
Безпека мобільних пристроїв 



Про що будемо говорити 

• основні загрози мобільних 
пристроїв; 

• наслідки "злому" мобільного 
пристрою; 

• заходи щодо захисту мобільних 
пристроїв. 



Що будемо розуміти під 
мобільними пристроями 

• Мобільні пристрої - ряд пристроїв, який 
включає в себе смартфони, планшети, 
електронні книги, телефони, КПК, головною 
особливістю яких є 

• розмір, виконувані функції і спеціальна 
операційна система. 



Мобільні операційні системи 

Світовий розподіл ОС на грудень 2019 

• Android - 71,58% 

• iOS - 19,73% 

• Windows 10 for mobile / Windows Phone - 1,13% 

• Інші - 7,56% 

Розподіл ОС в Украіні  на грудень 2019 

• Android - 68,87% 

• iOS - 26,56% 

• Windows 10 for mobile - 2,54% 

• Інші - 2,03% 



Моделі використання мобільних 
пристроїв 

BYOD: Bring Your Own Device - «принеси свій пристрій» - 
співробітник підприємства використовує свій особистий мобільний 
пристрій, в тому числі і для робочих завдань, з відома роботодавця 
(можливо з компенсацією). 

CYOD: Choose Your Own Device - «вибери свій пристрій» - 
підприємство надає своїм співробітникам ті пристрої, які вона сама 
набуло, з оформленим договором на надання послуг зв'язку та 
налаштованими додатками. 

COPE: Corporate-Owned, Personally Enabled - «корпоративні 
пристрої, самостійне обслуговування») - підприємство надає 
співробітнику смартфон або планшет, зазвичай з дозволом на 
використання цього пристрою в особистих цілях теж. Співробітник 
(до певної міри) самостійно відповідає за його настройку і поточне 
технічне обслуговування 



Крім грошей ... 

• Втрата особистих 
і корпоративних 
даних 

• Відсутність 
доступу до 
пристрою і 
даними 

• Репутаційні 
втрати 



Основні загрози мобільних 
пристроїв 

 
Шкідливе програмне забезпечення 

  

 

Соціальна інженерія 

 

 

 

Фізичний доступ до пристрою 



Соціальна інженерія 

• Кіберзлочинці використовують методи 
соціальної інженерії для проникнення в 
інфраструктуру організації або отримання 
доступу до ресурсів і даних користувача. 

• Соціальна інженерія - сукупність прийомів і 
методів (з області соціології і психології) та 
інформаційних технологій, які дозволяють 
створювати такі обставини, які призводять 
до конкретної дії з боку користувача, з 
використанням методів. 



Фішинг 
 

• Фішинг - це метод 
соціальної 
інженерії, метою 
якого є отримання 
доступу до 
конфіденційних 
даних користувачів, 
найчастіше логінів і 
паролів. 



Фішинг 
 

Повідомлення в електронній пошті; 

• Фальшиві оновлення програм; 

• Вшиті в документ виконувані файли 
(скрипти); 

• Посилання на підроблені сайти; 

• Фішингові повідомлення в соціальних 
мережах; 

• Повідомлення в месенджерах або SMS; 

• фішингових повідомлень в push-яке 
повідомлення 



Фізичний доступ до пристрою - це 
не просто втрата смартфона? 

• Доступ до збережених даних 

• Доступ до інформації в додатках 

• Управління онлайн-банкінгом 

• Генерація одноразових паролів 



Безконтактні платежі - зручно ... 
зловмисникам 

Більшість сучасних Android-смартфонів оснащені 
модулем NFC. Android-троянець, який перетворює 
смартфон жертви в аналог ретранслятора NFC-сигналу. 

• Через NFC можна вкрасти не "саму транзакцію», а 
інформацію про банківську карту. 

• Дослідники з британського 

Університету Суррей продемонстрували можливість 
зчитування по NFC даних на відстані близько 80 см від 
смартфона за допомогою компактного сканера. 



Безконтактні платежі - зручно ... 
зловмисникам 



Види шкідливого програмного 
забезпечення 

Агенти ботнетів. Ботнетом називається група заражених 
комп'ютерів, які отримують команди від зловмисника; за 
прийом і виконання цих команд відповідає відповідна 
шкідлива програма. Така мережа може налічувати від 
декількох одиниць до мільйонів комп'ютерів, вона також 
називається зомбі-мережею.  

Експлойти - хакерські утиліти, призначені для експлуатації 
вразливостей в програмному забезпеченні.  

Комп'ютерні віруси. Вірусом прийнято називати програму, 
яка впроваджує свій код в інші програми ( «заражає» їх), так 
що при кожному запуску інфікованого об'єкта цей код 
виконується.  

 



Види шкідливого програмного 
забезпечення 

Бекдори - програми для віддаленого підключення до 
комп'ютера та управління ім.  
Мережеві черв'яки - шкідливі програми з самої різної 
функціональної навантаженням, які здатні самостійно 
поширюватися по комп'ютерних мережах.  
«Троянські коні» ( «трояни») - широкий клас 
шкідливих об'єктів різноманітного призначення, які 
зазвичай не мають власного механізму поширення 
(тобто не можуть заражати файли або розмножувати 
свої копії через мережу). Назва походить від ранньої 
тактики їх проникнення - під виглядом легітимною 
програми або в якості прихованого доповнення до неї. 

