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Device Monitor

Aplikacija za varnejšo mobilno pisarno
..Podjetje Xlab predstavlja novo rešitev, ki uporabnika opozori o zlonamernih poskusih vdora v zasebnost in tako zagotovi dodaten nivo
varnosti. Oktobra 2014 je aplikacija Device Monitor prejela nagrado IPACSO za najboljšo inovacijo s področja kibernetske varnosti..

Prehajanje med napravami in platformami,
prenos datotek in stalen dostop do poslovne
ga omrežja na mobilnih napravah povečuje
stopnjo tveganja za kibernetske napade za
podjetja, saj so mobilni uporabniki med naj
bolj ranljivimi.
Podjetje XLAB je trgu predstavilo aplikacijo, ki
aktivno spremlja zunanjo komunikacijo in
opozori uporabnika o poskusih dostopa do
nevarnih virov na internetu, aplikacijah, ki bi
lahko povzročile uhajanje podatkov, in drugih
poskusih zlorabe znanih varnostnih lukenj
sistema. Končni cilj pri razvoju aplikacije je bil
omogočiti uporabniku – predvsem vodstven
emu kadru v podjetjih – nemoteno opravljan
je dela brez tveganja za uhajanje zaupnih po
datkov.
»Ko pri brskanju po spletu, prenosu nove
datoteke ali aplikacije uporabnik naleti na sum
ljiv naslov URL, ga aplikacija Device Monitor ob
vesti, da obiskuje potencialno nevarne spletne
vsebine,« pravi projektni vodja iz podjetja XLAB,
mag. Aleš Černivec.

Iz raziskav v prakso
Za svoje delovanje Device Monitor uporablja
namenski strežnik, v katerega se stekajo infor
macije o zlonamerni programski opremi prek
drugih zunanjih virov, na primer spletna sto
ritev CCH (Central Clearing House). Ta hrani
podatke o zlonamernih spletnih virih in je bi
la razvita v sklopu evropskega raziskovalnega
projekta ACDC. Njen namen je zbirati in
posredovati podatke, ki pripomorejo k
izluščenju informacije o zlonamernih spletnih
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mestih in k zamejitvi razširjanja škodljive pro
gramske opreme in aplikacij.

Inovacija s področja kibernetske varnosti
V sklopu evropskega projekta IPACSO so stro
kovnjaki iz javnega in zasebnega sektorja za
področje kibernetske varnosti (LSEC, McAfee,
Vasco in drugi) podelili nagrade najino
vativnejšim razvijalcem in podjetnikom, ki s svo
jimi aplikacijami in sistemi krepijo kibernetsko
varnost na evropskih tleh. Med dobitniki
prestižne nagrade je tudi rešitev Device Moni
tor, ki omogoča varno, cenovno dostopno
rešitev za zaščito pred kibernetskim kriminalom.

Aplikacijo Device Monitor za operacijski sistem An
droid lahko prenesete iz tržnice Google Play in jo
brezplačno preizkusite. Naprednejša različica, ki
vključuje tudi strežniški del in je primerna za na
mestitev v podjetju, pa je tudi že na voljo. Dodatne
informacije so na voljo na spletni strani Device
Monitor devicemonitor.eu in www.xlab.si.  (P. R.)
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