


OS atau Sistem operasi mobile dikenal dengan sebutan
platform, perangkat lunak untuk mobile, sistem operasi
genggam adalah sebuah program yang menggerakan
suatu perangkat keras seperti ponsel, smartphone, PDA,
komputer tablet, perangkat informasi dan lain sebagainya.

Ada berbagai jenis sistem operasi (OS) yang dijalankan
perangkat keras yang beredar pasaran:



Android Bada

Bada adalah sebuah mobile
operating System yang telah
dikembangkan oleh Samsung
Elektronics dari korea.

Android OS adalah sebuah sistem operasi mobile
yang diperuntukan bagi smartphone dan komputer
tablet. Android OS yang bebasis linux kernel ini
dikembangkan oleh Open Handset Alliance
dibawah bendera Google



Blackberry OS

Blackberry OS mempunyai keunggulan pada
fiturnya yang bernama Blackberry Messenger yaitu
pesan instant sesama pengguna perangkat
Blackberry.



iOS

iOS adalah sistem operasi yang hanya
bisa di temui pada perangkat pabrikan
Apple Inc; iPhone.



Ubuntu Mobile

Ubuntu untuk mobile ini hadir dengan
kernel dan driver yang sama dengan
sistem operasi buatan Google,
Android. Hal ini bisa jadi sangat
menguntungkan bagi pihak
pengembang. Mereka tidak perlu lagi
membangun atau menulis kode
aplikasi dari awal



Palm Os
Palm OS/ OS Garnet merupakan
sistem operasi smartphone dan PDA
yang dikembangkan oleh Palm Inc.
pada tahun 1996.

Symbian

Sistem operasi
Smartphone tertua. Jika
Anda telah memiliki
smartphone Nokia, Anda
mungkin akrab dengan
OS ini
Sistem operasi yang
didirikan sejak tahun
1998 oleh nokia mampu
melakukan multitasking
yaitu, dapat membuka
lebih dari 1 aplikasi
sekaligus



webOS webOS adalah sistem operasi mobile
untuk beberapa perangkat ponsel,
smartphone dan komputer tablet.
webOS berbasis linux kernel yang
awalnya yang dikembangkan oleh
Palm, namun kemudian diakuisisi oleh
Hewlett-Packard(HP)

Windows
Phone

Tidak hanya membuat
sistem operasi untuk
kebutuhan dekstop,
Microsoft juga ikut
bersaing dalam sistem
operasi mobile. Versi
terbaru OS buatan
Microsoft ini adalah
Windows Phone 8



Os JAVA

Dengan operating system JAVA. Handphone ini cuma
mensupport aplikasi dan games dalam format Jar.
Contoh Handphone dengan system java adalah Nokia
5200, 5300, 5610, 5310, 6300, serta kebanyakan dari
Handphone SE,Motorolla,dan Samsung.

Kelemahan : Tidak bisa bebas dimasukkan segala
macam aplikasi.

Keunggulan : Tidak bisa terserang virus handphone.
Tidak gampang Hang



Smartphone bisa disusupi oleh software

berbahaya, yang selanjutnya dihapus atau

dikarantina (delete or quarantined). Karena fitur ini

berfungsi dengan efisien, software perlindungan

virus perlu untuk disimpan sepenuhnya up to

date.



Berikut ini merupakan beberapa penyedia

keamanan mobile yaitu :

• Avast Mobile Security

• F-Secure Mobile Security

• Kaspersky Mobile Security

• Lookout Security and Antivirus

• McAfee Mobile Security

• NQ Mobile Security

• ESET Mobile Security



Avast Mobile Security

Avast Mobile security ini sendiri selalu masuk dalam 10
besar dalam test antivirus android terbaik dalam
menghalau serangan dari malware dan virus-virus android,
dan selalu ada cukup informasi tentang detail dari threats
yang berpotensi mengganggu smartphone anda. Dengan
tampilan yang mudah membuat pengguna tidak ribet dalam
mengoperasikan antivirus ini. Avast juga terbilang cukup
cepat dalam melakukan scanning terhadap smartphone



