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 دهچكی

های مهم ( در دسترس عموم کاربران قرار دارد، از دغدغهApp Storesهای تلفن همراه )برنامههای هایی که در فروشگاهامنیت برنامه
ارائه  گیرد،قرار می App Stores اندرویدی که در یهاخودکار برنامه یتیامن تحلیلجهت  یمقاله چارچوب یندر او بجای کاربران است. 

اضافه،  یتیامكان امن یکبعنوان  ین. همچنگیردیرا به کار م افزاری نرمیاو پو یستاا تحلیل یهااز روش یبیترکن پیشنهاد . ایشودیم
که توسط  proofبا استفاده از ابزار سازنده  توانندیبرنامه خود هستند، م یبرا یباالتر یتیسطح امن یافتکه قصد در یدهندگانتوسعه

App store یلفا گیرد،یقرار م شانیاردر اخت proof به  تحلیلکرده و در کنار برنامه جهت  یداز برنامه خود را تولApp store  ارسال
 یکه دارا ییهاانجام شده و برنامه یاو پو یستاا تحلیلرا به همراه ندارند، تنها  proof یلکه فا ییهابرنامه یبر رو App storeکنند. در 

 proof بررسیو  یاپو یستا،ا تحلیلدر هر سه مرحله  یتو در صورت موفق کنندیم یرا ط یشترب تحلیلله مرح یکهستند،  proof یلفا
 .کنندیم یافترا در یباالتر یتیسطح امن

 کلمات کلیدی
 های کاربردی تلفن همراه، تحلیل ایستا، تحلیل پویا، تحلیل جریان دادهارزیابی امنیتی، برنامه

 

 

 مقدمه -1

 یریبطور چشمگ یراخ یهاهمراه هوشمند در سالتلفن یهااهاستفاده از دستگ
 هاییانهبا را کنونرا که تا هایتاز فعال یکرده است. کاربران، برخ یداپ یشافزا

 یانا یمنفا یها. از جنباهدهنادیبا تلفن همراه انجاام م دادند،یخود انجام م
ساو   یادجد یهاا، بوجود آمادن راهیکاف یتبه نبود امن توانیم یعتوسعه سر
انجاام  یکاربران اشاره کرد. کاربران برا ینفوذگران و عدم آگاه یبرا استفاده
ها برنامه یو از طرف کنندیاستفاده م یادیز یهاروزمره خود از برنامه یکارها

اطالعات مانند  یناز ا یدارند و ممکن است برخ یبه اطالعات کاربران دسترس
 حرمانه و حساس باشند.م خصوصی، ری،اطالعات کارت اعتبا

هماراه  یهااتلفن یبارا هاعاملیسات س ینتراز محباو  یکی یداندرو 
 یشدر حاال افازا عاملیسات س یانهوشمند است و همچنان تعداد کااربران ا

اسات. از  باوده دستگاه فعال یلیاردم1.4 یدارا 2015که تا سال  یاست، بطور

ه مناسا،، منباع بااز باودن و برناما یبعلت دارا بودن بازارهاا یداندرو ی،طرف
توساعه یمحباو  بارا یساکو یا گسترده،  1برنامه یسینوبرنامه هایاسطو

 یاااندر م یااداندرو یاات[. محبوب8اساات   یاالموبا یهادهناادگان برنامااه
دهندگان بدافزار به سامت دهندگان برنامه و کاربران سب، جذ  توسعهتوسعه

در  یادیاندرو یهابادافزار گساترده یشامر باعث افزا ینخود شده است و هم
درصد  75براساس گزارش موسسه گارتنر،  شده است. 2010-2016 هایالس

های امنیتی اولیاه توانند تستنمی ،2015های کاربردی موبایل در سال برنامه
 را با موفقیت بگذرانند. 

شاود، ممکان اسات دانلود می App storeهای اندرویدی که از برنامه
استه اطالعات محرمانه کاربران را انتشار دهند. ی  راه عملای خواسته یا ناخو

ها جهات شناساایی هرگوناه برای جلوگیری از انتشار اطالعات، تحلیل برنامه
های ایستا و ها، روشنشت اطالعات است. دو روش مطرح برای تحلیل برنامه

یال رارار ها بدون اینکه اجرا شوند ماورد تحلباشد. در تحلیل ایستا، کدپویا می
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هاایی از شود. نموناهگیرند و در تحلیل پویا، برنامه در حین اجرا تحلیل میمی
هاای تلفان هماراه در اداماه معرفای کارهای انجام شده برای تحلیل برناماه

 شوند.می

 [5] TaintDroid را  یاداندرو یکه ساکو است یاپو تحلیلروش  ی
توساعه  یهاط برناماهگونه نشت اطالعات حساس توسادنبال کردن هر یبرا

 یسات ،. بمنظور دنبال کردن نشات اطالعاات از سدهدیداده شده گسترش م
شده تاا در زماان خاروز از  یبرچس، گذار خودکارحساس بصورت  یهاداده
 شاوند،یخارز م یست حساس از س یهاکه داده یشوند. زمان ییت  شناسایسس

TaintDroid داده را ارساال کارده که آن  یابرچس، آن داده خاص، برنامه
  .کندیاست و مقصد آن داده را ثبت م

( 2 یر،( سطح متغ1 شود،یها در چهار سطح انجام مدنبال کردن برچس،
استفاده  ییرهایمتغ ییر،. در سطح متغیل( سطح فا4و  یام( سطح پ3سطح متد، 
ت از نشت در ارتباطا یریجلوگ یبرا هایامپ یام،. در سطح پشوندیشده دنبال م

