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F-Secure Labs 

W laboratoriach F-Secure w Helsinkach w Finlandii i w Kuala 
Lumpur w Malezji eksperci od bezpieczeństwa nieustannie 
pracują, aby zapewnić internautom ochronę przed 
zagrożeniami czyhającymi w sieci.

Całodobowa praca odbywa się na trzy zmiany -  jedną w 
Helsinkach, a dwie w Kuala Lumpur. W każdym momencie  
eksperci ds. bezpieczeństwa z F-Secure Response Labs 
monitoruje światową sytuację w zakresie bezpieczeństwa, 
aby szybko i efektywnie radzić sobie z nagłymi epidemiami 
wirusów i złośliwego oprogramowania.

Ochrona przez całą dobę

Pracę Response Labs wspierają automatyczne systemy, 
które śledzą zagrożenia w czasie rzeczywistym, gromadząc 
i analizując setki tysięcy próbek danych każdego dnia. 
Przestępcy, którzy wykorzystują wirusy i złośliwe 
oprogramowanie w celach zarobkowych, nieustannie pracują 
nad nowymi metodami ataku. Sytuacja wymaga stałego 
monitoringu, aby internauci zawsze byli chronieni.



raport na temat zagrożeń mobilnych, 2 kwartał 2012 r.

3

StreSzczenie

RaPORt OMaWia KRajObRaz zagROżeń MObiLnyCH W dRugiM KWaRtaLe 2012 ROKu i zaWieRa dane 
StatyStyCzne ORaz SzCzegółOWe inFORMaCje na teMat zagROżeń, KtóRe W tyM OKReSie zOStały 
zaObSeRWOWane i PRzeanaLizOWane PRzez F-SeCuRe ReSPOnSe LabS. dane PRezentOWane W RaPORCie 
zOStały zgROMadzOne W OKReSie Od 1 KWietnia dO 27 LiPCa 2012 R.

SPiS treŚci
PODSUMOWAnie 3

StreSzczenie DLA KierOWnictWA  5

nAJnOWSze zAGrOŻeniA ODKrYte W ciĄGU OStAtnicH trzecH 
MieSiĘcY 6

Rysunek 1. nowe rodziny i warianty zagrożeń według kwartału 7
Rysunek 2. zagrożenia mobilne według typu, ii kwartał 2012 r. 8

Potencjalnie niepożądane oprogramowanie  9

adware:android/Mobsqueeze.a 10
application:android/adOp.a 10
Monitoring-tool:android/andSpy.a 10
Monitoring-tool:android/Lifemonspy.a 11
Monitoring-tool:android/Mobiletracker.a 11
Monitoring-tool:android/PdaSpy.a 11
Monitoring-tool:android/Spyera.a 12
Monitoring-tool:android/SpyHasb.a 13
Riskware:android/QPlus.a 13
Rysunek 3. zagrożenia mobilne motywowane zarobkowo 14
Rysunek 4. 6 najczęściej wykrywanych zagrożeń dla androida według miesiąca, ii 
kwartał 2012 r. 15
Rysunek 5. Podział według metody wykrycia, ii kwartał 2012 r. 15

złośliwe oprogramowanie  16

trojan:android/acnetSteal.a 17
trojan:android/Cawitt.a 17
trojan:android/Frogonal.a 18
trojan:android/gamex.a 19
trojan:android/KabStamper.a 19



raport na temat zagrożeń mobilnych, 2 kwartał 2012 r.

4

trojan:android/Mania.a 20
trojan:android/PremiumSMS.a, and variant b 20
trojan:android/SmsSpy.F 21
trojan:android/updtKiller.a 21
trojan:android/uranico.a 22
trojan-Proxy:android/notCompatible.a 22
trojan:j2Me/CuteFreeSMS.a 23
trojan:j2Me/ValeSMS.a 23
trojan:SymbOS/androgamer.a 23
trojan:SymbOS/Kensoyk.a 23
trojan:SymbOS/LaunchOut.a 24
trojan:SymbOS/Lipcharge.a 24
trojan:SymbOS/Monlater.a, and variant b 24
trojan:SymbOS/Randomtrack.a 25

nowe warianty znanych rodzin 26

Rysunek 6. nowe złośliwe oprogramowanie do androida posortowane według liczby 
próbek, ii kwartał 2012 r. 27
tabela 1. Próbki androida otrzymane w ii kwartale 2012 r. 28



raport na temat zagrożeń mobilnych, 2 kwartał 2012 r.

