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Anàlisi i detecció de Malware a Android
Marc Sampé, David Saldaña i Manuel García-Cervigón

Abstract—Avui en dia, una gran part de la població utilitza
diàriament smartphone per realitzar diverses tasques. Els dis-
positius Android s’han convertit en una de les plataformes más
vengudes, però al mateix temps ha esdevingut en el nou objectiu
dels hackers i desenvolupadors de malware. La seguretat del
sistema Android es basa en els escasos coneixements dels usuaris
que otorguen permisos durants la instal.lació d’ aplicaions. El in-
adecuat procés d’ analasi de noves aplicacions d’ android market
i la ineficàcia dels sistemes de detecció actuals incrementes les
posibilitats d’ infecció a milions de dispositius. En aquest treball
s’ analitza l’ estat de l’art en referencia als nous sistemes de
detecció d’ atacs a Android. Expliquem com treballen i analitzem
els resultats. L’estudi inclou 3 mètodes d’ intrumentacio binaria
(Crowdroid, DroidMat, DroidAnalytics) dinàmica i un mètode d’
instrumentacio estàtica (TaintDroid).

Index Terms—Android, malware, detection, static, dynamic.

I. INTRODUCCIÓ

EN els últims anys Android ha crescut molt ràpid com a
sistema operatiu per a telèfons intel·ligents. Un augment

de fins al 70 % de les vendes en el mercat mòbil. D’acord
amb un estudi realitzat per Gartner, 821 Milions smartphones
es van vendre al 2012 i el nombre d’aplicacions augmenta
exponencialment al mateix temps. Un altre estudi, realitzat
per Lookout, explica que a desembre de 2011 el nombre de
vendes d’aplicacions a l’Android Market i de tercers mercats
va superar 4.000.000, duplicant el nombre de vendes en 8
mesos. Els telèfons intel · ligents s’ha convertit en una eina
quotidiana per a una gran quantitat de tasques i noves formes
de malware que s’ha creat a les ombres d’aquest sistema.

El Market d’Android està en continu creixement. No ob-
stant això, si bé App Store d’Apple revisa cadascuna de les
aplicacions abans de publicar, Google té té una política més
laxa al respecte permetent que moltes aplicacions malicioses
romanguin al market fins que un usuari ho adverteixi. Aquest
fet sumat l’augment de markets de tercers fa que els desen-
volpadors de malware tinguin un escenari molt profitós.
La seguretat d’android es basa principalment en un mecanisme
de permissos a nivell de sistema. Existeixen 130 permissos que
permeten accés a diferents recursos. D’aquesta manera durant
l’instalació d’una aplicació el sistema pregunta a l’usuari si
dona permís per a que l’aplicació accedeixi a aquests recursos.
No obstant, la majoria dels usuaris no disposa de la suficient
informació per conèixer quin permissos son potencialment
perillosos i quins no i necessita ajuda per a prendre aquesta
decisió.
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La majoria d’antivirus per telèfons intel.ligents actuals es
basen encara en sistemes de detección basats en firmes. Malau-
radament el nombre d’ aplicacions malicioses que aparèixen
diàriament i la quantitat de tècniques d’ ofuscació utilitzades
obliguen al experts a estudiar noves mesures. Per una altra
banda la inexistècia d’ usuaris d’ administració limites les
accions que els antivirus poden portar a terme.
En aquest article es mostren diferents aplicacions per analitzar
i detectar malware en sistemes Android, tant dinàmics com
estatics i l’anàlisi basant en el sistema de permisos d’Android.

II. SEGURETAT A ANDROID: GOOGLE BOUNCER

El sistema de detecció d’ aplicacions malicioses a Android,
Google Bouncer, es basa en l’ análisi automatic de del codi
desenvolupat a les contes de desenvolupadors de google play
en basant-se en un sistema de reputació.

Tot i que, segons Google, el nombre d’aplicacions mali-
cioses va descendre un 40%, malauradament, a part de les
compres il.legals d’usuaris verificats per poc mes de 100
dolars, l’ equip de duo security [6] va formular un sistema
per activar un mòdul que suspenia l’ activitat maliciosa en
el cas de detectar a Bouncer. El sistema es basa en que
Bouncer únicament executa cada aplicació sospitosa durant
pocs minuts.

Així doncs, els sistemes based en signatures com l’analisi
de codi automatic no suposen una solució definitiva avui dia.