 یهاکتابخاناه یبرا ،. دنبال کردن در سطح متدشوندیدنبال م 2هاپردازش ینب
. یستندتوسط برنامه رابل دسترس ن یماکه مستق شودیاستفاده م یداندرو یمحل

 یاتکاه جامع کنادیحاصال م یناناطم یل،دنبال کردن در سطح فا یتدر نها
 حفظ شده است. هایلبه فا یدسترس

DroidMOSS [17] کناد و یا  ایساتا اساتفاده می تحلیلوش از ر
و از مفهاوم  اساتشاده  Repackageهای سیست  شناساایی کنناده برناماه

های ای از کادکند. این سیست ، دنبالاهها استفاده میگیری شباهت فایلاندازه
 Fuzzyرا از برنامااه اسااتخراز کاارده و یاا  ام ااا   DEXزبااان ماشااین

Hashihng همچنااین اطالعااات گواهینامااه کنااداز روی آن ایجاااد می .
بیتای باه ام اا  32بفرد شناسایی منحصاردهنده را در رال، ی  شمارهتوسعه

ها در مقابال برناماه کند. برای بررسی تغییر در خصوصایات برناماهاضافه می
اصلی، با اساتفاده از الگاوریت  فاصاله تغییار کارده، از امتیااز شاباهت بارای 

نماایش داده شاده ( 1)روش ذکر شده در شکل  کند.گیری استفاده میتصمی 
 است.

را در نظار  DEXاز معای، این سیست  این است که تنها زباان ماشاین 
های برناماه و کادهای محلای دهاد و از کادرارار می تحلیلگیرد و مورد می

کند. عی، دیگر این سیست  این است که کدهای ماشاین حااوی صرفنظر می
یستند و به هماین خااطر باعاث ایجااد خطاای اطالعات مفهومی سطح باال ن

توانند به سادگی با اساتفاده از تغییار شاکل دادن نفوذگران می. شودمی 3منفی
اثار و تغییار های زبان ماشاین بیهایی مثل درز کدها با استفاده از تکنی کد

 .دادن جریان کنترل، امنیت این سیست  را دور بزنند

 
 DroidMOS [17]: روش 1شكل 

 برنامه و معماری امنیتی اندرویداختار س -2
و  یمحلا یهاحاال کاد یناند، با ابه زبان جاوا نوشته شده یداندرو یهابرنامه

( 2اناد. شاکل )کرده یداتوسعه پ ++C/C یهابه زبان یاشتراک یهاکتابخانه
اسات کاه  یناوک هساته ل یینی،پاا یاه. الدهدیم یشرا نما یداندرو یمعمار

اجارا بار  یبرا یداندرو یهاکرده است. برنامه یداآن توسعه پ یدر باال یداندرو
. شاوندیترجماه م Dalvik ینباه زباان ماشا Dalvik یمجاز ینماش یرو
 Zygoteبا ناام  یندیشد، فرا یاندازبصورت کامل راه عاملیست که س یزمان

 یبارگاذار یشرا با استفاده از پ Dalvik مجازیینشروع به اجرا کرده و ماش
 .[1] کندیم یاندازهسته راه یهاتابخانهک

 
 [1]: معماری اندروید 2شكل 

 ساختار برنامه اندروید -1-2
. مطااب  شاودیم یبندبساته apk.با فرمت  یلفا ی بصورت  یداندرو برنامه
و پوشاه اسات. در  یلفا ینشامل چند zipفشرده  یلفا ی  .apk(، 3شکل )

AndroidManifest.xml یااز،ماورد ن یهااام بسته، مجوزمثل ن ییهاداده 
 Activity ،Service ،Broadcast Receiverبرنامه مثال  یاجزا یفتعر
و  یبانی، حاادارل و حااداکثر نسااخه راباال پشااتContent Provider یااا

، res. در پوشاه شاودیم یارهبه برنامه الحاق شوند، ذخ یدکه با ییهاکتابخانه
 یواساط کااربر یاشها، منوهاا و آراتها، ثابها، رنگرشته یر،تصاو ها،یکونآ

 ییاجرا فایلنشده است. در  یلشامل منابع کامپا assets. پوشه شودیم یرهذخ
classes.dexین، زبان ماش Dalvik بار  ینزباان ماشا ینو ا شودیم یرهذخ

 یام ااا META-INF. در شااودیاجاارا م Dalvik یمجاااز ینماشاا یرو
 یاتهو یبررسا یام ا بارا ین. اشودیم یرهدهنده برنامه ذختوسعه ینامهگواه
 نیازمناد ام اای یاد[. چاارچو  اندرو6  شاودیدهنده برنامه استفاده متوسعه
 ینااناطم یناماهگواه ین. اآنها استدهنده ها ربل از نص، توسط توسعهبرنامه

دهنده توساعه یا  یاتدهنده برنامه مخر  نتواناد هوتوسعه ی که  دهدیم
 ینرا باا ینااناز اطم یساطح ینهمچنا یناماهواهگ یانرا جعال کناد. ا یگارد

ام اا،  یندن صورت که در فرای. به اکندیفراه  م عاملیست دهنده و ستوسعه
 کندیرا صادر م یکند، هشدار ییردهنده تغاگر برنامه بعد از ام ا توسط توسعه

برنامه و عدم انکار  یتجامع یبرنامه جهت بررس یاز ام ا Googleو در وارع 
بار  یمبتنا Dalvik یمجااز ین[. ماش4  کندیدهنده برنامه استفاده متوسعه

