
 
 

Gry mobilne – rozrywka szansą 
dla hakerów 
Raport: gry i aplikacje mobilne oraz ich bezpieczeństwo 
 

 

Światowy rynek gier do 2023 roku będzie wart nawet 200 mld USD. W Polsce co roku wydawanych jest 
blisko 500 nowych gier, natomiast roczne przychody sektora przekraczają 2 mld PLN. Blisko połowę ̨
przychodów branży generują gry mobilne, tworzone na smartfony i tablety, które - za sprawą 
postępujących zmian – zaczęły pełnić ́rolę przenośnych konsol. I choć 3/4 Polaków przyznaje się do gry 
na telefonie, ponad 70 proc. polskich smartfonów wciąż nie jest zabezpieczona przed atakami hakerów  

Uniwersalność urządzeń przenośnych stała się wabikiem dla cyberprzestępców, którzy chcą 
wykorzystać mobilną rozrywkę jako nośnik dla działań hakerskich.  Motywowani perspektywą przejęcia 
naszych cennych danych – zarówno prywatnych, jak i służbowych – starają się eksploatować luki w 
popularnych aplikacjach lub tworzą własne w których zaszywają złośliwe oprogramowanie. 

Raport Business Journal, przygotowany z firmą Check Point Software Technologies, ukazuje 
najważniejsze zagrożenia mobilne, w tym te ukryte w programach rozrywkowych, po które sięgamy w 
wolnym czasie.  

 

 

 

 



 
 

1. Wprowadzenie 
 
 
 
 
 
 

Rynek gier komputerowych rozwija się w 
ostatnich latach nadzwyczaj dynamicznie, a 
okres pandemii trend ten jeszcze wzmocnił – 
wzrosła liczba graczy, ich wydatków oraz czasu 
poświęcanego na granie. Średnioroczne tempo 
wzrostu sektora gamingowego (2019-2024) 
oszacowane zostało przez firmę Newzoo na 8,7 
proc., natomiast jego całkowita wartość ma w 
2023 roku przekroczyć 200 mld USD!  

 

Potwierdzają to również wyniki polskiej branży: 
na rodzimym rynku działa ok. 440 studiów 
deweloperskich, które mogą poszczycić się 480 
premierami gier rocznie, a przychody całego 
polskiego sektora przekraczają 2 mld PLN! 
Jednocześnie coraz większą cześć przychodów 
generują gry przeznaczone na urządzenia 
mobilne, które z roku na rok zdobywają większe 
zainteresowanie użytkowników.  

 

Powyższe trendy nie dziwią - w trzeciej dekadzie 
XXI wieku ze smartfonów korzysta przeszło 90 
proc. Polaków, natomiast okres pandemii 
przyczynił się do wzrostu ilości czasu spędzonego 
z telefonem w ręku: przeciętny Polak spędza z 
nim już ponad 4 godziny, a wśród młodszych 
użytkowników czas ten potrafi być nawet 
dwukrotnie wyższy! Narzędzia, które na co dzień 
pozwalają nam realizować zadania zawodowe i 
stanowią bazę naszych osobistych danych, coraz 
częściej wykorzystywane są w celach 
rozrywkowych. Obecnie blisko 75 proc. graczy 
wskazuje, że używa swoich smartfonów jako 
przenośnych konsol. 

 

 

Taką sytuację zamierzają wykorzystać hakerzy, 
którzy już teraz coraz chętniej obierają za cel 
nasze urządzenia mobilne, nie rzadko 
wykorzystując popularność gier czy aplikacji 
rozrywkowych. Jednocześnie większa część 
polskich smartfonów i tabletów nie posiada 
żadnych systemów bezpieczeństwa: wg 
szacunków Proxi.cloud i Mobiem Polska co 
najmniej 71 proc. urządzeń mobilnych nie jest 
zabezpieczonych przed cyberatakami! 

↑23,1% 
Dynamika wzrostowa rynku gier w 2020 

Źródło: Newzoo 
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Urządzeń mobilnych 
nie jest zabezpieczona 

przed cyberatakami 
 

Źródło: Proxi.cloud i Mobiem 



 
 

Z analiz opublikowanych w raporcie Check Point 
Cyber Security z 2021 r. wynika, że w 46 proc. 
organizacji co najmniej jeden pracownik pobrał 
złośliwą aplikację mobilną, która zagrażała 
sieciom i danym. 

