovaných nebo
naposledy použitých obrazů.

Del
Shift + Up
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Shift + Down
F1

16.6

Posunout vybraný obraz dolů v seznamu automaticky připojovaných nebo
naposledy použitých obrazů.
Zobrazit nápovědu.

Vytvoření diskového obrazu

██ Průvodce vytvořením nového diskového obrazu je aplikace, která Vám pomůže vytvořit nový soubor
obrazu virtuálního disku v několika krocích. Tyto diskové obrazy jsou obyčejné soubory uložené na
pevném disku počítače, na kterémkoli výměnném médiu (například USB disk nebo disketa ZIP), anebo
například i jako obrazy určené pouze ke čtení na disku CD-ROM. Nově vytvořené diskové obrazy budou
Průvodcem automaticky připojeny v okamžiku úspěšného ukončení tohoto Průvodce.

Průvodce může být spuštěn z nabídky Start, s použitím Rychlého spouštění Disk Protection,
případně prostřednictvím parametrů příkazové řádky programu TDisk.exe. «

16.6.1

Možnosti vytvoření diskového obrazu

██ Na této stránce je nutné určit jméno souboru diskového obrazu, který bude vytvořen. Tento soubor
může být umístěn kdekoliv na lokálním pevném disku či výměnném médiu, případně i síťovém disku, s
kapacitou alespoň 5 MB, kam má aktuálně přihlášený uživatel Windows práva zápisu.

Průvodce přednastaví velikost obrazu (256 MB nebo 64 MB), ale lze ji změnit v políčku Velikost limitu.
Existují pouze tři omezení:
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 Nelze vytvořit větší soubor diskového obrazu, než je velikost volného místa na cílovém
médiu,

 Disk Protection nedokáže vytvořit soubor větší než je omezení velikosti pro vybraný

souborový systém, který bude pro vytvářený obraz virtuálního disku použit. Disk
Protection interně vybere nejvhodnější systém souborů podle velikosti virtuálního disku,
kterou jste nastavili. Podporovány jsou tři systémy souborů - FAT12, FAT16 a FAT32.
Maximální možná velikost virtuálního disku je tedy 32 GB, což je omezení nejvýkonnějšího
z nich - FAT32.
 Není možné vytvořit obraz disku větší než 4095 MB na cílovém médiu, které používá některý
ze souborových systémů FAT, protože maximální velikost souboru na těchto systémech je
omezena na 4 GB, což je přibližně oněch 4095 MB. Toto poslední omezení však neplatí na
médiích, které požívají souborový systém NTFS, kde není problém vytvořit soubor větší
než 4 GB.
Pro podrobnější popis si přečtěte kapitolu Nastavení limitu obrazu.

Dále je možné vybrat šifrovací algoritmus, který bude nový virtuální disk používat. Není možné změnit
šifrovací algoritmus pro již vytvořený soubor diskového obrazu, takže v tomto okamžiku máte jedinou
možnost jak ho nastavit. Na výběr jsou dva podporované: AES (Rijndael) a CAST128. Implicitní volba je
AES (Rijndael).
Posledním nastavením je možnost zařadit nově vytvořený soubor diskového obrazu do seznamu
automaticky připojovaných obrazů v okamžiku přihlášení uživatele do systému Windows. Po zaškrtnutí
volby Připojit při startu systému Průvodce vytvořený soubor sám přidá do seznamu automatických
připojení. Je samozřejmě možné přidat jakýkoliv soubor diskového obrazu do tohoto seznamu později
prostřednictvím správy automatických připojení. «

16.6.2

Vytvoření účtu administrátora

██ Tento krok je zaměřen na vytvoření uživatelského účtu s administrátorskými právy v souboru
diskového obrazu. Zadané autentizační údaje mohou být poté použity pro úpravy souboru i pro jeho
připojení do systému. Uživatelské jméno je předvyplněno podle jména Vašeho uživatelského účtu v
systému Windows. Toto jméno lze změnit, zadané jméno ale může obsahovat pouze alfanumerické
znaky a nerozlišují se malá a velká písmena.

Do příslušných políček zadejte heslo.
Je velmi důležité použít dostatečně silné heslo. Lze zadat i prázdné heslo, je ale důrazně
doporučeno použít jako heslo kombinaci malých i velkých písmen a číslic v délce
minimálně 8 znaků. «
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16.6.3

Vytváření nového obrazu

██ Prvním krokem při vytváření nového diskového obrazu je sběr náhodných dat pro generování
šifrovacího klíče. Pohybujte kurzorem myši nad sbíracím oknem nebo mačkejte tlačítka na myši či
klávesnici.

Po ukončení sběru náhodných dat program TrustPort Disk Protection spustí proces vytváření nového
souboru diskového obrazu, který můžete přerušit stisknutím tlačítka Storno nebo klávesou Esc.

Proces vytváření, formátování a šifrování nového diskového obrazu může chvíli trvat. Čas potřebný na
tuto operaci závisí na velikosti souboru obrazu, formátovací metodě, použitém souborovém systému a
rychlosti zařízení, kde je soubor vytvářen. «

16.6.4

Dokončení Průvodce vytvořením nového obrazu

██ Po úspěšném dokončení je na cílovém disku vytvořen nový soubor obrazu virtuálního disku, který je
připraven k použití.
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Na poslední stránce se zobrazí souhrn informací o vytvářeném obrazu, jako je jméno nového souboru,
jméno administrátorského účtu, velikosti limitu, zvolený šifrovací algoritmus atd. Po kliknutí na
Dokončit je obraz připojen a okno průvodce uzavřeno. Jestliže se vyskytne chyba v průběhu
připojování virtuálního disku, program zobrazí chybovou zprávu. Pokud stisknete klávesu Esc nebo
průvodce zavřete křížkem v pravém horním rohu okna, pak Disk Protection nově vytvořený soubor
virtuálního disku nepřipojí do systému.
Celkový počet dostupných písmen je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici
žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede a
uživateli bude zobrazena varovná zpráva. «

