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Tri julijske groLznje v ospredju – INF/Autorun, Win32/C...
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V mesecu juliju so bile v Evropi (5,27%) in globalno (6,51%) najpogostejÅ¡e tiste iz druÅ¾ine
INF/Autorun. Tudi drugo mesto je zasedel oldtimer â€“ Ä•rv Win32/Conficker, ki je globalno
predstavljal 3,88% vseh groÅ¾enj (v Evropi 3,12%). Tretje mesto so iz prejÅ¡njega meseca
zadrÅ¾ale groÅ¾nje Win32/Sality (2,03% globalno), v Evropi pa so se na tretje mesto uvrstile
groÅ¾nje HTML/IFrame.B.Gen (3,05%).
V druÅ¾ino INF/Autorun spadajo groÅ¾nje, ki za Å¡irjenje izkoriÅ¡Ä•ajo datoteko autorun.inf. Ta
vsebuje informacije o programih, ki se zaÅ¾enejo, ko uporabnik v raÄ•unalnik vkljuÄ•i izmenljivo
napravo (najpogosteje so to USB kljuÄ•ki, zunanji trdi diski itn.). Protivirusni programi ESET takÅ¡ne
groÅ¾nje, ki ustvarjajo ali spreminjajo datoteko autorun.inf, prepoznajo s pomoÄ•jo hevristike.
Win32/Conficker je omreÅ¾ni Ä•rv, ki za Å¡irjenje izrablja varnostno luknjo v operacijskih sistemih
Windows. Nekatere razliÄ•ice Ä•rva se lahko Å¡irijo tudi s pomoÄ•jo nezaÅ¡Ä•itenih skupnih map ali
z izmenljivimi mediji, s pomoÄ•jo samodejnega zagona (Autorun), ki je v nekaterih starejÅ¡ih
operacijskih sistemih Windows omogoÄ•ens privzetimi nastavitvami (v Windows 7 temu ni tako).
Win32/Sality je polimorfiÄ•na groÅ¾nja, ki na okuÅ¾enem raÄ•unalniku ustvari in zaÅ¾ene novo
zlonamerno storitev ter ustvarja in briÅ¡e vnose v registru, ki so povezani z varnostjo. Poskrbi tudi,
da se zlonamerni proces na raÄ•unalniku zaÅ¾ene ob vsakem zagonu operacijskega sistema.
Win32/Dorkbot je z 1,47% med prvo deseterico groÅ¾enj novinec, najpogostejÅ¡i pa je v JuÅ¾ni
Ameriki in Karibih. Gre za Ä•rva, ki se Å¡iri s pomoÄ•jo izmenljivih medijev. ÄŒrv vkljuÄ•uje tudi
stranska vrata, ki avtorjem omogoÄ•a oddaljen dostop do okuÅ¾enega raÄ•unalnika. ÄŒrv zbira
prijavne podatke (uporabniÅ¡ka imena in gesla) za doloÄ•ene spletne strani, ki jih nato poÅ¡lje na
oddaljen raÄ•unalnik. Novinec med deseterico je tudi VBS/StartPAge.NDS (0,97%), trojanski konj, ki
v nekaterih spletnih brskalnikih spreminja nastavitve za domaÄ•o stran.
GroÅ¾nje v obmoÄ•ju EMEA (Evropa, BliÅ¾nji vzhod in Afrika)
INF/Autorun je med najpogostejÅ¡imi groÅ¾njami v Evropi stalnica. Gre za najbolj razÅ¡irjeno
groÅ¾njo v Å paniji (4,09%), Ukrajini (5,67%), Izraelu (5,95%) in JuÅ¾ni Afriki (10,12%). Statistika
kaÅ¾e, da je drugo mesto v Evropi zasedel Ä•rv Win32/Conficker (3,12%), ki je bil najdejavnejÅ¡i v
Bolgariji (8,12%) in Å paniji (3,11%).
Tretje mesto v Evropi so predstavljale groÅ¾nje iz druÅ¾ine HTML/Iframe.B, ki so prevladovale v
Rusiji (6,88%), na NorveÅ¡kem (4,83%), Danskem (6,46%), Å vedskem (7,44%) in Finskem
(7,57%).
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