Els sistemes basats en comportament anormal poden op-
timitzar la capacitat de detecció d’ aplicaions malicioses. A
continuació s’ analitzen diferents propostes al respecte.

III. CROWDROID

CrowDroid és un framework de detecció de malware en el
comportament de les aplicacions, usant l’anàlisi dinàmic de
les syscalls executades en les aplicacions monitoritzades. El
framework desenvolupat per Iker Burguera i Urko Zurutuza
[3] ha aconseguit bons resultats amb una infraestructura
simple.

ARQUITECTURA

El framework està composat per tres components:
• Adquisició de dades: Aquest component és responsable

de la obtenció de les dades, és a dir, del número de les
syscalls executades per cada aplicació. Per fer-ho, usa una
aplicació anomenada CrowDroid que pot ser descarregada
de Google Play. Internament aquest aplicació usa el
programa "strace" per obtenir totes les syscalls.

• Manipulació de dades: Aquest component és respons-
able de gestionar i parsejar tota la informació adquirida
dels dispositius la qual és processada per a generar
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vectors que seran usats per fer clustering. Per cada
aplicació el parsejador crea un vector de 250 posicions,
que contenen el número de syscalls executades d’aquell
tipus.

• Anàlisis i detecció de malware: Aquest component és
responsable de analitzar i fer el clustering dels diferents
vectors mitjançant k-means. Amb el clustering es crea un
model de normalitat i es pot detectar aquells comporta-
ments que siguin anòmals.

Perquè l’ús de syscalls?
Les crides a sistema són la interfície que proporciona el
kernel a les aplicacions executades en el espai d’usuari per a
garantir un accés controlat al hardware del dispositiu. Cada
interacció amb dispositius com el disc, la memòria, la xara o
la càmera té una syscall associada, Android en té 250. Les
syscalls són un bona mètrica per analitzar el comportament
de les aplicacions, ja que defineixen l’accés al hardware.
Strace és una eina de depuració que usa la crida a sistema
ptrace, una syscall especialment dissenyada per depurar i
monitoritzar processos minimitzant la caiguda de rendiment.
Ptrace fa servir un sistema de events entre el procés analitzat
(tracee) i el procés analitzador (tracer). El procés tracer pot
definir events que faran que el procés tracee aturi l’execució
i envií un signal al procés tracer, aquest enviarà al tracee el
signal perquè continuí la seva execucció. El procés tracer
podrà accedir i modificar la memòria i els registres del procés
tracee.
L’equip de CrowDroid ha observat que les aplicacions
malèvoles normalment mostren un increment en el número d’
execucions de les crides open, read, acces, chmod i chown.
Això és degut a que el malware normalment obre i llegeix
més arxius que una aplicació benigne, ja que intenta accedir
a fitxers del dispositiu. També és normal que el malware usi
més syscalls associades a la gestió de permisos com chmod
o chown.

K-Means
Aquesta aproximació fa servir k-means com a algoritme de
clustering degut a la seva simplicitat, eficiència i velocitat
i dos possibles clúster, un per aplicacions benignes i un
per aplicacions malignes. K-menas soluciona el problema
d’ agrupar dades en grups, tals que cada grup té elements
similars segons uns certs criteris, en aquest cas el criteri és
ser malware o no.
La implementació de k-means utilitza la el concepte d’error
quadrat com a funció objectiu per a minimitzar la diferencia
entre cada membre.

• Situa aleatòriament K punts en el espai representat per
els objectes que s’estan clusteritzant. Aquests punts són
els centroids inicials de cada grup.

• S’ assigna cada objecte al grup del qual té el centroide
més proper.

• Es recalcula la posició dels K centroids.
• Repetim els passos 2 i 3 fins que els centroids no variïn

de posició. Això dóna com a resultat la separació dels
objectes en grups segons la mètrica a minimitzar.

Taula 1. Resultats de clusterització de les aplicacions

Tot i que està demostrat que el algoritme de k-means
sempre acaba, no es pot demostrar que trobi la solució global
més optima. El resultat canvia significativament en funció
de la selecció aleatòria inicial dels centroids, per suavitzar
aquests canvis l’algoritme es sol executar més d’una vegada.