 



ПЕРЕДАВАННЯ КОНТАКТНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ІНШИМ ОСОБАМ  

 маючи просто телефонний 
номер особи, за допомогою 
спеціалізованих сервісів 
можна зібрати на неї повне 
досьє.  
 



 



Результати збирання даних про особу за 
номером телефону з використанням 
загальнодоступних мережних сервісів  

  



• Зібравши інформацію про ваше коло 
спілкування, зловмисники можуть 
використати систему підміни параметра 
CallerID (Caller ID Spoofing). Відомими 
сервісами, які надають послуги із заміни 
CallerID, є spoofcard.com, spooftel.com. Далі 
порушники можуть зателефонувати Вам із 
будь-якого знайомого номера, наприклад, 
близької особи  або керівника.  
 



Під час роботи з мобільними пристроями слід 
пам’ятати і про іншу небезпеку, яка виходить із 
недосконалості системи ідентифікації власника 
мобільного номера. Йдеться про перереєстрацію 
зловмисником Вашого номера на своє ім’я 
через перевипуск SIM-картки шляхом 
повідомлення операторові даних стосовно 
активності номеру за певний період часу. 
Очевидно, що заволодівши Вашим мобільним 
номером, зловмисник здатен реалізувати 
наведені вище загрози, а також використовувати 
цей номер із неправомірною метою для 
вирішення поточних завдань.  
 



Система відновлення мобільного 
номера, алгоритм роботи якої базується на 

тому, що оператору потрібно вказати:  
 • номери, з яких найчастіше телефонували на 

відновлюваний номер; 

• коли було здійснено останнє поповнення 
балансу; 

• з якими номерами відбувалися останні 
з’єднання.  

Для того, щоб убезпечитись від вказаної 
ситуації, потрібно прив’язати свій 
телефонний номер до паспортних даних.  
 



Приклад роботи вірусу  
 

 



Якщо у Вас налаштовано автопідключення до 
відомих точок доступу WiFi, то Ви так само 
автоматично можете бути під’єднаним до 
підробленої точки доступу. 
У подальшому весь трафік інтернету може 
бути пропущений через обладнання  
зловмисника. Це дає змогу порушнику 
примусово переадресовувати запити з 
Вашого пристрою на свої ресурси Водночас 
Ви можете навіть нічого не 
помітити.  
 



Результат роботи програми mitmAP, 
призначеної для автоматизації створення 

бездротової точки доступу та 
перехоплення трафіку  

 
 



Запобіжні заходи 
• Не зберігайте критичні дані на пристрої. 
• Встановіть програму з віддаленого управління смартфоном, щоб 
стерти всі дані і заблокувати доступ в разі його втрати. 
• Зробіть надійну резервну копію даних. 
• Використовуйте надійні способи блокування. Регулярно міняйте 
пароль. 
• Не використовуйте мобільний банкінг з того ж пристрою, який 
генерує паролі для двухфакторной авторизації. 
• З обережністю використовуйте електронну пошту - більшість 
зловмисників раніше використовує цей канал. 
• Не встановлюйте перевірене програмне забезпечення з довірених 
джерел. 
• Використовуйте перевірені Wi-Fi-канали 
.• Встановіть антивірусне програмне забезпечення. 
• Чи не отримуйте на своєму пристрої права суперкористувача (режим 
розробника). 



Які симптоми? 

Якщо на пристрої встановлено шпигун, можливо 
періодичне самостійне включення геопозіціі. 

• Установка програм без відома користувача - 
можливо, якийсь додаток отримало 
адміністративний доступ. 

• Мимовільно загоряється екран - неадекватна 
активність, не обов'язково шкідлива. 

• Набагато більш швидка розрядка пристрою 

 



Якщо смартфон загублений ... 

• Вимкніть мобільний банкінг, деактивуйте 
сеанси, а краще змініть паролі у всіх соціальних 
мережах і месенджерах (особливо це стосується 
облікових записів gmail і iCloud). 
• Якщо смартфон використовувався для 
генерації кодів, в терміновому порядку, виберіть 
новий пристрій в якості генератора одноразових 
паролів, а старе Відв'яжіть від всіх акаунтів. 
• Ознайомтеся з офіційним керівництвом від 
виробників смартфонів в разі крадіжки або 
втрати і виконайте всі зазначені там дії. 



Якщо відбулося зараження ... 

Якщо є підозри, яка програма було заражено, 
- видаліть його. 

• Встановіть антивірус, виконайте повну 
перевірку. Можна видалити поточний 
антивірус, встановити інший і також 
перевірити. 

• Якщо все критично важливі дані збережені, 
і нічого не допомагає вилікувати телефон - 
поверніть до заводських налаштувань. 



Дякую за увагу 