 

Zagrożony może być każdy 

Badanie Achilles przeprowadzone przez Check 
Point Software pokazuje, że co najmniej 40 proc. 
urządzeń mobilnych na świecie jest z natury 
podatnych na cyberataki. Luki w 
zabezpieczeniach nie dotyczą wyłącznie 
systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ale 
mogą być również nieodłącznie związane z 
samym sprzętem. Oznacza to, że gdy zagrożenie 
jest głęboko zakorzenione w urządzeniu, często  

jest niedostrzegalne i pozwala zaatakować z 
zaskoczenia, pozostawiając użytkowników i 
organizacje nieprzygotowanymi. 

Choć w powszechnej opinii zagrożonymi są tylko 
urządzenia z Androidem to w rzeczywistości o 
bezpieczeństwie decyduje praktyka 
użytkownika. Również smartfony Apple, 
działające na iOS mogą paść ofiarą 
cyberprzestępców, o czym świadczą kolejne 
wykrywane bugi, podatności i exploity. W 2020 
roku analitycy bezpieczeństwa wykryli LightSpy, 
czyli modułowe złośliwe oprogramowanie, które 
wykorzystuje lukę umożliwiającą zdalne 
wykonanie kodu w przeglądarce Safari.  

 

 

 

 

 

 

Typy ataków w sieciach urządzeń 
Źródło: Check Point Research, 2020 

 
Niemal każda organizacja w doświadczyła w 2020 r.  

co najmniej jednego ataku mobilnego złośliwego 
oprogramowania. 93 proc. z nich pochodziło z sieci 

urządzenia. 
 

Większość kampanii ma na celu nakłonienie użytkownika 
do zainstalowania szkodliwego ładunku za 

pośrednictwem zainfekowanych stron internetowych lub 
adresów URL. 



 
 

2. Rynek gier. Czyli wartościowy biznes. 

 
 

 

Aby pojąć skalę problemu należy przyjrzeć się 
danym finansowym całego sektora gier 
komputerowych. Firma analityczna Newzoo 
szacuje, że w 2020 roku wartość tego rynku 
177,8 mld USD, co wskazywałoby na przeszło 23 
proc. wzrost branży rok do roku. Oznacza to, że 
sektor gamingowy generuje przychody większe 
niż branża filmowa, muzyczna razem wzięte! 

 

Największym rynkiem jest Azja i Pacyfik, 
odpowiadająca za 48 proc. wszystkich 
przychodów producentów. W dalszej kolejności 
przychody generowane są w Ameryce Północnej 
(26 proc.), regionie EMEA z 22 proc. wszystkich 
przychodów, czyli blisko 39 miliardami USD oraz 
Ameryce Płd. i Łacińskiej, które odpowiadają za 4 
proc. przychodów rynku globalnego.  

 

Zmiany w sposobie wykorzystywania 
smartfonów i zachowaniu graczy potwierdzają 
szacunki Newzoo (X 2020). Okazuje się, że 
największą część światowych przychodów 
generują gry mobilne, które jednocześnie 
zapewniły sobie największy wzrost rok do roku. 
Ich wartość opiewa na kwotę przekraczającą 86 
mld dolarów, co przekłada się na blisko 50 proc. 
udział w torcie i roczny wzrost o ponad 25,5 

177,8 
mld USD 

Bieżąca wartość rynku  
gier komputerowych 

Źródło: Newzoo 
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proc.! 29 proc. wpływów, czyli ponad 51 mld 
USD, generowanych było przez gry konsolowe. 
Najmniejszy udział mają obecnie gry na PC, 
których wartość w zeszłym roku nie przekraczała 
38 mld USD. W tym wypadku wzrosty są również 
najmniejsze. Segment ten urósł rok do roku o 
niewiele ponad 6 proc. 

