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Zlodeji čoraz častejšie využívajú zraniteľnosť v ban-

kových systémoch. Podľa výskumu Gartner spô-

sobili škodu trom miliónom zákazníkov využíva-

júcim bankové karty. Gartner odhaduje, že za

posledných dvanásť mesiacov (do mája 2005)

spôsobili podvody s bankovými kartami v USA ško-

du za 2,75 miliardy USD. Priemerná výška škody

predstavovala vyše 900 USD.

Podvodníci získávajú čísla bankových účtov a hes-

lá pomocou útoku cez internet (tzv. phishing) a sle-

dovaním úderov na klávesnice. Tieto informácie

následne zneužijú na prístup do zákazníkovho

účtu. Banky a finančné inštitúcie, ktoré zneužité

bankové karty vydali, uhradili väčšinu strát. K tým-

to výsledkom dospel Gartner počas posledného

prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 5 000 dospe-

lých osôb používajúcich internet a demograficky

reprezentujúcich americkú populáciu. 

„Podvodníci niekedy používajú falšované karty

s číslom účtu a PIN-om v ruke, aby mohli aspoň

odcudziť klientove peniaze výberom z bankomatu,“

povedala Avivah Litanová, viceprezidentka a ria-

diteľka pre výskum Gartner. „Podarí sa im to 

v prípade, že banka, ktorá kartu vydala, neove-

ruje počas autorizácie transakcie bezpečnostné

kódy na magnetickej páske na karte.“ PIN pred-

stavuje osobné identifikačné číslo. 

„Tieto bezpečnostné kódy sú uložené na magnetic-

kej páske a zahŕňajú PIN a CVV (Card Verifica-

tion Value) kódy,“ vysvetlila sl. Litanová. „Kód

zodpovedá číslu účtu. Napodiv takmer polovica

amerických finančných inštitúcií počas transak-

cie tieto záznamy neoveruje. Väčšina z nich si

neuvedomuje, že by to pri spracovaní transakcií

mali robiť.“ 

Banky môžu útoky zastaviť, zatiaľ sa však ne-

usilujú o prevenciu. Môžu pozmeniť systémy

v bankomatoch tak, aby kontrolovali bezpečnos-

tné údaje na magnetickej páske. Zákazník tieto

údaje nepozná, a preto ich nemožno neoprávnene

získať. Podvodníci väčšinou nemôžu duplikovať

bezpečnostné údaje, ak nemajú vnútropodnikovú

znalosť bankového algoritmu a bezpečnostných

kódov. 

Phishing prebieha tak, že dostanete od interneto-

vého podvodníka e-mail s odkazom na falošnú

webovú stránku. Väčšinou vyzerá ako skutočná

stránka banky alebo známeho internetového ob-

chodu. Nasleduje výzva zadať osobné údaje na prí-

stup do účtu. 

„Podvodníci sa zameriavajú osobitne na klientov

bánk, ktoré neoverujú bezpečnostné údaje na mag-

netickej páske počas výberu z bankomatu,“ pove-

dala slečna Litanová. „Hackeri majú pre takéto

banky označenie „kešovateľné“. Primárne ide o ban-

ky s vysokými limitmi na výber z bankomatu.“

Analytici Gartner dospeli k záveru, že sa banky

musia chrániť pred všetkými spôsobmi podvo-

dov pri bežných účtoch bez ohľadu na spôsob

zneužitia (zneužitie údajov zamestnancom, krá-

deže cez internet, telefonické bankovníctvo, ACH

prevody). 

„Najlepšou obranou je systém na detekciu abnor-

málnych transakcií, ktorý porovnáva prichádza-

júce transakce s profilom užívateľa,“ dodala sl.

Litanová. „Podozrivé transakcie sa odovzdávajú

na prešetrenie a/lebo sa overujú telefonickým

rozhovorom s klientom.“

Nová výskumná správa Gartner hovorí, že s na-

rastajúcou popularitou domácich sietí narastie

využitie špeciálnych zariadení pre zábavu. Tieto

prístroje budú fungovať ako multimediálne ser-

very, pretože majú v porovnaní s počítačom urči-

té výhody. 

„DVD rekordéry budú srdcom domácich sietí.

