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Dilema pri uporabi mobilnega bančništva
..Kako varno je v resnici?..

Uporabniki se vedno pogosteje zatekajo k
uporabi mobilnega bančništva, za hitrejše in
udobnejše izvajanje transakcij. A velika večina tistih, ki mobilnega bančništva ne uporabljajo, navajajo vprašanje varnosti kot največjega krivca za neuporabo mobilnih bančnih
aplikacij.

Izguba ali kraja naprave
V aktualnih anketah je kar 61 % tistih, ki mobilnega bančništva ne uporabljajo redno, odgovorilo, da je njihova največja skrb zaščita bančnih podatkov. Prav tako jih skrbi, kaj se zgodi
z njihovimi bančnimi podatki, če mobilni telefon ali tablico izgubijo ali če je naprava ukradena. V tem primeru je prednost IOS naprav,
da že imajo vgrajeno aplikacijo, ki poišče napravo, v primeru da je povezana na mobilno
omrežje in ima vklopljen prenos podatkov. Za
zaščito Android naprave pa je potrebna dodatna namestitev programa, ki uporabniku
omogoča to funkcijo.

Vdor preko SMS sporočila
V preteklosti smo se že soočali z varnostnimi
grožnjami, kot je Spveng, ki se je širil preko pre-
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prostega sms sporočila. Takrat je kar 350,000 Android mobilnih naprav in tabličnih računalnikov
bilo tarča virusa, ki je zaklenil bančne podatke in
nato lastnika izsiljeval za odkupnino. V takšnih
primerih velikokrat zahtevajo odkupnino v višini
1 Bitcoina in potem stranki obljubijo ključ, ki naj
bi odklenil njihovo napravo. Žal se je velikokrat
izkazalo, da je uporabnik, ki ga je virus prizadel,
odkupnino plačal, a ni nikoli dobil ključa, ki bi
odklenil napravo.

Dostopanje do podatkov
preko javnih Wi-Fi omrežij
Ena izmed večjih groženj so tudi javna wi-fi
omrežja, ki se jih uporabniki poslužujejo v
zadnjem času vedno večkrat, saj že vsak gostinski obrat ponuja brezplačno wi-fi povezavo za stranke. Sedaj pred poletjem je dobro opozarjati na nevarnosti, ki prežijo na
uporabnika pri uporabi javnih wi-fi omrežij,
saj se veliko uporabnikov odpravi na dopust
v tujino, kjer se povezujejo na brezplačna
omrežja, saj nimajo prenosa podatkov v tujini ali pa se bojijo prevelikega računa za mobitel.
Uporabniki se v takšnih situacijah premalo za-

vedajo, da so lahka tarča za vdore v mobilne
naprave in tablične računalnike.

Kako poskrbeti za ustrezno zaščito?
Poleg tega, da uporabljamo zapletena gesla,
prstni odtis ali vzorec za odklepanje mobilne
naprave je potrebno tudi redno posodabljati
programsko opremo, za katero pa vedno pazimo, da jo kupimo pri preverjenem prodajalcu. Aplikacije vedno prenašamo iz preverjene
trgovine in pazimo na oglase, ki se na njih
pojavljajo. Najboljša zaščita pa je antivirusni
program.
Pri ESET-u smo razvili varnostno rešitev za
mobilne naprave in tablice z operacijskim sistemom Android, ESET Mobile Security, ki vašo
mobilno napravo ščiti pred zlonamernimi
aplikacijami in drugimi nevarnimi datotekami,
ki bi ji lahko škodili, ravno tako pa vam omogoča izsleditev izgubljenega telefona. Vsebuje varnostno pregledovanje vseh aplikacij, datotek in map ter spominskih kartic, omogoča
blokiranje klicev in oddaljeno brisanje z enostavnim SMS ukazom ter GPS lociranje, s pomočjo katerega lahko izsledite izgubljeno ali
odtujeno mobilno napravo. 
(P. R.)
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