 

 

Gracze vs nie-gracze w Polsce  
w latach 2014-2019  

Źródło wykresu: Polish Gamers Observatory  
(Polish Gamers Research 2020) 

 

W Polsce jeszcze dwa lata temu dominowały gry 
na komputery (PC) i laptopy, które generowały 
przychody rzędu 220 mln USD. Za nimi plasowały 
się szybko rosnące gry na urządzenia mobilne 
(201 mln USD), natomiast w najmniejszym 
stopniu przychody były generowane przez 
konsolowe wersje gier (158 mln USD). Rodzimy 
rynek pod względem tortu przychodowego jest 
przeciwieństwem modelu amerykańskiego czy 
brytyjskiego, jednak wiele wskazuje na to, że 
segment gier mobilnych będzie w najbliższych 
latach rozwijać się najszybciej i już wkrótce 
przebije segment PC (podobnie jak ma to miejsce 
w krajach azjatyckich).  

Trendy te potwierdzają analizy firmy Xiaomi, 
pokazujące, że do grania na telefonie przyznaje 
się 55 proc. badanych Polaków. Blisko co czwarty 
użytkownik smartfona przyznaje, że gra w gry 
codziennie lub prawie codziennie. Kobiety grają 
częściej – 25 proc. gra każdego lub prawie 

każdego dnia. W przypadku panów regularnym 
graczem jest co piąty badany. Tymczasem 
badanie Polish Gamers Research 2020, 
wykorzystujące inną metodologie, wskazuje, że 
przeszło 75 proc. polskich internautów w wieku 
15-65 lat uznaje się za graczy. Wśród nich około 
12 proc. decyduje się na zakup płatnych gier na 
urządzenia mobilne, najczęściej w kwocie od 10 
do 19 PLN (Raport Polish Gamers Research 
2019). 

 

Według opracowania Polish Gamers 
Observatory wartość polskiego rynku gier w 
2020 r. wyniosła 2,43 mld PLN, natomiast 
według szacunków powinna osiągnąć  
3,0 mld PLN w 2024 r., co implikuje 
średnioroczny wzrost na poziomie 5 proc. 
Niemniej w skali globalnej Polska stanowi 
jedynie niewielką część światowego rynku 
(dokładnie 0,4 proc. udziału), zajmując 23 
miejsce pośród innych krajów – zauważają 
eksperci IPOPEMA Securities. W Polsce znajduje 
się około 16 milionów graczy, do których w 2019 
r. - według danych Stowarzyszenia Producentów 
i Dystrybutorów gier - trafiło 5,3 mln gier, w tym 
38 proc. w wersji na PC. 
 
- Rynek polski pod wieloma względami 
przypomina rynek europejski, niemniej posiada 
pewne wyróżniki wynikające z innego rozwoju 
naszego kraju od Europy Zachodniej. Jedną z 
takich charakterystyk jest dosyć wyraźna 
przewaga rynku PC w stosunku do rynku konsol. 
Z tego też powodu szczególną popularnością w 
Polsce cieszą się gry z długą historią rozwoju na 
komputerach osobistych, takie jak serie FIFA czy 
Assassin’s Creed. Działa to również w drugą 
stronę odbijając się na niższej popularności 
tytułów typowo konsolowych, takich jak 
chociażby gry z serii Halo. Innym przykładem jest 
rozwój gier Free-to-Play, które z jednej strony 



 
 

cieszą się w Polsce dosyć dużą popularnością ze 
względu na swoją dostępność, z drugiej jednak 
charakteryzują się niższą niż na zachodzie 
monetyzacją, co wynika bezpośrednio z 
wrażliwości cenowej polskich konsumentów, 
którzy wciąż są skłonni przeznaczać istotnie 
mniejsze kwoty na tą formę rozrywki niż dzieje się 
to np. w USA – tłumaczy Michał Wojciechowski, 
analityk IPOPEMA Securities. 
 