16.7

Průvodce připojením

██ Průvodce připojením umožňuje jednoduché připojení virtuálního disku do systému v několika krocích.
Předpokládá se, že již máte nějaký soubor diskového obrazu vytvořen, viz Průvodce vytvořením
diskového obrazu. Aplikaci Průvodce připojením je možné spustit několika způsoby. Prvním z nich je
dvojklik na soubor diskového obrazu, druhým je spuštění aplikace TDisk.exe buď bez parametrů, nebo
s parametrem –m, viz parametry příkazové řádky. Je možné připojit obraz virtuálního disku
umístěného na lokálním pevném disku počítače, na síti, CD-ROM, USB flash disku atd. «

16.7.1

Parametry připojení

██ Jestliže nezadáte jméno souboru diskového obrazu jako parametr příkazové řádky, pak budete
muset napsat jméno tohoto souboru do políčka Umístění nebo použít tlačítko pro vyhledání. Dále je
možné zvolit písmeno, které bude použito pro připojení virtuálního disku. To se vybere ze seznamu
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dostupných písmen, anebo lze ponechat volbu Automaticky, která znamená, že bude vybráno první
volné písmeno.

Přístup pouze pro čtení znamená, že disk bude připojen jen pro čtecí operace, bez ohledu na
uživatelská práva definovaná uživatelským účtem. Volba Připojit při startu systému zařadí
připojovaný obraz do seznamu automaticky připojovaných virtuálních disků v průběhu přihlášení
uživatele do systému Windows.
Celkový počet dostupných přípojných bodů (písmen) je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už
není k dispozici žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace
se neprovede. «

16.7.2

Autentizace

██ Na této stránce se zadává uživatelské jméno a heslo platné pro vybraný soubor diskového obrazu.
Uživatelské jméno může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nerozlišuje malá a velká písmena. «

16.7.3

Dokončení Průvodce připojením

██ Na této stránce je možné zkontrolovat nastavené parametry připojení. Stiskem tlačítka Dokončit se
provede připojení virtuálního disku a v systému Windows se objeví nová disková jednotka. V případě, že
připojovací operace z nějakého důvodu selže, program Disk Protection zobrazí chybovou zprávu a
uživatel může zkontrolovat a případně změnit zadané parametry.
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Celkový počet dostupných písmen je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici
žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede a
uživateli bude zobrazena varovná zpráva.
Připojovaný obraz nesmí být komprimován, nebo šifrován souborovým systémem NTFS.
Pokud Disk Protection zjistí komprimaci připojovaného obrazu, automaticky jej
dekomprimuje.

Je-li však soubor obrazu šifrován pomocí EFS, potom Disk Protection zobrazí varování a
připojování bude zrušeno. V takovém případě musíte soubor odšifrovat samostatně s
použitím prostředků operačního systému. «

16.8

Rychlé připojení obrazu

██ Tato aplikace umožňuje rychle a jednoduše připojit soubor obrazu virtuálního disku do systému.
Předpokládá se, že máte již takový soubor vytvořen, viz Průvodce vytvořením nového obrazu.
Rychlé připojení obrazu je možné spustit buď ze systémové kontextové nabídky po stisku pravého
tlačítka myši na souboru s obrazem virtuálního disku a výběru položky Připojit, z aplikace Rychlé
spuštění Disk Protection, anebo prostřednictvím parametrů příkazové řádky. Je možné připojit
obraz virtuálního disku umístěného na lokálním pevném disku počítače, CD-ROM, USB flash disku,
síťovém disku atd.
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Je potřeba vyplnit uživatelské jméno a heslo pro připojení, potvrdit tlačítkem OK, a poté bude
provedeno připojení virtuálního disku. V systému Windows se objeví nová disková jednotka. V případě,
že připojovací operace z nějakého důvodu selže, program Disk Protection zobrazí chybovou zprávu a
uživatel může zkontrolovat zadané parametry.
Celkový počet dostupných písmen je omezen na 26 (A-Z). Jestliže už není k dispozici
žádné volné písmeno pro připojení virtuálního disku, připojovací operace se neprovede.
Připojovaný obraz nesmí být komprimován, nebo šifrován souborovým systémem NTFS.
Pokud Disk Protection zjistí komprimaci připojovaného obrazu, automaticky jej
dekomprimuje.

Je-li však soubor obrazu šifrován pomocí EFS, potom Disk Protection zobrazí varování a
připojování bude zrušeno. V takovém případě musíte soubor odšifrovat samostatně s
použitím prostředků operačního systému. «

16.8.1

Možnosti rychlého připojení

██ V tomto dialogovém okně je možné vybrat ze seznamu písmeno připojení. Další volbou je možnost
Jen pro čtení. Po jejím vybrání bude připojovaný obraz přístupný pouze pro čtení. Zaškrtnutím volby
Připojit při startu bude vybraný obraz přidán do seznamu automaticky připojovaných obrazů a naopak
jejím odškrtnutím bude z tohoto seznamu odebrán. «
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16.9


Disk Protection FAQ
██ Chci přidat nový uživatelský účet, smazat uživatele, přejmenovat uživatele,
nastavit uživatelské heslo, změnit typ účtu ale tuto funkci není možné vyvolat. Co je
špatně?
Tato situace může nastat z několika důvodů. Potřebujete administrátorská práva. Jestliže jste
pouze obyčejný uživatel nebo uživatel s právy pouze pro čtení, pak k dané akci nemáte
oprávnění. Druhým důvodem může být stav souboru diskového obrazu. Jestliže je tento
soubor aktuálně připojen do systému, což je signalizováno červeným indikátorem ve
stavovém řádku, pak není možné provádět žádnou ze zmiňovaných akcí.



Mám účet s administrátorskými právy, ale přesto není možné vytvořit nový
uživatelský účet. Při pokusu o jeho vytvoření Disk Protection zobrazuje zprávu, že
není místo pro provedení požadované operace, přestože na disku volné místo je. Co
je špatně?
Prověřte počet uživatelských účtů. Jejich celkový počet je omezen na 20.