Resultats
Per a les primeres proves s’ ha fet servir un malware

programat per ells mateixos i tres aplicacions: una calculadora,
una conta endarrere i un convertidor de monedes. Amb 60
execucions, 10 amb malware i 50 sense CrowDroid ha
aconseguit un 100% de rati de detecció. Aquesta és només la
primera prova i la menys interessant ja que no usen malware
real.
Per a les proves amb malware real ells han fer servir les
aplicacions Seamy Window i Monkey Jump 2 amb els
malwares PJApps i HongTouTou respectivament. Van agafar
dues aplicacions del top de Google Play i dos malwares
coneguts.
Les proves consistien amb 8 de la primera parella i 20 de la
segona. Només s’han 3 errors en la detecció, totes detectant
incorrectament el malware HongTouTou com a benigne.
Aquests error són deguts a que aquest malware usa poques
crides a sistema.

Conclusió
L’equip de Crowdroid consideren que monitoritzar les crides

a sistema és una de els tècniques més precises per determinar
el comportament de les aplicacions d’Android, ja que treballen
amb el nivell més baix d’informació. També s’han adonat que
l’anàlisi de les crides a la API i la monitorització de la xarxa
poden contribuir a crear un anàlisis més profund, aconseguint
més informació sobre el comportament i resultats encara més
precisos.
Una de les contribucions més importants d’aquest projecte
és el mecanisme que proposen és la idea de obtenir i com-
binar la informació dels usuaris per tal de crear models
de comportament comunitaris per cada aplicació. Això els
permet creat molt bons models ja que poden obtenir moltes
traces d’aplicacions reals. Aquest sistema té un problema de
seguretat, que els creador no han pogut solucionar, i que
permetria a un usuari malintencionat enviar vectors falsos amb
l’objectiu de corrompre el model, podent fins i tot aconseguir
fer passar un malware per benigne.
En resum CroidDroid és una tècnica potent amb un rendiment
molt bo i capaç d’aconseguir un bon rati de detecció, podria
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Component Apps Benignes Apps Malignes
Permisos 4,67 11,27
Activitats 9,97 3,60
Serveis 0,49 1,10
Recivers 0,68 1,73
Providers 0,10 0,17

Taula 2. Ús mig dels permisos i de cada component

ser també fàcil d’extendre usant els paràmetres o les respostes
de les syscalls, per exemple. Tot i això creiem que s’haurien
de realitzar més proves amb malware real per acabar de
comprovar que la precisió sigui tan bona com diuen.

IV. DROIDMAT

DroidMat [1] és un sistema de detecció de malware basat
en les característiques estàtiques de les aplicacions, en el
classes.dex que conté el codi i el Manifest.xml que inclou
la definició de l’aplicació. Aquesta aplicació es especialment
interessant ja que usa les API Calls, com feia CrowDroid a
un nivell més baix, però de manera estàtica.

Adquisició de dades
Com ja s’ ha explicat anteriorment, DroidMat té dos fonts de

dades: Manifest.xml i classes.dex. El primer és un document
XML usat per a Android definir els atributs, components i els
permisos de les aplicacions. Els components són essencialment
els blocs que defineixen l’aplicació, hi han quatre possibles
blocs:

• Activity és el bloc bàsic de la GUI.
• Service defineix tasques en background sense cap inter-

acció del usuari.
• Receiver pot rebre intents (operacions a fer)
• Provider pot enviar intents

Els permisos son una part del model de seguretat en An-
droid, existeixen 130 permisos diferents. Totes les aplicacions
que volen tenir accés a un recurs, per exemple internet o
enviar sms, han de tenir el permís corresponent en el manifest.
És molt important remarcar que no es poden fer trampes ni
ofuscar el permisos d’una aplicació.

DroidMat analitza els permisos ja que han observat que
les aplicacions malignes sol.liciten més permisos que les
aplicacions benignes. També han observat que el malware
té més serveis, providers i recivers, i menys activitats que
les aplicacions benignes, ja que molta de la feina és fa en
background i amb poca interacció del usuari.

Aquest sistema treballa amb les crides a la API pel mateix
motiu que CrowDroid ho fa amb les syscalls, es a dir, intentar
inferir el comportament de l’aplicació indirectament. Per en
aquest cas usan la API ja que es aquesta en temps d’execució
la que crida a les diverses syscalls. Les crides a la API tenen
el problema que són moltes més que les syscalls i que estan
en constant evolució, per tant s’ha d’actualitzar el sistema per
cada versió de Android.

Benignes Detectades Malignes Detectades
Apps Benignes 1493 6
Apps Malignes 30 208

Taula 3. Resultats de les proves

Per obtenir les crides a la API DroidMat desassembla el
fitxer classes.dex, el parseja i va contant cada crida a la API.
Aquesta és una tècnica ràpida i que té un temps únicament
proporcional al pes del fitxer, que usualment és bastant petit.