F-Secure Mobile Security

• virus protection,

• Firewall,

• Theft protection (perlindungan pencurian)

• Location

• Remote reset

• Remote lock

• SIM card chang alert

F-Secure Mobile adalah salah satu antivirus tertua yang telah dibuat
memang di peruntukan untuk smartphone. Dalam melindungi android
F-secure ini memang tidak diberikan secara gratis tetapi
keunggulannya tidak diragukan lagi, telah lebih dari 90% malware
yang ada di android terdeteksi dengan sempurna oleh antivirus ini.
kecepatan scan pun lumayan cepat, dengan 1.747 file di SD card
mampu di scan dengan kurang dari 3 menit. Fitur F-Secure Mobile
Security terdiri dari :



Kaspersky Mobile Security

Antivirus ini bisa dikatakan mampu untuk semua platform dan juga
berjalan dengan sempurna di OS terbaru Ice Cream Sandwich,
bahkan di tablet pun antivirus ini juga mampu bekerja luar biasa.
Kaspersky merupakan salah satu antivirus terkuat yang mampu
mendetekasi lebih dari 90% dari semua kategori malware yang ada di
android. Fitur Kaspersky Mobile Security terdiri dari :

• Virus protection

• Firewall

• Theft protection

• SMS lock

• SMS clean

• SIM-Watch

• GPS find

• Privacy protection

• Encryption

• Parental controls.



Lookout Security and Antivirus

Antivirus ini terkenal dengan kehandalannya dalam
mendeteksi aplikasi mana yang tidak boleh didownload
karena terinjeksi malware ataupun spyware. Dalam sebuah
penelitian, Lookout Security ini dimasukan dalam 10 besar
anti malware terbaik dalam performanya mengenali
aplikasi-aplikasi nakal yang beredar di internet.

Yang tidak dimiliki antivirus lain adalah, aplikasi ini
memberikan fasilitas backup and restore contact
dimylookout.com.

Dan juga fasilitas "Find My Phone" untuk mencari
smartphone yang hilang. fasilitasnya yaitu mampu
memunculkan lokasi dimana smartphone kita berada di
google map, mampu mengaktifkan alarm smartphone
dalam keadaan silent sekalipun, dan login ke lookout untuk
memberitahukan keberadaan smartphone kita berada.



McAfee Mobile Security

Jika anda mendownload nya dari Play Store maka anda akan diberikan
satu minggu trial dan selanjutnya akan ada pilihan untuk
melanjutkan McAfee Mobile Security Full Version dengan membayar
atau untuk berhenti berlangganan.

McAfee sendiri sudah tidak perlu dipungkiri lagi kemampuannya,
hampir semua yang dibutuhkan dan yang dilakukan antivirus lain
McAfee mampu melakukannya. Teknologi yang sangat bagus dan
memang kita harus membayar mahal untuk itu. dan hampir semua
android mendukung untuk meingstalnya baik ICS sekalipun.
Kecepatan scan pun terbilang paling cepat, dengan lebih dari 35000
file,McAfee mampu menyecan hanya dengan 3 menit 23 detik



NQ Mobile Security

Antivirus yang satu ini merupakan salah satu antivirus yang
memang berkonsentrasi untung memburu dan melindungi
android dari serangan malware.

NQ security telah diujicoba mampu mendeteksi 90% yaitu
18 malware dari 19 kategori yang ada.



.

ESET Mobile Security

Berdasarkan jangkauannya ESET untuk mobile

security dibagi menjadi :

• ESET Mobile Security untuk Smartphones

• Pocket PC (PC saku).



Fitur keamanan modern seperti

perlindungan pencurian dan firewall yang

terintegrasi.

Antarmuka pengguna diatur dalam

bentuk yang sangat sederhana dan jelas

serta mudah digunakan



Ketika real-time protection diaktifkan, ESET Mobile

Security berfungsi sebagai pelindung tetap,

misalnya terdapat file yang sedang terbuka,

dieksekusi atau disimpan dicek dalam real time for

viruses.

