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Phishing

na urządzeniach
mobilnych
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Jak się przed nim bronić?
Złośliwe oprogramowanie, próby
phishingu czy innego rodzaju ataki
hakerskie do niedawna były głównie
zmorą użytkowników stacjonarnych
systemów operacyjnych.
Coraz większe możliwości urządzeń
mobilnych sprawiły również, że swoje
strategie zmienili także hakerzy.
TOMASZ SZRAMKE
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a smartfonach przechowywane są coraz
częściej wrażliwe, a zarazem potencjalnie
zyskowne treści, w związku z tym zagrożenia bezpieczeństwa mobilnego szybko stają się
znaczącym problemem dla firm. Jak podaje niedawny Proofpoint 2020 State of the Phish Report,
84% organizacji padło ofiarą ataków phishingowych
opartych na urządzeniach mobilnych, a FBI poinformowało, że straty ofiar indywidualnych i biznesowych
w 2019 roku spowodowane phishingiem i innymi
oszustwami przekroczyły ponad 3,5 miliarda.

Popularną formą ataków na urządzenia mobilne
są typowe próby phishingu. Przestępcy podszywający się pod znane firmy kurierskie lub też organizacje rządowe masowo rozsyłają do użytkowników
wiadomości, które zawierają przekierowania do
potencjalnie niebezpiecznych stron internetowych,
pozwalających na wyłudzenie poufnych danych
czy zainstalowanie złośliwego oprogramowania.
Zazwyczaj uważna analiza wiadomości pozwala
dostrzec ostrzegawcze elementy, takie jak literówki, przekręcone nazwy organizacji, adresy URL
zawierające niewłaściwe przekierowania i uniknąć
oszustwa.

W 2020 r. 97% organizacji stanęło w obliczu zagrożeń
mobilnych, które wykorzystywały różne wektory
ataków. W 46% organizacji co najmniej jeden
pracownik pobierał szkodliwą aplikację mobilną.
W 2020 r. odnotowano 15% wzrost aktywności trojanów
bankowych, w przypadku których dane uwierzytelniające
użytkowników do bankowości mobilnej są zagrożone kradzieżą.
Ataki wykorzystują mobilne szkodliwe oprogramowanie,
w tym trojany mobilnego zdalnego dostępu (MRAT), trojany
bankowe i dialery premium, często ukrywając je w aplikacjach,
które twierdzą, że oferują informacje związane z COVID-19.
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50% danych uwierzytelniających
ofiar phishingu cyberprzestępcy
zbierają w ciągu pierwszych 60 minut
od wysłania wiadomości.
Ich skuteczność wynika m.in. z wywołania poczucia zagrożenia
i wezwania do natychmiastowej reakcji. Ochrona w czasie
rzeczywistym „wyręcza” pracownika poprzez analizę podejrzanego
linku na podstawie danych w chmurze. W przypadku wykrycia
niebezpieczeństwa, dostęp do danej domeny jest automatycznie
blokowany, zanim zostanie uruchomiony odnośnik lub pobrany plik.
Dzięki wykorzystaniu przetwarzania w chmurze nowe zagrożenia
są wykrywane dużo szybciej niż przy wykorzystaniu typowych rozwiązań
bezpieczeństwa, a sam proces jest w 100% zautomatyzowany.

Tomasz Szramke

Presales Engineer, FAMOC

Na co dzień szkoli klientów z rozwiązania FAMOC manage
i pomaga wdrożyć rozwiązanie w organizacjach. Edukuje
użytkowników zarówno w zakresie samego produktu,
jak również w zakresie aktualnych trendów cybersecurity.
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FAMOC oferuje rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi,
które umożliwia firmom zdalne kontrolowanie, zarządzanie
i zabezpieczanie ich różnorodnej infrastruktury mobilnej.
Platforma FAMOC manage zapewnia zarządzanie zasobami,
aplikacjami, bezpieczeństwem i dostępem do danych oraz zdalne
wsparcie użytkownika końcowego, zarówno jako rozwiązanie
hostowane, jak i on-site. W rezultacie wszystkie urządzenia mobilne,
niezależnie od systemu operacyjnego, są zabezpieczone.

otrzymania wiadomości phishingowej. Po tym czasie
wiele ataków jest blokowanych przez filtry phishingowe lub usuwanych. Dlatego też coraz więcej firm
decyduje się na zabezpieczanie smartfonów swoich
pracowników przy pomocy dostępnych na rynku
rozwiązań bezpieczeństwa.
Programy antywirusowe, anty-malware czy firewalle od lat stanowią niezbędny element systemów
stacjonarnych. W przypadku urządzeń mobilnych
sprawa nie jest tak prosta. Wiele aplikacji mających
pomóc zabezpieczyć system przed atakami bywa
mało skuteczna oraz spowalnia działanie urządzeń.
Z kolei domyślne rozwiązanie dla Androida – Google
Play Protect – weryfikuje jedynie aplikacje pobrane
z oficjalnego sklepu.