Resultats
L’equip ha fet proves amb 1738 aplicacions (1500 benignes i

238 malignes). Tot el malware s’ha extret de la web "Contagio
mobile", per les aplicacions benignes s’han agafat les 50 més
descarregades de cada categoria del Google Play. Per a avaluar
l’ efectivitat del mètode proposat ells han usat una matriu de
confusió per mesurar la precisó, taxa de recall, fals positius,
fals negatiu, taxa de precisió and F-measure. Essent TP
(positius reals) el número de malware correctament detectat,
FN (falsos negatius) el número de malware no detectat, TN
(negatiu real) el número de aplicacions benignes correctament
classificades i FP (fals positiu) el número de aplicacions
benignes detectades incorrectament com malware.

Precisió =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(1)

Taxa de recal =
TP

TP + FN
(2)

Taxa de falsos positius =
FP

TN + FP
(3)

Taxa de falsos negatius =
FN

TN + FN
(4)

Precisió =
TP

TP + FP
(5)

F −measure =
2xRecallxPrecisio

Recall + Precision
(6)

Escollides les mètriques i els sistemes de clustering i
classifació, han comaparat DroidMat amb un altre sistema
bastant conegut anomenat Androguard.

DroidMat ha mostrat problemes detectant malware amb
una única mostra, el sistema necessita més de 2 per funcionar,
així dons els resultats anteriors podrian millorar usant més
mostres. També mostren que el sistema té problemes amb el
malware que descarrega el payload un cop instal•lat, ja que
estàticament no poden analitzar el codi maliciós.

Conclusió
DroidMat és realment efectiu amb un0,9787 de precisó i

0,8739 de taxa de recall. No obstant, la distribució de mostres
de malware haurien de ser més heterogenia, 89 mostres del
mateix tipus és massa, tot i això els resultats segueixen éssent
bastant bons. El sistema té un algoritme lineal cosa que el
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fa molt escalable i també és eficient ja que tot el anàlisis
és estàtic. Les proves són bastant correctes i hem trobat
molt interessant els resultats de combinar diferents mètriques.
Creiem que usar els permisos del manifest és un bona tècnica
a tenir en compte ja que els permisos són un dels pilar del
model de seguretat de Android. A l’ article no contemplen
provar els permisos com a única mètrica ja que segurament no
sigui per si sol suficient per detectar malware, tot i això, seria
interessant integrar-ho en un sistema basat en puntuacions.
Cal tenir en compte que com sempre passa en totes les
tècniques d’anàlisis de codi estàtic tenim els problemes de
ofuscació, encriptació, descarregar payloads, etc... Actualment
els antivirus usen sistemes estàtics de firmes, per això creiem
que les proteccions del malware contra analitzadors estàtics es
prou extensa com per no contemplar usar aquest sistema per
si sol.

V. TAINTDROID

TaintDroid [5] és un sistema de detecció d’anomalies
desenvolupat per William Enck. En els sistemes Android,
tota la seguretat està basada fonamentalment en el sistema de
permisos. Al instal.lar una aplicació, l’usuari ha de decidir
si accepta la instal.lació tenint en compte els permisos que
l’aplicació requereix. Sol ser tasca de l’usuari decidir si hi
ha alguna cosa estranya tenint en compte la funcionalitat
de l’aplicació. El problema és que l’usuari acostumar a no
saber-ho, encara sent desenvolupador, tenint en compte que hi
ha 130 permisos diferents en els dispositius Android. És per
això que Enck va decidir desenvolupar TaintDroid, un marc
per a monitoritzar, rastrejar i analitzar com les aplicacions
interactuen amb la nostra informació confidencial.

TaintDroid és un sistema de quatre capes. Està estructurat
així perquè d’aquesta manera no afecti el rendiment del
sistema. Amb aquesta arquitectura es té un rendiment de prop
de 14% de la CPU amb la mateixa fiabilitat en els resultats.
Els diferents nivells de supervisió són:

• Tracking Variable: Android corre sobre Dalvik, que
funciona amb una màquina virtual. En traking variable,
TaintDroid implementa instrumentació a nivell d’opcode
a la màquina virtual per analitzar totes les variables del
programa.

• Tracking dels missatges: En aquest nivell TaintDroid fa
una monitorització de tots els missatges que Android util-
itza per comunicar-se amb altres processos i aplicacions.

