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24 androidos alkalmazás, melyet 

jobb, ha azonnal letöröl a 

telefonjáról 

 

A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat 

használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasz-

nálók után. Akár úgy is, hogy ehhez tucatnyi 

androidos programot fertőznek meg. 

 

A VPNpro nevű társaság 24 olyan alkalmazásra 

bukkant az androidos Play áruházban, melyek 

azonnali törlését javasolják. Az appok nem kéret-

len reklámokat jelenítenek meg, és nem is próbál-

ják megszerezni a júzer bankkártya adatait, egész 

másra, kémkedésre készítették őket. 

 

Az alkalmazások Kínából, egy Shenzhen HAWK 

Internet nevű társaságtól származnak, és a már jól 

ismert metódust alkalmazzák: a fejlesztők az ár-

talmas kódot olyan programokba ültették, melyeket 

nagy valószínűséggel letöltenek majd a felhaszná-

lók. A veszélyes appok közt időjárás-jelző, akku-

mulátorkímélő, illetve fotós szoftverek is találhatók. 

 

A VPNpro néhányat ki is emel vonatkozó bejegy-

zésében. Az egyik legveszélyesebb szerintük a 

Weather Forecast nevű program, ami egy egysze-

rű időjárás-jelentőnek tűnik, csakhogy a háttérben 

egész mást csinál: gyűjti és gyűjti az érdekesnek 

gondolt adatokat, melyeket aztán kínai szerverek 

felé továbbít. 

 

A kiberbiztonsággal foglalkozó VPNpro a 24 prob-

lémás alkalmazás közt olyanokat is talált, amelyek 

képesek aktiválni a telefon kameráját, és így fotó-

kat készíteni. Néhányat azért adott ki a fejlesztője, 

hogy folyamatosan információt szolgáltasson a 

telefon (és ezzel a használója) hollétéről, egy má-

sik pedig majdnem minden beállításhoz hozzáfé-

rést tud szerezni, ha telepítették. 

 

A programokat rengetegen töltötték le, ami kifeje-

zetten előnyös a kiadó számára, az ugyanis való-

ságos adatbányához jut ezzel. Az egyik ilyen, a 

hangrögzítő Sound Recorder több mint 100 millió 

mobilon lehet fent. Az ő adataik már valószínűleg 

egy távoli kínai szerveren vándorolnak, vagy épp 

harmadik félhez kerülnek. 
 

 

© VPNpro 
 

 

© VPNpro 

 

A VPNpro egy listába is összegyűjtötte a problé-

más appokat. A szoftverek melletti szám azt mutat-

ja, hányan töltötték le. 

● Sound Recorder (100+ millió) 

● Super Cleaner (100+ millió) 

● Virus Cleaner 2019 (100+ millió ) 

● File Manager (50+ millió) 

● Joy Launcher (10+ millió) 

● Turbo Browser (10+ millió) 

● Weather Forecast (10+ millió) 

● Candy Selfie Camera (10+ millió) 
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● Hi VPN, Free VPN (10+ millió) 

● Candy Gallery (10+ millió) 

● Calendar Lite (5+ millió) 

● Super Battery (5+ millió) 

● Hi Security 2019 (5+ millió) 

● Net Master (5+ millió) 

● Puzzle Box (1+ millió) 

● Private Browser (500 000) 

● Hi VPN Pro (500 000) 

● World Zoo (100 000) 

● Word Crossy! (100 000) 

● Soccer Pinball (10 000) 

● Dig it (10 000) 

● Laser Break (10 000) 

● Music Roam (1000) 

● Word Crush (50) 
 
Forrás: 

https://hvg.hu/tudomany/20200211_veszelyes_androido

s_alkalmazasok_virus_kartevo_malware 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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