W przypadku gier mobilnych zachowania i 
preferencje graczy w Polsce są dosyć zbliżone do 
szerokiego rynku europejskiego, co oznacza 
korzystanie głownie z systemu operacyjnego 
Android (89 proc. użytkowników, dane Polish 
Gamers Research 2020), a także pobieraniem 

gier głównie z oficjalnego sklepu systemu. 
Najpopularniejszym gatunkiem pozostają gry 
logiczne, a także gry karciane oraz zręcznościowe 
gry akcji. Polscy gracze w większości wypadków 
preferują też rozgrywkę single-player (64 proc. 
użytkowników).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie uwarunkowania historyczne, a także niższa zamożność 

polskiego społeczeństwa wydają się być głównymi przyczynami 

wyróżniania się polskiego rynku gier na tle dosyć jednorodnej Europy. 

Postrzegamy to jednak jako czynniki przejściowe, które zapewne będą 

zacierać się w kolejnych latach, co jednocześnie wiązać się będzie z 

szybszym rozwojem rynku w Polsce (tzw. doganianie). Tym samym 

wyższa dynamika wzrostu rynku a także poprawiająca się 

monetyzacja w segmencie gier Free-to-Play wydają się wysoce 

prawdopodobne, sprawiając, iż polski rynek gier może być 

postrzegany jako atrakcyjny sektor. 

 

 
 
 

 
 

Michał Wojciechowski 
Equity analyst, 

IPOPEMA Securities. 

 

 

  



 
 

3. Hakerzy celują w smartfony 

 

 

 

 

 

 

Na całym świecie aż 97 proc. organizacji 
doświadczyło wielowektorowego cyberataku 
na urządzenia mobilne – alarmują eksperci firmy 
Check Point Software (Mobile Security Report 
2021). Jednocześnie do końca 2021 roku koszt 
włamań oraz naruszeń aplikacji mobilnych ma, 
wg raportu Intertrust, sięgnąć 1,5 mld USD! 
Kwota ta nie dziwi bardzo biorąc pod uwagę 
wydatki na bezpieczeństwo: corocznie na rozwój 
aplikacji mobilnych wydawane jest przeszło 34 
miliony USD. Z kwoty tej na bezpieczeństwo 
przeznaczane są ledwie 2 miliony USD 
(Intertrust, 2016).  

Raport Mobile Security 2021 podkreśla, że w 46 
proc. organizacji co najmniej jeden pracownik 
pobrał złośliwą aplikację mobilną, która 
zagrażała sieciom i danym. Tymczasem arsenał 
cyberprzestępców okazuje się być pokaźny: 

Rodziny trojanów bankowych są 
wykorzystywane do kradzieży danych 
osobowych lub firmowych poprzez uzyskiwanie 
złośliwego dostępu do funduszy i instalowanie 
dodatkowego szkodliwego oprogramowania na 
urządzeniu po uzyskaniu początkowego 
przyczółku. 

Dialery premium włączają ofiarom subskrypcje 
usług premium świadczonych przez operatorów 
telekomunikacyjnych oraz często instalują 
złośliwe oprogramowanie. 

Klikery to z kolei złośliwe programy naśladujące 
użytkownika i przeznaczone do klikania różnego 
rodzaju reklam, generujących zysk dla 
cyberprzestępców. 

 

 
 

Upowszechnienie smartfonów oraz związanych z nimi aplikacji, 

stworzyło nowe możliwości dla hakerów. Wiedząc, że smartfony nie 

są odpowiednio zabezpieczone, cyberprzestępcy starają się 

wykorzystać użytkowników dla własnych korzyści. Włamując się, 

uzyskują dostęp do prywatnej i firmowej korespondencji, poufnych 

danych, plików osobistych lub naszych danych bankowych. 

 

 
Wojciech Głażewski 

Country Manager, 
Check Point Software 

Technologies. 



 
 

Poza wymienionymi zagrożeniami, narzędzia 
tworzone przez hakerów potrafią rejestrować 
obraz z telefonu, udostępniać pozycję a także 
podsłuchiwać i podglądać użytkowników. 
Najgroźniejsze z nich tworzone są w celu 
prowadzenia działań cyberszpiegowskich i 
wywiadowczych. Pozostałe tworzone są z myślą 
o generowaniu jak najwyższych i najszybszych 
zysków. 