Není možné naformátovat připojený virtuální disk s použitím nástrojů systému
Windows. Když uzavřu formátovací aplikaci, Disk Protection nemůže přistupovat k
připojenému disku.
Tato verze Disk Protection nepodporuje formátování s použitím externích formátovacích
nástrojů. Systém Windows během pokusu o formátování tohoto virtuálního disku ho v
průběhu formátovací operace uzamkl. Pro vyřešení této situace je nezbytné virtuální disk
odpojit a znovu připojit. Jestliže potřebujete provést zformátování diskového obrazu, použijte
program CheckImage z instalačního adresáře (…\TrustPort\DiskProtection\bin\tdcheck.exe),
přepněte ho do rozšířeného režimu, otevřete soubor diskového obrazu a použijte položku
Zformátovat obraz z menu Soubor.



Vytvořím nový diskový obraz, nezvolím Připojit při startu, ale přesto je nový obraz
po vytvoření připojen do systému.
Nově vytvořený obraz je vždy připojen do systému po svém vytvoření. Chcete-li toto chování
změnit, musíte manuálně změnit parametry Průvodce připojením. K tomu potřebujete
základní znalosti XML souborů. Najděte a otevřete tpdptray.xml soubor v instalačním adresáři
Disk Protection, podadresář Shortcuts\DiskProtection a v něm položku TPT_ITEM změňte
id="3099". Touto položkou změníte spouštěcí parametr. Položka Připojit při startu znamená,
že obraz bude automaticky připojen při příštím startu Windows.



Používám Windows XP a nemohu připojit diskový obraz, přestože v systému ještě
jsou volná písmena pro připojení. Proč?
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Možná jste vy, anebo někdo jiný využil možnosti přepínání uživatelů Windows XP a některý z
těchto uživatelů má již připojen nějaký virtuální disk na písmeno, které se Vám jeví jako
volné. Ve skutečnosti je však již obsazené.



Ačkoliv jsem zadal správné uživatelské jméno i heslo, Disk Protection mě
informoval o tom, že daný obraz je již v systému připojen. Jak je to možné?
Používám Windows XP.
Nějaký jiný přihlášený uživatel tento diskový obraz připojil před Vámi. Do systému je možné
připojit každý diskový obraz pouze jednou, proto Vám Disk Protection odmítl tento soubor
připojit.



Připojil jsem virtuální disk s pomocí Průvodce připojením, a přestože průvodce
uváděl způsob připojení pro čtení i zápis, nemohu na připojený disk zapisovat.
Proč?
Jde o problém uživatelských práv. Váš uživatelský účet má práva k tomuto diskovému obrazu
pouze pro čtení, takže ačkoliv byl disk připojen pro čtení i zápis, Vy z něj můžete pouze číst.
Pro právo zápisu potřebujete oprávnění standardního uživatele nebo administrátora.



Nemohu zapsat do připojeného disku, přestože jsem tento disk vytvořil, a tudíž
mám k němu administrátorská práva. Co se stalo?
Tato situace může mít tři různé příčiny. Zkontrolujte, že máte v tomto okamžiku práva zápisu
do adresáře, kde je soubor diskového obrazu uložen. Ověřte, že Váš účet k danému
diskovému obrazu má právě v tomto okamžiku potřebná práva. Jiný administrátor mohl
změnit Váš uživatelský účet. Prověřte licenci, zda nevypršela její platnost. V takovém případě
Disk Protection dovoluje připojení všech diskových obrazů jen pro čtení.



Nemohu si vzpomenout na své administrátorské heslo. Co teď?
Jestliže pro daný soubor diskového obrazu existuje jiný účet s administrátorskými právy, je
možné situaci zachránit a využít tento účet ke změně Vašeho hesla. V opačném případě ani
výrobce programu nemůže bez znalosti hesla přečíst data ze zašifrovaného disku. Je
nezbytné si vždy správně zapamatovat hesla!



Změnil jsem poslední administrátorský účet na účet jen pro čtení. Avšak potřebuji
provést nějakou administrační akci. Co mohu dělat?
Jestliže úplně smažete anebo jen změníte typ i posledního administrátorského účtu, pak se
diskový obraz stane needitovatelným. Nebude tedy možné vytvářet nové uživatelské účty,
měnit typy účtů, zvyšovat limit atd. Poslední možností je vytvořit nový soubor diskového
obrazu a všechna data do něho zkopírovat.



Nemohu zvětšit limit souboru diskového obrazu. Proč?
Prověřte, jestli tento soubor není právě připojen do systému. Jestliže je, odpojte jej a zkuste
operaci znovu. V případě, že není, zobrazte vlastnosti diskového obrazu a zkontrolujte, zda je
ještě k dispozici nějaká nevyužitá rezerva (hodnota maximálního limitu je větší než aktuální
limit). Pokud není, pak velikost obrazu již není možné zvětšit. Poslední možností je vytvořit
nový soubor diskového obrazu a všechna data do něho zkopírovat.



Chci vytvořit nový diskový obraz, ale Průvodce vytvořením nového diskového
obrazu nedovoluje vytvořit obraz větší než 4095 MB přestože na cílovém disku je
dostatek volného místa i pro větší soubor. Co se stalo?
Pravděpodobně jste narazili na omezení souborového systému FAT. Cílový disk, kde má být
nový soubor diskového obrazu uložen používá souborový systém FAT nebo FAT32. Jedním z
omezení tohoto systému souborů je to, že není možné vytvořit soubor větší než 4 GB (což je
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přibližně 4095 MB). Jestliže potřebujete vytvořit větší diskový obraz, musíte ho vytvářet na
disku, který používá souborový systém NTFS. «

17 CheckImage
17.1

O produktu

██ Program CheckImage je výkonnou utilitou pro kontrolu souborů obrazů virtuálních disků a opravu
případných chyb, které mohou nastat například v okamžiku nesprávného vypnutí počítače. Jestliže
objevíte nějaký problém v souboru diskového obrazu, je doporučeno prověřit ho s použitím programu
CheckImage. Zároveň je doporučeno zkontrolovat všechny připojené diskové obrazy programem
CheckImage po každém nekorektním ukončení operačního systému.
Není možné kontrolovat soubor diskového obrazu, který je právě připojen do systému
nebo upravován pomocí jiných utilit (například Editor diskových obrazů). Je nutné ho
nejprve odpojit resp. zavřít soubor v Editoru diskových obrazů.