5

“W maju 2012 r. 
znaleziono pierwszy 
złośliwy program 
posługujący się metodą 
drive-by download.”

zMiAnY W KrAJOBrAzie zAGrOŻeŃ DLA AnDrOiDA

Liczba złośliwych programów na androida rośnie w każdym kwartale, a ii kwartał 
2012 r. nie był wyjątkiem. łącznie otrzymaliśmy 5033 złośliwe aplikacje na  androida 
(.apk), spośród których większość pochodziła z niezależnych od  androida źródeł. 
Oznacza to wzrost o 64 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.  W tej liczbie 
zidentyfikowaliśmy 19 nowych rodzin i 21 wariantów istniejących rodzin. Ogólnie 
rzecz biorąc, nowe warianty podejmują te same złośliwe działania, co poprzednie, ale 
wykorzystują skuteczniejsze metody zwalczania technologii antywirusowych w celu 
uniknięcia wykrycia.

z biegiem czasu złośliwe oprogramowanie na androida zaczęło wykorzystywać  nowe 
metody infekcji, o czym świadczą warianty notCompatible.a i Cawitt.a. W maju 2012 
r. znaleziono pierwszy złośliwy program posługujący się metodą drive-by download 
(pobieranie szkodliwych programów ze stron internetowych bez wiedzy użytkownika), 
wykryty jako trojan-Proxy:android/notCompatible.a. do zainfekowania urządzenia 
mogła wystarczyć wizyta w złośliwej witrynie, jeśli urządzenie było skonfigurowane 
tak, aby zezwalać na instalację z nieznanych źródeł. Podczas wizyty na specjalnie 
stworzonej www urządzenie automatycznie pobiera aplikację, która  jest następnie 
wyświetlana w menu powiadomień, oczekując na zainstalowanie przez użytkownika. 
aby przekonać go do instalacji, złośliwe oprogramowanie wykorzystuje metody 
socjotechniczne, nadając aplikacji taką nazwę, jak „com.Security.update”, a plikowi 
– „update.apk”. zainfekowane urządzenie zaczyna działać jako proxy albo staje się 
częścią sieci botów.

Oprócz drive-by download inną metodą infekcji odkrytą w tym kwartale jest 
wykorzystanie twittera jako mechanizmu zarządzania botami. na przykład Cawitt.a 
uzyskuje dostęp do konta na twitterze (być może założonego przez złośliwe 
oprogramowanie), aby uzyskać adres serwera, z którym następnie się komunikuje 
i od którego otrzymuje polecenia. Po otrzymaniu instrukcji program wysyła wiadomości 
SMS na pewne numery i przekazuje numer iMei (international Mobile equipment 
identity), numer telefonu i identyfikator androida do wspomnianego wyżej serwera.

Oprócz dalszego wzrostu liczby złośliwych programów androida oraz odkrycia 
nowych metod infekcji, w drugim kwartale można było również zaobserwować 
trend ataków regionalnych. na przykład w Hiszpanii pojawiło się wiele ataków 
związanych z bankowością. W tym kwartale dość często zgłaszany był program 
SmsSpy.F, spokrewniony z zitmo. Oprogramowanie wydaje się wycelowane specjalnie 
w użytkowników, którzy przeprowadzają internetowe transakcje bankowe i potrzebują 
kodów Mobile transaction authorization number (mtan).złośliwa aplikacja jest 
dostarczona  jako wiadomość SMS, zalecając użytkownikowi pobranie aplikacji 
zabezpieczającej spod podanego łącza.

