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 .1مقدمه
اصو ا از نجووا ک ووه امنیووک ان یکیشو هوواي م با و از اهمیووک بوواا ک باسو ردار اسووک شووا کهووا و تووی هوواي
ت سعه از مکوانیزمهواي متفواوتک بوااي توامی امنیوک نوامافوزار ت ییدشوده اسوتفاده موکنما نود تکنیو هوا ک وه
مهاج را از هدف مخاب س د دور مکسوازد مکوانیزمهواي امنیتوک وه در ان یکیشو هوا انجوام مکنذ انود ها ودام
داراي نیچیدگک ساصک مکباشند به عن ان مثوا کوک از مکوانیزمهواي امنیتوک وه هو در باناموههواي واربادي
 Desktopو ه و م با و ت س و ت سووعهدهندهها شووا ا اسووک اسووتفاده از مکووانیزمهوواي مووبه سووازي1مووکباشوود
همانط ر ه ممک اسک نام ا و مکوانیزم امنیتوک را شونیده باشوید بوا اسوتفاده از ا و رو کواد ود منبوا باناموه
با هدف تغییوا تموامک رشوتههواي مو رد اسوتفاده در ود باناموه وه ت سو مهواج در فواز تسوک اسوتاتی
مکش د مبه مکگوادد اسوتفاده از ا و تکنیو

نواییز

در بوی ان یکیشو هواي تحوک ن تفوام اندرو ود و  iOSبوه شود

ت صیهشده اسک چاا ه مهاج با ابزارهاي را ج مکت انود بوه راحتوک بوه ود منبوا دستاسوک نیودا نود هودف موا
در ا و مقایووه دورزدن کووک از مکووانیزمهوواي معم و
بانامه  DigitalPoseاسک ه فا
در بسیاري از م ارد ا و

در ان یکیش و هوواي اندرو وود بووه نووام  Root Detectionدر

 apkن ت س جناب قاي د تا شفیعکنژاد قاار گافته اسک

وه ان یکیشو مو رد نهوا چوه واربادي بوااي وارباان دارد و بوااي چوه هودفک نیواده-

سازي شده اسک از اهمیوک بواا ک باسو ردار اسوک چواا وه بوا اسوتفاده از تسوکهواي  Logicموکتو ان سوی -
نووذ ايهووا ک را افووک ووه از ووار اد ان یکیش و س و د اسووتفاده گووادد و حتووک منجووا بووه گووافت دستاسووک ب وه
ساورهاي  Backendان یکیش ش د و بوه طو ر امو

نتوا سواورها را بوه دسوک گافوک اموا هموانط ر وه در

م ضوو ا ا وو گووزارش نیووز مطوواگ گاد ووده هوودف مووا از تسووک ا وو بانامووه فقوو دورزدن مکووانیزم Root

 Detectionموکباشود بوه ا و دییو

وه تسوک مووا بوا روي م با و ان یکیشو از نو ا اسوتاتی

داشت اطالعا اضافه درباره ار اد ان یکیش

موکباشود ف ووذا

مکک به ما نمک ند

1Obfuscation
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در ناوسه تسک استاتی

ان یکیشو اندرو ودي موذ ر ابزارهواي ز وا مو رد نیواز اسوک وه بوااي ها ودام ت ضوی

مختصاي ارائه گاد ده اسک بوااي انجوام فا نود تسوک نفو چ هاچنود وه امکوان تسوک و نواییز بوا روي سیسوت
عام و ندوز نیز امکواننوذ ا اسوک اموا اسوتفاده از سیسوت عامو یینو
سیسوت عامو محبو ب یینو

ت صویه موکگوادد از بوی ت ز واهواي

موکتو ان از  Kali Linuxاسوتفاده نمو د اموا سیسوت عامو Santoku Linux

مخص ص تسک نفو چ بوااي ان یکیشو هواي اندرو ودي تعبیوه گاد وده اسوک وه ابزارهواي مو رد اسوتفاده در ا و
مقایه به ص ر نیشفاض در ا

سیست عام نص مکباشند

Genymotion .1. 1

نووامافووزار  Genymotionو

ابووزار بووا هوودف شووبیهسووازي دسووتگاه

اندرو وودي مووکباشوود ابزارهوواي شووبیهسوواز د گوواي نیووز ماننوود NOX

وج د دارند ویک ا و ابوزار بوه دییو نصو

سوان مو رد اسوتفاده قواار

گافته اسوک ا و باناموه از نوامافوزار نا وارباد  VirtualBoxاسوتفاده
مکنما ود دسوتگاهک وه موا در محوی  Genymotionنصو