 CheckImage používá dvou různých úrovní složitosti uživatelského rozhraní a funkcionality,






které ho činí jednoduchým na používání a zároveň výkonným nástrojem na prověřování a
opravu chyb.
CheckImage je schopen najít chyby a automaticky pro ně vybrat odpovídající řešení.
Dovoluje změnit způsob řešení pro každý poškozený objekt.
Je možné vybrat tabulku FAT podle které budou chyby opravovány.
Lze zformátovat celý soubor diskového obrazu s použitím CheckImage.
Program CheckImage zaznamená protokol o všech opravách do zvláštního souboru. «

17.2

Popis chyb a jejich opravy

██ Tato stránka obsahuje informace o jednotlivých typech chyb.
Názvy chyb zobrazené v CheckImage ve sloupci Chyba:

 Překřížené
Popis:
Každý soubor (a adresář) se skládá z více clusterů (celý diskový obraz je rozdělen do
clusterů, jejichž velikost je stanovena při formátování), které nejsou v diskovém obrazu
vždy přímo v řadě za sebou. Každý cluster takového souboru má svoje jedinečné číslo.
V tabulce FAT je pro každý cluster odkaz na další cluster, v němž soubor pokračuje (pro
poslední cluster je tam místo toho značka, že zde nachází konec souboru). Clustery
jednoho souboru tímto způsobem tvoří řetěz.
Ale když nastane v tabulce FAT chyba a odkaz z jednoho takového článku řetězu
ukazuje na úplně jiný soubor, předchozí pokračování tohoto řetězu se ztratí a takový
řetěz (= soubor) se napojí na cizí řetěz. Pak mají dva různé soubory společný konec (a
jistou část dat na konci souborů). Tato situace může také snadno nastat u více souborů
najednou (vytvoří skupinu propojených souborů). Je velmi těžké zjistit, kterému
souboru patřil společný konec původně.
Jedno vodítko v tomto problému je informace o délce souboru, uložená v položce
rodičovského adresáře, která logicky nebyla ovlivněná chybou v tabulce FAT. Když
soubor "ukradne" konec z jiného souboru, je možné, že tento nový konec nemá stejnou
délku řetězu jako původní konec. V tomto případě neodpovídá délka souboru (uložená
v rodičovském adresáři) skutečné délce řetězu. Na druhou stranu pokud mají tyto dvě
délky stejnou hodnotu, je velmi pravděpodobné, že tomuto souboru společný konec
opravdu patří a ostatní soubory se na něj napojily.
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Řešení:
Pokud je překřížený objekt adresář, nelze ho nijak opravit a musí být smazán.
Překřížený soubor je standardně nastaven tak, aby byl smazán. Jenom pokud je ve
skupině překřížených souborů pouze jeden soubor se správnou délkou řetězu, je tento
soubor nastaven, aby byl opraven. U překříženého souboru nelze vybrat metodu
Nedělat nic.
Je možné opravit více souborů ze skupiny překřížených souborů. Opravování pak
probíhá podle nastavené priority. Soubor s nejvyšší prioritou zabere celý řetěz včetně
společné části, další pak postupně zabírají tolik svého řetězu, jak je jen možné (zabírají
svůj řetěz dokud nenarazí na společnou část řetězu, kterou před tím zabral jiný
soubor). Toto se vztahuje na metody Opravit a Opravit (prodloužit). U metody Opravit
(zkrátit) soubor zabírá svůj řetěz dokud nedosáhne velikosti poznačené v rodičovském
adresáři.

 Příliš dlouhé
Popis:
Řetěz tohoto souboru (viz první odstavec v popisu chyby "Překřížené") je příliš dlouhý.
Jeho velikost je větší než velikost tohoto souboru zaznamenaná v jeho rodičovském
adresáři. Délka řetězu tohoto souboru je vypsaná v závorkách vedle jména této chyby.
Řešení:
Existují dvě možnosti, jak opravit tuto chybu:
Opravit (zkrátit) : tato metoda zkrátí řetěz souboru, tak aby odpovídal velikosti určené
v rodičovském adresáři.
Opravit (prodloužit) : na druhou stranu když zvolíte tuto metodu, velikost souboru v
rodičovském adresáři bude zvětšena na délku řetězu.

 Příliš krátké
Popis:
Řetěz tohoto souboru (viz první odstavec v popisu chyby "Překřížené") je příliš krátký.
Jeho velikost je menší než velikost tohoto souboru zaznamenaná v jeho rodičovském
adresáři. Délka řetězu tohoto souboru je vypsaná v závorkách vedle jména této chyby.
Řešení:
Jediný způsob, jak opravit tuto chybu, je změnit velikost tohoto souboru v rodičovském
adresáři, aby byla v souladu s délkou řetězu, čímž se celý soubor zkrátí. Nelze
prodloužit řetěz, protože nevíme, kde by měl pokračovat (jednotlivé články řetězu
(clustery) nejsou na disku seřazeny za sebou). K poslednímu clusteru řetězu totiž
neexistuje odkaz na další cluster.

 Příliš dlouhá cesta
Popis:
Celá cesta k tomuto souboru (adresáři) je delší než 255 znaků, což není v operačním
systému Windows dovoleno. Jsou dva způsoby, jak se to mohlo stát:
1. Chyba je v nějakém nadřazeném adresáři, což způsobilo, že tento adresář obsahuje
mnoho souborů a adresářů s nečitelnými jmény a obrovskými velikostmi. Tyto soubory
(včetně toho souboru s chybou "Příliš dlouhé jméno") s největší pravděpodobností
nikdy neexistovaly, chyba je jenom v onom adresáři.
2. Tento soubor (nebo adresář) je skutečně platný, ale cesta k tomuto souboru byla
prodloužena přes limit poté, co byl tento soubor vytvořen. Možná byl některý
nadřazený adresář přejmenován nebo přesunut do adresáře s delší cestou.
Řešení:
1. případ: Není žádný důvod tento soubor opravovat. Měl by se buď smazat celý vadný
adresář, nebo celý jeho chybný obsah, pokud kromě toho ještě obsahuje nějaké platné
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soubory.
2. případ: Pokud chcete zachránit tento soubor, musíte změnit metodu u něj na
Nedělat nic (jinak bude při opravování smazán). Po opravě musíte zkrátit cestu k
tomuto souboru ručně (nelze ale přejmenovat tento soubor přímo). Pokud je to
adresář, všechen jeho případný obsah bude smazán, i když nastavíte jeho
metodu na "Nedělat nic", při opravování tohoto diskového obrazu (obsah
takového adresáře se ani v tomto programu nezobrazuje). Pokud chcete
zachránit jeho obsah, musíte zkrátit cestu k tomuto adresáři předtím, než necháte
opravit tento diskový obraz.