 Dalvik ینبر پشاته اسات. زباان ماشا یمبتن جاوا یمجاز ینو ماش یستررج
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 نقطه شروع ینچند یدارا یداندرو یها. برنامهکندیکار م هایستربا رج یمامستق
و آن ه  متاد  نقطه شروع دارند ی جاوا تنها  یهاکه برنامه یهستند، در حال

main ایبه تعداد اجاز تواندیم یداندرو یهادر برنامه 4است. تعداد نقاط شروع 
 [.10باشد   Android Manifest یلشده در فا یفتعر

 
 [6]: ساختار پكیج اندروید 3شكل 

دهاد. باا کامپایال ( فرایند توسعه برنامه اندرویاد را نماایش می4شکل )
، dxشود. با استفاده از ابزار ایجاد می class.یل های جاوا، تعدادی فاکردن کد

با یکدیگر ادغام Dalvik (.dex )بصورت ی  فایل اجرایی  class.های فایل
شود تا روی ماشاین ذخیره می Dalvikزبان ماشین  dex.شوند. در فایل می

 با سرعت باالتری اجرا شود. Dalvikمجازی 
 

 

 [6] : فرایند ساخت برنامه اندروید4شكل 

 اجزای برنامه اندروید -2-2

که بعناوان  شوندیم یلتشک یرجز  ز ی از  یشب یا ی از  یداندرو یهابرنامه
 . کنندیم یتفعال یمنطق یهاواحد
 Activityکنادیم ساازییادهکاربر در برنامه را پ یکی: جز  واسط گراف .

باشد که بعناوان جاز   Activityجز   ی  یحدارل دارا یدهر برنامه با
 یاازباا توجاه باه ن Activity[. هر تعداد 7غاز کننده برنامه عمل کند  آ

 Activity یا [. 6شاود   یفتعر manifestدر  تواندیدهنده متوسعه
 یااا ()startActivityبااه متااد  Intent یاا توانااد بااا ارسااال یم

startActivityForResult() کند.  یتشروع به فعال 

startActivityForResult() کااه انتظااار  شااودیسااتفاده ما یزمااان
 [.7  ی را داشته باش Activity یافتن یانپ  از پا یجهبرگشت نت

 Serviceبادون داشاتن  یناهزمپ  یفجاز  مسالول انجاام و اا ین: ا
[. 6  کنادیشروع به کار م Intentتوسط  Serviceاست.  یکاربرواسط
 یطوالن هینزم پ  هاییتفعال سازییادهپ یبرا تواندیم Serviceجز  

 [.7استفاده شود   یلمدت مانند دانلود فا
 Broadcast Receiverکاه  کنادیگاوش م هایییدادجز  به رو ین: ا

 یهااجاز  باه اعالن یان[. ا6  شاودیم یجاادا یاداندرو یست توسط س
هاا امکاان را دارد کاه نسابت باه اعالن یانگوش کرده و ا یپخشهمه

بطور  شوندیآغاز م یست وسط ست هایپخشواکنش نشان دهد. اکثر همه
جز  واسط  ینکوتاه. ا یامپ ی  یافتدر یاک  است و  یمثال، شارژ باطر

 یا باه  ییپاساخگو یرا برا ی سرو ی ندارد و ممکن است  یکاربر
 [.13  آغاز کند یداد،رو

 Content Providerباه  یدسترسا یرا برا یدارواسط پا ی جز   ین: ا
و از  کندیمختلف فراه  م یهابرنامه ینو ببرنامه  ی  یاجزا ینداده، ب

. شودیبرنامه استفاده م ینچند ینداده ب یگذاربه اشتراک یجز  برا ینا
 یارهذخ Content Provider یا در  ینبطور مثال، اطالعات مخاطب

[. 13از آن اساتفاده کنناد   یازبرنامه بتوانند در صورت ن یرد تا ساشویم
. جاز  باشادیداده م یریتمااژول ماد  یاجز  فراه  کردن  ینهدف ا

Content Provider توانیو م باشدیاجزا نم ینتنها راه انتقال داده ب 
 [.7انتقال داده استفاده کرد   یبرا یزن Intentاز 

 ارتباط بین اجزا -3-2
 یابرناماه ینو با یاارتباطاات درون برناماه یبرررار یبرا Intentاز  یداندرو

توساط  Broadcast Receiverو  Activity ،Serviceو  کنادیاستفاده م
دو ناوع  ی[. بطاور کلا13  شاوندیفعاال م Intentآسنکرون به نام  یامپ ی 

Intent وجود دارد. 6یو ضمن 5یحصر 
 یبا نام کامل کالس آن فراخوان یدجز  مورد نظر را با یحصر Intent در
همان برناماه  یداخل یبه اجرا درآوردن اجزا یمعموال برا یحصر Intentکرد. 

