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BEZPEČNOST

Ochrana dat
v mobilu
V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:
• co hrozí při ztrátě mobilu
• tipy na zajímavé programy
• co dokáží bezpečnostní nástroje

M

obilní telefon obsahuje
mnoho dat osobního charakteru: textové zprávy
a e-maily, adresář s kontakty, kalendář s úkoly a schůzkami,
historii volání, historii navštívených
webů, fotograﬁe a videa, dokumenty
apod. Aktivně využívaný mobilní telefon je zkrátka jakýmsi okénkem do
soukromí jeho uživatele. Dokud máte
svůj mobil pod kontrolou, určitě nenecháte každého probírat se jeho obsahem. Když se však mobil ztratí nebo je
odcizen, problém je na světě.
Pro tzv. chytré mobily (tj. mobily vybavené operačním systémem) jsou
k dispozici bezpečnostní programy,
jež kromě antivirového programu na-

Ztráta mobilního telefonu může postihnout kohokoliv.
Kromě materiální škody však ztracený či odcizený mobil
může znamenat i velký problém pro ochranu soukromí.
Existují však programy, které obsah mobilního telefonu
uchrání před zrakem nepovolaných, a které dokonce
pomohou ztracený přístroj najít.
kontroly. Při ztrátě či odcizení mobilu lze využít funkci pro dálkové zablokování přístupu do mobilního telefonu
nebo pro kompletní vymazání dat z paměti (i z paměťové karty).
Kaspersky Mobile Security 9 dokáže
ztracený mobil i vypátrat. Jestliže je
k dispozici vestavěný GPS modul, lze
využít funkci pro zjištění polohy mobilního telefonu. Polohu mobilu s GPS
modulem si pak oprávněný vlastník
může zjistit a zobrazit v internetových
mapách Google Maps. Lze tak třeba
určit zastavárnu, kde přístroj skončil,
anebo místo, kde jste jej nechali ležet.
Dalším ochranným prvkem je spárování mobilu s konkrétní SIM kartou. Při
výměně SIM karty se mobilní telefon

„Aktivně využívaný mobil je jakýmsi

“

okénkem do soukromí jeho uživatele.
bízejí i funkce, které dokážou zmírnit škody při ztrátě/odcizení přístroje.
Nejsou sice vždy zadarmo, ale ochrana soukromých dat uložených v mobilu stojí za úvahu. Vadilo by vám, kdyby
se k obsahu vašeho mobilního telefonu dostala nepovolaná osoba? Pokud
ano, máme tu tipy na programy poskytující ochranu před zvědavými nálezci i vychytralými zlodějíčky.

NOVINKA:
KASPERSKY MOBILE SECURITY 9
Pro majitele chytrých telefonů vybavených operačním systémem Symbian
S60 nebo Windows Mobile je tu program Kaspersky Mobile Security 9
(http://odkaz.ppk.cz/KasperskyMS9).
Licence na jeden rok stojí 590 Kč
a program je lokalizován do češtiny.
Jde o balíček několika bezpečnostních nástrojů včetně programů antivirového a antispamového a rodičovské

zablokuje a pošle hlášení. Kaspersky
Mobile Security 9 dále umí v paměti telefonu vytvořit zašifrovanou složku. Lze
do ní ukládat třeba citlivá ﬁremní data.

DALŠÍ PODOBNÉ PROGRAMY
Obdobných programů existuje více.
Zmínit můžeme například bezplatný
program Lookout Internet Security
(https://www.mylookout.com)
pro
systémy Android, Windows Mobile
Bezpečnostní
program
Lookout
Internet
Security je
k dispozici
zdarma, neumí
však česky.

Česká verze
Eset Mobile
Security se
záhy objeví
na trhu.

a BlackBerry. V jeho výbavě najdete
vedle jednoduchého antivirového programu a ﬁ rewallu také funkci pro lokalizaci mobilu prostřednictvím GPS
i funkci pro dálkové vymazání dat.
Pokud si mobil někam založíte a zrovna není nablízku člověk, který by vám
zavolal, můžete využít alarm, který
v mobilním telefonu jednoduše aktivujete přes internet.
Za pozornost stojí i antivirový program od společnosti Droid Security,
určený pro chytré telefony se systémem Android (http://www.droidsecurity.com/apps.html). Jeho placená verze
Pro stojí 9,99 USD (necelých 200 Kč)
a podporuje opět i zaměření mobilu realizované prostřednictvím GPS
nebo smazání dat na dálku. Ve výbavě
je rovněž ﬁ ltr nechtěných SMS.
Novinkou je program ESET Mobile
Security (http://www.eset.cz/produkty/eset-mobile-security) pro systémy
Symbian S60 a Windows Mobile. Za
649 Kč na rok získáte vedle mobilního antivirového programu a ﬁrewallu
také nástroj, který umožňuje na dálku
vymazat kontakty nebo uložené zprávy
a také multimediální obsah. K dispozici je i ﬁ ltr nechtěných SMS/MMS, pracující na principu bílé a černé listiny.
Česká verze se má objevit v říjnu 2010.
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