StreSzczenie DLA KierOWnictWA 



nAJnOWSze 
zAGrOŻeniA 
ODKrYte W ciĄGU 
OStAtnicH trzecH 
MieSiĘcY
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UWAGA: statystyki przedstawione na rysunku 1 reprezentują rodziny i warianty zagrożeń, a nie unikatowe pliki. jeśli na przykład 
dwie próbki wykryto jako trojan:android/ginMaster.a, w statystykach liczy się je jako jedną. 

rYSUneK 1. nOWe rODzinY i WAriAntY WeDŁUG KWArtAŁU
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UWAGA: statystyki przedstawione na rysunku 2 reprezentują rodziny i warianty zagrożeń, a nie unikatowe pliki. jeśli na przykład 
dwie próbki wykryto jako trojan:android/ginMaster.a, w statystykach liczy się je jako jedną. 

rYSUneK 2. zAGrOŻeniA MOBiLne WeDŁUG tYPU, 2 KWArtAŁ 2012 r.

trojan – 
trojan
81.0%

Adware – 
Oprogramowanie 

reklamowe
 1.7%

Application – 
Aplikacja

5.2% 

riskware – 
Oprogramowanie 

ryzykowne
1.7%

Monitoring-tool – 
narzędzie monitorujące

10.4%



Potencjalnie 
niepożądane 
oprogramowanie 
POniŻSze PrOGrAMY UWAŻAMY zA POtencJALnie 
niePOŻĄDAne. OznAczA tO PrOGrAMY, Które UŻYtKOWniK 
MOŻe UznAć zA niecHciAne LUB nAtrĘtne, JeŚLi SĄ 
WYKOrzYStYWAne W nieODPOWieDni SPOSóB.
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Adware:Android/Mobsqueeze.A
Mobsqueeze.a to moduł oprogramowania reklamowego używany wyłącznie przez trojany z 
rodziny FakebattScar do reklamowania złośliwego programu battery Optimizer lub battery 
Optimizer application. dodano też oddzielną kategorię wykryć, do której należą aplikacje, 
które promują trojany FakebattScar.

zezwolenia, o które prosi Mobsqueeze.a  

Application:Android/AdOp.A
adOp.a to aplikacja, która tworzy skróty oraz reklamowe powiadomienia z łączem do 
witryny internetowej albo aplikacji. aplikacja, do której prowadzi łącze, może być nieobecna 
w urządzeniu, ale to nie powstrzymuje adOp.a przed utworzeniem odpowiedniego skrótu.

aplikacja adOp.a nie jest bezpośrednio szkodliwa dla urządzenia, ale może stwarzać pewne 
zagrożenie, jeśli skrót lub powiadomienie prowadzi do niezaufanej witryny.

Monitoring-tool:Android/AndSpy.A
andSpy.a to program monitorujący i antykradzieżowy, który pochodzi z Chin, ale jest 
również oferowany w kilku regionach anglojęzycznych. jego funkcje można włączyć 
zdalnie przez wysłanie specjalnej wiadomości SMS do urządzenia. jeśli wiadomość zawiera 
prawidłowe polecenie, urządzenie po cichu wykona odpowiednie zadanie, na przykład:

• 0# : rejestracja numeru głównego, który będzie używany do wysyłania 
odpowiedzi
• 1# :  włączenie przekazywania SMS-ów
• 2# : wyłączenie przekazywania SMS-ów
• 8# : wysłanie kontaktów z pamięci urządzenia
• 10# : wysłanie bieżącej lokalizacji

andSpy.a to program działający w ukryciu. Wykonuje złośliwe operacje po cichu i nie 
pozostawia widocznych śladów swojej obecności w urządzeniu. 
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Monitoring-tool:Android/Lifemonspy.A
Lifemonspy.a to program monitorujący i antykradzieżowy, który umożliwia 
użytkownikom sterowanie urządzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS. Pozwala 
zdalnie wykonać następujące operacje:

• Usunięcie kontaktów
• Usunięcie zawartości pamięci zewnętrznej (karty SD)
• Przeniesienie wiadomości SMS ze skrzynki odbiorczej na konto Gmail
• Usunięcie poprzednio wysłanych wiadomości ze skrzynki nadawczej
• Wyłączenie urządzenia

Program nie umieszcza widocznej ikony na ekranie menu, ale znajduje się na liście w 
oknie „zarządzaj aplikacjami”. Od czasu do czasu przekazuje lokalizację urządzenia do 
zdalnej witryny.