ماورد  Service یاو  Activityخاطر که نام کالس  ین. به اشودیاستفاده م
 یاتحاوزه فعال یضامن Intent. داندیدهنده همان برنامه منظر را تنها توسعه

 ی  یگرد ینجاخاطر که در ا یندارد. به ا یحصر Intentنسبت به  یترگسترده
 یانجاام فراخاوان یبارا یام کلااراد یا بلکه  شود،ینم یجز  خاص فراخوان

که باه  دهدیها اجازه مبرنامه یرسا یخارج یبه اجزا یضمن Intent. شودیم
 یا را از طر یضامن Intent ایجااداجاازه  ید،پاسخ دهند. اندرو ی،فراخوان ینا

 Activity. هر دهدیم( action, data type, category) ییتاسه یفتعر
ها ثبت نام کارده و پارامتر ینا یافتدر یبرا intent filter ی از طر تواندیم

Intent ی که  یکند. زمان یافترا در Intent یسات س شود،یم یجادا یضمن 
 Intentباا  Intent یکاه محتاو گرددیم ناسبیجز  م یبه جستجو یداندرو

Filter یلشده در فا یفتعر Android Manifest  .آن برنامه منطب  باشاد
را  یاالوگید یسات برنامه با آن منطبا  باشاند، س ینچند Intent Filterاگر 
 [.12  دهدیم یشاجرا، نما یانتخا  برنامه مورد نظر برا یبرا



 
 1395تیر ، هوشمند همراه یسامانه ها یتامن یمل یشهما

 هامجوز -4-2

 یحساس مثل برررار یهابرنامه به عملکرد ی  یمحدود کردن دسترس یبرا
 ی از  ید، اندروGPS یتکوتاه و مورع یامپ ین،تماس، اتصال به شبکه، مخاطب

دهندگان . توسعهکندیخود استفاده م یهابر مجوز در برنامه یمبتن یتیمدل امن
 <uses-permissions>خود را با استفاده از تاگ  یازمورد ن یهامجوز یدبا

 یهاکنناد. مجوزهاا در برناماه یافتعر AndroidManifest.xml یلدر فا
 [:6  شوندیم ی تقس یرز یبه چهار سطح حفا ت یداندرو
 کاربر، برنامه و  یاحتمال خطر را رو ینها کمترسته از مجوزد یننرمال: ا

 .شوندیدر زمان نص، برنامه گرفته م فرضیشدستگاه دارند و بصورت پ

 یهااباه داده یدسترسا ییهاا بعلات تواناادسته از مجوز ین: اخطرناک 
ها با احتماال خطار بااال حساس جز  گروه مجوز یهامحرمانه و سنسور
ها در زمان نص، برنامه دسته از مجوز ینا یبا اعطا یدر باررار دارند. کارب
 موافقت کند.

 کاه برناماه  شاوندیم یافاتدر یدسته از مجوزهاا تنهاا زماان ین: اام ا
ام اا شاده باشاد کاه  ینامهمجوزها با همان گواه یندرخواست دهنده ا

دساته از مجوزهاا  ینمجوزها از ربل ام ا شده است. ا ینبرنامه دارنده ا
ام اا  ی. مجوزهااشوندیرت خودکار در زمان نص، برنامه گرفته مبصو
 در دسترس است. یستمیس هایهبرنام یبرا

 کاه  شاوندیم یافاتدر یدسته از مجوزها تنها زمان ین: ایست س یا ام ا
ام ا شده باشاد  ینامهمجوزها با همان گواه ینبرنامه درخواست دهنده ا

مجوزها از ربل ام ا شده است.  ینا برنامه دارنده یاو  یداندرو یست که س
دسته از مجوزهاا بصاورت خودکاار در زماان نصا، برناماه گرفتاه  ینا
 وند.شیم

5-2- Sandbox 
 ی و بعنوان  بوده بفردمنحصر UID ی  یهر برنامه دارا یداندرو یست در س

 sandboxبفرد در منحصار UIDباا  . هار برناماهشاودیکاربر مجزا اجارا م
ها حفا ت برنامه یربا سا ی ارتباط مستق یجادتا در برابر ا دشویاجرا م ییمجزا

 دروازه طااهمربو یمجوزهااا یاافبااا تعر تواناادیدهنده برنامااه مشااود. توسااعه
sandbox برناماه داخال  هااییژگیها باه وبرناماه یرساا یدسترسا یرا برا
sandbox یا  یدارا یهابرنامه ین،باز کند. عالوه برا UID کاه  یاشاتراک

 sandbox یا از  توانندیاند، مدهنده ام ا شدهتوسعه ی  ینامهگواهتوسط 
باا  1برناماه  یناماه[. بطاور مثاال، اگار گواه4بصورت مشترک استفاده کنند  

 یکساان UID یا به هر دو برنامه  یدباشد، اندرو یکسان 2برنامه  ینامهگواه
ا شده اجر sandbox ی  یبر رو یکسان UIDها با . برنامهدهدیم یصتخص

و اساتفاده از  یکادیگر ینمحرماناه با هااییلفا یو امکان به اشتراک گاذار
 را دارند. یگرهمد manifestشده در  یفتعر یهامجوز

 های اندرویدبرنامه تحلیلهای روش -3
به سه  ییشناسا هایی ها و تکنبدافزار تحلیلمثل  یداندرو یتیامن یهاحلراه

 یساتا،ا تحلیال . در روشیبی( ترک3و  یا( پو2 یستا،( ا1: شوندیم ی دسته تقس
به  گیرند،یررار م تحلیلاجرا شوند مورد  ینکهبدون ا ینزبان ماش یاو  7کد منبع

امکاان رخاداد  تحلیل یجهد اما در نتباشیم ییسرعت باال یخاطر دارا ینهم
 برنامه را اجرا کرده و رفتار آن را یا،پو تحلیلمثبت وجود دارد. در روش  یخطا