 

 

97% 
tyle organizacji doświadczyło 

wielowektorowych ataków na 
urządzenia mobilne 

 
Źródło: Check Point Software Technologies 

 
W zeszłym roku krajobraz zagrożeń mobilnych nadal się rozwijał,  

a prawie każda organizacja doświadczyła ataku. Na horyzoncie 

pojawiają się coraz bardziej złożone zagrożenia. Działania 

cyberprzestępców wciąż ewoluują i dostosowują, aby wykorzystać 

nasze rosnące uzależnienie od telefonów komórkowych.  

Co za tym idzie, przedsiębiorstwa powinny wdrażać rozwiązania 

bezpieczeństwa mobilnego, które bezproblemowo chronią urządzenia 

przed współczesnymi zaawansowanymi cyberzagrożeniami. 

 

 
Neatsun Ziv 

wiceprezes ds. zapobiegania 
zagrożeniom, Check Point Software 

Technologies. 



Zagrożenia w legalnych sklepach z aplikacjami  
 
W maju 2021 roku, firma Check Point Software 
poinformowała, że błędne konfiguracje w 
aplikacjach ze sklepu Google Play naraziły na 
wyciek poufnych danych (e-maili, numerów 
telefonów, wiadomości czatu, lokalizacji, haseł) 
ponad 100 milionów użytkowników. Odkrycia 
pochodzą z badania 23 aplikacji – głównie 
rozrywkowych - na Androida dostępnych w 
oficjalnym sklepie Google Play, takich jak Astro 
Guru, iFax, Logo Maker, Screen Recorder i T'Leva.  

 

 
Opisy złośliwych aplikacji w sklepie Google Play 

 
Podobne przypadki ujawniane są każdego roku. 
Zaledwie kilka miesięcy wcześniej Check Point 
Software doniósł, że obserwacje jego analityków 
pozwoliły wyodrębnić 56 szkodliwych aplikacji, 
często kierowanych do dzieci. Ukryte w nich 
złośliwe oprogramowanie "Tekya" zmuszało 
użytkowników do klikania w reklamy. Łącznie 
„szkodnik” zaszyty w aplikacjach pobrany został 
nawet 1 000 000 razy, a jego działanie polegało 
na imitowaniu działań użytkownika poprzez 

klikanie w reklamy i banery takich agencji 
reklamowych jak np. Google AdMob, AppLovin, 
Facebook i Unity. Blisko połowę zainfekowanych 
aplikacji (24) puzzle, łamigłówki oraz gry 
wyścigowe. 

 

 

Przebieg operacji AdultSwine 

 

W 2018 roku Google usunęło ze Sklepu Play 
ponad 60 gier. Nastąpiło to po tym, jak firma 
Check Point Software doszukała się błędu 
związanego z malware, który powodował 
wyświetlanie w grach reklam dla dorosłych. 
Szkodnik nazwany AdultSwine ma również 
możliwość przemieszczania się poprzez 
infrastrukturę telefonu, narażając ją tym samym 
na kolejne ataki, w tym np. na kradzież haseł 
dostępu i loginów. Kolejną ze złośliwych metod 
działania AdultSwine to obciążanie konta ofiary 
fałszywymi zgłoszeniami usług premium, których 
nie zamawiali. 
 
 
 

 
 
 
 

 



Mobilne trojany już atakują  
 
Większość złośliwych kodów znajduje się poza 
oficjalnymi sklepami z aplikacjami jak Google 
Play Store czy AppStore, dlatego zdaniem 
ekspertów warto zrezygnować z instalowania 
oprogramowania spoza oficjalnego źródła oraz 
nie doprowadzać do roota, czy też jailbreaka, 
czyli wyłączania ograniczeń ustawionych przez 
producentów smartfonów. 
 
