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Az Androidos pornó nem játék!
Átlagosan heti 10 kártevő jut át a Google rostáján, amelyet 3600-an le is töltenek

Az  ESET  szakértői  az  utóbbi  7  hónap  alatt  343  pornóoldalakra  vezető  rosszindulatú
alkalmazást  (porn  clicker)  fedeztek  fel  a  Google  Play  áruházban.  A  kiberbűnözők
megállíthatatlanok  és  továbbra  is  különböző  variánsokat  töltenek  fel  az  androidos
mobileszközök hivatalos áruházába.

Az ESET által  Android/Clicker kártevőként azonosított porn clicker trójai programok hivatalos
alkalmazásoknak (általában játékoknak) álcázzák magukat. Ezek az alkalmazások legalább 343
esetben kerültek a hivatalos Android áruházba az utóbbi 7 hónap során, amely a mai napig az
egyik legnagyobb kártevőkampány a Play Store áruházban.

„Elég sok kártevőkampány futott már a Google Play áruházban, azonban egyik sem tartott
ilyen hosszú ideig, és nem volt még példa ilyen nagymennyiségű beszivárgásra sem” – mondta
Lukas Stefanko, az ESET androidos kártevőkre specializálódott szakértője. Az ESET biztonsági
hírekkel  foglalkozó  blogja,  a  WeLiveSecurity.com  oldalán  megjelent  bejegyzésben Stefanko
részletes információkkal szolgál ezekről a kártevőkről, valamint  egy interjút is olvashatnak az
érdeklődők, amely további adatokat és véleményeket oszt meg az olvasókkal a porn clicker
trójai programokkal kapcsolatban.

„Tudomásul  kell  venni,  hogy  nincs  egyetlen  olyan  platform  sem,  amelyen  a  vírus-  és
kártevővédelemről lemondhatnánk. Így van ez Android esetén is, amely napjainkban nem csak
a leginkább elterjedt mobil  rendszer, de az ellene irányuló támadások száma is meredeken
emelkedik.  Így itt is  érdemes telepíteni  megfelelő  védelmi programot,  hiszen legtöbbször  a
gyártók  részéről  ritka,  lassú  vagy  teljességgel  hiányzik  a  hibajavító  frissítés.  Emiatt  mobil
security  alkalmazások  használata  lehet  a  felhasználók  számára  az  elsődleges  védelmi
lehetőség." - nyilatkozta Béres Péter, a Sicontact Kft., az ESET magyarországi disztribútorának
vezető IT tanácsadója.

Az  ESET  kutatása  alapján,  az  akció
során  áltagosan  hetente  10  új  Porn
clicker  kártevő  jutott  át  a  Google
biztonsági vizsgálatán. Ezek a kártevők
nem  csak  bekerültek  az  áruházba,
hanem  eljutottak  a  felhasználók
készülékeire  is:  átlagosan  3600-an
töltöttek  le  egy-egy  kártevőt  az
áruházból. 
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 Az ESET-ről:

A több mint  25 éves,  díjnyertes  NOD32 technológiát  kifejlesztő ESET a proaktív védelem úttörője,  az  üzleti és  otthoni
biztonságtechnikai  szoftvermegoldások  nemzetközi  szállítója.  A  vállalat  piacvezető  a  fenyegetések  észlelésében  és
megelőzésében. Az 1987-ben megjelent  ESET NOD32 Antivirus  világelső az elnyert  Virus  Bulletin "VB100” díjak  számát
tekintve, illetve a vizsgálatok 1998-as fennállása óta eddig minden szabadon terjedő vírust vagy férget észlelt és kivédett. Az
ESET  NOD32  Antivirus,  ESET  Smart  Security  és  az  ESET  Cyber  Security  (biztonsági  megoldás  Mac-re),  valamint  a
mobiltelefonok  és  táblagépek  védelmét  biztosító  ESET  Mobile  Security  a  legajánlottabb  biztonsági  megoldások  közé
tartoznak, a termékekben milliók bíznak meg világszerte. A vállalat központja Szlovákiában, Pozsonyban található, regionális
terjesztési  központokkal  rendelkezik San Diegóban (USA),  Buenos Airesben (Argentína)  és Szingapúrban,  valamint irodái
vannak  São  Paulóban  (Brazília)  és  Prágában  (Csehország).  Az  ESET  több  mint  180  országban,  köztük  Magyarországon,
rendelkezik kiterjedt partneri hálózattal. További információ: www.eset.hu

A Sicontactról:
A Sicontact Kft. az egyik legjelentősebb, IT biztonsággal foglalkozó hazai szoftverdisztribútor. Mottója és küldetése, ami köré
termékportfolióját  kialakította:  „biztonság  a  digitális  világban”.  A  Sicontact  Kft.  Magyarországon  az  
ESET NOD32 technológiára épülő termékeivel mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben meghatározó piaci szereplő. A
cég 2007-ben megszerezte az ESET ausztriai képviseletét, így azóta regionális piaci szereplőként tevékenykedik. A Sicontact
kizárólagos magyarországi disztribútora a Unified Threat Management (UTM) hálózatbiztonsági eszközök terén piacvezető
Cyberoam termékeinek,  valamint portfóliójában megtalálható a helyi  és távoli  rendszerdiagnosztika,  a hálózatfigyelés,  a
távvezérlés és a licencmenedzsment terén kiemelkedő képességekkel rendelkező AIDA64 szoftver is. 

A  Sicontact  Kft.  több ízben elnyerte  a  kitüntető Business  Superbrands  díjat.  Az  ESET Smart  Security  programcsomagot
többször  is  az  év  antivírus  megoldásának  választották.  A  Sicontact  Kft.  az  ESET  szoftvereit  a  lehető  legrugalmasabb
konstrukciókban kínálja. Az ESET biztonsági szoftverek licencelése során a gyorsan változó körülményeket is figyelembe veszi,
így például az ESET szoftverek a licencidőszak alatt bármikor újratelepíthetők az adott számítógépre, továbbá az unilicenc
konstrukció keretében a munkaállomásokon a megvásárolt ESET licenccel egyaránt használhatók a Windows, Linux és Mac
operációs rendszerre fejlesztett ESET termékek, így az operációs rendszer cseréje esetén nem szükséges új licencet vásárolni.
A Sicontact Kft. az ESET szoftverekhez és a Cyberoam termékeihez díjmentes terméktámogatást és távsegítséget biztosít,
mind az otthoni, mind a vállalati felhasználók számára, így az ügyfelek jelentős időt és pénzt takarítanak meg.
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