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KOMENTÁŘE

Prostředí internetových plateb 
a uživatelé těchto služeb využí-
vající jsou stále více ohrožováni 

nejrůznějšími útoky, z nichž významná 
část je prováděna prostřednictvím 
speciálního fi nančního malwaru nebo 
je malware použit alespoň v některé 
z mnoha fází útoku. Aplikace jako 
takové jsou navíc terčem stále většího 
množství útoků, z nichž většina si 
neklade za cíl poškodit samotnou apli-
kaci nebo její infrastrukturu, ale získat 
neoprávněný přistup k datům či ne-
oprávněně využít některou aplikací po-
skytovanou funkcionalitu. Útoky bývají 
prováděny jednoduchými softwarový-
mi nástroji umožňujícími automatizaci 
práce s aplikací, využívají modifi kace 
skrytě přenášených parametrů k překo-
nání autorizačního konceptu aplikace 
nebo využitím standardních funkcí 
aplikace nestandardním způsobem. 
Jednoduše obcházejí byznys logiku.

Kromě tradičních útoků pomocí 
malwaru se poslední dobou stále 
častěji objevují také útoky využí-
vající sociálního inženýrství. Jeden 
z takových je například útok pomocí 
tzv. falešných platebních bran. Tento 
útok spočívá v přesvědčení důvěřivé-
ho uživatele, obvykle prostřednictvím 

hacknutého účtu na sociální síti, že je 
jeho přítel ve fi nanční nouzi a potře-
buje rychle poslat alespoň malý obnos 
peněz. Tento přítel (útočník používající 
jeho identitu), pak pošle důvěřivé 
oběti odkaz na platební bránu (web 
aplikace pod správou útočníka), po-
mocí níž má jít údajně snadno provést 
převod. Důvěřivý uživatel zadá svoje 
přihlašovací údaje do falešné aplikace 
na poskytnutém odkazu a útočník na 
pozadí použije sesbírané údaje k vy-
kradení účtu oběti. 

Další zajímavý útok z poslední doby 
využívá phishingové kampaně a pod 
záminkou resetu hesla nebo obnovení 
klientského certifi kátu láká klienty 
banky k přístupu k podvodné stránce, 
která se tváří jako legitimní webová 
stránka banky. Nic netušící uživatelé 
procházejí procesem žádajícím různé 
přihlašovací údaje a nakonec i jedno-
rázové heslo z SMS. Útočník následně 
zneužije takto posbíraných údajů 
k „vyčištění“ účtu oběti. Pikantním 
zjištěním z posledních analyzovaných 
útoků je také fakt, že útočníci se ne-
zdráhají ani požádat o on-line půjčku 
jménem nic netušícího uživatele, 
a tak připravit uživatele i o fi nanční 
prostředky, kterými vůbec nedisponu-

je. V tomto případě je vina i na straně 
bank, které jsou ochotny poskytnout 
půjčky do určité výše bez dalšího 
zkoumání kredibility klienta.

Popsané aktuální, ale i budoucí 
útoky na aplikace internetového 
bankovnictví, zpracovávaná data 
i uživatele a jejich účty lze detekovat 
pomocí analýzy chování uživatele 
(user behavior analysis). Tato řešení 
pracují na principu detekce odchylek 
od běžného chování jednotlivce nebo 
skupiny a detekce změn v komunikaci 
mezi aplikací a uživateli.

Detekce podvodů je v takovém 
případě založena na mnohaúrovňo-
vém profi lování klientů, použitých 
zařízeních, internetových relací, účtů 
a plateb. Následně probíhá vyhodno-
cování veškerých interakcí zmíněných 
faktorů proti množině klíčových uka-
zatelů a určení míry rizika. Tato míra 
rizika jednotlivých interakcí je stěžejní 
při určení možných, vznikajících či 
probíhajících podvodů a útoků.

Zákazník by měl nasadit takové ře-
šení pro detekci bankovních podvodů, 
které zahrnuje veškeré informační 
kanály a bere v potaz široké spektrum 
vzorců chování, které mohou zname-
nat neoprávněné nakládání s účtem. 
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