واد

 Samsung Galaxy S8با مشخصا روباو مکباشد
همووانط ر ووه مشوواهده مووکنما یوود مووکت انیوود نسووخههوواي مخت و
اندرو وودي را نصوو نما یوود ووه ها وودام داراي  APIمشووخص مووک-
باشند
Apktool .2. 1

کووک از مهو تووا

ابزارهووا در حو زه تسووک نفو چ ان یکیشو هوواي اندرو وودي مووکباشوود ووه در یینو

و و نوودوز

قاب یووک نصو دارد بووا اسووتفاده از ا و ابووزار مووکتو ان ان یکیشو اندرو وودي را اصووطالحا  Reengineerنمو د بووا
استفاده از ا

ابوزار موکتو ان هوا فا و  apkرا  Decompileنمو د و سو

ن ان یکیش را  Buildنم د ا و ابوزار کوک از وارباديتوا
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مکباشد ه تموامک متخصصوان تسوک نفو چ اندرو ود از ن اسوتفاده موکنما نود در ا و نواومه موا از نسوخه 2.4.1

ا

بانامه استفاده مکنما ی صفحه گیکهاب ا

ابزار را از ا

طا ق مکت انید مشاهده نما ید

Adb .3. 1

 Adbکووک از ابزارهوواي گوواوه  android-toolsمووکباشوود اگووا شووما اقوودام بووه نصوو
نما ید ا
استفاده از ا

نکوویج android-tools

ابزار بااي شما نص س اهدشد هاچند وه موکت انیود بوه صو ر جداگانوه نیوز ن را نصو نما یود بوا
ابزار شما موکت انیود بوه دسوتگاه اندرو ودي وه در محوی شوبیهسواز  Genymotionاجواا نم دها ود

و وا دسوتگاه فیز کوکتوان دستاسوک  Shellداشوته باشوید و وا ان یکیشو هوا را نصو

وا حوذف نیود و وا بوی

دسووتگاه اندرو وودي و سیسووت عامو  Hostتووان فا و هووا را  Shareنما یوود قاب یووکهوواي مخت و د گوواي را ا و
ابزار به ارباان مکدهد ه مکت انید درباره نها در ا

صفحه مطایعه نما ید

 .2دورزدن مکانیزم امنیتی مربوطه
از نجا ک ه فا و هواي بوا فاموک  apkفا و هوا ک بوه صو ر فشادهشوده موکباشوند موکتو ان بوه راحتوک بوا
استفاده از دست ر ز ا فا

را از حایک فشاده سارج نم د تا جز یا بیشتاي مشاهده گادد
$ unzip original_file.apk -d ./original_file
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تصویر  – 1جزییات پوشه

original_file

ت ضیحا درسص ص جز یا ن شههوا و فا و هواي م جو د در  apkهواي م جو د در حو زهي م ضو ا ا و مقایوه
نیسووک فقوو بووه ا وو موو رد اشوواره مووکنمووا ی

ووه فا وو هوواي  AndroidManifest.xmlو  classes.dexو

 classes2.dexبااي ما از نها امنیتوک اهمیتوک بوااتاي نسوبک بوه بقیوه ن شوههوا و فا و هوا دارنود در سصو ص
ن شه  META-INFنیز چ ا ا
 apkانجام شده اسک در ا

م رد سوایک از یطو نیسوک وه فا و هواي مابو ب بوه ام واي معتبواي وه بوا

ن شه قواار دارد بوااي موابقک مو اردي وه در ا و دا ا تو ري قواار دارد مکتو ان بوا

استفاده از جستج و مطایعه بیشتا اطالعا
با اجااي دست ر ز ا فا

ام تاي س

اد

 apkرا  decompileمکنما ی :
$ apktool d original_file.apk –o apktool_out/

با بازنم دن ن شه  apktool_out/مکت ان فا هاي درون بانامه را مشاهده نم د
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تصویر  – 2جزییات پوشه

apktool_out

در سص ص ن شههواي مشاهدهشوده بوااي هودف موا وه در ا نجوا دورزدن مکوانیزم تشوخیص دسوتگاه رو شوده
مووکباشوود فقوو ن شووههوواي  smaliو  smali_classes2اهمیووک دارد فا وو  AndroidManifest.xmlنشووان-
دهنده دستاسکهاي م رد نیاز باناموه بوااي اجواا موکباشود وه بوااي ا و دستاسوکهوا در زموان نصو از واربا
سو اجووازه مووکشو د در ا و فا و قسوومکهوواي مخت فووک ماننوود  Backupو ووا  Debugاز نهووا امنیتووک داراي
اهمیک مکباشند