Po wykryciu zmiany karty Subscriber identity Module (SiM) w urządzeniu, Lifemonspy.a 
wysyła wiadomość alarmową na skonfigurowany numer i rejestruje zdarzenie we 
wspomnianej wyżej witrynie.

    
uprawnienia, o które prosi Lifemonspy.a (po lewej stronie, oraz Lifemonspy.a widoczny w 

oknie „zarządzaj aplikacjami” (po prawej stronie)

Monitoring-tool:Android/Mobiletracker.A
Mobiletracker.a to część bezpłatnej usługi Samsung diVe, która pozwala właścicielowi 
zdalnie śledzić i kontrolować urządzenie. W przypadku kradzieży właściciel może 
zablokować urządzenie i wymazać jego zawartość, otrzymać powiadomienie o 
zmianie karty SiM, a także śledzić lokalizację urządzenia. 

Monitoring-tool:Android/PdaSpy.A
PdaSpy.a to komercyjna aplikacja monitorująca z 24-godzinnym bezpłatnym okresem 
próbnym. Musi zostać ręcznie zainstalowana na docelowym urządzeniu i wymaga 
utworzenia konta w witrynie PdaSpy.com.
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Po instalacji nie umieszcza ikony w menu aplikacji, żeby uniknąć wykrycia. działa po 
cichu w tle, rejestrując następujące informacje: 

• rozmowy telefoniczne
• Wiadomości SMS
• Lokalizacje GPS

informacje można obejrzeć po zalogowaniu się na koncie użytkownika w witrynie 
PdaSpy. 

   
do obejrzenia zarejestrowanych danych wymagane jest konto w witrynie PdaSpy.com

Monitoring-tool:Android/Spyera.A
Program Spyera.a służy do monitorowania i pobierania danych z urządzenia. 
Rozpoczyna złośliwą działalność, kiedy urządzenie otrzyma specjalnie skonstruowaną 
wiadomość SMS. 
Spyera.a nie umieszcza widocznej ikony w menu aplikacji, ale jego obecność można 
stwierdzić w oknie „zarządzaj aplikacjami” w ustawieniach urządzenia.
.    

   
Program Spyera.a wymieniony w oknie „zarządzaj aplikacjami” (po lewej stronie) oraz up-

rawnienia, o które prosi (po prawej stronie)



raport na temat zagrożeń mobilnych, 2 kwartał 2012 r.

13

Monitoring-tool:Android/SpyHasb.A
SpyHasb.a to komercyjne narzędzie monitorujące, które jest reklamowane m.in. jako 
„Phone tracker”, „Husband tracker”, „Wife tracker” i „android Locator”. umożliwia 
monitorowanie następujących informacji: 

• rozmowy telefoniczne
• Wiadomości SMS
• Lokalizacje GPS

interfejs użytkownika SpyHasb.a na ekranie urządzenia

riskware:Android/QPlus.A
QPlus.a to narzędzie, które gromadzi informacje z urządzenia, w którym je 
zainstalowano. działa po cichu w tle i nie jest widoczne na liście aplikacji. Można je 
natomiast znaleźć na ekranie „zarządzaj aplikacjami”. 

   
QPlus.a działa w tle jako usługa

Podczas monitorowania urządzenia QPlus.a działa w tle jako usługa. Monitoruje 
i gromadzi następujące informacje, które następnie wysyła do pośredniczącego 
serwera pocztowego: 

• Dzienniki połączeń
• Wiadomości SMS
• Historia czatów przez komunikatory internetowe
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UWAGA: statystyki przedstawione na rysunku 3 reprezentują rodziny i warianty zagrożeń, a nie unikatowe pliki. jeśli na przykład 
dwie próbki wykryto jako trojan:android/ginMaster.a, w statystykach liczy się je jako jedną. 

rYSUneK 3. zAGrOŻeniA MOBiLne MOtYWOWAne zArOBKOWO
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UWAGA: statystyki na rysunkach 4 i 5 reprezentują liczbę unikatowych pakietów aplikacji androida (.apk).  
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złośliwe 
oprogramowanie
PrOGrAMY SKLASYFiKOWAne JAKO zŁOŚLiWe zWYKLe 
StAnOWiĄ DUŻe zAGrOŻenie DLA SYSteMU i (LUB) 
inFOrMAcJi UŻYtKOWniKA.