و در برابار  تریینسرعت پا یدارا یاپو تحلیل. روش دهی یررار م تحلیلمورد 
ممکان  هاییرتمام مسا یستاا تحلیل[. در 6مقاوم است   ناشناخته یهابدافزار
 یهاتنها بخش یا،پو تحلیلدر  یول گیرندیررار م تحلیلبرنامه مورد  ایدر اجر
روش  ین[. همچنا11  گیرنادیرارار م تحلیالشده در برنامه ماورد  یفراخوان
اماا  باشد،یم یاپو تحلیلنسبت به روش  یپوشش کد بهتر یدارا یستاا تحلیل

باه روش  سابتن یتار ییندرات پاا یبعلت نبود اطالعات در زمان اجرا دارا
معمااوال در کنااار  یادیاندرو یها. از آنجااا کاه باادافزارباشادیم یاااپو تحلیال
 یادبا یااپو تحلیال یهااروش شوند،یده ماستفا یبا عملکرد رانون ییهابرنامه
 یمخار  را در تکاه کاد یهاارا صرف کنند تا بتوانناد عملکرد یادیزمان ز

 یهاروش ی،ترکتا از  شودپیشنهاد میخاطر  ینکنند. به هم ییکوچ  شناسا
استفاده  های اندرویدبرنامه مخر  یرفتارها ییشناسا یبرا پویاو  ایستا تحلیل
 .شود

 ایستا تحلیل -1-3

و  خودکااربرناماه بصاورت  یاستخراز اطالعات رفتاار یبه معن یستاا تحلیل
و اطالعات  یخاطر مستقل از ورود ینبه هم ،برنامه است یبه اجرا یازبدون ن

 یهابصاورت ماوثر تماام کاد تواندیم یستاا تحلیل[. 12در زمان اجرا است  
 تحلیلروش  یناز ا اصلح یجررار دهد، اما نتا تحلیلموجود در برنامه را مورد 

نباشاد و  یحبعلت در دسترس نبودن اطالعات زمان اجارا ممکان اسات صاح
 [.6باشد   یمنف یخطا یاو  8مثبت یخطا یدارا

 ایستا تحلیلهای رویكرد -1-1-3
های اندرویاد در در تحلیال برناماه یساتاا تحلیلهای جهت بکارگیری رویکرد

 کد منبع، یا باید App storeهای ی  سناریوی ارزیابی خودکار امنیتی برنامه
و  Disassemble اختیار باشد و یا با بکاارگیری نوی  دربرنامه توسط برنامه

 یکردهاایاناواع رو ، کد برناماه تولیاد شاود.هاکردن برنامه Decompile یا
 [:6عبارتند از   یستاا تحلیل

 موجود از  یضدبدافزار تجار هاییست بدافزار بر اساس ام ا: س ییشناسا
 یان. در اکننادیبدافزار بر اساس ام اا اساتفاده م ییشناسا هاییکردرو
استخراز شده و  یتبا اهم ییمعنا یهاو الگو ینحو هاییژگیو یکرد،رو
بر ام ا  یمبتن یها. روششودیم یجادافزار ابفرد از بدام ا منحصر ی 

ن از ربال نااموجود، نااتوا یهادر مقابل انواع مشااهده نشاده از بادافزار
 هستند. 

 تحلیالبمنظاور اساتخراز و  توانادیبار اسااس اجازا: برناماه م تحلیل 
 یها، مناابع و کادAndroidManifest.xmlمثل  یتپراهم یاتمحتو

 شود. Disassemble ین،زبان ماش
 منباع  یا باه  یدسترس یها: درخواست مجوز برابراساس مجوز تحلیل

درخواست  ینکه. با اباشدیم یداندرو یتیمدل امن یمرکز یحساس، طراح
 یبرنامه بعنوان بدافزار کاف ی کردن  ییشناسا یخطرناک برا یمجوزها

استفاده شاده  یهادرخواست شده و مجوز یهاحال، مجوز ینبا ا یست،ن
 .باشندیم یس ر ییشناسا ی  موثر برایتکن ی 

 ینزبان ماش تحلیل Dalvikینزباان ماشا یها: کد Dalvik   از لحاا
. باشندیها و دستورات مها، متدواع اطالعات مثل کالسشامل ان ینحو

 ییشناساا یبارا توانادیم ینکاد زباان ماشا یکنترل رو یانجر تحلیل
مورد اساتفاده  یماید،اجرا بپ یندر ح تواندیممکن که برنامه م هاییرمس
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 ییاجرا هاییرمس یمایشپ یبرا تواندیم یکنترل یان. گراف جرگیردررار 
. یاردداده و کنترل مورد استفاده رارار گ یوابستگ ییاممکن جهت شناس

که جهت  باشدیداده م یانجر تحلیلاز روش  یگرینوع د Taint تحلیل
اطالعات حساس اساتفاده  یشده حاو یگذارنشانه هایییرمتغ ییشناسا

کناد. دنباال  ییرا شناساا ینشات اطالعاات تواندیروش م ین. اشودیم
 ییشناسا یبرا تواندیم ینزبان ماش یاهحساس در کد API-callکردن
 ییشناساا یبرا تواندیم ینروش همچن ینباشد. ا یدبدخواه مف یهارفتار
 باشد. یدشده مف یکپ یهابرنامه

 پویا تحلیل -2-3
هستند اماا در برابار  ییسرعت باال یدارا یستاا تحلیلو  ییشناسا هاییکردرو

. خورندیدهنده کد، شکست م ییرشکل دهنده و تغ ییررمز شده، تغ یهابدافزار
. از کننادیحفا ت شده اجارا م یطمح ی برنامه را در  یا،پو تحلیل یهاروش