تصویر  Attribute - 3مربوط به

همووانطوو ر ووه در تصوو ا  3قابوو مشوواهده اسووک در توو

Backup

 applicationمقوودار android:allowBackup

باابووا بووا  falseمووکباشوود ا و قاب یووک بووااي انجووام عم یووا  Back-Upگیوواي و ووا  Restoreووادن ان یکیشو
اندرو دي تعبیوه گاد وده اسوک مقودار نویشفواض ن عنوک در حوایتک وه در فا و  AndroidManifestبوه ن
اشاره نشده باشود باابوا  trueاسوک ا و و ژگوک قاب یوک تهیوه نسوخه نشوتیبان حتوک نشوتیبان گیواي در سوط
 full-systemووه در ن ابووزار  adbاطالعووا همووه سیسووت را چسیوواه مووک نوود بووه وواربا مووکدهوود در سصو ص
هدف موا وه دور زدن مکوانیزم تشوخیص دسوتگاه رو شوده موکباشود ا و قاب یوک اهمیتوک نودارد در سصو ص
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فی وود  Debugنیووز اگووا ا و قاب یووک بووا مقوودار  trueتنهووی شووده باشوود امکووان  Debugووادن ان یکیشو ت سو
ابزارهاي س د ار و ا اسکا کهاي دستک فااه مکش د
اص و اً بووااي ووافت تووابعک در بانامووه ووه و یفووه تشووخیص دسووتگاه رو شووده را دارد از روشهووا و رو کادهوواي
مخت فک مکت ان استفاده نم د در ا نجا موا فقو

کوک از روشهوا را مو رد تح یو و بارسوک قواار موکدهوی ویوک

در ص رتک ه فاصک شو د در مقایوههوا و بارسوکهواي نوده بقیوه تکنیو هوا نیوز درج س اهودگاد ود رو کوادي
ه در ا نجا م رد نها ما اسوک تح یو اسوتاتی
رو شده را دارد ا

ود باناموه و وافت توابعک اسوک وه و یفوه تشوخیص دسوتگاه

ار با استفاده از مطایعه دهاي س رس بانامه انجام مکش د

همووانط ر ووه مکدانیوود ا ثووا ان یکیش و هوواي اندرو وودي بووه زبووان جوواوا ن شووته مووکش و ند ایبتووه در بع ووک از
ان یکیش هاي بهروزتا از ودهاي  Nativeهو در نهوا اسوتفاده شوده اسوک وه بع وک مکوانیزمهواي امنیتوک را
در ن ن شووش مووکدهنوود در ان یکیشوو هوواي اندرو وودي ووه بووه زبووان جوواوا ت ییوود شوودهانوود بعوود از ماح ووه
 Decompileمعم ا ن شه هوا ک بوا نیشو ند  smaliت ییود موکشو د اگوا در ن شوههواي ماب طوه جسوتج نوی
تعدادي فا

مشاهده مکگادد وه بوه زبوان  smaliن شوته شودهانود زبوان  smaliو

 Assemblyمکباشد وه باناموه بعود از  Decompileشودن بوه نوا ی توا

زبوان سوط نوا ی ماننود

سوط ممکو قابو مشواهده اسوک

مث و بانامووههوواي تحووک  Desktopووه بعوود از  Decompileشوودن وودهاي بانامووه بووه زبووان  assemblyقاب و
مشوواهده اسووک در ان یکیش و هوواي اندرو وودي نیووز بعوود از ا و فا نوود وودهاي  smaliقاب و مشوواهده هسووتند
متاسووفانه هوویت مسووتند اموو و دوره م زشووک معتبوواي دربوواره زبووان  smaliوجوو د نوودارد و متخصصووان حوو زه
مهندسک معک س در ان یکیش هواي اندرو ودي عمودتا بوا زمو ن و سطوا و مشواهده و تح یو
درک درستک از ا

ودهاي  smaliبوه

زبان دسک نیدا موکنما نود در صو ر درس اسوک بوااي مو زش و بیوان اصو

و یوا ا و

زبان در ص ر نیاز در نده مقایهاي شک س اهد گافک
اما س ایک وه در ا و جوا مطواگ اسوک ا و اسوک وه وا موکتو ان وار سوادهتاي انجوام داد؟ وا موکتو ان از
ادگیاي زبوان جد ودي سوا بواز زد و انجوام فا نود دورزدن را بوه روش د گواي انجوام داد ؟ جو اب مثبوک اسوک
ابووزاري بووه اس و  jadxت ییوود شووده اسووک ووه مووکت انوود فا هوواي  aar zip class jar dex apkو  arscرا بوواز
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نما د و دهاي م جو د در ا و نسو ندهاي فشواده را افشوا نما ود شوما موکت انیود بوااي سوادگک وار فا و apk

