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Jaké jsou nejčastější zranitelnosti mobilních aplikací? Na jaké  
problémy naráží jejich testování? Jaký další vývoj lze očekávat?

Pod pojmem chytrého mobilního zaříze-
ní si dnes každý představí telefon nebo 
tablet vybavený nejmodernějšími funkce-
mi. Mobilita je fenoménem dnešní doby 
a každým rokem se do zařízení integruje 
více a více technologických vymožeností. 
Dlouhá výdrž baterie, větší a kvalitnější 
displej, fotoaparát s vysokým rozlišením, 
GPS, postupně se rozmáhající vysoko-
rychlostní Internet (LTE), NFC či čtečka 
otisků prstů. To vše v jednom dělá ze sou-
časných mobilních zařízení nástroj, který 
přináší mnoho možností jak pro rozvoj 
byznysu, tak pro soukromé využití běž-
ným uživatelem. Aby však mobilní zařízení 
mohlo být opravdu chytré, jsou potřeba 
aplikace, které těchto technologií využíva-
jí a spojují je s nejrůznějšími nápady pro 
širokou škálu činností. Při návrhu a vývoji 
takových aplikací však často nejsou do-
držována základní pravidla bezpečného 
zpracování poměrně citlivých informací, 
se kterými aplikace pracují, což má v ko-
nečném důsledku zásadní dopad na jejich 
důvěrnost, integritu či dostupnost.

Mobilní technologie a vývoj mobilních apli-
kací s sebou přináší některé zásadní rozdíly 
v oblasti doposud známých a používaných 
bezpečnostních zásad a postupů. V tom-
to článku si nejdříve popíšeme hlavní od-
lišnosti mobilních aplikací od existujících 
technologií, jako jsou web a desktop. Dále 
popíšeme deset kategorií bezpečnostních 
rizik, která jsou s nimi spojena a vycháze-
jí z metodologie OWASP Mobile Top Ten. 
V každé kategorii budou navíc zmíněny 

Bezpečnost  
mobilních aplikací

nejzávažnější a nejčastěji nacházené zra-
nitelnosti. Dále se budeme věnovat typic-
kým problémům, které komplikují vyko-
návání penetračních testů a znesnadňují 
práci bezpečnostních specialistů. Volně 
navážeme uvedením nejčastějších důvodů 
vzniku bezpečnostních chyb v aplikacích 
a popíšeme postupy, jak se jim vyvarovat. 
V samotném závěru se pokusíme nastínit 
vývoj bezpečnosti mobilních technologií 
a aplikací v blízké budoucnosti.

Rizika spojená s mobilními 
aplikacemi

Mobilní aplikace jsou vystaveny řadě 
bezpečnostních rizik. Velká část vychá-
zí z klasických útoků proti webovým 
a desktopovým aplikacím, nicméně 
nemalé procento útoků je specifických 
pro oblast mobilních technologií v ná-
vaznosti na způsob jejich použití: 

 Většina mobilních aplikací v součas-
né době využívá architektury klient-
-server. Vzájemná komunikace často 
probíhá přes nezabezpečenou (mnoh-
dy veřejně dostupnou) Wi-Fi síť či mo-
bilní hotspot. Datové připojení přes 
klasickou telefonní síť je bráno jako 
bezpečné, nicméně útočník se speci-
álním vybavením a dostatečnými zdroji 
je schopen ho odchytit a modifikovat. 

 Mobilní zařízení nosíme neustále při 
sobě, takže riskujeme jejich ztrátu 
nebo odcizení. Permanentní či dočas-

né ukládání dat či možnost jejich ob-
novy ze souborového systému může 
vést k úniku citlivých informací. 

 Hrozby mohou pocházet ze samotné-
ho mobilního zařízení, např. malware 
stažený z neoriginálních zdrojů či útoky 
z ostatních nainstalovaných aplikací. 
Častou chybou je neznalost operační-
ho systému, který pro ulehčení práce 
uživateli ukládá citlivá data do cache. 

 Mobilní aplikace mohou zpracovávat 
data z mnoha zdrojů, takže hrozí úto-
ky na neobvyklé vstupní body, např. 
NFC, Bluetooth, fotoaparát, mikro-
fon, SMS, USB či QR kódy. 