 هاییراز مسا یررار نگرفتن برخ یبه مورد بررس توانیم یاپو تحلیلاشکاالت 
 یهابرناماه یصورت گرفته بار رو یایپو تحلیل[. 6برنامه اشاره کرد   یاجرا
اجرا شده فراه   یرا در مورد کدها یاطالعات تواندیم تنها ینکهبعلت ا یداندرو

نسبت به روش  یدرت باالتر یبصورت کل یاپو تحلیلکند، نارص است. روش 
کاه  یی[. از آنجاا15  کنادیرا فراه  م یشتریب العاتدارد و اط یستاا تحلیل
 یکه عملکرد راانون شوندیم ی،ترک ییهامعموال با برنامه یداندرو ییهابدافزار

تکاه  تحلیالو  یاافتنرا صرف  یادیزمان ز یدبا یاپو تحلیل یهادارند، روش
 [.15بدافزار در برنامه کنند   یهاکد

 یاپو تحلیل هاییكردرو -1-2-3

 یهاهساتند، اماا در برابار بادافزار یعسر یستاا تحلیلو  ییشناسا هاییکردرو
برناماه را  ایپو تحلیل یها. روشیستندشکل داده شده مقاوم ن ییررمزشده و تغ

 یااپو یکردضعف بزرگ رونقطه ی . کنندیحفا ت شده اجرا م یطمح ی در 
برنامه ممکن است از دست بارود و در  یاجرا هاییراز مس یاست که برخ ینا

 شوندیم ی تقس یربه سه دسته ز یاپو تحلیل یهااجرا نشود. روش تحلیلزمان 
 6:] 
 بدخواه ممکن است باعث  یهاه: برنامیلبر اساس پروفا یآنومال ییشناسا

از حد از منابع محادود  یشاستفاده ب ی از طر ی حمله انکار سرو یجادا
 یهااخودکاار باه هماراه روش تحلیال هاایی شاوند. تکن یست در س

ماورد اساتفاده رارار  یرنرمالغ یهارفتار ییشناسا یبرا ینماش یادگیری
 رند.گییم

 ر  مشاخص مثال نشات مخا یهاامخار : رفتار یهاارفتار شناسایی
بدون اجازه  یتماس صوت یمیل،ا یاکوتاه و  یاماطالعات حساس، ارسال پ

 نظارت مشخص شود. ی از طر تواندیکاربر م
 یا نظارت بر رفتاار برناماه از طر ی،: از معا 9ی ماشین مجازینگردرون 

. باشادیها مافزاردر معرض خطر بد سازیهاست که خود شب ینا سازیهشب
 هاایارائه شد تا رفتار ی ماشین مجازینگردرون یکردخاطر رو ینبه هم
 کند. ییشناسا ،سازیهبرنامه را خارز از شب مخر 

 10یگراف فراخوان -3-3

 ینشاده با یدهنده تمام ارتباطات فراخاواندار است که نشانگراف جهت ی 
شاده و  یافگره تعر ی . هر متد در کدمنبع بصورت باشدیمتفاوت م یمتدها
 یاسات. گاراف فراخاوان یگارمتد باه متاد د ی از  یدهنده فراخواننشان یال

 خاوانیفرا یارهاز زنج یبیکه حاصل ترک باشدیارتباط م یشامل نوع ینهمچن
 یا برنامه بطاور معماول از  ی [. 15  باشدیم یمتد خاص یها به رهبرمتد

 یهاکاد تحلیال. باا کندیشروع به اجرا م mainنقطه شروع واحد به نام متد 
کرد. با تکرار  ییشده توسط آن را شناسا یفراخوان یهامتد توانیم mainمتد 
گاراف  تاوانیگرفتاه، م اررار یماورد فراخاوان یهاکد تحلیلو  یندفرا ینهم

 یدر برناماه باار ییهابرنامه را بدست آورد. ممکان اسات متاد ی  یفراخوان
در برنامه آنها  یمتد چیخاطر که ه یننباشند، به ا یبمانند که در گراف فراخوان

 [.3نکرده است   یرا فراخوان

 11داده یانجر تحلیل -4-3

کاد  تحلیال یمورد استفاده بارا یاصل هایی از تکن یکیداده  یانجر تحلیل
 یان. ایاردها مورد اساتفاده رارار گانواع برنامه یبرا تواندیکه م باشدیم منبع

داده در  یاندر مورد جررا  یبرنامه، اطالعات یو بدون اجرا یستاروش بصورت ا
 یرشاانو مقاد هایراز داده، متغ ظور. منگذاردیما م یارهر نقطه از برنامه در اخت

 [.12است  

 12یهرو یداخل تحلیل -5-3

ها متد یرمتد و بصورت مجزا از سا ی  یروش بر رو ینانجام شده در ا تحلیل
کاه  باشادیها ماز دساتورالعمل یاها بصاورت دنبالاه. بدنه متدشودیانجام م

کارد کاه هار  بندیی از کد تقسا یهپا یهادستورات را بصورت بلوک توانیم
 یناجرا ب یان. جرباشد یاننقطه پا ی نقطه شروع و ی  یدارا یقادر یهبلوک پا

متد، توسط گراف  ی در  یهپا یهابلوک ینا ینارتباط ب یا یهپا یهابلوک ینا
 تحلیل توانیکنترل، م یانگراف جر . با استفاده ازشودیکنترل، مدل م یانجر
متاد و  یا اجرا در  یرمس یینداده را بمنظور تع یانجر تحلیلکنترل و  یانجر
 [.15انجام داد   متد ی  هایییرمتغ ینب یانتقال یرمقاد

