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Acronis True Image 2017
New Generation
Prémiové zálohovanie

Zálohovací program True Image 2017 dostal novú verziu. Prívlastok značiaci
novú generáciu chce byť známy najmä tým, že prináša aktívnu ochranu proti
ransomvéru. V súčasnej dobe veľmi zákerný škodlivý kód, ktorý vám zašifruje
súbory. Odšifrovať ich môžete len po zaplatení výkupného. Aj to nie vždy
máte istotu, či naozaj dostanete dešifrovací kľúč.
Ransomvér a vaše súbory
Jednoduchá odpoveď by štandardne znela
v duchu, že používatelia si svoje súbory predsa
každý deň zálohujú. No práve tu narážame na
problém. Ak používate napríklad Google Drive
alebo Dropbox, okamžite po zašifrovaní súborov
sa prenesú na cloud. Tieto synchronizačné
programy zachytia ich zmenu a teda „nové“
verzie aktualizujú aj na cloude. Tým prídete
o legitímne súbory a máte prakticky nenávratne
zašifrované aj tie v zálohe.
Práve preto je tu nová verzia tohto programu,
označovaná ako prémiová. Obsahuje nielen spomínanú ochranu proti týmto škodlivým kódom,
ale aj ďalšie funkcie navyše.
Ochrana funguje popri štandardnom antivírusovom programe. A na rozdiel od bežnej verzie
True Image pribudne na hlavnom paneli medzi
ikonami nová so zobrazením štítu. V prípade
potreby máte kedykoľvek možnosť ochranu
vypnúť. Dôraz je kladený práve na to, aby sa po
zašifrovaní nepreniesli do vašej zálohy či už cloudovej alebo na externom disku aj zašifrované
verzie súborov. Rezidentná ochrana monitoruje
zmeny na pozadí a v prípade zašifrovania súborov automaticky zobrazí upozornenie s tým, že
program je schopný súbory vrátiť do pôvodného
stavu. Obnoví ich zo zálohy a nezáleží na tom,
aké typy súborov alebo aké veľké boli. Funkcia
sa volá Acronis Active Protection a netreba sa
báť kompatibility ani s vašimi aplikáciami, nielen
antivírusom. Môžete definovať, ktoré aplikácie
sú legitímne. Naopak, priamo môžete definovať
tie, ktorým chcete zablokovať prístup k manipulácii so súbormi.

HLAVNÉ OKNO
PROGRAMU

Ďalšou prémiovou funkciu je Acronis Notary.
Ide o špeciálne vytvorenie zálohy s podpisom
dokumentu a pridaním certifikátu pravosti.
Znamená to, že budete mať vždy istotu, že sa
so súborom nejakým spôsobom nemanipulovalo. Vhodné napríklad vtedy, ak potrebujete
overiť, že dostávate pôvodný súbor, ktorý
obsahoval nejakú zmluvu. Nebola nijakým
spôsobom upravená. Funkcia Notary vytvorí jedinečný „odtlačok prsta“ vo forme špeciálneho
reťazca, ktorý je unikátny. Vy tak ľahko overíte
priamo cez webovú stránku Acronis Notary,
či je tento súbor pravý a zhodný s tým vaším.
Napríklad pošlete niekomu PDF na pozretie,
pričom by do neho spravil nenápadný zásah
v podobe zmeny ceny za nejakú službu. Takto
okamžite viete, že sa k vám nedostal identický súbor. Ide o unikátnu technológiu spojenú
s časovou pečiatkou a Acronis má takúto
globálnu integráciu technológie blockchain do
softvérovo definovaného úložiska.
No a v neposlednom rade je tu tretia prémiová funkcia, ktorou je Acronis ASign. Vaše
zálohy budú digitálne podpísané, aby ste mali
istotu v ich integrite a pôvode.

Zálohovanie
Program aj naďalej podporuje rôzne typy
zálohovania, napríklad priamo celých partícií,
obnovu na iný hardvér atď. Je to skrátka plne
vybavený program na pokročilé zálohovanie. Z
tejto stránky sme sa mu bližšie venovali v čísle
8/2016. Aj verzia New Generation je v českej
lokalizácii a prináša vlastne identické vlastnosti s popísanými funkciami navyše.

MOŽNOSTI ZÁLOHOVANIA
VRÁTANE ŠPECIÁLNEJ ZÁLOHY
S TECHNOLÓGIOU BLOCKCHAIN
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Technická podpora v praxi
Vyskúšali sme aj technickú podporu spoločnosti
Acronis, ktorá dopadla na jednotku. Mali sme
problém s aktiváciou softvéru. Naša licencia
totiž umožňuje použitie na troch počítačoch.
Medzičasom sme potrebovali jeden počítač
vyškrtnúť a preniesť licenciu akoby na štvrtý. Vo
výsledku by licencia bola použitá opäť na trochu
počítačoch. Technická podpora prebiehala cez
on-line chat. Pracovníčka sa nám ozvala behom
niekoľkých sekúnd späť. Po popise problému
navrhla stiahnuť aplikáciu TeamViewer s preddefinovaným kľúčom na vytvorenie spojenia medzi nami. Spravila zmeny u seba v systéme a po
povolení, že smie prebrať kontrolu nad naším
počítačom, spravila zmeny priamo v programe –
prepla si češtinu do angličtiny ☺ a pridala nové
licenčné číslo. Vynikajúci spôsob riešenia.

CENA

79 ,9 9 E U R / 1 PC / 1 TB V C LO U D E N A R O K

ochrana proti ransomvéru, prívetivé rozhranie,
česká lokalizácia, pokročilé zálohovanie

žiadne podstatné

Verdikt
Acronis True Image 2017 New Generation
je zálohovací program pre náročných. Je
pravda, že ochrana proti ransomvéru je asi
najväčším lákadlom, prečo prejsť na verziu
NG. Nám sa však extra zapáčila funkcia
Notary na overovanie integrity súboru na
porovnanie s originálom. Program však vedie
aj v oblastiach zálohovania. Špecialitou zostáva aj naďalej funkcia na Try & Decide, ktorá
umožní vrátiť späť všetky zmeny v systéme.
Pozor, to aj vrátane súborov. Ide o akési vytváranie obrazov, podobne ako na virtuálnych
strojoch. Najnovšie podporuje šifrovanie pri
zálohe do cloudu už aj mobilná verzia.
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