Základem pro testování bezpečnosti 
mobilních aplikací je OWASP Mobile 
Security Project vytvořený neziskovou 
organizací OWASP, která je známá pře-
devším svou prací v oblasti zabezpečení 
webových aplikací. Tento projekt před-
stavuje bezplatný a centralizovaný zdroj 
informací. Klasifikuje bezpečnostní rizika 
mobilních aplikací a dokumentuje postu-
py pro bezpečný vývoj, které snižují do-
pad či pravděpodobnost výskytu zrani-
telností. Projekt se zaměřuje především 
na aplikační vrstvu a nepopisuje bezpeč-
nostní rizika samotných mobilních platfo-
rem, nicméně aplikační rizika související 
s danou mobilní platformou jsou brána 
v úvahu. Podobně jako OWASP Top 10 
pro webové aplikace identifikuje a kate-
gorizuje OWASP Top 10 Mobile Risks ta 
nejzávažnější rizika v oblasti bezpečnosti 
mobilních aplikací. Stručně si popíšeme 
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jednotlivé kategorie. Pro detailní infor-
mace navštivte stránku projektu1.

M1: Weak Server Side Controls
Závažná chyba v serverové části aplika-
ce může mít za následek únik citlivých 
informací z databáze či kompletní kom-
promitaci serveru. V této kategorii jsou 
obsažena rizika spojená s webovými služ-
bami, konfigurací webového serveru a tra-
dičními webovými aplikacemi. Přestože je 
zařazení těchto kontrol do Top 10 často 
bráno jako kontroverzní, jelikož se nejed-
ná o kontroly prováděné na mobilním za-
řízení, jsou rizika spojená s touto kategorií 
hodnocena jako nejvíce kritická. 

M2: Insecure Data Storage
Další důležitou součástí bezpečnostních 
testů mobilních aplikací je kontrola lokálního 
úložiště. Velmi častým nálezem je ukládání 
citlivých informací v čitelném nebo jedno-
duše rozluštitelném formátu. To může vést 
k rizikům, jako jsou krádež identity, únik cit-
livých informací nebo reputační riziko. Je dů-
ležité si uvědomit, že toto riziko není spojeno 
pouze s fyzickým přístupem k zařízení. Zís-
kané informace mohou být odcizeny např. 
pomocí specializovaného malwaru nebo 
jiné vzdálené kompromitace zařízení. 

M3: Insufficient Transport Layer Protection
Chyby uvedené v této kategorii se vztahují 
k nedostatečné ochraně síťového provo-
zu. Jedná se typicky o použití nešifrova-
ného kanálu. Velmi častými nálezy jsou 
chyby v nastavení nebo implementaci 
šifrovacího protokolu, např. použití zasta-
ralé verze protokolu, povolení self-signed 
certifikátů, neimplementovaný certificate  
pinning či použití nebezpečných šifro-
vacích sad. Tyto zranitelnosti mohou být 
zneužity útočníkem v lokální síti, takže 
není nutný fyzický přístup k zařízení. 

M4: Unintended Data Leakage
Problémy obsažené v této kategorii 
většinou plynou z chyb, kdy jsou citlivá 
data často neúmyslně ukládána do mo-
bilního zařízení, odkud jsou snadno do-

1 https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project#tab=Top_10_Mobile_Risks

Obr. 1: Rizika podle modelu OWASP

stupná ostatním aplikacím či uživateli 
s odpovídajícím oprávněním. Ve většině 
případů se jedná o chybu vývojářů, kte-
ří nemají důkladnou znalost o tom, jak 
operační systém zpracovává aplikační 
data. Často jde o ukládání dat do ca-
che, snímků obrazovky nebo logů. 

M5: Poor Authorization and Authentication
Tato kategorie se zabývá nedostatky v pro-
cesech autorizace či autentizace uživate-
le vyskytujícími se buď přímo v samotné 
mobilní aplikaci, nebo na straně serveru. 
Pokud nejsou dodrženy bezpečnostní 
standardy, může docházet k obcházení 
autentizačních mechanismů a získání pří-
stupu do aplikace. Toto riziko se vztahuje 
i k chybám v autorizaci, kdy klient může 
získat přístup k informacím nebo funkcím 
mimo rozsah úrovně oprávnění.  

M6: Broken Cryptography
Koncept šifrování citlivých informací 
pro dodržení jejich důvěrnosti je mezi 
vývojáři poměrně dobře známý. V této 
kategorii se kontrolují případy, kdy je 
šifrování použito, ale jeho implementa-
ce obsahuje chyby. V nejhorším případě 
může docházet k získání kompletního 
nebo částečného obsahu původních ne-
šifrovaných dat. Většina chyb plyne ze 
špatné správy klíčů, především z uklá-
dání privátního nebo symetrického klíče 
ve zdrojových kódech či použití šifrova-

cího klíče, který je odvozen z identifiká-
torů zařízení, jako je např. Device ID. 