 Vlastní dlouhé jméno
Popis:
V souborovém systému FAT, který program Disk Protection používá ve svých souborech
obrazů virtuálních disků, má každý soubor od dob MS-DOSu své jméno ve formátu 8.3
(8 znaků pro jméno souboru a 3 znaky pro jeho příponu). Operační systém Windows
přidal do tohoto souborového systému dlouhá jména. Ovšem tato dlouhá jména jsou
uložena odděleně, aby se udržela kompatibilita se starým systémem. Takže se může
stát, že je dlouhé jméno poškozené, zatímco odpovídající krátké jméno je v pořádku.
Což je případ této chyby. Co zvládl CheckImage přečíst z poškozeného dlouhého jména
je jméno souboru, které je vypsané v seznamu chyb.
Řešení:
Můžete samozřejmě smazat celý soubor. Můžete také s touto chybou nedělat nic, ale je
možné, že pak nepůjde tento soubor číst nebo modifikovat při normálním používání.
Pokud zvolíte opravit tuto chybu, vadné dlouhé jméno bude smazáno, takže zůstane
jen to krátké. Poté co připojíte virtuální disk z tohoto obrazu, můžete ručně tento
poškozený soubor znovu přejmenovat na jeho dlouhé jméno.

 Neplatné číslo ve FAT
Popis:
Jeden cluster z řetězu tohoto souboru má neplatný odkaz na další cluster, v němž by
měl tento soubor pokračovat. Tento odkaz směřuje na neexistující cluster. Podrobnější
vysvětlení pojmu řetěz souboru najdete v prvním odstavci popisu chyby "Překřížené".
Tato chyba je pravděpodobně spojená s chybou "Příliš krátké".
Řešení:
Je nemožné opravit neplatný odkaz ve smyslu nalezení clusteru, kde soubor původně
pokračoval. Je možné pouze soubor zaříznout na místě neplatného odkazu. Další
postup opravování záleží na jiných chybách, které tento soubor obsahuje (například
velikost souboru s chybou "Příliš krátké" bude zmenšena, aby odpovídala délce řetězu).
Adresář s touto chybou musí být smazán.

 Chyba smyčky
Popis:
Tato chyba je velmi podobná chybě "Neplatné číslo ve FAT". Ale v tomto případě
směřuje odkaz z jednoho clusteru na další cluster, který už byl někde dříve zapojen do
tohoto řetězu. Takže má tento soubor ve svém řetězu nekonečnou smyčku.
Řešení:
Tento soubor se musí zaříznout na místě špatného odkazu. Opravná metoda taktéž
závisí na dalších chybách v tomto souboru.
Adresář s touto chybou musí být smazán.
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 Duplicitní jméno
Popis:
Cesta ke každému souboru musí být jedinečná. To znamená, že adresář nemůže
obsahovat více souborů se stejným jménem.
Řešení:
Lze zachránit jen jeden soubor z takové skupiny souborů se stejným jménem. Ostatní
soubory se musí smazat. Pokud to neuděláte, potom nebude možné k těmto souborům
přistupovat (s výjimkou toho souboru, který je v rodičovském adresáři jako první z
těchto souborů).

 Dlouhé jméno
Popis:
Dlouhá jména (vysvětlená v popisu chyby "Vlastní dlouhé jméno") Jsou uložena v
rodičovském adresáři příslušných souborů. Tato chyba indikuje, že v tomto adresáři
jsou nějaká dlouhá jména, která nepatří k žádnému souboru.
Řešení:
Pokud zvolíte opravit tuto chybu, budou tato nadbytečná jména smazána.

 Chyba teček
Popis:
Každý adresář (kromě kořenového adresáře) obsahuje dvě speciální položky. Jedna
položka (se jménem "..") odkazuje na rodičovský adresář a druhá (".") ukazuje na sebe
sama. Tato chyba znamená, že tyto položky jsou nějak poškozené.
Řešení:
Opravit tuto chybu je jednoduché (pokud tento adresář neobsahuje nějaké vážnější
chyby). Tyto dvě adresářové položky jsou jednoduše opraveny.

 Neplatná délka
Popis:
Tento adresář má příliš mnoho zabraného místa. Buď je na konci tohoto adresáře
mnoho nyní už neplatných (smazaných) položek, nebo je tento adresář také
"Překřížený".
Řešení:
Pokud je tento adresář "Překřížený", musí být smazán. Jinak je snadné ho opravit
smazáním nepotřebného zakončení tohoto adresáře. «

17.3

Zjednodušený mód

██ Zjednodušený mód je zaměřen na jednoduché a intuitivní ovládání programu, kdy rozšířené a méně
často používané funkce jsou skryty. Když spustíte program CheckImage jsou možné pouze dvě akce:
můžete spustit kontrolu souboru diskového obrazu, anebo se přepnout do rozšířeného módu.
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Při kontrole souboru diskového obrazu CheckImage provede všechny nezbytné kontrolní procedury a
zobrazí jejich výsledek. Poté se jediným tlačítkem provede oprava všech nalezených chyb. Jestliže tento
krok nechcete provést, můžete samozřejmě zavřít soubor diskového obrazu i bez provedení oprav. «

17.3.1

Prověření diskového obrazu

██ Kliknutím na tlačítko Prověřit obraz nebo vybráním příslušného příkazu v nabídce Soubor,
CheckImage otevře standardní okno pro otevření souboru.
Jakmile vyberete soubor diskového obrazu, který chcete zkontrolovat a opravit, program si vyžádá
autentizaci k tomuto souboru.
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Poté bude vybraný soubor diskového obrazu zkontrolován. Objeví se informační okno s výsledky
kontroly.