Warto rozważyć skorzystanie
z możliwości, jakie dają systemy
Enterprise Mobility Management
(EMM), takie jak np. FAMOC manage.
W ramach takiego systemu możemy skorzystać
z co najmniej kilku funkcjonalności, które pozwolą
nam zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem.
Przede wszystkim umożliwiają one zablokowanie
instalacji aplikacji z nieznanych źródeł – oznacza to,
że na urządzeniu będą mogły znaleźć się jedynie
aplikacje z oficjalnego sklepu lub takie, które zostały zatwierdzone przez administratora systemu.

Lista zaufania
Dodatkowo warto również rozważyć utworzenie
tzw. białej listy adresów dostępnych za pośrednictwem przeglądarki.
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Przypadkowe kliknięcie
Niejednokrotnie może się jednak zdarzyć, że w ferworze pracy klikniemy z rozpędu w niebezpieczny
link, narażając się na atak hakerski. Wynika to m.in.
z faktu, że użytkownicy smartfonów są stale aktywni
i odbierają wiadomości zaraz po ich wysłaniu. Ponadto większość fałszywych wiadomości nawołuje
do natychmiastowego działania. Mogą one na przykład informować, że na koncie użytkownika wykryto
podejrzaną aktywność i wymagana jest szybka
reakcja. Większość ofiar, które dadzą się nabrać na
tę sztuczkę, szybko odwiedzi witrynę phishingową.
Według badań IBM, 50% danych uwierzytelniających ofiar phishingu jest zbierana przez cyberprzestępców w ciągu pierwszych 60 minut od
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Korzystając z FAMOC manage, możemy ją dowolnie skonfigurować, tworząc listę adresów URL,
z którymi możemy – bądź nie – łączyć się z naszego
urządzenia. Taktyki ataków są jednak coraz bardziej
wyrafinowane i nie sposób przewidzieć wszystkie
metody stosowane przez przestępców. Stąd coraz
popularniejsze stają się rozwiązania pozwalające na
stały monitoring ruchu sieciowego na urządzeniach
mobilnych.
Przykładem takiego rozwiązania jest Cisco Umbrella
– usługa chmurowa stanowiąca pewnego rodzaju
bramę dostępową do sieci. Poprzez stałą analizę
zapytań DNS w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności automatycznie blokuje dostęp do domen
i plików, zanim użytkownik nawiąże połączenie
z danym adresem lub pobierze plik.
Swoją skuteczność Cisco Umbrella zawdzięcza
przetwarzaniu danych w chmurze. W bazie danych
znajduje się obecnie ponad 11 miliardów historycznych przypadków, a kolejne 100 milionów jest analizowane każdego dnia. Wykorzystanie tych danych
pozwala na błyskawiczne wykrywanie schematów
typowych ataków oraz nieprawidłowości i anomalii
ruchu sieciowego.
Dzięki integracji cały ruch generowany z naszego
smartfona czy tabletu jest analizowany przez silniki Cisco Umbrella, co gwarantuje naszej
organizacji bezpieczne poruszanie się po sieci, niezależnie od
miejsca, w którym pracujemy.

Nowe typy

zagrożeń mobilnych
Dialery:
Dialery to złośliwe oprogramowanie dla
systemu Android, które subskrybuje ofiary
do usług premium świadczonych przez
operatorów telekomunikacyjnych.

Clickery:
Oprogramowanie symulujące klikanie, które
wywołuje interakcje docelowej ofiary z reklamami.
Wskutek ich działania rośnie zużycie baterii
a użytkownik narażony jest na kradzież danych oraz
oszustwa finansowe poprzez subskrypcję usług.
Źródło: Check Point Mobile Security Report 2021

FAMOC manage jako system MDM może służyć jako
rozszerzenie funkcjonalności
Cisco Umbrella dla urządzeń
mobilnych. System MDM pozwala
zautomatyzować zabezpieczenia
i wymusić je masowo na naszych firmowych smartfonach
czy tabletach.
Oczywiście Cisco Umbrella
to zaledwie jedno z rozwiązań, które pomoże zabezpieczyć
nasze urządzenia firmowe. Nade
wszystko najważniejszym orężem
w walce z atakami jest edukacja
i świadomość zagrożeń. Warto
zawsze wyczulać naszych pracowników na potencjalne niebezpieczeństwa związane z próbami
wyłudzenia danych.
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