 13اییهرو ینب تحلیل -6-3

و باا در نظار گارفتن  شاودیکل برنامه انجاام م یروش بر رو یندر ا تحلیل
رارار  تحلیالمختلاف ماورد  یهامتد ینکنترل، ارتباط ب انیداده و جر یانجر
ها توساط متاد یفراخاوان یروش، چگاونگ یاندر ا ی. گراف فراخاوانگیردیم

هستند و  هامتددهنده  ها نشانگره ی،. در گراف فراخوانکندیرا مدل م یکدیگر
 [.15  باشدیمتدها م یناجرا ب یاننشان دهنده جر هایال

 14لکنتر یانگراف جر -7-3
 یشبرناماه را نماا یا کنتارل در  یاافتندار است که انتقال گراف جهت ی 
نشاان  هاایالمنبع و از کاد یاها نشان دهنده رطعاهکه گره ییدرجا دهد،یم

کنترل نشان دهنده  یاندر گراف جر ممکن است. گره ییاجرا هاییردهنده مس
 شاودیاز کد گفته م لهبادن ترینیبه طوالن یهاز کد است. بلوک اول یهاول بلوک

 [.15  شوندیاجرا م یکدیگرکه همواره با 
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 یهابرنامه تحلیلجهت  یشنهادیچارچوب پ -4
 یداندرو

 یداندرو یهاخودکار برنامه یتیامن تحلیلجهت  یبخش از مقاله چارچوب یندر ا
و  یااپو یساتا،ا تحلیال یهاااز روش یبایچاارچو ، ترک ین. در اشودیارائه م
جهت بکارگیری رویکرد پیشانهادی در یا   .شودیاستفاده م proof بررسی

App storeای مشی امنیتی مطلو  تعریف شود. البته مجموعه، ابتدا باید خط
بعلات  ها بصورت پیش فرض نیز در این سامانه تعریف شده است.مشیاز خط

 بررسایندگان، بخاش هدتوساعه یبرنامه توسط تماام یامکان بارگذار یجادا
proof تا جنباه بااز و عماومی باودن  است یاریچارچو  اخت یندر اApp 

store دهناده در کناار برناماه، صورت که اگر توساعه ینبه ا .دار نشودخدشه
proof  را بهApp store چاارچو   ینارسال کند، برنامه بصورت کامل در ا
 یبارگاذار App storeدر  یبااالتر یتایشده و برناماه باا ساطح امن تحلیل

برنامه انجاام  یبر رو یاو پو یستاا تحلیلارسال نشود،  proof. اما اگر دشویم
( را apk.برنامه ) یل، در ابتدا فاpythonبر زبان  یچارچو  مبتن ینشود. ایم
 log یرا در خروجا proof بررسایو  یاپو یستا،ا تحلیل یجکرده و نتا یافتدر

از  هایمشایخط یساتل برنامه باا یهاlog یسهبا مقا یت. در نهاکندیثبت م
 .شودیم یریگی رد برنامه تصم یاو  یرفتنشده، در مورد پذ یفتعر یشپ

 
 یشنهادیچارچوب پ ساختار: 5شكل 

 ایستا تحلیل -1-4
دهنده برناماه، کاه توساعه شاودیم بررسای یساتا،ا تحلیلمرحله از  یندر اول
خاطر کاه  نیاخذ نکرده باشد. به ا خود برنامه یازاز ن یشب ی دسترسیهامجوز

 ینا یاز حمالت را گرفت. برا یاریبس یجلو توانیها مبا کاهش تعداد مجوز
برناماه را ماورد  یکدهاSpark-Android  [9,3]منظور، با استفاده از ابزار 

 یجاادا یاازماورد ن یهاو مجوز API یهامتد ینب یررار داده و نگاشت تحلیل
 یازفراتر از ن یدهنده مجوزتوسعه اگر ،تحلیل. پ  از اتمام مرحله اول کنی یم

. اما شودیمتورف م تحلیلنشده و  یرفتهکرده باشد، برنامه پذ یفدر برنامه تعر
آغااز  تحلیال ینکرده باشد، مرحله بعد یفاگر توسعه دهنده، مجوز اضافه تعر

. شاودیبرناماه انجاام م یداده بار رو یاانجر تحلیل دوم،. در مرحله شودیم
 شودیم سازییادهپ WALA [14]ه با استفاده از چارچو  داد یانجر تحلیل
از  یاشاامل مجموعاه WALA. اسات IBMپاروژه منباع بااز از  یا که 

 تحلیال یکه بارا باشدینوشته شده به زبان جاوا م یستاا تحلیل یهاکتابخانه
 تحلیال. جهات انجاام شاودیاستفاده م java/javaScript یهاانواع برنامه

 تحلیالآن  یشاده و بار رو یجادا هایگراف فراخوان یدابتدا با داده، در یانجر
 تحلیال یجداده، نتا یانجر تحلیلانجام  یانرد. پ  از پایداده صورت گ یانجر

از  هایمشیخط یستبا ل ،تحلیلتا در زمان اتمام  شودیثبت م logدر بخش 
 شود. یسهشده مقا یفتعر یشپ

 یکربندیدر پ پذیریی،آس یافتنر داده، بمنظو یانجر تحلیلاز اتمام  پ 
 Android Manifest.xml یالشاده در فا یفتعر یهامجوز یدها، بامجوز

