
Thử nghiệm, đánh giá nền tảng bảo 

mật di động Samsung Knox

Đơn vị thực hiện: Cục CNTT/BQP



Thử nghiệm, đánh giá nền tảng bảo mật 

di động Samsung Knox

- Phân vùng cá nhân: tự do điều chỉnh dữ liệu và ứng dụng cá nhân

- Phân vùng doanh nghiệp (KNOX Container): thông qua MDM quản trị viên triển khai áp

dụng các chính sách an toàn, bảo mật cho dịch vụ, ứng dụng, dữ liệu trong vùng; dữ liệu được

mã hóa chuẩnAES 256 bits; bảo vệ dữ liệu trên mỗi ứng dụng VPN….



Thử nghiệm, đánh giá nền tảng bảo mật 

di động Samsung Knox

Mục tiêu thử nghiệm, đánh giá:

- Thử nghiệm và đánh giá tính bảo mật dữ liệu nền

tảng Samsung Knox của các thiết bị Samsung Galaxy

Note5; S6 Edge; Tab S2

- Thử nghiệm và đánh giá khả năng quản lý các thiết

bị Samsung Galaxy Note5; S6 Edge; Tab S2 bằng

chương trình MDM (Mobile Device Management)



Thử nghiệm, đánh giá nền tảng bảo mật 

di động Samsung Knox

Môi trường thử nghiệm:

- Thiết bị: Samsung Galaxy S6 Edge+, Samsung

Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab S2

- MDM: Samsung CellWe EMM

Các tiêu chí thử nghiệm:

- Bảo mật dữ liệu trong Knox Container

- Các tính năng quản trị



Đăng ký thiết bị lên trang web quản trị 

CellWe EMM



Đăng ký thiết bị lên trang web quản trị 

CellWe EMM



Bảo mật dữ liệu trong Knox Container

Testcase 1: Lấy data từ KNOX Container ra ngoài qua cáp

giao tiếp USB

 Chuẩn bị

- Kết nối cáp USB 2.0 từ máy tính đến thiết bị di động đã cài đặt

Knox Container và được đăng ký trong hệ thống CellWe

 Kiểm thử

- Dùng các ứng dụng truy cập bộ nhớ của điện thoại

 Kết quả

- Không thể truy cập, sao chép dữ liệu được tạo trong Knox

Container ra máy tính



Bảo mật dữ liệu trong Knox Container

Testcase 2: Lấy data từ KNOX Container ra môi trường cá nhân

 Chuẩn bị

- Truy cập trở lại chế độ cá nhân (Personal)

 Kiểm thử

- Dùng các ứng dụng như My Files, ES Explorer để tìm cách sao

chép các dữ liệu được tạo trong Knox Container ra vùng nhớ cá nhân

 Kết quả

- Không thể tìm thấy các dữ liệu được tạo trong Knox Container để

thực hiện việc sao chép



Bảo mật dữ liệu trong Knox Container

Testcase 3: Khóa/mở khóa KNOX Container

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Kết nối internet cho thiết bị di động bằngWifi hoặc 3G

 Kiểm thử

- Từ admin portal của MDM CellWe EMM thực hiện các thao tác Khóa/Mở khóa

Knox Container

 Kết quả

- Thao tác khóa: khi truy cập Knox Container, trên thiết bị di động hiện thông báo

“Knox Locked. Contact your administrator to reset your Knox unlock method”

- Thao tác mở khóa: có thể truy cập Knox Container bằng mật khẩu đã thiết lập



Khóa/mở khóa KNOX Container



Khóa/mở khóa KNOX Container



Khóa/mở khóa KNOX Container



Khóa/mở khóa KNOX Container



Bảo mật dữ liệu trong Knox Container

Testcase 4: Reset password của KNOX Container

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Kết nối internet cho thiết bị di động bằngWifi hoặc 3G

 Kiểm thử

- Chạy tính năng thiết lập lại password của Knox

 Kết quả

- Trên thiết bị di động hiện yêu cầu thiết lập lại password cho

Knox container



Reset password của KNOX Container



Reset password của KNOX Container



Bảo mật dữ liệu trong Knox Container

Testcase 5: Xóa KNOX Container

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Kết nối internet cho thiết bị di động bằngWifi hoặc 3G

 Kiểm thử

- Chạy tính năng xóa bỏ Container

 Kết quả

-Trên thiết bị di động không còn Knox container với các

dữ liệu đã tạo



Các tính năng quản trị

Testcase 1: Đăng ký thiết bị vào hệ thống quản lý CellWe

 Chuẩn bị

- Truy cập vào trang CellWe EMM với tài khoản quản trị

 Kiểm thử

- Đăng ký thiết bị với account được cấp

 Kết quả

- Thiết bị được đăng ký thành công.

