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Różnorodność nośników danych

Dlaczego warto zwrócić uwagę na urządzenia 
mobilne?

Małe jest piękne ale...

O oprogramowaniu słów kilka

Kilka zasad ,,BHP’’ dotyczących nośników 
danych

Likwidacja zbędnych nośników - problem 
pozornie prosty...
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Różnorodność nośników danych



Urządzenia mobilne, takie jak: 
notebooki, telefony komórkowe, 
tablety, PDA i inne - są także 
szczególnym rodzajem nośników 
danych.

Różnorodność nośników danych



Dlaczego... urządzenia mobilne?

Raptowny rozwój w ciągu ostatniej 
dekady - wzrost liczby zastosowań.

Powszechny dostęp do sieci 
bezprzewodowych.

Bardzo znaczny przyrost wydajności 
oraz pojemności pamięci urządzeń 
mobilnych.

Miniaturyzacja nośników danych przy 
jednoczesnym wzroście ich pojemności.



Dlaczego... urządzenia mobilne?



Małe jest piękne ale...

... łatwe do zgubienia,

... bardziej podatne na kradzież,

... bardziej podatne na uszkodzenia,

... częstokroć o wiele trudniejsze 
do zabezpieczenia,

... zazwyczaj używane w różnych 
środowiskach, nad którymi nie mamy 
żadnej kontroli.



Gwałtowny wzrost popularności 
urządzeń mobilnych zaczyna być 
odzwierciedlany przez znaczący 
wzrost zainteresowania ze strony 
cyberprzestępców...

O oprogramowaniu słów kilka...



O oprogramowaniu słów kilka...



Malware maskuje swoją obecność           
w zainfekowanym systemie

Pozyskuje dane przechowywane w pamięci 
urządzenia (listy kontaktów, hasła/
PINy/CC#, wiadomości tekstowe/e-mail, 
pliki dokumentów/zdjęcia/nagrania)

Pozyskuje dane o lokalizacji (GPS/
WiFi/GSM)

Wysyła te dane do tzw. ,,drop-zone’’

O oprogramowaniu słów kilka...



Pobieranie aplikacji mobilnych 
jedynie z ,,zaufanych’’ żródeł,
nie zawsze zapewnia bezpieczeństwo:

Pamiętajmy, że w marcu i wrześniu 
2011 wykryto i usunięto złośliwe 
aplikacje z Android Market (Google 
Play)!

O oprogramowaniu słów kilka...



TrueCrypt (Windows/Mac/Linux)

SafeConsole+SafeStick (Windows+AD)

Kaspersky (Internet / Mobile Security), 
Symantec, F-Secure, Trend Micro...

GnuPG (Windows/Mac/Linux)

Rozwiązania własne, dostarczane przez 
producentów urządzeń / systemów

Oprogramowanie to miecz ale 
również - tarcza:

O oprogramowaniu słów kilka...



Kilka zasad ,,BHP’’ w świecie 
mobilnym [1]:

Jeżeli tylko istnieje taka 
możliwość, należy bezwzględnie 
korzystać z kryptografii do 
zabezpieczenia danych 
przechowywanych na nośnikach.

Jeżeli urządzenie mobilne nie 
umożliwia szyfrowaania - nie używamy 
go do przechowywania wrażliwych 
danych.



Kilka zasad ,,BHP’’ w świecie 
mobilnym [2]:

Posługując się miniaturowymi, 
mobilnymi nośnikami danych należy 
zachowywać szczególną ostrożność.

Nie używamy urządzeń mobilnych      
w miejscach niebezpiecznych.

Nie narażamy nośników danych na 
niewłaściwe warunki atmosferyczne 
(wilgoć, eksremalne temperatury).



Kilka zasad ,,BHP’’ w świecie 
mobilnym [3]:

Nie używamy urządzeń mobilnych      
w charakterze nośnika jedynej kopii 
zapasowej istotnych danych.

O ile nie jest to absolutnie 
konieczne, nie podłączamy nośników 
umożliwiających zapis danych do 
obcych komputerów/urządzeń 
mobilnych.



Kilka zasad ,,BHP’’ w świecie 
mobilnym [4]:

Jeżeli nasz nośnik / nasze 
urządzenie mobilne było podłączone 
do obcego komputera/urządzenia 
mobilnego, nie przenosimy z niego 
żadnych danych bez dokonania 
uprzedniej kontroli antywirusowej, 
przeprowadzonej przy użyciu 
aktualnego, renomowanego 
oprogramowania antywirusowego!



Kilka zasad ,,BHP’’ w świecie 
mobilnym [5]:

Nie wyrzucamy do śmietnika zużytych/
uszkodzonych urządzeń mobilnych     
i nośników danych! Tego typu 
urządzenia powinny być prawidłowo   
i bezpiecznie utylizowane.



Prawie każdy typ nośnika wymaga 
osobnego podejścia.

Niszczenie nośników musi być 
realizowane bez naruszania norm     
i przepisów prawa.

Bezpieczne niszczenie zbędnych 
nośników danych:

Likwidacja zbędnych nośników
- problem pozornie prosty... 



Likwidacja zbędnych nośników
- problem pozornie prosty... 



Procedury zarządzania systemem 
bezpieczeństwa informacji winny 
uwzględniać różnorodność obecnie 
stosowanych nośników informacji.

Każdy stosowany nośnik wymaga 
właściwego podejścia zarówno       
w procesie eksploatacji jak        
i utylizacji.

Likwidacja zbędnych nośników
- problem pozornie prosty... 



krzysztof.mlynarski@security.pl

Q & A
gsm: 601 220 859

Bezpieczeństwo nośników danych 
i urządzeń mobilnych
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