zŁOŚLiWe OPerAcJe WYKOnYWAne Przez te PrOGrAMY 
tO M.in. inStALOWAnie UKrYtYcH OBieKtóW i UKrYWAnie 
OBieKtóW PrzeD UŻYtKOWniKieM, tWOrzenie nOWYcH 
zŁOŚLiWYcH OBieKtóW, niSzczenie LUB MODYFiKOWAnie 
DAnYcH Bez AUtOrYzAcJi OrAz KrADzieŻ DAnYcH ALBO 
POŚWiADczeŃ DOStĘPU.
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trojan:Android/AcnetSteal.A
acnetSteal.a to program, który gromadzi dane z urządzenia. uzyskuje następujące 
informacje: 

• Adresy e-mail
• numery telefonu

 
acnetSteal.a na ekranie urządzenia

 

trojan:Android/cawitt.A
Po instalacji Cawitt.a nie umieszcza ikony w menu aplikacji, aby użytkownik go nie 
zauważył. jego obecność można jednak stwierdzić w oknie „zarządzaj aplikacjami” w 
ustawieniach urządzenia. 

   
Cawitt.a na liście aplikacji oraz uprawnienia, o które prosi 



raport na temat zagrożeń mobilnych, 2 kwartał 2012 r.

18

Cawitt.a działa po cichu w tle, gromadząc informacje, które następnie przekazuje do 
zdalnego serwera. do gromadzonych informacji należą: 

• identyfikator urządzenia
• numer iMei (international Mobile equipment identity)
• numer telefonu
• identyfikator bota
• Moduły

Po otrzymaniu polecenia od zdalnego serwera program wysyła też z urządzenia 
wiadomości SMS typu premium. 

trojan:Android/Frogonal.A
Frogonal.a to oprogramowanie „strojanizowane”, zmodyfikowana wersja oryginalnej 
aplikacji, do której dodano funkcje służące do złośliwych celów.  

Frogonal.a gromadzi następujące informacje z zainfekowanego urządzenia: 

• identyfikacja strojanizowanej aplikacji
 » nazwa pakietu 
 » Kod wersji 

• numer telefonu
• numer iMei
• numer iMSi
• numer seryjny karty SiM
• Model urządzenia
• Wersja systemu operacyjnego
• Dostępność administratora

   
uprawnienia, o które prosi Frogonal.a, i gry, które oferuje 
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trojan:Android/Gamex.A
gamex.a ukrywa swoje złośliwe komponenty w pliku pakietu. Kiedy otrzyma od 
użytkownika administracyjne przywileje dostępu, łączy się z serwerem dowodzenia 
(C&C), aby pobrać więcej aplikacji i przekazać numery iMei i iMSi. Ponadto nawiązuje 
połączenie z zewnętrznym adresem, pod którym znajduje się zmieniony plik .apk, po 
czym pobiera i instaluje plik.  

   
trojan gamex.a wymieniony jako „updater” (po lewej stronie) oraz uprawnienia, o które prosi 

(po prawej stronie)

trojan:Android/KabStamper.A
KabStamper.a to złośliwy program, który krążył w japonii podczas „wyborów” aKb48. 
aKb48 to japońska grupa popowa, która składa się z 48 członków. „Wybory” miały 
wyłonić najbardziej popularnego członka, który stanie się twarzą grupy.

KabStamper.a jest rozpowszechniany za pośrednictwem „strojanizowanych” aplikacji, 
które dostarczają wiadomości i filmy poświecone grupie aKb48. złośliwy kod jest 
bardzo destrukcyjny; niszczy pliki w folderze sdcard/Dcim/camera, w którym 
przechowywane są zdjęcia zrobione aparatem urządzenia. Co pięć minut program 
sprawdza ten folder i zastępuje znalezione zdjęcia wstępnie zdefiniowanym obrazem. 
 

  
Porównanie: przed i po infekcji KabStamper.a

akb48: popularna japońska grupa popowa 
licząca 48 członków. 
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trojan:Android/Mania.A
Mania.a to złośliwy program SMS-owy, który wysyła wiadomości o treści „tel” lub 
„quiz” na numer 84242. Każda odpowiedź z tego numeru jest przekierowywana do 
innego urządzenia, aby nie budzić podejrzeń użytkownika.

Kiedy Mania.a działa, pozoruje sprawdzanie licencji, ale proces ten zawsze kończy się 
niepowodzeniem. to sprawdzanie licencji jest przykrywką dla wysyłania wiadomości 
SMS, które odbywa się w tle.. 

