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Kako varna je vaša mobilna naprava?
..Imate na svojem telefonu in tablici nameščene ustrezne varnostne mehanizme, ki vas varujejo pred spletnimi nepridipravi?..

Kljub temu da proizvajalci in razvijalci mobilnih
naprav razvijajo bolj varne in robustne operacij
ske sisteme, še vedno prihaja do pomanjkljivo
sti, ki jih izkoriščajo kibernetski kriminalci. Upo
rabniki sami moramo poskrbeti, kako bomo za
ščitili svoj telefon pred zunanjimi grožnjami.

Tveganja uporabe nezaščitenih telefonov
Mobilne naprave si lahko zaklenete z geslom,
običajno pa ne vsebujejo tehničnih zmogljivosti
za preverjanje pristnosti uporabnika in nadzora
do dostopa podatkov. Številne raziskave kažejo
na to, da uporabniki mobilnih naprav le redko
uporabljajo mehanizme za preverjanje pristno
sti in pogosto izbirajo enostavna gesla za zakle
panje telefonov. Študije kažejo tudi na to, da
uporabniki mobilnih naprav običajno ne uporab
ljajo dvofaktorske avtentifikacije, ki zagotavlja
višjo raven varnosti. S tem obstaja večja mo
žnost tveganja, da v primeru izgubljene ali ukra
dene naprave nepooblaščeni uporabnik lažje
pridobi dostop do občutljivih podatkov, ki so
shranjeni na telefonu. Uporabniki mobilnih na
prav se moramo zavedati, da smo preko nekate
rih komunikacijskih kanalov, kot sta na primer
javna brezžična omrežja in Bluetooth, lahko ne
zaščiteni, ko prenašamo številne aplikacije, da
toteke in mape. S prenosom aplikacij in iger lah
ko uporabniki telefonov nenamerno prenese
mo zlonamerno programsko opremo, saj je ta
dobro prikrita.
Kibernetski kriminalci razvijajo takšno zlona
merno programsko opremo, s katero skušajo
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priti do zaupnih podatkov oseb in podjetij, pri
tem pa uporabniki težko ločijo med legitimno
in zlonamerno programsko opremo. Nekateri
uporabniki na svojih mobilnih napravah uporab
ljajo razne postopke spreminjanja in odstranje
vanja omejitev ter se poslužujejo ugodnejših
možnosti, kot so na primer namestitev aplikacij
iz nepreverjenih virov, pogosto pa sploh ne
uporabljajo varnostne programske opreme in
ne nameščajo posodobitev, zaradi česar tvega
jo, da se njihov telefon hitreje okuži z virusi, tro
janci, vohunsko programsko opremo in nežele
no pošto.

Kako povečati mobilno varnost in se
dodatno zaščititi?
Priporočamo vam, da za povečanje zaščite na
mobilni napravi uporabljate zapletena gesla, pr
stni odtis ali vzorce. Redno tudi posodabljajte
preverjeno programsko opremo ter ne nameš

čajte programske opreme, ki je niste dobili pri
preverjenem prodajalcu. Ne spreminjajte var
nostnih nastavitev. Preden prenesete kakršno
koli aplikacijo ali igro, premislite, ali jo potrebuje
te. Izogibajte se tudi javnim brezžičnim omrež
jem, ki niso zaščitena, saj se podatki preko njih
prenašajo v nekriptirani obliki.
Pri ESET-u smo razvili varnostno rešitev za mo
bilne naprave in tablice z operacijskim siste
mom Android, ESET Mobile Security for Andro
id, ki vašo mobilno napravo ščiti pred zlonamer
nimi aplikacijami in drugimi nevarnimi datote
kami, ki bi ji lahko škodili, ravno tako pa vam
omogoča izsleditev izgubljenega telefona. Vse
buje varnostno pregledovanje vseh aplikacij,
datotek in map ter spominskih kartic, omogoča
blokiranje klicev in oddaljeno brisanje z eno
stavnim SMS ukazom ter GPS lociranje, s pomoč
jo katerega lahko izsledite izgubljeno ali odtuje
no mobilno napravo. 
(P. R.)
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