M7: Client Side Injection
Útoky typu Injection mohou vznikat, po-
kud aplikace nedostatečně kontroluje 
všechny vstupy přijaté z nedůvěryhod-
ných zdrojů. Typicky se jedná o interní 
vstupy z jiných aplikací či externí infor-
mace zadané uživatelem nebo přijaté ze 
serveru. Příkladem mohou být aplikace 
sociálních sítí. Pokud se útočníkovi po-
daří vložit příspěvek obsahující škodlivý 
kód a mobilní aplikace řádně neprovádí 
kontrolu vstupů přijatých ze serveru, 
dojde po zobrazení příspěvku na klient-
ském zařízení oběti ke spuštění kódu. 

M8: Security Decisions Via Untrusted Inputs
Tato kategorie pokrývá případy, kdy 
jsou důležitá rozhodnutí provedena 
na základě vstupů z důvěryhodných 
zdrojů. Ve většině případů se jedná 
o meziprocesovou komunikaci. Jako 
příklad můžeme uvést společnost pou-
žívající řadu interních aplikací komuni-
kujících se stejným serverem. Aby uži-
vatel nemusel v každé aplikaci zadávat 
přihlašovací údaje, jsou implementová-
ny mechanismy SSO a aplikace si mezi 
sebou sdílí identifikátor uživatelské 
relace. Není-li meziprocesová komuni-
kace dostatečně zabezpečena, může 
jakákoli škodlivá aplikace na zařízení 
získat tento identifikátor a kompromi-
tovat uživatelskou relaci. 
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M9: Improper Session Handling
Správa uživatelských relací je důležitým 
konceptem v oblasti bezpečnosti apli-
kací. Jsou zde zahrnuty všechny zrani-
telnosti vedoucí k úniku session tokenů, 
jejich špatnému nastavení (délka trvání, 
zneplatnění, atributy), CSRF či špatně 
implementované odhlášení.   

M10: Lack of Binary Protections
Poslední kategorie reprezentuje především 
ochranné mechanismy, které by vývojáři 
měli do mobilních aplikací implementovat. 
Binární ochrany slouží především ke zpo-
malení útočníka, který se snaží analyzovat, 
reverzovat nebo modifikovat binární kód 
aplikace. Častým nálezem v této kategorii 
je také únik informací uložených v aplikač-
ním balíku nebo zdrojovém kódu.

Nejzávažnějšími útoky na mobilní aplikace 
jsou ty, při kterých dochází k úniku citli-
vých dat nebo které usnadňují kompromi-
taci mobilního zařízení. Tyto zranitelnosti 
jsou ve velké míře vztaženy k datům a za-
řízením jednotlivců – koncových uživate-
lů spíše než ke všem uživatelům služby. 
Přestože největší riziko představují zrani-
telnosti serverové části, protože mohou 
umožnit neomezený přístup k důležitým 
systémům, vyskytují se v poměrně malém 
počtu. Jsou totiž dobře dokumentovány 
a pochopeny z oblasti webových aplika-
cí. Bezpečnost mobilních aplikací jako 
takových je stále poněkud nepochopena 
a není jí přikládán patřičný důraz. 

Problémy při testování  
mobilních aplikací 

Aby mohla být všechna výše popsa-
ná rizika důkladně otestována, je nutné 
mít pro testy aplikací kompletní přístup 
k operačnímu systému. Dnešní mobilní 
platformy však mají implementovanou 
řadu bezpečnostních mechanismů, které 
znesnadňují útoky a zmírňují rizika. Mezi 
základní bezpečnostní prvky patří zejmé-
na zakázání práv superuživatele (root) pro 
aplikace a uživatele. Pokud by měla být 
aplikace testována na normálním neupra-
veném zařízení, měl by tester díky všem 

ochranám přístup pouze k malé části 
funkcionalit. Aby bylo kompletní testování 
vůbec možné, je nutné provést modifikaci 
operačního systému. Konkrétně je nutné 
získat práva administrátora. Tomuto pro-
cesu se na platformě iOS říká jailbreaking 
a na platformě Android či Windows phone 
rooting. Provedení tohoto procesu může 
být nelegální, jelikož se k tomu zpravidla 
využívá zranitelností v operačním systému.

Nutnost použití tzv. odemčeného zařízení 
často velmi znesnadňuje provedení pene-
tračních testů. Tento proces je totiž nutné 
provést u každé nové verze operačního 
systému. U zařízení s Androidem to větši-
nou není problém, jelikož výrobců zařízení 
s podporou tohoto operačního systému je 
celá řada a k získání přístupu se často vyu-
žije chyby v jejich přidaném softwaru. Spo-
lečnost Apple investuje nemalé prostřed-
ky do zabezpečení svého systému iOS 
a v poslední době opravuje bezpečnostní 
chyby velmi rychle. Dříve k tomu docháze-
lo pouze v major verzích, které vycházejí 
na podzim každého roku. V současné době 
se opravuje i v minor verzích vydávaných 
ve velmi krátkém čase po odhalení chyby. 