Jestliže vybraný soubor diskového obrazu neobsahuje žádné chyby, můžete pokračovat v prověřování
dalších souborů. «

17.3.2

Chyby a jejich oprava ve zjednodušeném módu

██ Celkem se mohou vyskytnout tři základní typy chyb:

 Nekonzistence v tabulkách FAT: Tabulka FAT obsahuje informace o každém souboru a

adresáři uloženém v soubor diskového obrazu včetně jeho velikosti a přesné pozice kde se
nachází. V každém obrazu virtuálního disku jsou dvě kopie tabulky FAT, které musí být
stejné. Jestliže je jedna kopie tabulky FAT, můžete použít pro záchranu Vašich dat druhou
kopii tabulky FAT. V případě, že obě tabulky nejsou stejné, program CheckImage pro Vás
vybere tabulku s menším počtem chyb. Když zvolíte opravu tohoto souboru diskového
obrazu, nekonzistence tabulek FAT bude také opravena.
 Ztracené alokační jednotky (clusters): Některé sektory (celý obraz virtuálního disku je
rozdělen na sektory, každý sektor obsahuje 512 bajtů dat) v tabulce FAT jsou označeny,
že obsahují data, ale nepatří k žádnému souboru v diskovém obrazu. Tyto sektory budou
po opravě označeny jako prázdné místo.
 Poškozené objekty: Poškozené objekty jsou buď soubory, nebo adresáře, které obsahují
chyby. Metoda opravy, která bude použita, závisí na typu chyby každého poškozeného
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objektu. Může dojít i k tomu, že některé z nich nebudou moci být opraveny a budou muset
být smazány.
Informace o nalezených chybách v souboru, který byl prověřen, jsou zobrazeny v informačním řádku na
spodním okraji okna programu CheckImage.

Seznam poškozených objektů je zobrazen v tabulce ve středu okna. Pro každý objekt je zde uvedena
informace o jeho jméně (včetně plné cesty), velikosti (pouze u souborů), chybách a metodách, které
budou použity pro jejich opravu. Více informací o chybách a možných způsobech jejich opravy najdete
na této stránce Popis typů chyb.

Poslední akcí je spuštění procedury opravy chyb. Po jejím dokončení bude soubor diskového obrazu
automaticky uzavřen. «

17.4

Použití CheckImage v rozšířeném režimu

██ Po přepnutí do rozšířeného režimu lze, stejně jako ve zjednodušeném režimu, provést prověření
souboru diskového obrazu.
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Přidané funkce v porovnání se zjednodušeným režimem:

 CheckImage dovoluje zvolit tabulku FAT, kterou chcete použít pro prověření a opravu
diskového obrazu.

 Je možné také změnit akci, která bude provedena s poškozenými soubory a adresáři
(v případě, že existuje více možností na výběr).

 Existují celkem tři různá zobrazení, která můžete použít při změně akce provedené
v průběhu opravy.

 Můžete rovněž přímo zformátovat soubor diskového obrazu, jestliže je příliš poškozen.
Rozšířený mód je určen pouze pro zkušené uživatele! Jestliže nerozumíte něčemu v této
části příručky, přečtěte si nejprve část, týkající se zjednodušeného módu. «

17.4.1

Prověření diskového obrazu

██ Prověření souboru diskového obrazu se skládá z několika kroků:
1. Vyberte soubor diskového obrazu v okně pro otevření souboru.
2. Zadejte Vaše autentizační údaje nezbytné pro otevření souboru diskového obrazu.

Objeví se informační okno, kde jsou shrnuty výsledky kontroly:
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Informace o nalezených chybách jsou zobrazeny v informačním řádku na spodním okraji okna programu
CheckImage. Existují tři základní skupiny chyb:

 Nekonzistence v tabulkách FAT: Obě kopie tabulky FAT nejsou konzistentní. Program

CheckImage vybere tu tabulku FAT, která obsahuje méně chyb. Můžete však kdykoliv
později sami zvolit FAT tabulku. Když spustíte proceduru opravy diskového obrazu, bude
poškozená tabulka přepsána vybranou tabulkou.
 Ztracené alokační jednotky (clusters): Některé sektory v tabulce FAT jsou označeny
jako že obsahují data, ale nepatří k žádnému souboru v diskovém obrazu. Tyto sektory
budou po opravě označeny jako prázdné místo.
 Poškozené objekty: Poškozené objekty jsou buď soubory nebo adresáře, které obsahují
chyby. Metoda opravy, která bude použita, závisí na typu chyby každého poškozeného
objektu. Může dojít i k tomu, že některé z nich nebudou moci být opraveny a budou muset
být smazány. «

17.4.2

Vybrat tabulku FAT

██ Jestliže existuje nekonzistence mezi oběma tabulkami FAT, můžete si v rozšířeném módu vybrat,
která z nich má být použita pro opravu. Aktuálně vybraná tabulka je indikována aktivním tlačítkem na
panelu nástrojů. Když přepnete mezi tabulkami, program CheckImage zobrazí výsledek kontroly v
závislosti na obsahu zvolené tabulky. V případě, že jsou obě tabulky konzistentní, jsou obě tlačítka
zakázána.
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Všechny změny, které jste provedli při předchozím výběru tabulky, se neztratí, můžete v
úpravách pokračovat tam, kde jste před přepnutím FAT tabulky skončili. «

17.4.3

Různé způsoby zobrazení

██ CheckImage nabízí tři různé způsoby zobrazení

 Všechny chyby
V tomto zobrazení můžete vidět seznam všech poškozených objektů. Každý řádek
seznamu obsahuje cestu k poškozenému objektu, jeho velikost, nalezené chyby
oddělené čárkou a metodu, která bude použita pro opravu této chyby. Seznam lze
setřídit kliknutím na jednotlivé sloupce.