Umožnia zákazníkom pozerať si filmy, televízne

programy a počúvať hudbu v akejkoľvek časti bytu,“

povedal Paul O'Donovan, hlavný analytik Gart-

ner. „Filmy, televízne programy a hudba stiahnutá

z internetu, domáce video a audio – to všetko

bude uložené a bude sa môcť prehrávať na zaria-

deniach po celom dome vďaka novému typu DVD

rekordérov. Tie sa jednoducho inštalujú a použí-

vajú, a preto možno očakávať, že výrobcovia spot-

rebného tovaru získajú nad výrobcami počítačov

na tomto trhu prevahu. Musíme však rátať s tým,

že do roku 2010 nebudú tieto zariadenia bežne

dostupné a lacné, pretože výrobcovia a dodáva-

telia budú musieť vyriešiť problém štandardizácie

pripojenia a prepojenia s ďalšími prístrojmi.“ 

Prečo si ľudia obstarávajú domáce siete? 

��Mnohé domácnosti majú bezdrôtové pripojenie

alebo pripojenie pomocou káblov. Siete spájajú

niekoľko počítačov a umožňujú tak zdieľať napr.

tlačiareň alebo pripojenie k internetu. 

��Narastá obľuba vysokorýchlostného internetu,

vďaka ktorému môžu užívatelia z internetu sťa-

hovať hudbu i video do počítača. Počítač však

nemusí byť na prehrávanie hudby či videa tým

najlepším prístrojom. 

��Zákazníci prehrávajú obsah z počítača do

iných prístrojov – do televízora, hi-fi, DVD pre-

hrávača, MP3 prehrávača alebo do mobilov tretej

generácie. Rovnaký problém riešia s fotografiami

z digitálnych fotoaparátov a videom z video-

kamier. 

��Výsledkom je, že potrebujú také spojenie, kto-

ré by im umožnilo prepojit viac druhov elektro-

nických zariadení s počítačom, aby si v rámci

domácnosti mohli presúvať obsah na ktorýkoľ-

vek prístroj. 

Prečo budú DVD prehrávače srdcom domácích

sietí?

Počítač je skvelý prístroj na uchovávanie a prácu

s multimediálnymi súbormi rozličných typov, ale: 

��Počítač je príliš zložitý prístroj.

��Počítač potrebuje výkonný procesor a iné kom-

ponenty, aby zvládol kvalitne prehrať video 

a audio súbory. Priemerný počítač využívá na

prehranie filmu na DVD 100 % výkonu 2GHz

procesora. Pritom bežný DVD prehrávač je osa-

dený 200 MHz procesorom. 

��Ak porovnáme náklady na obvody v počítači a

v DVD prehrávači, zistíme, že PC je drahší o 86 %.

��Na rozdiel od počítačov nepotrebuje väčšina

elektronických zariadení softvér alebo ovláda-

če. Navyše inštalácia bežnej elektroniky je sku-

točne ľahká.

Kedy budú DVD prehrávače srdcom domácich

sietí?

��Niektoré DVD už majú porty na pripojenie do

siete prostredníctvom kábla alebo umožňujú

bezdrôtové pripojenie. 

��Kvalitnejšie DVD rekordéry obsahujú „kodeky“,

ktoré komprimujú audio a video súbory do

prijateľných veľkostí, čím znižujú nároky na

prepojenie a presun súborov medzi ďalšími prí-

strojmi. Kodeky fungujú aj ako „mosty“ medzi

počítačom a ostatnou spotrebnou elektronikou. 

��Gartner sa nazdáva, že sa firmy vyrábajúce

spotrebnú elektroniku nedohodnú na štandar-

doch konektivity pre audio a video zariadenia

skôr ako v roku 2007 – 2008. Preto možno oča-

kávať tento druh tovaru v obchodoch za nízke

ceny až okolo roku 2010. 

��Hneď ako budú stanovené štandardy, bude

možné očakávať, že sa DVD rekordér/ prehrá-

vač s integrovaným harddiskom, funkciou na-

hrávania domáceho videa a pripojením do

LAN sietí stane domácím multimediálnym ser-

verom. 

Podvodníci útoèia pomocou phishingu

DVD prehrávaèe a nie poèítaèe ovládnu
domáce siete do roku 2010