Nalezení zranitelnosti pro získání adminis-
trátorského přístupu ve verzi iOS 8 trvalo 
několik měsíců. V tomto období nebylo 
možné plně testovat některé aplikace, 
jelikož kvůli změně API je nešlo spustit 
na starších verzích iOS. Situace u platfor-
my Windows Phone stojí také za zmínku. 
Jelikož tento systém není v současné době 
veřejností tak oblíbený jako dva dříve zmi-

ňované, i komunita bezpečnostních speci-
alistů hledající jeho zranitelnosti není tak 
široká. Aktuálně existují pouze dva konkrét-
ní typy zařízení, na kterých je díky chybě 
v softwaru výrobce možné provést root pro 
poslední verzi Windows Phone 8.1. 

Dalším problémem při provádění pene-
tračních testů je výběr správných nástrojů. 
Z povahy mobilních aplikací neexistuje žád-
ný plně automatizovaný nástroj, který by 
dokázal analyzovat aplikaci a odhalil většinu 
zranitelností, jako je tomu dnes již zvykem 
např. u webových aplikací. Existuje řada 
volně dostupných poloautomatizovaných 
nástrojů, které dokážou sledovat změny 
na souborovém systému, síťovou komuni-
kaci či volání systémového API. Problémem 
je neustálý vývoj operačních systémů, při 
kterém dochází k nejrůznějším změnám 
v jeho architektuře, čemuž se musí přizpů-
sobovat i používané nástroje. Ty jsou však 
většinou vytvářeny bezpečnostními nad-
šenci, kteří se vývoji věnují ve svém volném 
čase. Aktualizace tak mnohdy trvá dlouhou 
dobu či daný projekt zanikne úplně. Tento 
fakt často vede k vytváření vlastních nástro-
jů či skriptů určených pro specifické přípa-
dy užití. Pokud dojde ke změnám v systé-
mu, pak stačí upravit pouze jeden, případně 
pár nástrojů ze sady. 

Nejčastější důvody vzniku 
bezpečnostních chyb 

Hlavní bezpečnostní problémy v mobil-
ních aplikacích vznikají kvůli několika 
faktorům. Zranitelnosti se nejčastěji vy-

Obr. 2: Graf zobrazuje statistiky výskytu zranitelností v mobilních aplikacích  
testovaných ve společnosti AEC od roku 2011
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skytují v případech, kdy aplikace musí 
zpracovávat citlivé údaje či manipuluje 
s daty z nedůvěryhodných zdrojů. Exis-
tuje však několik dalších faktorů, díky 
kterým k chybám v aplikacích dochází. 

Nedostatečné bezpečnostní 
podvědomí
Na rozdíl od webových aplikací, kde je 
možnost útoku směřována především 
na uživatelské vstupy, vývojáři mobilních 
aplikací musí myslet na řadu dalších scéná-
řů. Tvorba mobilních aplikací je ve srovnání 
s ostatními aplikacemi poměrně unikátní. 
Každá mobilní platforma je značně odlišná 
od všech ostatních, a tudíž je i každá mo-
bilní aplikace pro platformu specifická. Vý-
vojáři jsou tak nuceni pracovat s odlišnými 
operačními systémy, programovacími jazy-
ky a vývojovými nástroji. Navíc nemohou 
důvěřovat operačnímu systému, mnohdy 
dokonce ani svým vlastním aplikacím. Zna-
lost nových útoků a k nim odpovídajících 
obranných mechanismů není v současné 
době v komunitě mobilních vývojářů stále 
ještě dostatečně vyvinuta. Typickým příkla-
dem je domněnka, že data uložená na za-
řízení nemusí být šifrována, jelikož o to se 
stará samotný operační systém. 