 یااالدر ابتااادا فا ،تحلیااالانجاااام  ی. بااارایرنااادرااارار گ تحلیااالماااورد 
AndroidManifest.xml  را با استفاده از ابازارAPKTool [2]  از درون

 یایبصورت دودو manifest یلفا یه. فرمت اولکنی یاستخراز م apk. یلفا
آن را به فرمت رابال  APKToolخاطر با استفاده از ابزار  ینبه هم باشد،یم

 یهاجهت استخراز مجموعه مجوز یت. در نهاکنی یم یلتبد XMLخواندن 
اساتفاده  SAX XML Parser [16]اخذ شده توسط هار برناماه، از ابازار 

ثبت کارده تاا در اداماه باا  log یلاستخراز شده را در فا هایمجوز. کنی یم
کارده و در صاورت  یساهشاده خاود مقا یافتعر یشاز پ هایمشیخط یستل

 App storeبرنامااه در  یاز بارگااذار ،مشاایخطمشاااهده هاار گونااه نقاا  
 .ی کن یریجلوگ

 پویا تحلیل -2-4

 QEMUبار  یمبتن سازیهشب ی برنامه از  یاجرا یبرا یا،پو تحلیلدر بخش 
ارائه شده اسات. مطااب  شاکل  یداندرو 15SDK همراه که به کنی یاستفاده م

نص، و  QEMU یمجاز ینو ماش یداندرو عاملیست س یها بر رو(، برنامه5)
نظاارت بار  ی،مجااز ینماش یبرنامه رو یاجرا ی. از اهداف اصلشوندیاجرا م

. بااا اسااتفاده از تااابع باشاادیشااده در برنامااه م یفراخااوان یهامتااد یرو
dvmMethodTraceAdd()  از کتابخانهprofile.c یهاکالس توانی یم 

و  یفراخوان ینتوسط متدها در ح یافتیدر یهاها، پارامترشده، نام متد یفراخوان
تاابع  یان. ای داشاته باشا log یلفا ی ها را در رال، از متد یبازگشت یرمقاد
 برساد. یاانباه پا یشاجارا یااشاده و  یفراخوان یکه متد شودیاجرا م یزمان

اجارا  یاداندرو عاملیسات س یهمانطور که ربال ذکر شد، هار برناماه کاه رو
متفاااوت بااا  یهامنحصااربفرد اساات )برنامااه UID یاا  یدارا شااودیم

 یجاهمشااهده نت بارای(. کنندیم یافتدر یکسان UID یکسان،دهنده توسعه
 یاالفا یااهرا بااا تجز هشااد تحلیاالبرنامااه  UID یااددر ابتاادا با یااا،پو تحلیاال

/data/system/package.list یا،پو تحلیل یافتن یانبدست آورد. پ  از پا 
 یاا،پو تحلیالو جهت انجام  شودیبرنامه ساخته م UIDبا نام  log یلفا ی 
 یساهشاده مقا یافتعر یشاز پ هایمشیخط یستبا ل log یلآن فا یاتمحتو

 .شودیم

 proof بررسی -3-4
 محتاوایی، مطابقات بعناوان یا  ام اای  proofدر این بخش با بکارگیری 

دهد کند انجام میمشی مطلو  و اینکه آیا برنامه آنچه را ادعا میبرنامه با خط
توان باه عناوان یا  که می proofشود. مزیت استفاده از یا خیر، بررسی می

روش ایستا نیز از آن یاد کرد، درت و سرعت باالتر در تحلیل برنامه است. باه 
دراختیاار  proofامه، ی  برناماه تولیاد کنناده از کد برن proofمنظور تولید 

 proofو  apkدهنده برناماه، فایال گیرد. توساعهدهنده برنامه ررار میتوسعه
کناد. ساه مسالله تعلا  بارگذاری می App storeتولید شده از برنامه را در 

به برنامه ارسالی، تغییر نکردن خواسته و یا ناخواسته فایل  proofداشتن فایل 
proof مشی مطلو  توسط ابزار تحلیل پ  از تولید و مطابقت با خطproof 

شود. در صورت صحت این موارد، برنامه از این بخش از تحلیل باا بررسی می
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کند. در این روش انجام تحلیل، بخش زمانبر کار کاه تولیاد موفقیت عبور می
proof ناده کندهنده برنامه و بواسطه ابزار تولیداست در سمت توسعهproof 

هایی که بتوانند شود. در نهایت برنامهگیرد، انجام میکه در اختیار وی ررار می
های دیگر تحلیل با موفقیت عبور کنند، سطح ، از بخشproofدر کنار بخش 

شاود، دریافات نماایش داده می Pro Secure (PS)امنیتی باالتر که با نماد 
اناد، ساطح ل پویا و ایستا موفا  باودهتحلیدر هایی که کنند و سایر برنامهمی

 کنند.را دریافت می Secure (S)امنیتی با نماد 

 نتیجه -5
 هااانجام شده مرتبط، ساختار برنامه یکارها یبرخ یمقاله پ  از معرف یندر ا
 یتاایامن یالتحل هاایشااد. ساپ  روش یحتشار یاداندرو یتایامن معمااری و

خودکاار  یابیارز یچارچو  برا ی  یتا،ررار گرفت. نها یافزارها مورد بررسنرم
رابال  App storesشاد کاه توساط  یتلفن هماراه معرفا هایبرنامه یتامن

 یاپو یستا،ا یتیامن یلتحل هایبر روش یمبتن یشنهادیپ یکرداستفاده است. رو
 است. proofبر  یو مبتن
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