ماب طه را به ا

ان یکیش

وه محوی  GUIنیوز دارد داده و ودها را بوه راحتوک بوه زبوان جواوا مشواهده نیود و

بووا ووارا ک ان یکیشو بیشووتا شوونا شو د چوواا ووه نقطووه شوواوا بووااي همووه فا نوودهاي تسووک نفو چ جمووا وري
اطالعا مکباشد ایبته در ا و باناموه امکوان تغییوا و  Buildدوبواره وجو د نودارد و بوااي ا و فا نود از رو کواد
د گاي استفاده مکش د موا بوا اسوتفاده از باناموه  jadx-guiموکتو انی دا ا تو ري وه مابو ب بوه فا و اسوک را
نیدا اده و با وافت

ن فا و بخصو ص در ن شوه  Decompileشوده باناموه فا و انتخواب شوده را نیودا نموا ی

و با تغییا در ن فا ند  Buildرا در ادامه انجام دهی

تصویر  – 4محیط برنامه
بعوود از نیوودا ووادن فا و ماب طووه بووه هووا و

JadX

از روشهوواي گفتهشووده در بوواا در نها ووک بووه و

فا و smali

مکرسی در تصو ا  5نم نوه فوا ک وه مابو ب بوه مکوانیزم تشوخیص دسوتگاه رو شوده اسوک مشواهده موک-
گادد

شناسه سندA-Android-BypassRootDetection :

طبقه بندي :عادي
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تصویر  – 5فایل  MainApplicationبه زبان

smali

تصو ا  5نشوان دهنووده توابعک اسوک ووه در فا و  MainApplicationو یفوه نتووا دسوتگاه رو شووده را دارد
همانط ر وه قابو مشواهده اسوک ان یکیشو مو رد نهوا از تابخانوه معواوف  RootBeerاسوتفاده موکنما ود وه
درس فااس و انک ن در س و  67تص و ا بوواا قاب و مشوواهده اسووک و در ن فا و جز یووا تووابا م و رد نهووا قاب و
تح ی و و نوواییز مووکباشوود حووا

ووه ا و فااس و انک را در فا و  MainApplicationووافتی با وود نتیجووه ا و

فااس انک را تغییا دهی سادهتوا

راهوک وه موکتو ان انجوام داد تغییوا شواب  if-eqzبوه  if-nezاسوک بوا ا و

تغییا ما شاب باناموه را معکو س واد بوه ا و صو ر
شناسه سندA-Android-BypassRootDetection :

وه باناموه فقو در محوی رو شوده قابو بارگوذاري و
طبقه بندي :عادي
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اجاا باشد درص ر نیاز مکت ان در فوا ک وه از ن فااسو انک انجوام شوده اسوک تغییواا د گواي انجوام داد وه
بانامه در ها محیطک اجاا ش د بعد از انجوام تغییوا در شواوب باناموه موکتو ان فا و را چسیواه نموا ی بوه ن شوه
مووادر ون شووه اي ووه فا و  apkدر ن قوواار داردم مووکرو و و بووا اسووتفاده از دسووت ر ز ووا بانامووه را دوبوواره Build

مکنما ی
$ apktool b ./original_file/ -o edited_file.apk

بعد از  Buildادن بانامه بوااي نصو ا و ان یکیشو بوا روي دسوتگاه اندرو ودي با سوتک ام واي معتبواي بوا
روي ا

فا

 apkقاار گیاد فا ند ا

ام ا با اجااي دست را ز ا قاب انجام اسک

– $ keytool –genkey –v –keystore my_release_key.keystore –alias alias_name –keyalg RSA
keysize 2048 –validity 3650
$ jarsigner –verbose –sigalg MD5withRSA –digestalg SHA1 –keystore
my_release_key.keystore edited_file.apk alias_name

و در نها ک بااي مشاهده ام اي ان یکیش مکت ان دست ر ز ا را اجاا نم د
$ jarsigner –verify –verbose edited_file.apk

با انتقا فا و  edited_file.apkبوه محوی اندرو ودي و نصو

ن فا نود بوا م فقیوک بوه نا وان موکرسود و در

نها ک ما م فق به نص ان یکیش در محی رو شده مکباشی

 .3چگونه از ما حمایت کنید ؟
با اشتااک گذاشوت ا و فا و موکت انیود موا را در اموا انتشوار گزارشوا جد ود سوی نوذ ايهوا و مو زشهواي
امنیتک حما ک نما ید
باتشکا
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طبقه بندي :عادي
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