Neustále se měnící  
možnosti útoku 
Výzkum v oblasti mobilních zařízení 
a aplikací se neustále vyvíjí, přináší nové 
koncepty a s nimi i odpovídající bezpeč-
nostní hrozby. Poslední dobou jsou často 
objevovány nové zranitelnosti ovlivňující 
aplikací využívané bezpečnostní mecha-
nismy. Příkladem může být chyba „goto 
fail“ v operačních systémech společnosti 
Apple, která kriticky ovlivnila bezpeč-
nost komunikačního protokolu SSL/TLS. 
V tomto případě útočník dokázal obejít 
i doporučované ochrany, konkrétně cer-
tificate pinning, což mnoho bezpečnost-
ních specialistů a vývojářů vedlo k návrhu 
a implementaci sekundárního šifrování dat 
uvnitř SSL kanálu. Tyto typy zranitelností 
demonstrují, jak neustálý vývoj mobilních 
technologií může ovlivnit model hrozeb 
aplikace. Vývojářský tým, který na začátku 
projektu provedl návrh aplikace s detailní 

znalostí aktuálních hrozeb, se musí pří-
padným okolnostem v průběhu projektu 
přizpůsobit. Před dokončením aplikace 
je nutné provést odpovídající změny, což 
může značně ovlivnit výsledný termín její-
ho nasazení a samozřejmě i ekonomickou 
stránku projektu.

Ekonomická a časová  
omezení 
Většina projektů vývoje aplikací má strikt-
ní omezení na zdroje a čas. Ani vývoj mo-
bilních aplikací není výjimkou. Ekonomic-
ká omezení většinou nedovolují neustálý 
bezpečnostní dohled v průběhu celého 
projektu. Malé společnosti mají typic-
ky velmi omezené prostředky a nejsou 
schopny zaplatit poměrně drahou bez-
pečnostní konzultaci. Nejčastějším scé-
nářem je provedení penetračních testů 
na konci projektu. V některých případech 
dochází i k jejich úplnému vynechání. Ča-
sově omezený penetrační test je schopen 
odhalit především ty nejzávažnější a nej-
častější bezpečnostní chyby. S největší 
pravděpodobností však nebudou naleze-
ny komplexnější chyby vyžadující investici 
v podobě dostatku času a trpělivosti. Ide-
ální je zařadit bezpečnostní konzultaci již 
do návrhu, především nemá-li společnost 
s vývojem a nasazením mobilní aplikace 
žádnou předchozí zkušenost. Chyba v ná-
vrhu a nalezení závažných bezpečnost-
ních chyb na konci životního cyklu vývoje 
aplikace ze zkušenosti přináší nemalé 
výdaje na opravu. Během projektu by vý-
vojáři měli používat politiky pro bezpečný 
vývoj. Ověření jejich dodržování by mělo 
být prokázáno indikativními bezpečnost-
ními testy v průběhu vývoje aplikace.

Budoucnost bezpečnosti  
mobilních aplikací
Výrazný růst počtu chytrých mobilních 
zařízení a vyvíjených aplikací v posledních 
několika letech jednoznačně ukazuje, 
kam bude směřovat budoucnost infor-
mačních technologií. Dá se předpokládat, 
že klasické zranitelnosti, jako je ukládání 
nešifrovaných dat na lokální úložiště či 
nedostatečná ochrana transportní vrstvy, 
budou v blízké době i nadále převládat. 

Bezpečnost mobilních aplikací je neustá-
le se vyvíjející proces a dá se s jistotou 
říct, že s vývojem mobilních technologií 
budou vznikat i nové kategorie útoků. 
Představení nových technologií (snímače 
otisku prstů) či zvýšené používání existu-
jících technologií (NFC) povede dozajista 
k odhalení nových zranitelností. Zvýšená 
pozornost se dá očekávat zejména při na-
sazení v oblasti zpracování mobilních pla-
teb, konkrétně u Google Wallet či Apple 
Pay. Tomuto trendu nasvědčuje i zvýšený 
počet výskytu bankovního malwaru.

Dalším trendem ovlivňujícím bezpečnost 
mobilních aplikací je jejich nástup v nových 
oblastech použití. V poslední době zažívá 
boom nositelná elektronika, tzv. wearab-
les, jejímž prozatím nejznámějším před-
stavitelem jsou chytré hodinky a fitness 
náramky. Dá se předpokládat, že v násle-
dujících letech bude obvyklé nosit i chytré 
brýle, chytré oblečení či zařízení starající se 
o naše životní funkce. Mobilní zařízení se již 
dnes dají použít např. i k řízení chodu naše-
ho domova (tzv. Smart Home). Ovládat se 
dá nejen chytrá televize, ale i bezpečnostní 
kamery, osvětlení, topení, alarm či všemož-
né domácí spotřebiče. Podle předpokladů 
bude v blízké budoucnosti komunikace 
s mobilním zařízením ovlivňovat téměř 
všechny oblasti lidského života. Dá se tedy 
očekávat, že bezpečnosti mobilních aplika-
cí bude věnována daleko větší pozornost, 
než tomu bylo doposud. 
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