    
Mania.a udaje, że sprawdza licencję, co zawsze kończy się niepowodzeniem

Program Mania.a jest znany z techniki „trojanizacji”, która polega na dołączaniu 
złośliwego kodu do pakietu innej oryginalnej aplikacji w celu oszukania ofiar. Oto 
niektóre znane, legalne aplikacje, w których znaleziono ten złośliwy kod: 

• Phone Locator Pro
• coPilot Live europe
• Setting Profile Full
• tasker 

trojan:Android/PremiumSMS.A, and variant B
PremiumSMS.a to trojan, który czerpie zyski z wysyłania wiadomości SMS. Ma plik 
konfiguracyjny, który zawiera dane dotyczące treści wiadomości oraz numerów 
odbiorców.

Przykłady wysyłanych wiadomości:

• numer: 1151
• treść: 692046 169 BGQcb5t3w

• numer: 1161
• treść: 692046 169 BGQcb5t3w

• numer: 3381
• treść: 692046 169 BGQcb5t3w
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• numer: 1005
• treść: kutkut clsamg 6758150

• numer: 5373
• treść: kutkut clsamg 6758150

• numer: 7250
• treść: kutkut clsamg 6758150

trojan:Android/SmsSpy.F
SmsSpy.F podaje się za aplikację android Security Suite, która w rzeczywistości nie 
robi nic, żeby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Rejestruje natomiast otrzymane 
wiadomości SMS w pliku secsuite.db. 

   
SmsSpy.F podaje się za aplikację android Security Suite 

Oprogramowanie to jest wymierzone w użytkowników bankowości internetowej 
w Hiszpanii. Rozprzestrzenia się z wykorzystaniem wiadomości, która informuje 
użytkownika, że jest dostępny do pobrania dodatkowy program rzekomo chroniący 
urządzenie. 

trojan:Android/UpdtKiller.A
updtKiller.a łączy się z serwerem dowodzenia (C&C), do którego przekazuje dane 
użytkownika i od którego odbiera polecenia. Program ten potrafi również przerywać 
procesy antywirusowe, aby uniknąć wykrycia. 
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updtKiller.a na ekranie urządzenia 

trojan:Android/Uranico.A
uranico.a to trojan, który gromadzi następujące informacje z zainfekowanego 
urządzenia:

• numer telefonu
• numer iMei
• numer iMSi
• Kontakty lub książka adresowa (numery telefonu i adresy e-mail)

zgromadzone informacje są następnie przekazywane do zdalnego serwera. 

uranico.a na ekranie urządzenia

trojan-Proxy:Android/notcompatible.A
notCompatible.a działa podobnie, jak wirusy typu drive-by download. zyskuje dostęp 
do urządzenia, kiedy użytkownik odwiedza zainfekowaną witrynę, i przystępuje do 
pobierania pakietu update.apk. aby jednak instalacja się rozpoczęła, użytkownik musi 
kliknąć pakiet.
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Po instalacji program może komunikować się z serwerami dowodzenia (C&C), o 
czym świadczą dwa adresy, które znajdują się w zaszyfrowanym pliku dołączonym do 
programu. 

   
notCompatible.a udaje plik z aktualizacją zabezpieczeń 

trojan:J2Me/cuteFreeSMS.A
CuteFreeSMS.a to trojan, który czerpie zyski z wysyłania wiadomości SMS na 
numery premium. Wysyłanie wiadomości odbywa się w tle, bez autoryzacji i wiedzy 
użytkownika. 

trojan:J2Me/ValeSMS.A
ValeSMS.a to trojan, który czerpie zyski z wysyłania wiadomości SMS na numery 
premium. Wysyłanie wiadomości odbywa się w tle, bez autoryzacji i wiedzy 
użytkownika. 

trojan:SymbOS/AndroGamer.A
androgamer.a to trojan, który – jak się zdaje – gra w tle w gry internetowe lub WaP. 
Podejmuje też inne złośliwe czynności:  