• Tracking dels mètodes: Taintdroid fa un tracking de tots
els mètodes cridats des de llibreries natives.

• Tracking dels arxius: Taintdroid també analitza tots els
arxius de la app amb la intenció de tenir una informació
completa del control de flux.

Taintdroid aconsegueix un molt bon acompliment en la
manera d’utilitzar les Aplicacions i com el sistema funciona
sense problemes a la vida quotidiana. Les principals accions
en un dispositiu Android no són realment afectades al utilitzar
TaintDroid.

A l’estudi que hem vist es van estudiar 30 aplicacions, 2/3
d’aquestes semblen tenir un comportament sospitós. 15 de
les 30 aplicacions reporten la localització del dispositiu per a
servidors externs.

Conclusió
TaintDroid funciona correctament i té un bon rendiment

(com hem vist, un rendiment del 14% en un sistema Android),
és fiabile en deteccions anòmales i pot ajudar a descobrir si
alguna cosa va malament en el nostre sistema. No obstant
això, TaintDroid no és una aplicació de detecció de malware,
pel que si el que volem és trobar malware en el nostre sis-
tema, TaintDroid no és l’aplicació que ens interessa. De totes
maneres, veient com funciona TaintDroid, podem concloure
que monitoritzar el nostre sistema és molt útil per anar amb
compte amb el que fem al sistema i pot fer que sigui molt
més complet.

VI. DROIDANALYTICS

DroidAnalytics [4] és un sistema híbrid per a la detecció
d’anomalies,la detecció de malware basat en firmes i
comportaments anòmalsel sistema. Pot recol·lectar, processar,
analitzar i extreure Malware del nostre dispositiu. Els sistemes
estàtics tenen un molt bon rendiment, però si volem detectar
malware en el dia zero o mutat, trobem una tasca difícil
de realitzar. És per això que DroidAnalytics es basa en dos
aspectes principals:

• L’anàlisi de les sol·licituds sospitoses a nivell d opcode
en lloc de treballar en el nivell de permisos (no obstant,
també treballa amb els permisos).

• Detecció de malware basada en multi-firma en lloc de
treballar amb una sola signatura. La signatura a tres
nivells és útil per a la detecció de malware, mutat i el
malware de dia zero.

Moltes de les eines del sistema per a l’anàlisi que poden
ser utilitzades per detectar malware es basen en l’avaluació
dels permisos d’una aplicació a través del Manifest i els
permisos que s’otorguen. DroidAnalytics, a més d’una
anàlisi exhaustiu del manifest de l’aplicació, també treballa
a nivell de codi d’operació instrumentat per analitzar el seu
comportament i patrons per tal de detectar comportaments
sospitosos. D’altra banda, DroidAnalytics planteja la qüestió
del reempaquetament i l’ofuscació de codi o l’opció de
qualsevol variació per tal d’aconseguir una mutació d’un
virus i que no pugui ser detectat per eines de detecció de
malware dels antivirus.

DroidAnalytics funciona de la següent manera: en primer
lloc, DroidAnalytics utilitza el que s’anomena extended
Crawler (que és un rastrejador basat en Scrapy). Aquest
crawler funciona com els spiders per analitzar els mercats
i llocs d’apps, oficials i no oficials, a la xarxa per fer una
col·lecció en una base de dades per correlacionar els llocs
d’aplicacions insegures i sospitosos. Després de recollir tota
aquesta informació, utilitza aquesta base de dades per al
posterior anàlisi del nostre dispositiu.
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Posteriorment mira el comportament d’una aplicació o
d’arxius sospitosos com ara .elf o .jar (això fa donat que
altres aplicacions només analitzen els .apk, però en un sistema
basat en Java, els .elf o .jar també són executables, i per tant,
també i poden contenir codi maliciós) en relació amb els seu
comportament vers Internet. Per a fer això basa la seva cerca
en els mètodes que vulguin fer crides per accedir a Internet, els
permisos de connexió de l’aplicació, la relegació de tasques a
altres aplicacions per descarregar els arxius... Un cop detectat
un comportament tal com aquests, DroidAnalytics executa
l’aplicació en un emulador per analitzar el comportament de
l’executable sospitós o descarregat per a detectar possible
malware.
Llavors, DroidAnalytics utilitza Android App Informa-
tion (AIS) Parser, que és el responsable d’analitzar
l’AndroidManifest.xml per extreure informació útil de
l’aplicació. Com hem dit, a l’AndroidManifest tenim tots els
permisos i altra informació útil sobre la aplicació dessensam-
blant l’arxiu .dex en codi .smali per facilitar a l’analista la re-
cuperació d’informació. També pot revelar el hash criptogràfic
(o una altra signatura de base) d’un arxiu APK, transmetre
informació del receptor i codi desensamblat.
Una vegada que es realitza aquest pas, DroidAnalytics
comença la generació de signatures en el mètode de múltiples
nivells:

