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Зараз рідко можна зустріти ділову людину, яка б не була власником ноут-

бука. Останнім часом спостерігається тенденція зростання темпів продажу ком-
п'ютерів такого типу. Водночас з ростом популярності ноутбуків питання їх 
безпеки та захисту набувають все більшого значення. Ноутбуки через свою мобі-
льність дуже погано пристосовані до збереження конфіденційної інформації. До-
сить на секунди втратити увагу і хтось інший може скористатися перевагами 
портативності вашого ноутбука: існують цілком відчутні загрози несанкціоно-
ваного доступу до приватної і потенційно конфіденційної інформації і навіть кра-
діжки ноутбука зі всім його вмістом. Зауважимо, збитки від розкриття і/або 
модифікації секретної інформації дуже часто перевершують вартість самого 
комп’ютера. 

Усі небезпеки, що загрожують ноутбуку, мають фізичну або інформаційну 
природу. Вони дуже тісно взаємозв’язані між собою, тому важливо використову-
вати комплексний підхід у забезпеченні безпеки як, власне, мобільного ПК, так й 
інформації, що зберігається на ньому. 

Можна виділити три напрямки, за якими здійснюється комплексний захист 
ноутбука і даних: фізична безпека ноутбука і його компонентів, безпека даних, ме-
режева безпека. 

Фізична безпека. Перший напрямок на 90 % враховує специфіку ноутбука, 
що відрізняє його від традиційного ПК. Мобільність лептопів у значну кількість 
раз збільшує ймовірність їх фізичного пошкодження, втрати або крадіжки, які тяг-
нуть за собою як безповоротну втрату ноутбука, так і даних, що зберігаються на 
ньому.  

Існує низка пристроїв, які перешкоджають безпосередній крадіжці ноутбука 
або які полегшують його пошук у разі крадіжки. До них відносяться: 

 Замок Кенсінгтона – найбільш простий, розповсюджений пристрій. За 
допомогою металевого тросу ноутбук кріпиться до важкого стаціонар-
ного предмета або об’єкта. 

 Різні види сигналізації – це може бути сигналізація, яка спрацьовує під 
час переміщення ноутбука або зникнення його із певної зони і т.д.   

Безпека даних. Другий напрямок захисту – забезпечення безпеки даних, що 
зберігаються у ноутбуці. Чим цінніша інформація, що зберігається на ноутбуці, 
тим вища необхідність її захисту від несанкціонованого доступу. Для більшості 
користувачів більш ймовірні проблеми втрати даних, пов’язані з крадіжкою (втра-
тою) ноутбука,  ніж з його пошкодженням чи поломкою. 

У відповідності з класичним підходом можна виділити два напрямки захис-
ту даних на ноутбуці: захист даних від несанкціонованого доступу – як більш про-
фесійний вид захисту і резервне копіювання та відновлення інформації – як засіб, 
який дає змогу повернути втрачену інформацію. 

У більшості випадків пересічному користувачеві достатньо грамотно вико-
ристати звичайні методи авторизації, щоб надійно захистити свою інформацію. 

Перший і найбільш простий засіб – блокування BIOS’а, що не дає змоги за-
вантажити систему без введення паролю.  



Наступний рубіж – пароль на операційну систему (ОС). Однак сьогодні іс-
нує величезна кількість способів одержати інформацію з такого комп'ютера. Мож-
на, наприклад, завантажитися з компакт-диску й безпосередньо або за допомогою 
спеціальної утиліти одержати вільний доступ до всіх даних. Або ще простіше: зня-
ти жорсткий диск із ноутбука й підключити його до іншого комп'ютера. Але все ж 
таки цим захистом не слід нехтувати. 

Для захисту корпоративної інформації гарантії безпеки повинні бути більш 
високими. Тут використовуються більш складні і надійні системи ідентифікації, і 
більш дорогі: смарт-карти, USB-ключі, біометричні сенсори (в ноутбуках викорис-
товуються в основному зчитувачі відбитків пальців). 

Смарт-карти. Смарт-карти мають власний вбудований мікропроцесор, що 
дає змогк реалізовувати різні алгоритми захисту. Призначені смарт-карти для збе-
рігання особистої інформації: паролів доступу й даних для автентифікації.  

USB-ключі. Зовні цей пристрій схожий на звичайну флешку, але за своїми 
виконуваними функціями він багато в чому відповідає смарт-карті. Крім паролів і 
кодів доступу, на такому носієві можуть бути збережені цифрові підписи, серти-
фікати й інша інформація, яку небезпечно зберігати на жорсткому диску ноутбука. 

Біометричні сенсори. Деякі виробники ноутбуків (IBM, ASUSTek, Samsung) 
вбудовують сканери відбитків пальців у свої моделі. Відбиток пальця працює як 
звичайний пароль при завантаженні системи або при шифруванні даних. На ринку 
комп’ютерної техніки є  і зовнішні пристрої такого типу, в основному з інтерфей-
сом USB і PC Card. Такі сенсори можуть працювати тільки після завантаження ОС. 

Інший метод забезпечення безпеки даних – шифрування. Принцип роботи 
програмних засобів шифрування такий: програма створює захищені диски, які на-
далі сприймаються операційною системою як звичайні логічні диски. Відмінність 
полягає в тому, що при записуванні на такий диск інформація відразу ж шифруєть-
ся, а при читанні – дешифрується. Щоб одержати доступ до інформації, захищений 
диск необхідно підключити. При підключенні диску потрібно ввести пароль і/або 
підключити зовнішні ключі. У ролі зовнішнього ключа можуть бути електронний 
ключ, смарт-карта або файл-ключ. На зовнішній ключ записується код, що необ-
хідний для дешифрування інформації на захищеному диску. Цей код генерується 
випадковим чином і має значну довжину, що виключає можливість швидкого його 
підбору. 

Не варто забувати й про резервування копіювання даних або “бекап” (тер-
мін “бекап” є копіркою з англійського back up, дослівний переклад “запас”) –
найбільш дієвий засіб для відновлення інформації у випадку крадіжки, втрати або 
пошкодження ноутбука.  

Мережева безпека. Переважна більшість ПК і ноутбуків сьогодні підклю-
чаються до локальних мереж (як дротових, так і бездротових). Задачі безпечної ро-
боти у мережі є для ПК і ноутбуків загальними і розв’язуються однаково. Проте є 
одна відмінність: ноутбуки обладнані модулями бездротового зв’язку частіше,  ніж 
звичайні ПК. 

Перелічимо основні засоби захисту ПК при роботі в мережі та в Інтернеті: 
мережеві екрани firewall; VPN – віртуальні захищені мережеві з’єднання; Network 
Intrusion Prevention – виявлення вторгнень; антивіруси; antiSpyWare; антиспами; 
використання шифрування при Wi-Fi з’єднаннях. 

Ідеального захисту конфіденційної інформації, збереженої на ноутбуці, не-
має і бути не може – це прекрасно розуміють всі. Але все-таки зазначимо, що, ско-
риставшись перерахованими вище способами, можна досягти досить високого 
ступеня захищеності ноутбука.  