 Provázané
V souboru diskového obrazu se mohou vyskytnout některé soubory nebo adresáře, které
jsou navzájem překřížené, viz Popis typů chyb. Na levé straně okna můžete vybrat
skupinu překřížených objektů, na pravé straně je pak seznam položek ve skupině. Je zde
navíc jeden sloupec obsahující informace o prioritě opravy a položky v něm jsou
setříděny právě podle této priority. Tato priorita platí pro položky, které budou
opraveny. Prioritu je možné změnit. Neopravitelné položky jsou na konci seznamu.
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 Všechny soubory
Toto zobrazení je určeno pro prohlížení obsahu disku. Zobrazuje nejen poškozené
soubory a adresáře, ale všechny soubory a adresáře, které se na disku nacházejí. Pro
jednodušší procházení je v levém okně zobrazen strom adresářů. Každý adresář je
zobrazen s ikonou, která charakterizuje jeho stav (jinou ikonu má adresář bez chyb a
jinou adresář, obsahující chyby). «

17.4.4

Změna nastavení opravy

██ V rozšířeném módu je možné změnit akci, která bude provedena v průběhu opravy. Po kliknutí
pravým tlačítkem myši na položku se zobrazí se kontextová nabídka, kde je možné vybrat požadovanou
akci. V zobrazení Všechny soubory je možné i pro bezchybový soubor označit kterýkoliv soubor či
adresář pro smazání.
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Jestliže změníte akci pro nějaký poškozený objekt, zvolená akce není provedena ihned, ale až po kliknutí
na Opravit soubor obrazu z nástrojové lišty nebo Opravit chyby z nabídky Soubor.
Když označíte adresář ke smazání, CheckImage spustí na pozadí nové prověření s vyloučení
obsahu tohoto adresáře. Žádné z Vašich nastavení se neztratí. Podobně když nějaký adresář je
vybrán ke smazání a Vy zvolíte jinou akci, CheckImage opět spustí nové prověření zahrnující v
sobě i adresář, který byl předtím určen ke smazání.

Je možné vybrat a spravovat i více objektů najednou.
V režimu Zobrazit provázané se v kontextovém menu zobrazí na výběr o dvě možnosti více. Obě
ovlivňují prioritu opravy: Posunout nahoru k vyšší prioritě a Posunout dolů k nižší prioritě. «

17.4.5

Chyby a jejich oprava

██ Po dokončení nastavení opravných akcí u poškozených objektů je možné spustit proces opravy
kliknutím na ikonu v panelu nástrojů nebo volbou položky Opravit chyby z nabídky Soubor. Jestliže
tento krok nechcete provést, můžete samozřejmě zavřít soubor diskového obrazu i bez provedení oprav
nebo jednoduše zavřít okno programu.
Po dokončení opravné procedury zůstane soubor diskového obrazu otevřen.
Program CheckImage zaznamená protokol o všech opravách do zvláštního souboru
CheckImage.log, který je umístěn v podadresáři log v instalačním adresáři. «
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17.4.6

Naformátovat diskový obraz

██ Tato funkce je dostupná pouze v rozšířeném módu. Jestliže zjistíte, že Váš obraz virtuálního disku je
příliš poškozený, můžete provést jeho naformátování s použitím CheckImage.
POZOR! Zformátováním souboru diskového obrazu budou všechna data, která tento disk
obsahuje nenávratně ztracena!
Program CheckImage nedokáže změnit žádné nastavení souboru diskového obrazu
(velikost, šifrovací algoritmus atd.) Jestliže potřebujete změnit velikost, použijte Editor
diskových obrazů. «

17.5

CheckImage FAQ

 ██ Kdy mám použít CheckImage?
Podobně jako Windows kontroluje váš pevný disk, kdykoliv nevypnete Váš
počítač správně, je třeba ve stejném případě zkontrolovat soubory diskových
obrazů, které jste měli připojeny. Virtuální disky Disk Protection jsou odpojeny
při odhlášení se ze systému, takže není třeba kontrolovat diskové obrazy, když
nekorektně vypnete počítač, poté co se vám podařilo se úspěšně odhlásit ze
systému. Na druhou stranu data ve vašich diskových obrazech mohou být
poškozena i jiným způsobem než jen špatným odpojením. Pokud máte na
Vašem diskovém obrazu uložena cenná data, je třeba jej kontrolovat čas od
času i při normálním používání (alespoň jednou měsíčně).

 Jak mohu zabránit chybám ve svých diskových obrazech?
Jsou obecně dva způsoby, jak může vzniknout ve Vašem diskovém obrazu
chyba, kterým lze předcházet. První způsob je, že vypnete počítač bez odpojení
připojených virtuálních disků (což bývá provedeno automaticky při odhlašování
se ze systému). Druhý způsob je, že nastane chyba na disku (nebo jiném
médiu, na němž máte uložen soubor diskového obrazu). Tudíž byste neměli
uschovávat vaše diskové obrazy s cennými daty např. na starém a
nespolehlivém pevném disku.

 Co je myšleno texty ve sloupci "Chyba"?
Každý řádek obsahuje seznam chyb, oddělených čárkami, které byly nalezeny u
této vadné položky. Viz Popis chyb a jejich opravy.

 Když se snažím zkontrolovat diskový obraz, objeví se zpráva: "Tento soubor už je
otevřen!" Co to znamená?

To znamená, že se pokoušíte zkontrolovat diskový obraz, který je momentálně
používán. Nelze kontrolovat diskový obraz, který je právě připojen do systému.
Není také možné kontrolovat diskový obraz, který je již otevřen v Editoru
diskových obrazů nebo jiné instanci CheckImage.

 Proč jsou v programu v rozšířeném módu tlačítka "FAT 1" a "FAT 2"? Otevřel jsem
diskový obraz, ale tato tlačítka jsou stále nedostupná.

Tato tlačítka mohou být použita, jen když jsou FAT tabulky neshodné. Pak je
možné s použitím těchto tlačítek přepínat mezi oběma tabulkami (vybíráte tu,
podle které se bude provádět oprava). Pokud jsou obě tabulky shodné, jsou
tlačítka nedostupná. Více informací zde.

 Co můžu dělat, když CheckImage oznámí, že "Tento diskový obraz je příliš
poškozen, takže nemůže být zkontrolován!“?
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Tento soubor diskového obrazu je natolik poškozen, že kromě toho, že nemůže
být zkontrolován, také s největší pravděpodobností nemůže být ani připojen do
systému. V takovém případě neexistuje bohužel žádný způsob, jak zachránit
data uschovaná v tomto souboru diskového obrazu.

 Když se snažím zkontrolovat diskový obraz uložený na CD, zobrazí se chyba při
přístupu k tomuto souboru. Co se stalo?