- Khi đăng nhập vào CellWe admin portal có thể thấy được
thiết bị trong danh sách



Các tính năng quản trị

Testcase 2: Quản lý tình trạng thiết bị

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal của MDM CellWe
EMM

 Kiểm thử

- Khi chọn thiết bị cần xem

 Kết quả

- Có thể thấy chi tiết thông tin về cấu hình, hệ điều
hành, nhà mạng, các hoạt động trên máy



Quản lý tình trạng thiết bị



Quản lý tình trạng thiết bị



Các tính năng quản trị

Testcase 3: Khóa màn hình

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

-Mở khóa màn hình trên thiết bị di động

 Kiểm thử

- Chạy tính năng khóa màn hình

 Kết quả

- Màn hình trên thiết bị di động bị khóa



Các tính năng quản trị

Testcase 4: Thiết lập email trong KNOX Container

 Chuẩn bị

- Truy cập vào Knox Container trên thiết bị di động

 Kiểm thử

- Chạy ứng dụng Email, cấu hình hòm thư mong muốn

 Kết quả

- Kết nối thành công với mail server, có thể gửi, nhận

mail.



Các tính năng quản trị

Testcase 5: Chỉ cho phép gửi dữ liệu (hình ảnh, danh bạ, lịch làm

việc) trong KNOX container qua email

 Chuẩn bị

- Truy cập vào Knox Container trên thiết bị di động

 Kiểm thử

- Mở Gallery, My Files… chọn một tập tin, chọn tính năng Share

qua Email

 Kết quả

- Chỉ có Email đã thiết lập trong Knox Container hiện ra trong danh

sách các ứng dụng cho phép chia sẻ dữ liệu



Các tính năng quản trị

Testcase 6: Cập nhật chính sách bảo mật

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Truy cập mục Policies, tạo một chính sách mới (ví dụ khóa camera, khóa

Bluetooth…)

 Kiểm thử

- Triển khai chính sách mới tạo xuống các thiết bị di động trong danh sách

 Kết quả

- Không thể sử dụng được camera, Bluetooth. Trên thiết bị di động hiển thị

thông báo là các tính năng trên bị khóa.



Cập nhật chính sách bảo mật



Các tính năng quản trị

Testcase 7: Triển khai cài đặt ứng dụng từ trung tâm

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Truy cập tính năngApps trong CellWe EMM

 Kiểm thử

- Thêm một file cài đặt ứng dụng đuôi apk từ PC

- Trong mục User Access của ứng dụng mới thêm, chọn System Administrator,

Automatic Install. Sau đó ấn nút Save.

 Kết quả

- Ứng dụng mới thêm hiện ra trong danh sách ứng dụng với trạng thái “Deployed”

- Trên thiết bị di động, mở ứng dụng CellWe EMM→Mobile Apps, thấy ứng dụng

vừa được thêm vào trong CellWe EMM admin portal. Ứng dụng này được tự động

cài đặt vào trong Knox Container



Các tính năng quản trị

Testcase 8: Cho phép/ không cho phép các ứng dụng trong KNOX Container

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Truy cập mục Policies, tạo một chính sách mới. Chọn Samsung Knox Workspace

Settings → Container settings → Application Settings. Add một ứng dụng đã cài

trên thiết bị vào mụcApplications to be disabled, sau đó ấn Save

- Bỏ ứng dụng khỏi danh sách Disabled

 Kiểm thử

- Truy cập Knox Container

 Kết quả

- Không thấy ứng dụng đã bị disabled trong danh sách

- Thấy ứng dụng trong danh sách sau khi bỏ nó khỏi danh sách Disabled



Các tính năng quản trị

Testcase 9: Cho phép/ không cho phép trang web trong KNOX Container

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

- Truy cập mục Policies, tạo một chính sách mới (khóa camera, khóa Bluetooth…).

Chọn Samsung Knox Workspace Settings → Container settings → Firewall Settings.

Trong mục Allow Rules, Add www.google.com.vn, * vào các trường khác. Trong mục

Deny rules, ấn add và thêm * vào tất cả các trường bên trong, sau đó ấn Save.

 Kiểm thử

- Truy cập Knox Container, bật ứng dụng Internet, thử vào một trang web bất kì.

 Kết quả

- Không thể vào được bất kì trang web nào khác ngoài www.google.com.vn

http://www.google.com.vn/


Các tính năng quản trị

Testcase 10: Tạo và xóa tài khoản người dùng

 Chuẩn bị

- Đăng nhập vào admin portal củaMDM CellWe EMM

 Kiểm thử

- Truy cập mục User, Add User, điền các thông tin theo yêu cầu để tạo

account mới. Đăng xuất và đăng nhập bằng account vừa tạo

- Xóa account vừa tạo

 Kết quả

- Có thể đăng nhập được vào admin portal của CellWe EMM với account

vừa tạo

- Không thể đăng nhập lại bằng thông tin của account đã xóa



Đánh giá giải pháp Samsung Knox

- Samsung KNOX là 1 lựa chọn tốt với các tổ chức

quan tâm và có yêu cầu cao về an toàn và bảo mật thông

tin khi mở rộng quy mô triển khai các ứng dụng trên

điện thoại thông minh, máy tính bảng...

