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ساختار یک نرم افزار اندروید
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Activity
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ساختار یک نرم افزار اندروید
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Intent
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ساختار یک نرم افزار اندروید
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مکانیزم های ذخیره سازی داده

• Shared Preferences (xml) 

• Internal Storage (e.g sqlite) 

• External Storage (World readable) 

• Network Connection (Web server, Cloud services)
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ساختار یک نرم افزار در اندروید
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جاوا در نرم افزار های اندروید
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AndroidManifest.xml
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لیست ۱۰ ضعف امنیتی رایج در نرم افزارهای موبایل



مهندسی معکوس و 
Static Analysis

Dynamic & 
Runtime 
Analysis

 ترافیک شبکه و کنترل
هاي سمت سرور

 دور زدن مکانیزم هاي
Root Detection 
SSL Pinning

بررسی کتابخانه هاي 
امنیتی استفاده شده
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مراحل تست نفوذ یک نرم افزار اندروید
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مراحل تست نفوذ یک نرم افزار اندروید
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Static Analysis مهندسی معکوس و

Decompile کردن فایل apk با استفاده از apktool و دسترسی به فایل هاي •
 smali

بازگردانی کد ها به زبان جاوا •

• dex2jar بازگردانی کد با استفاده از

•jadx-gui مشاهده کد ها با
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Static Analysis مهندسی معکوس و
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مراحل تست نفوذ یک نرم افزار اندروید
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Dynamic & Runtime Analysis

• Xposed و یا Frida, Cydia Substrate هوك کردن متد ها با استفاده از
 Framework

• AndBug دیباگ کردن برنامه در حال اجرا با استفاده از

• Broadcast ها و Content Provider ،ها Service ،ها Activity بررسی
Drozer ها با Receiver
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Hooking using Cydia Substrate
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مراحل تست نفوذ یک نرم افزار اندروید
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ترافیک شبکه و کنترل های سمت سرور

شباهت با تست نفوذ وب •

آنالیز نرم افزار سمت سرور با استفاده از ابزارهاي تست نفوذ وب •

•BurpSuite و Wireshark آنالیز ترافیک شبکه با
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دریافت بسته ها به همراه قیمت از سرور
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مراحل تست نفوذ یک نرم افزار اندروید



کد Obfuscate نشدهکد Obfuscate شده
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منونه کد Obfuscate شده
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Demo Time
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انتخاب یکی از نرم افزارهای پر فروش بازار



27

انتخاب یکی از نرم افزارهای پر فروش بازار
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امکانات نرم افزار (پرداخت درون برنامه ای)
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مطالعه بیشتر

• https://goo.gl/kPqjxa :Cheat Sheet آشنایی سریع و

•iOS Hacker’s Handbook و Android Hacker’s Handbook

•https://goo.gl/w78oCD :چک لیست امنیتی

https://goo.gl/kPqjxa
https://goo.gl/w78oCD