CheckImage vyžaduje kromě přístupu ke čtení také přístup k zápisu do souboru
diskového obrazu. Nicméně CD-ROM je navržený pouze ke čtení, není tedy
možné opravovat soubory diskových obrazů uložené na CD. Pokud potřebujete
zkontrolovat takový soubor, překopírujte ho na zapisovatelné médium a spusťte
tuto operaci znovu. «

18 TrustPort Antivirus FAQ


Proč je potřeba po instalaci provést restartování počítače?
Pro to, aby antivirus ochránil Váš počítač, je bezpečnější, když se počítač restartuje a
zavede se rezidentní ochrana rovnou při startu do paměti.



Po startu se mi nespustí rezidentní ochrana. Co mám dělat?
Spusťte Nastavení Antiviru a podívejte se, jestli je rezidentní ochrana aktivní. Pokud není,
zaškrtněte ji. Další možností je, že Vám vypršela licence k tomuto produktu. V tom
případě kontaktujte technickou podporu.



Při spuštění Kontroly na vyžádání se objevuje okno informující o tom, že se jedná o
zkušební licenci. Můžu jej nějak vypnout?
Ne, toto okno není možné vypnout, ale pokud si zakoupíte plnou verzi produktu, již se
Vám toto okno zobrazovat nebude.



Jak často je potřeba provádět aktualizaci?
Ideální je provádět aktualizaci každý den pomocí plánovače. Aktualizace se tak bude
provádět zcela automaticky.



Když spustím aktualizaci, tak mi to ohlásí, že se nepodařilo připojit k serveru. Co
mám dělat?
Zkontrolujte, jestli funguje Vaše připojení k internetu (například, že se Vám načte stránka
www.trustport.com). Pokud nefunguje, kontaktujte Vašeho poskytovatele internetu.
Pokud vše funguje tak, jak má, možná používáte ve vaší síti proxy server a nemáte to
správně nastavené v konfiguraci antiviru. Zeptejte se správce Vaší sítě, jak má být
nastavený proxy server a tyto údaje pak vepište do nastavení proxy serveru.



Po instalaci TrustPort Antiviru mi při běžné práci různé programy neustále
zamrzávají. Čím to je?
Zřejmě jste přehlédl(a) instrukce při instalaci a máte spolu s TrustPort Antivirem
nainstalovaný i jiný antivirový produkt. Když tento další program odinstalujete, mělo by
vše v pořádku fungovat.



Proč nelze provozovat TrustPort Antivirus současně s jiným antivirovým
programem?
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Toto není možné z principu technického řešení rezidentní antivirové ochrany. Žádné dva
antivirové programy nelze provozovat současně, takže to není jenom nějaký speciální
požadavek TrustPort Antiviru.



Nainstaloval jsem si TrustPort Antivirus. Zdá se mi, že můj počítač teď funguje
pomaleji. Jak je to možné?
Součástí antivirového řešení je také rezidentní ochrana. To znamená, že na pozadí běží
program, který kontroluje na přítomnost virů všechna data, se kterými zrovna pracujete.
A to pochopitelně běh počítače poněkud zpomalí. Pro co nejvyšší výkon počítače při
rozumném stupni zabezpečení nastavte Rezidentní ochranu takto:
Na záložce Možnosti nastavte skenovat Vybrané soubory s definovanými příponami a
vypněte Použití heuristických metod.



K čemu je kontrola na vyžádání, když je počítač neustále hlídán rezidentní
ochranou?
Při kontrole na vyžádání se využívají různé další sofistikované postupy k odhalení virů,
které nejdou použít kvůli své časové náročnosti v rezidentní ochraně. Proto má kontrola
na vyžádání vyšší účinnost. Doporučujeme ji používat například na kontrolu souborů,
které stáhnete z internetu z nějakého nepříliš důvěryhodného zdroje.



K čemu je logování?
Logy jsou záznamy o veškeré činnosti programu, pomocí nichž je možné zpětně zjistit
různé informace. O logy se ovšem nemusíte nijak starat ani měnit jejich nastavení. Tuto
funkci TrustPort Antiviru spíše využijí pokročilí uživatelé, jako například správci sítě.



Obdržel jsem licenční klíč k TrustPort Antiviru, co s ním mám dělat?
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu rychlého spouštění v pravém dolním rohu obrazovky
a v menu antiviru vyberte příkaz Konfigurovat. Otevře se uživatelské rozhraní.
Z rozbalovacího menu Obecné nastavení vyberte položku Registrovat licenci a poté
pomocí průvodce vyberte soubor s licenčním klíčem a zmáčknete Otevřít. V dalším
dialogu se zobrazí informace o licenčním klíči. Tlačítkem Importovat pak dokončíte
registraci produktu. Změny se ovšem neprojeví dříve, než zavřete všechna otevřená okna
TrustPort Antiviru!



TrustPort Antivirus nalezl virus a umístil nakažený soubor do karantény, ale není
zde vidět. Co s tím mám dělat?
Pravděpodobně jste měli v průběhu této operace otevřenou ovládací aplikaci. Poklepejte
na tlačítko Načíst a obsah karantény je načten z disku. Obsah karantény není
automaticky obnovován vzhledem k situacím, kdy karanténa obsahuje hodně souborů.

19 Technická podpora
Děkujeme vám, že jste použili program TrustPort Antivirus. Pokud máte zájem seznámit se i s našimi
dalšími produkty, potřebné informace naleznete na našich webových stránkách. Pokud máte jakékoliv
připomínky nebo dotazy týkající se programu TrustPort Antivirus, přečtěte si prosím nejprve dokument
Často kladené dotazy (FAQ) a navštivte naše webové stránky. Pokud ani zde nenaleznete odpovědi
na svoje otázky, kontaktujte nás na níže uvedených adresách.
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Chybová hlášení:
Pokud naleznete v programu TrustPort Antivirus chybu, můžete ji nahlásit na některý z níže uvedených
kontaktů. Připravte si prosím předem následující informace:

 přesný popis chyby,
 přesnou verzi, včetně čísla překladu programu (tyto informace zjistíte v dialogovém okně
O programu),

 jaký operační systém používáte, včetně jeho verze.
Kontakt:
Adresa:

TrustPort, a.s.
Holandská 2
639 00 Brno
Česká Republika

Web:

www.trustport.com

E-mail:

info@trustport.com
support@trustport.com
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