Co ciekawe, dziś oprogramowanie hakerskie 
dostępne jest bez specjalistycznej wiedzy 
programistycznej – wystarczy zakupić 
odpowiedni program w darknecie. Traingulum - 
twórca i sprzedawca złośliwego 
oprogramowania, udostępnia swoje „dzieła” na 
czarnym rynku, poszerzając tym samym grupę 
hakerów o osoby mające nikłą wiedzę o 
programowaniu. Współpracując HeXaGoN Dev, 
programista stworzył oprogramowanie „Rogue”, 
będące częścią rodziny MRAT. Ten typ złośliwego 
oprogramowania pozwala przejąć kontrolę nad 
urządzeniem i wydobyć wszelkiego rodzaju dane, 
takie jak zdjęcia, lokalizacja, kontakty i 
wiadomości; może również modyfikować pliki na 
urządzeniu z systemem Android i pobrać 
dodatkowe złośliwe ładunki. Gdy Rogue uzyska 
wszystkie wymagane uprawnienia na 
docelowym urządzeniu, ukrywa swoją ikonę 
przed użytkownikiem urządzenia, by ten nie 
mógł się go pozbyć. Jeśli jednak wymagane 
uprawnienia nie zostaną przyznane, będzie 
wielokrotnie prosić użytkownika o ich ostateczne 
przyznanie.  

Aż 85 proc. z przeszło 3,5 mld smartfonów na 
całym świecie opartych jest o system operacyjny 
Android. Oznacza to, że blisko 3 mld 
użytkowników staje się potencjalnymi ofiarami 
złośliwego oprogramowania pokroju Rogue.  

 

W dobie szeroko rozpowszechnionej bankowości 
internetowej coraz większe znaczenie zaczynają 
odgrywać mobilne trojany bankowe. W maju po 
sieci rozprzestrzeniał się Bizarro, którego celem 
byli klienci kilkudziesięciu różnych banków. 
Narzędzie potrafi kraść dane uwierzytelniające 
wraz z wiadomościami SMS. Potrafi wyłączyć 
usługi bezpieczeństwa, a jego złośliwy kod 
imituje usługi dostarczania multimediów i 
paczek!  

Kilka miesięcy później smartfony z systemem 
Android zaczął infekować mobilny trojan - 
Toddler. Jak informowały media, ofiarami byli 
klienci 18 europejskich banków, głównie z Włoch 
i Hiszpanii. Toddler potrafił nie tylko uzyskać 
dane logowania i przejąć kody autoryzacyjne z 
SMS-ów, ale również śledzić użytkownika! W tym 
wypadku złośliwe narzędzie hakerów nie zostało 
wykryte w żadnej aplikacji czy grze dostępnej w 
oficjalnej dystrybucji. 
 

Ataki nie tylko na graczy 

Hakerzy zainteresowani są jednak nie tylko 
użytkownikami gier, ale również ich twórcami. W 
tym roku doszło do kilku poważnych naruszeń 
sieci producentów gier. W czerwcu ofiarą 
hakerów został EA Games. Producent 
poinformował, że żadne dane graczy nie zostały 
skradzione podczas ataku, natomiast przestępcy 
pobrali kody źródłowe popularnych gier (np. 
FIFA21) oraz zastrzeżonego silnika Frostbite, 
używanego jako baza dla wielu gier. 

3,5 mld 
Szacowana liczba smartfonów z 

systemem Android 



 
 

Na początku roku doszło z kolei do inwazji 
hakerskiej na polskiego producenta i wydawcę – 
firmę CD Projekt RED. Atak na jedną z 
największych polskich spółek zakończył się 
zaszyfrowaniem większości danych należących 
do firmy oraz wykradzeniem kodów źródłowych 
kilku produkcji studia. Ransomware jest 
zagrożeniem dla każdej firmy, a w ostatnich 
miesiącach zaobserwowaliśmy dramatyczny ich 
wzrost. Badania Check Point Software pokazują, 
że w ujęciu globalnym średnio co 10 sekund 
organizacja staje się ofiarą oprogramowania 
ransomware. 

Konsekwencją tego typu ataków może być 
bardzo wysoki okup za uwolnienie danych, a 
wytropienie napastników w przypadku płatności 
bitcoinem jest praktycznie niemożliwe. 

 

 

 
TOP 5 Mobilnego malware’u  

w 2020 roku 
 

Źródło: Check Point Research 
 
 

1. Hiddad 

2. xHelper 

3. Necro 

4. PreAMo 

5. Guerilla 

 

 

  



 
 

 
 

4. Jak się chronić? 
 
 
 

 
Eksperci przekonani sią, że wszyscy jesteśmy 
narażeni na ataki mobilne: Prawie każda 
organizacja doświadczyła co najmniej jednego 
ataku mobilnego szkodliwego oprogramowania 
w 2020 r. Dziewięćdziesiąt trzy procent z nich, 
nakłaniało użytkowników do zainstalowania 
złośliwego ładunku za pośrednictwem 
zainfekowanych witryn internetowych lub 
adresów URL lub zamierzało wykraść dane 
uwierzytelniające użytkowników. 
 
