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Tudi telefon potrebuje zaščito
.. Vsi imamo na svojih računalnikih antivirusne programe, kako pa imamo zaščitene telefone? Večina jih nima. Zmotno je mišljenje, da na
vas med uporabo aplikacij na pametnem mobilnem telefonu, nepridipravi ne prežijo ..

Medtem ko brskamo po svojem pametnem
mobilnem telefonu, le redko razmišljamo, da se
med aplikacijami, ki jih uporabljamo, lahko znajdejo tudi take, ki nam škodujejo. V primeru, da
imamo z njimi povezano še kakšno kreditno kartico, pa smo lahko takoj ob 100 evrov ali več. Zato je pametno, če aplikacije preverimo, preden
jih snamemo. Na spletu so lahko z nekaj kliki dostopni komentarji uporabnikov. Posebej pozorni
pa moramo biti, kadar račune na aplikacijah povezujemo s kreditnimi (oziroma kakršnimi koli)
karticami. Hitro se namreč lahko zgodi, da se do
njih dokopljejo nepridipravi, in še preden se bomo dobro zavedli, bomo ob zajeten kupček denarja. Prav tako bodite pozorni na kakršnokoli
nenavadno zahtevo aplikacij.
Odlična zaščita za mirnejšo uporabo mobilnega
telefona so tudi antivirusni programi, ki so na
voljo, čeprav marsikateri uporabnik nanje še ni
pomislil. Strokovnjaki podjetja ESET stalno prežijo na varnostna tveganja, ki so povezana z uporabo modernih tehnologij, zato večkrat zaznajo
uporabnikom škodljive dejavnosti.

Veliko je aplikacij, ki uporabnikom obljubljajo,
da bodo zanje našle pot k bolj zdravemu življenjskemu slogu. V Apple Store sta se - kot rečeno - znašli dve, ki uporabnike spravljata v slabo voljo. Gre za aplikaciji Fitness Balance in Calories Tracker. Ko uporabnik prvič zažene katero
izmed omenjenih aplikacij, ti zahtevata skeniranje prstnega odtisa. Trenutek zatem se že odpre
pojavno okno z zneskom plačila od slabih 100
do 140 evrov. Če je uporabnikov račun povezan
z njegovo bančno kartico, je v trenutku ob omenjeni znesek.

Varnost na telefonu ni samoumevna

iOS ali Android? Popolnoma vseeno

Pred kratkim so ugotovili, da nekatere aplikacije
za sledenje aktivnosti, pri katerih lahko lastniki
mobilnikov uporabljajo tudi plačila, kradejo denar uporabnikom iPhonov in iPadov. Več aplikacij za sledenje športnih aktivnosti posameznika
je uporabnike operacijskega sistema iOS na ta
način opeharilo, mehanizem pa se je aktiviral s
tem, ko so žrtve skenirale prstni odtis.

Strokovnjaki podjetja ESET so na težave naleteli
tudi v operacijskem sistemu Android. Odkrili so
novega trojanskega konja, ki cilja na aplikacijo
PayPal in je sposoben zaobiti sicer močno
varnostno zaščito. Trojanec na Android
napravah denar krade tudi z računov, zaščitenih
z 2FA (dvofatkorsko avtentifikacijo), ki je sicer
zelo učinkovit način za zavarovanje digitalnih
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računov. Predstavlja dodatno raven zaščite, saj
združuje geslo in drugi faktor, npr. enkratno
geslo ali obvestilo, ki ga storitev pošlje na vaš
mobilni telefon.
Omenjena zlonamerna programska oprema se
izdaja kot orodje za optimizacijo akumulatorja
in se distribuira prek trgovin z aplikacijami drugih proizvajalcev. Ko se uporabnik prijavi v aplikacijo PayPal, ga lahko zlonamerno orodje olajša
tudi za 1000 evrov, celoten postopek pa traja le
pet sekund in uporabniku ne daje možnosti, da
bi se pravočasno odzval. Do dostopa napadalcev pride vsakič, ko se uporabnik prijavi v svoj
PayPal račun, kar pomeni, da se lahko napad izvede tudi večkrat.
V današnjem času, ko na vas in vaše podatke
prežijo spletni kriminalci, je torej bistvenega pomena, da poskrbite za primerno zaščito tudi na
svojem pametnem telefonu in tablici. ESET Mobile Security je optimiziran tako za pametne
mobilne telefone kot tudi za tablične računalnike, tako da boste z njim lahko na spletu varni.
Brezplačna različica nudi antivirus, sprotno zaščito, oddaljen zaklep, oddaljeno sireno in podporo za tablice. Če ste za svojo varnost pripravljeni nekoliko seči v žep, pa bo vaša prenosna
naprava postala prava trdnjava. Uporabljali boste lahko oddaljeno brisanje, nadzor zamenjave
SIM kartice, celo posnetke kamere, Anti-Phishing, sledenje lokacije in še nekaj drugih nadvse
uporabnih funkcij.
Več o zaščiti svojih naprav lahko preberete in najdete tudi na spletni strani www.eset.com/si/. (P.R.)
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