- Samsung KNOX hỗ trợ toàn diện tính năng an toàn,

bảo mật thông tin dữ liệu cho tổ chức, đồng thời đảm

bảo tính riêng tư cho người dùng



Đánh giá giải pháp Samsung Knox

- Đảm bảo an toàn hệ thống trước các nguy cơ từ

Virus/Malware và các tấn công

- Ngăn chặn thất thoát dữ liệu quan trọng của tổ chức

- Nâng cao bảo mật cho hệ thốngMail

- Bảo vệ an toàn cho người dùng truy cậpWeb

- Quản trị thiết bị di động dễ dàng, hiệu quả, chi phí

vận hành thấp



Đảm bảo an toàn hệ thống trước các nguy cơ từ 

Virus/Malware và các tấn công

- Với nền tảng Samsung KNOX, thiết bị được kiểm soát nhằm đảo bảo

không có mã độc lọt vào kể từ khi thiết bị được bật nguồn cho đến khi vào

tầng ứng dụng, kể cả trong quá trình hoạt động thiết bị có cơ chế quét kiểm

tra theo thời gian thực để phòng ngừa và cô lập virus và mã độc xâm nhập

vào ứng dụng.

- KNOX Container cách ly hoàn toàn thông tin dữ liệu của tổ chức với

hoạt động cá nhân thông thường trên cùng thiết bị. Giúp kiểm soát mọi sự

truy cập và trao đổi thông tin từ KNOX container (trên thiết bị) với bên

ngoài và với hệ thống thông tin tại máy chủ của tổ chức.

- Tính năng tường lửa triển khai từ trung tâm sẽ kiểm soát toàn diện luồng

dữ liệu vào ra thiết bị, phát hiện và ngăn chặn các luồng dữ liệu bất hợp

pháp.



Ngăn chặn thất thoát dữ liệu 

quan trọng của tổ chức

- Dữ liệu chứa trong KNOX Container luôn được mã

hóa 256 bit theo thời gian thực với chìa khóa giải mã

biến đổi được cung cấp bới 1 con chip tích hợp sẵn bên

trong thiết bị. Với cơ chế mã hóa và giải mã này,

Samsung KNOX đạt được chứng chỉ FIPS 140-2.

- Người dùng không thể sao chép dữ liệu vào, ra KNOX

Container (ra ngoài điện thoại qua cổng USB, hoặc ra

môi trường cá nhân). Ngay cả khi lấy được dữ liệu thì

cũng không thể giải mã.



Nâng cao bảo mật cho hệ thống Mail

Nội dung email luôn được an toàn trong KNOX

Container, nền tảng Samsung KNOX còn hỗ

trợ các chuẩn VPN của Cisco, Pulse Secure,

f5… giúp email trao đổi giữa thiết bị với hệ

thống Email Server luôn an toàn và bảo mật.



Bảo vệ an toàn cho người dùng 

truy cập Web

- Với tính năng lọc trang web, người quản trị hệ

thống có thể giúp người dùng truy cập an toàn

vào các trang web được xác nhận bởi tổ chức.

- Tính năng này cũng làm tăng tính tuân thủ của

người dùng với các quy định của tổ chức.



Quản trị thiết bị di động dễ dàng, 

hiệu quả, chi phí vận hành thấp

Nền tảng Samsung KNOX hỗ trợ toàn diện các chương trình Quản lý thiết
bị di động (MDM - Mobile device Management) từ các hãng lớn trên thế
giới như Airwatch, Mobile Iron, Absolute Software… với các lợi ích nổi
trội sau:

+ Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có thể dễ dàng hỗ trợ người dùng tạm khóa
KNOX Container từ xa khi người dùng bị thất lạc thiết bị. Xóa triệt để toàn
bộ dữ liệu trong KNOX Container từ xa khi người dùng nghỉ việc.

+ Hỗ trợ tìm và thu hồi thiết bị với tính năng xác định vị trí địa lý, khóa
thiết bị và gửi thông tin giúp người dùng có thể liên lạc với tổ chức.

+ Đảm báo tính tuân thủ của người dùng với tổ chức khi có thế áp các
chính sách an toàn lên các thiết bị từ xa và tự động.

+ Hỗ trợ người dùng cài đặt và quản lý các ứng dụng của tổ chức từ xa
(trung tâm quản lý và điều hành).



Trân trọng cảm ơn!