Aby chronić się przed infekcjami specjaliści 
rekomendują stosowanie zabezpieczeń 
pozwalających zapobiegać pobieraniu złośliwych 
aplikacji, wyłudzaniu informacji we wszystkich 
aplikacjach, zapobiegające atakom man-in-the-
middle czy wykrywające zaawansowanych 

technik jailbreakingu i rootowania oraz 
exploitów systemu operacyjnego.  
 
Mogą w tym pomóc nie tylko zaawansowane 
systemy ochrony urządzeń mobilnych czy 
antywirusy. W komunikatorze UseCrypt 
Messenger, przebadanym przez Odeda Vanunu, 
jednego z najbardziej znanych specjalistów ds. 
cyberbezpieczeństwa, odszyfrowanie baz 
danych jest niemożliwe, a sama aplikacja posiada 
rozwiązanie, pozwalające wykryć czy urządzenie, 
na którym działa zostało poddane rootowi oraz 
podpowiada użytkownikowi, które aplikacje 
uznawane są za potencjalnie szkodliwe. 
Rozwiązanie to jest znane z mobilnych aplikacji 
ochronnych, takich jak ZoneAlarm Mobile 
Security, firmy Check Point. 

 

 
 

 

Aby zminimalizować ryzyko, przede wszystkim należy aktualizować 

system operacyjny i aplikacje. Po drugie – powinniśmy bardzo 

selekcjonować otrzymywane informacje, szczególnie te od nieznajomych. 

  

Trzeba pamiętać, że większość ataków opiera się na psychologii, co 

oznacza, że hakerzy chcą wywołać reakcję, przesyłają więc coś bardzo 

interesującego, w co użytkownik na pewno kliknie. 

 
 

 

 
Oded Vananu 

Szef działu badań podatności 
produktów, Check Point 
Software Technologies. 

 



Nieodzownym i podstawowym elementem 
ochrony jest edukacja i dobre praktyki 
użytkownika. Specjaliści UseCrypt, firmy stojącej 
za autorskim komunikatorem znanym z 
wysokiego bezpieczeństwa przypominają, że 
zachowanie dobrych praktyk korzystania ze 
smartfonu lub komputera pozwala uniknąć 
większości ataków. Polegają one m.in. na 
bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego, 
instalowaniu oprogramowania jedynie z 
oficjalnych dystrybucji, wyłączeniu zdalnego 
usuwania danych oraz maksymalnego 
ograniczenia korzystania z otwartych sieci Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

Coraz częściej dochodzi do ataków nie tylko na producentów gier, 

lecz samych graczy. Upowszechnienie smartfonów jako narzędzia do 

pobierania i korzystania z gier, stwarza szerokie możliwości dla 

hakerów. Gracze muszą mieć tego świadomość, zabezpieczać telefon 

i uchronić się przed realnymi stratami.  

Rozwiązaniem, poza podstawowym stosowaniem dobrych praktyk 

użytkownika, jest również zaawansowane oprogramowanie, do 

ochrony mobilnych urządzeń. W naszym komunikatorze UseCrypt 

Messenger dla bezpieczeństwa użytkowników zaimplementowaliśmy 

podobne rozwiązanie, pozwalające wykryć m.in. czy telefon nie został 

zhakowany. 

 

 
 

Marian Pijarski 
Prezes zarządu, 

UseCrypt Polska. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

W ochronie sieci i urządzeń firmowych należy zwrócić uwagę na trzy 
główne punkty:  

 
1. HIGIENA BEZPIECZEŃSTWA 

 
 Łatanie: Zdecydowanie zbyt często ataki przenikają przez wykorzystanie 
znanych luk w zabezpieczeniach, dla których istnieje poprawka, ale nie 
została ona zastosowana. Organizacje powinny dążyć do zapewnienia, 
że we wszystkich systemach i oprogramowaniu są utrzymywane 
aktualne poprawki zabezpieczeń. 

