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ESEET varujje před nebezpečnou aplikací
na české uživatele
u
e a jejich intern
netové bankovn
b
nictví
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8 – Bezpečnosstní analytici sspolečnosti ESET upozorňu
ují na na rizikoovou aplikaci,,
která je ke stažení v oficiálním obchodě
o
Googgle Play. Násttroj pro nahrá
ávání hovorů QRecorder se
e po
u, která umožžňuje útočníkkům vzdálený
někteeré z posledníích aktualizacíí stal pro uživvatele hrozbou
přístu
up do bankovn
ního účtu nap
padeného uživvatele. Tuto hrozbu
h
ESET detekuje
d
již přři instalaci
aplikaace jako Andrroid/Spy.Bank
ker.AIX. Nástrroj QRecorderr určený pro mobilní
m
zařízeení na platformě
Andro
oid může mít jen v České re
epublice na ddesítky tisíc užživatelů.
oj na nahrávánní hovorů QRe
ecorder. Na zá
ákladě naší intterní analýzy
„Podaařilo se nám zachytit nástro
můžeme říci, že původně legitim
mní aplikace byyla tzv. ztrojan
nizovaná. To znamená,
z
že ppo jedné
ecorderu stal ttzv. trojský ků
ůň. Ten umožň
ňuje útočníkům
z posledních aktuallizací se z QRe
m stáhnout do
s
Anddroid nebezpe
ečný obsah, co
ož se také dějje,“ říká Mirosslav
chytréého telefonu s operačním systémem
Dvořáák, technický ředitel
ř
české pobočky
p
spoleečnosti ESET.
ostních specialistů společnoosti ESET, kterrá stále probíh
há, prozatím vvyplynulo, že
Z analýzy bezpečno
u čeká na zašiffrovaný příkazz z tzv. C&C se
erveru útočník
ka, na základěě kterého vyko
oná
malware v telefonu
dovanou aktivvitu. V první fá
ázi škodlivý kóód zjišťuje, zdaa jsou v telefonu aplikace, kkteré mohou být
b
požad
pro úttočníky zpeněěžitelné a nem
musí se jednat pouze o bankkovní aplikace
e. Následně je do telefonu
stažen
n modul, kterýý vytvoří neviditelnou vrstvvu nad cílovou
u aplikací, nap
příklad interneetovým
banko
ovnictvím, a sn
nímá přihlašovací údaje užiivatele. Útočn
níci dále mají přístup
p
do sm
ms zpráv, které
é
jsou n
nejčastějším druhým
d
ověřovvacím faktoreem při převodech peněz. Úttočníkům tedyy nic nebrání, aby
si vzdáleně posílali peníze z účtu napadenéhoo uživatele na cizí bankovní účty bez jehoo vědomí.
ubliky, Polska a německy
„Útoččníci pomocí tohoto malware cílí primárnně na uživatele z České repu
mluvíících zemí. Resspektive cílí na každého, kddo má přednastavenou česk
kou, polskou čči německou
ovou lokalizacci operačního systému Andrroid. Cílení naa české uživate
ele je přitom
jazyko
výjimeečné,“ dodáváá Dvořák.
ob, jak se uživaatel může brá
ánit, není v tom
mto případě jednoznačný. Aplikace
A
byla stažena
Způso
z legittimního zdrojee Google Play a dříve nepřeedstavovala žáádné riziko. Krromě instalac e bezpečnostního
softw
waru proto přeedstavuje jedin
nou cestu důssledná kontrola požadovaný
ých oprávněnní aplikace
s ohleedem na její primární a legittimní účel.
olečnosti ESETT
O spo
7 vyvíjí bezpeččnostní software pro domácí i firemní užživatele. Ten drží
d
Společnost ESET jižž od roku 1987
dní počet oceenění a díky ně
ěmu může víc e než 100 milionů uživatelů
ů bezpečně obbjevovat možnosti
rekord
intern
netu. Široké portfolio produ
uktů ESET pokkrývá všechny populární pla
atformy včetn ě mobilních
a poskkytuje neustálou proaktivní ochranu při minimálních systémových
s
nárocích. ESETT se stal prvníí
společčností, která díky
d dlouhodo
obě vysoké úr ovni ochrany získala 100 occenění prestižžního magazín
nu
Virus Bulletin VB10
00. Za těmito úspěchy
ú
stojí zejména dlou
uhodobé invesstice do vývojee. Jen v České
é
blice naleznem
me tři vývojová
á centra a to v Praze, Jablonci nad Nisou a Brně. Spoleečnost ESET má
m
repub
lokáln
ní zastoupení v Praze, celosvětovou cent rálu v Bratislaavě a disponujje rozsáhlou sí
sítí partnerů ve
více n
než 200 zemích světa.
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