• Pobieranie i instalowanie nowego oprogramowania
• Pobieranie danych konfiguracyjnych ze zdalnego hosta
• Wysyłanie informacji o urządzeniu do zdalnego hosta
• Wybieranie numerów w celu nawiązywania połączeń

trojan:SymbOS/Kensoyk.A
Kensoyk.a zawiera odwołania do producentów oprogramowania antywirusowego i 
potrafi przerywać procesy antywirusowe. Pobiera też oprogramowanie i instaluje je w 
zainfekowanym urządzeniu.
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trojan:SymbOS/LaunchOut.A

LaunchOut.a jest ukryty i niewidoczny w interfejsie urządzenia, co pomaga mu 
uniknąć wykrycia. Wykonuje w tle następujące czynności:

• Pobieranie i instalowanie nowego oprogramowania
• Monitorowanie i wysyłanie wiadomości SMS

trojan:SymbOS/Lipcharge.A
Lipcharge.a jest prawdopodobnie pobieranym z sieci komponentem innego trojana. 
Pobiera dane konfiguracyjne i nowe oprogramowanie, a następnie instaluje je w 
zainfekowanym urządzeniu. inne funkcje obejmują wysyłanie i odbieranie wiadomości 
SMS oraz filtrowanie pewnych wiadomości SMS w dzienniku systemowym.  

trojan:SymbOS/Monlater.A, and variant B
Monlater.a zawiera funkcję, która wykrywa procesy appServer.exe i odinstalowuje 
pakiet z identyfikatorem uid 0x20042eb8 z zainfekowanego urządzenia. Podobne 
funkcje znajdują się również w próbce Monlater.b, ale używają innej nazwy pliku i 
identyfikatora uid. 

adnotowana dezasemblacja próbki Monlater.b, pokazująca podobieństwa z Monlater.a
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adnotowana dezasemblacja funkcji z próbki Monlater.a

Próbki z rodziny Monlater wykazują wiele podobieństw z inną rodziną, Monsoon, która 
została odkryta po raz pierwszy na początku 2011 r. jest bardzo prawdopodobne, że 
Monsoon i Monlater łączą się z tym samym serwerem dowodzenia (C&C). ten sam 
kanał aktualizacji może być również używany do przesyłania nowych wersji złośliwego 
oprogramowania i ukrywania pierwotnych w celu uniknięcia wykrycia.

trojan:SymbOS/randomtrack.A
Randomtrack.a to trojan, który nie został stworzony w celach zarobkowych. Pobiera 
instalator ze zdalnego hosta i po cichu instaluje ten plik w zainfekowanym urządzeniu. 
Potrafi też przerywać procesy antywirusowe w celu uniknięcia wykrycia. 



nowe 
warianty 
znanych 
rodzin
POniżej zaMieSzCzOnO 
LiStę nOWyCH WaRiantóW 
iStniejąCyCH ROdzin złOśLiWegO 
OPROgRaMOWania. jeśLi nie 
zaznaCzOnO inaCzej, nie Różnią 
Się One znaCznie POd WzgLędeM 
FunKCjOnaLnOśCi Od StaRSzyCH 
WaRiantóW OPiSanyCH W 
POPRzedniCH RaPORtaCH. 

 » trojan:Android/BaseBridge.L
 » trojan:Android/DroidKungFu.i
 » trojan:Android/FakeApp.c
 » trojan:Android/Fakeinst.H, oraz warianty i, J, K, L, M and n
 » trojan:Android/FakeLogo.c
 » trojan:Android/Ginmaster.B, i wariant c 
 » trojan:Android/JiFake.i
 » trojan:Android/nyearleak.B
 » trojan:Android/OpFake.e, i wariant F
 » trojan:Android/SmsSpy.F (zob. opis na stronie 22)
 » trojan:Android/Stiniter.B
 » trojan:Android/zsone.c
 » trojan:Symbian/AndroGamer.B, i wariant c
 » trojan:Symbian/FakeApp.c
 » trojan:Symbian/Melon.c
 » trojan:Symbian/Moporil.c
 » trojan:Symbian/SystemSync.B, oraz warianty c and D
 » trojan:Symbian/Yorservi.e
 »
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Uranico.A