 
2. ZAPOBIEGANIE A NIE WYKRYWANIE 

 
Tradycyjni dostawcy cyberbezpieczeństwa często twierdzą, że ataki będą 
miały miejsce i nie ma sposobu, aby ich uniknąć, a zatem jedyne, co 
pozostaje do zrobienia, to zainwestować w technologie, które wykrywają 
atak, gdy już naruszył on sieć, i jak najszybciej złagodzić szkody jak to 
możliwe. Nie jest to prawdą. Ataki można nie tylko wykrywać, ale także 
im zapobiegać, w tym typu zero-day i nieznanemu złośliwemu 
oprogramowaniu. Dzięki odpowiednim technologiom większości 
ataków, nawet najbardziej zaawansowanych, można zapobiec bez 
zakłócania normalnego przepływu działalności. 

 
3. WYKORZYSTANIE KOMPLETNEJ ZJEDNOCZONEJ ARCHITEKTURY 

 
 Wiele firm próbuje zbudować swoje zabezpieczenia, korzystając z 
mozaiki produktów jednofunkcyjnych pochodzących od wielu 
dostawców. Takie podejście zwykle zawodzi: skutkuje rozłącznymi 
technologiami, które nie współpracują – tworząc luki w 
zabezpieczeniach. Ponadto wprowadza ogromne obciążenie związane z 
pracą z wieloma systemami i dostawcami. W wyniku tego 
nieefektywnego podejścia wielu atakom nie udaje się zapobiec, co 
zmusza organizacje do większych inwestycji w działania po infekcji i 
łagodzenie naruszeń. Aby osiągnąć kompleksowe bezpieczeństwo, firmy 
powinny przyjąć ujednolicone, wielowarstwowe podejście, które chroni 
wszystkie elementy IT – sieci, punkty końcowe, chmurę i urządzenia 
mobilne, korzystające z tej samej architektury prewencyjnej i tej samej 
analizy zagrożeń. 

 
 
 
 
 

 
Yaniv Balmas 
Szef Działu Badań 
Cybernetycznych, 

Check Point Software 
Technologies. 
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Check Point Software Technologies Ltd. jest wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 
cybernetycznego dla rządów i przedsiębiorstw na całym świecie. Jej rozwiązania chronią klientów przed 
cyberatakami dzięki wiodącemu w branży wskaźnikowi wychwytywania złośliwego oprogramowania, 
oprogramowania ransomware i innych rodzajów ataków. Check Point oferuje wielopoziomową architekturę 
bezpieczeństwa, która chroni firmowe informacje w chmurze, sieci i urządzeniach mobilnych, a także najbardziej 
wszechstronny i intuicyjny system zarządzania bezpieczeństwem w jednym punkcie kontroli. Check Point chroni 
ponad 100 000 organizacji różnej wielkości. 
 

 

 
 
 

IPOPEMA Securities świadczy usługi w zakresie 
doradztwa finansowego i transakcyjnego przy 
przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych i 
prywatnych, w tym fuzji i przejęć, jak również pełni 
funkcję głównego koordynatora transakcji 
zmierzających do pozyskania finansowania w drodze 
emisji papierów wartościowych (publiczne oferty akcji i 
obligacji). IPOPEMA Securities oferuje także usługi 
brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na 
rynku wtórnym dla krajowych i zagranicznych klientów 
instytucjonalnych.  
 

 
 

 
UseCrypt Messenger jest jedyną aplikacją szyfrującą 
własną bazę danych w smartfonie, uniemożliwiając 
wydobycie z urządzenia treści rozmów i historii 
połączeń. Wszystkie dane w UseCrypt – wiadomości, 
połączenia oraz przesłane pliki – są bezpieczne nawet w 
przypadku fizycznego przejęcia urządzenia. UseCrypt 
Messenger posiada zabezpieczenia niezależne od 
systemu operacyjnego smartfonu, dzięki czemu nikt 
poza właścicielem nie otworzy aplikacji.  

 

 