Real time protection diaktifkan secara default, dan

tidak menghasilkan penurunan kinerja apapun

yang nyata.



Dalam rangka menguji real time protection,

telah dicoba untuk memuat sebuah virus

kedalam smartphone.

ESET Mobile Security membloknya dengan

seketika.



Dengan menampilkan pesan sebagai berikut :



Menurut Apple seperti dilansir Softpedia, Selasa
(2/4/2013), semua aplikasi direview oleh Apple langsung
agar pengguna terhindar dari serangan malware. Artinya,
Apple menjamin tak satupun aplikasi di App Store
membawa virus atau malware keperangkat pengguna.

Sebuah penelitian terbaru yang dibuat oleh AV Test
berusaha menemukan aplikasi proteksi terbaik untuk
Android. Penelitian ini mencatat bahwa ada sejumlah
aplikasi anti malware yang bersaing ketat dan masing-
masing mendapat dukungan dari pengguna Android. Di
daftar berikut bisa Anda cermati aplikasi anti malware
paling populer sampai periode Maret 2012 yang paling
banyak dipakai pengguna Android



Aplikasi anti malware paling populer



Selain menggunakan software antivirus, yang juga
harus diperhatikan ketika mendownload/instal sebuah
aplikasi antara lain:

1. Perhatikan Pembuat aplikasi yang ada di market

Jangan lupa untuk mengecek reputasi si pembuat
applikasi, apakah reputasinya bagus atau
sebaliknya. Jika developer tersebut miskin
informasi, lebih baik Anda fikir dulu untuk menginstal
applikasi tersebut di hp anda



2. Cek Rating dan review dari aplikasi yang akan
diinstal

Usahakan juga untuk selalu melihat ratting dari
applikasi yang akan kita gunakan, apakah memiliki
rating yang bagus, atau sebaliknya. Pada aplikasi
yang asli biasanya mendapatkan banyak rating dari
beberapa reviewer.





SOAL LATIHAN

1. Sebuah sistem operasi mobile seperti android
dikembangkan oleh:
a. Microsoft d. Apple
b. Palm e. Google
c. Samsung

2. Sistem operasi mobile yang di kembangkan Apple, yaitu:
a. Android d. WebOs
b. Symbian e. WindowsPhone
c. Ios



2. Sistem operasi mobile yang di kembangkan Apple, yaitu:
a. Android d. WebOs
b. Symbian e. WindowsPhone
c. Ios

3. Sistem operasi Smartphone tertua.yang didirikan sejak
tahun 1998 oleh nokia, yaitu:
a. Android d. WebOs
b. Symbian e. WindowsPhone
c. Ios



3. Sistem operasi Smartphone tertua.yang didirikan sejak
tahun 1998 oleh nokia, yaitu:
a. Android d. WebOs
b. Symbian e. WindowsPhone
c. Ios

4. Dibawah ini Aplikasi mobile security terpopuler menurut
AV test, kecuali:
a. Avast mobile d. Kaspersky mobile
b. F-secure mobile e. MT antivirus
c. Lookout security and antivirus



4. Aplikasi mobile security terpopuler menurut AV test, yaitu:
a. Avast mobile d. Kaspersky mobile
b. F-secure mobile e. Benar semua
c. Lookout security and antivirus

5. Security yang memiliki fasilitas "Find My Phone" untuk
mencari smartphone yang hilang. mampu memunculkan
lokasi dimana smartphone kita berada di google map,
yaitu:
a. Avast mobile d. Kaspersky mobile
b. F-secure mobile e. Benar semua
c. Lookout security and antivirus



5. Security yang memiliki fasilitas "Find My Phone" untuk
mencari smartphone yang hilang. mampu memunculkan
lokasi dimana smartphone kita berada di google map,
yaitu:
a. Avast mobile d. Kaspersky mobile
b. F-secure mobile e. Benar semua
c. Lookout security and antivirus

1. Sebuah sistem operasi mobile seperti android
dikembangkan oleh:
a. Microsoft d. Apple
b. Palm e. Google
c. Samsung