• La generació de signatures de nivell 1 (Lev1 signature)
que és la signatura de l’aplicació. Aquest nivell només
té en compte la classe principal de l’aplicació perquè
l’ordre de les classes al .dex podria haver estat modificat.
D’aquesta manera, també podem detectar malware en la
signatura de l’aplicació.

• La generació de signatures de L2 (Lev2 signature), que
és la classe de signatura basadaen els payloads dinàmics.
En cas que l’ordre de crides al sistema s’hagi modificat
o ofuscat el codi el suficient, com hem vist en el nivell 1,
això pot dificultar el treball per detectar malware, aquest
tipus de signatura analitza cada classe per saber si di-
namicament es descarrega codi maliciós des d’Internet, i
el detector DroidAnalytics utilitza una el payload dinàmic
per obtenir els arxius de payload de la classe. Això
ajudarà a la identificació de malware utilitzant el valor
del hash criptogràfic (per exemple, MD5).

• Generació de signatures en el Nivell 3 (Lev3 signa-
ture) que és una signatura basada en les crides a l’API
d’Android. Per a qualsevol aplicació funcional, s’ ha d’
invocar una sèrie de crides a l’API d’Android en una
determinada seqüència, cosa que és difícil de modificar
sense canviar dramàticament tota la lògica del programa.
És per aquesta raó que el tercer nivell es basa en aquesta
signatura, el que fa més difícil que la mutació d’un virus
no sigui detectada i fa que el codi ofuscat no ens afecta
gaire.

Per portar a terme aquests passos, DroidAnalytics també
utilitza un escàner d’APK built-in-cloud que farà un anàlisi
extern amb l’ajuda d’altres sistemes com el programari de
detecció de malware Antiy o Kaspersky. Per tant, amb això
i tenint una gamma d’informació útil per a la detecció de

virus, tenim una poderosa eina per a l’anàlisi i detecció de
malware.

Conclusió
Amb DroidAnalytics tenim un sistema robust per la detecció
de malware per moltes raons. En primer lloc, la signatura de
diversos nivells forma un model complex per detectar els virus
mutats i el codi ofuscat. I les múltiples formes de detectar el
malware mutat i de dia zero fan que el programa sigui més
fiable. Un altre punt important és l’escàner al Núvol. Estar
recolzat per altres detectors de malware com kaspesky o Anity
fan que el nostre sistema sigui més consistent. No obstant
això, necessitem més recursos en el nostre dispositiu donat
que tenim moltes maneres i passos a seguir per a la detecció
i anàlisi de malware.

A. Conclusions

S’ha estudiat 4 proves de concepte realitzades per diferents
grups de treball. Totes elles són funcionals i van tenir grans
resultats amb diferents mètriques.
Igualment s’ha comprovat que cap sistema és perfecte, els
sistemes estàtics tenen problemes amb l’ofuscació i el pay-
load descarregat després de l’anàlisi i les dinàmiques encara
consumeix molt de temps i recursos.
Pel que fa al clustering i la classificació, molts sistemes han
optat per utilitzar k-means. Considerem que k-means és una
bona manera de fer clustering, i atenent els resultats que va
proporcionar, també funciona prou bé.
En el futur, seria molt interessant barrejar l’anàlisi estàtic i
el dinàmic mitjançant, un sistema de detecció amb signatures,
on detecció és molt ràpida i molt útil per a la detecció de
malware conegut, complmentat amb un o més nivells dinàmics
per realitzar, anàlisi de permisos, syscalls, i components de
xarxa.
En els nous sistemes híbrids, creiem que la detecció basada
en permisos pot jugar un paper fonamental, donat que els
premisos no es poden amagar i són un dels pilars del model
de seguretat d’Android. També creiem que s’ha de tractar
d’utilitzar la informació addicional sobre l’aplicació, per ex-
emple, l’autor de l’aplicació, el lloc on es descarrega, el nom
de l’aplicació, etc.
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