SpyHasb.A

Spyera.A

PremiumSMS.B

PremiumSMS.A

PdaSpy.A

notcompatible.A

Mobiletracker.A

KabStamper.A

Fakeinst.i

AndSpy.A

cawitt.A

BaseBridge.L

Stiniter.B

AcnetSteal.A

AdOp.A

UpdtKiller.A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

Ginmaster.c

Fakeinst.K

OpFake.e

OpFake.F

Frogonal.A

FakeApp.c

Ginmaster.B

Fakeinst.L

FakeLogo.c

JiFake.i

Gamex.A

Fakeinst.J

Fakeinst.n

QPlus.A

SmsSpy.F

Fakeinst.H

nyearleak.B

Fakeinst.M

218

141

140

111

110

77

61

48

30

21

13

11

10

10

8

6

5

Mania.A 5

Mobsqueeze.A 3

6

rYSUneK 6. nOWe zŁOŚLiWe OPrOGrAMOWAnie DO AnDrOiDA POSOrtOWAne 
WeDŁUG LiczBY PróBeK, 2 KWArtAŁ 2012 r.

UWAGA: statystyki na rysunku 6 reprezentują liczbę unikatowych pakietów aplikacji androida (apk).

tYP WYKrYciA LiczBA

Heurystyczne 860

nowe rodziny i warianty 1057

istniejące rodziny i 
warianty

3116

rAzeM 5033
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WYKrYcie  LiczBA

trojan:android/boxer.C 389

trojan:android/ginmaster.C ** 218

trojan:android/Fakeinst.K ** 141

trojan:android/OpFake.e ** 140

trojan:android/OpFake.F ** 111

trojan:android/Frogonal.a ** 110

trojan:android/Fakeinst.e 86

trojan:android/OpFake.C 77

trojan:android/ginmaster.b ** 61

trojan:android/ginmaster.a 49

trojan:android/Fakeinst.L ** 48

trojan:android/Kituri.a 46

trojan:android/droidKungFu.C 32

trojan:android/FakeLogo.C ** 30

trojan:android/Fakeinst.C 29

trojan:android/droidKungFu.H 27

trojan:android/jiFake.i 21

trojan:android/basebridge.a 20

trojan:android/FakebattScar.a 20

trojan:android/bizimovie.a 16

trojan:android/gamex.a ** 13

trojan:android/Kmin.C 11

trojan:android/Fakeinst.n ** 11

trojan:android/jiFake.F 10

trojan:android/Fakeinst.j ** 10

trojan:android/SmsSpy.F ** 8

trojan:android/SMStado.a 8

trojan:android/basebridge.b 7

trojan:android/droidKungFu.F 6

trojan:android/Fakeinst.H ** 6

WYKrYcie  LiczBA

adware:android/Ropin.a 1617

application:android/Counterclank.a 545

application:android/Fakeapp.C ** 77

Spyware:android/eWalls.a 14

Riskware:android/QPlus.a ** 10

Riskware:android/boxer.d 8

application:android/nyearleak.b ** 6

exploit:android/droidRooter.b 4

Monitoring-tool:android/MobileSpy.C 3

adware:android/Mobsqueeze.a ** 3

application:android/adOp.a ** 2

Hack-tool:android/tattooHack.a 2

Monitoring-tool:android/Spybubble.b 1

Hack-tool:android/droidRooter.M 1

Monitoring-tool:android/SpyHasb.a ** 1

exploit:android/droiddeluxe.a 1

Riskware:android/MobiletX.a 1

Hack-tool:android/droidRooter.a 1

Monitoring-tool:android/Spyera.a ** 1

Monitoring-tool:android/MobileMonitor.a 1

Monitoring-tool:android/Spyoo.a 1

Hack-tool:android/droidRooter.b 1

Riskware:android/goManag.b 1

Monitoring-tool:android/Mobiletracker.a ** 1

exploit:android/droidRooter.a 1

Monitoring-tool:android/PdaSpy.a ** 1

Spyware:android/Sndapps.a 1

Monitoring-tool:android/andSpy.a ** 1

Monitoring-tool:android/CellShark.a 1

30 nAJczĘŚcieJ WYKrYWAnYcH zŁOŚLiWYcH 
PrOGrAMóW

OPrOGrAMOWAnie SzPieGOWSKie i 
rYzYKOWne

tABeLA 1. PróBKi AnDrOiDA OtrzYMAne W 2 KWArtALe 2012 r.

nOte: statystyki w tabeli 1 reprezentują liczbę unikatowych pakietów aplikacji androida (aPK).  

** new family or new variant discovered in Q2 2012
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