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 مقدمه فصل اول:
 امن هوشمندی گوشی ساخت یک جامعه 

های دهندگان برنامهای از نکات در مورد دانش فنی طراحی امن و کدنویسی امن برای توسعهاین راهنما مجموعه

دهندگان از آن استفاده کنند و تبدیل به این راهنما این است تعداد زیادی از توسعهاندرویدی است. هدف از 

 یک مستند عمومی شود.

رسد غیرقابل توقف های هوشمند شاهد گسترش سریعی بوده است که به نظر میهای اخیر، بازار گوشیدر سال

زیادی از عملکردهای کلیدی  ها است. تعداد نامشخصباشد. رشد سریع آن به دلیل طیف متنوع برنامه

های مرسوم قابل دسترسی نبودند، برای های امنیتی روی تلفنهای هوشمند که زمانی به دلیل محدودیتتلفن

های متنوعی که زمانی برای اند. در نتیجه، در دسترس بودن برنامهشده 1های هوشمند بازهای گوشیبرنامه

 های هوشمند شده است.که منجر به جذابیت بیشتر گوشی های مرسوم مسدود بودند، عاملی استتلفن

بد. یاها نیز افزایش میدهندگان آنههای هوشمند، مسئولیت توسعهای گوشیبا قدرت بزرگ ناشی از برنامه

های مرسوم، نگهداری از یک سطح نسبی از امنیت را حتی برای برای تلفن پیش فرضهای امنیتی محدودیت

ساخت. همانگونه که پیش از این پذیر میهایی که بدون آگاهی از امنیت توسعه داده شده بودند، امکانبرنامه

های هوشمند اشاره شد، چون مزیت کلیدی یک گوشی هوشمند این است که برای در رابطه با گوشی

ها را بدون داشتن دانش از مسائل امنیتی طراحی دهندگان برنامهدهندگان برنامه باز است، اگر توسعهتوسعه

هایی برای نشت اطالعات شخصی کاربر یا سوءاستفاده تواند منجر به ریسکو کدنویسی کنند، این امر می

، به دنبال خواهد 2ا نرخ اضافیهای بهای غیرقانونی با شمارهتوسط بدافزار شود که زیان مالی، مانند تماس

 داشت.

ی دسترسی به عملکردهای زیادی را  روی گوشی به دلیل اینکه اندروید یک مدل بسیار باز است و اجازه

دهندگان های اندرویدی باید در مقایسه با توسعهدهندگان برنامهدهد، اعتقاد بر این است که توسعههوشمند می

ی در مورد مسائل امنیتی داشته باشند. عالوه بر این، مسئولیت امنیت برنامه مراقبت بیشتر iOSهای برنامه

توانند بدون هیچ غربالگری ها میدهندگان برنامه است. برای مثال، برنامهی توسعهتقریباً به تنهایی بر عهده

                                                 
1 Open 
2  Premium rate 
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 پذیر نیست.انامک iOSهای ، منتشر شوند. اما چنین چیزی برای برنامهGoogle Playتوسط یک بازار مانند 

های مختلف به افزار از حوزهدر رابطه با رشد سریع بازر گوشی هوشمند، یک ورود  ناگهانی از مهندسان نرم

ی برنامه برای گوشی هوشمند به وجود آمده است. در نتیجه، یک فراخوانی فوری برای به بازار توسعه

کدنویسی امن برای مسائل امنیتی خاص مرتبط گذاری دانش در مورد طراحی امن و تحکیم دانش فنی اشتراک

 هوشمند وجود دارد. های گوشیبا برنامه

JSSECبا توجه به این شرایط، 
آوری دانش فنی در مورد گروه کدنویسی امنی ایجاد کرده است و با جمع 1

ا به صورت ها اندرویدی، تمام اطالعات حاصل از این کار رکدنویسی امن و نیز کدنویسی امن برای برنامه

عمومی و در این مستند راهنما منتشر نموده است. هدف از این مستند افزایش سطح امنیت بسیاری از 

های اندرویدی با داشن فنی طراحی دهندگان برنامههای اندرویدی بازار، با آشنا کردن بسیاری از توسعهبرنامه

ای امن و قابل اطمینان برای این مستند جامعهو کدنویسی امن است. در نتیجه، باور بر این است که به کمک 

 های هوشمند به وجود آید.گوشی

                                                 
1 Japan's Smartphone Security Association 
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 ترکیب کتاب راهنما فصل دوم:
 دهندهی توسعهزمینه 

دهنده به دنبال آن است تمرکز شود. بنابراین این ای که توسعهدر این مستند تالش شده است که بر زمینه

دهنده درگیر عملیاتی ها تنظیم شده است. به عنوان نمونه، با فرض اینکه توسعهمستند مطابق با این زمینه

بندی شدند. با این شود، اطالعات تقسیم[ و غیره میSQLiteها[، ]استفاده از Activityمانند ]ساخت/استفاده از 

 وند.شدهندگان به سادگی قادر به یافتن اطالعات مورد نظر خود در این مستند میکار، توسعه

 نمونه کد، راهنمای قوانین، مباحث پیشرفته 

بندی شده است. اگر هر گفتار در این مستند به سه بخش نمونه کد، راهنمای قوانین و مباحث پیشرفته تقسیم

ای فراهم های نمونه کد و راهنمای قوانین نگاهی بیندازید. محتویات به گونهتوانید فقط به بخشعجله دارید، می

توانند ی مجدد نمایید. کسانی که مشکالتی فراتر از این دارند، میتوانید تا حدی از آن استفادهمی شده است که

حل برای موردهای منفرد به بخش مباحث پیشرفته مراجعه کنند که در آن توضیحاتی مفید برای یافتن راه

 خواهند یافت. 

( و پس از آن است و اگر غیر از 15سطح  API) 4.0.3های مرتبط با اندروید تمرکز در این مستند بر پلتفرم

های ذکر شده، باید پیش از انتشار حلشود. الزم به ذکر است که حتما توانایی عملیاتی راهاین باشد ذکر می

 برنامه در محیط خودتان مورد آزمون قرار گیرند.

 نمونه کد 

های یادداشت که بر این است استفاده شود. تالشتواند دهندگان مینمونه کد به عنوان مدلی پایه برای توسعه

بیان شوند. به عنوان نمونه، هنگامی که بخواهیم توجه خواننده را به یک مشکل  تا حد ممکن ساده 1توضیحی

 ***""شود و در کد نیز با عالمت استفاده می "نکات"امنیتی که نیازمند توجه است متمرکز کنیم، از بخش 

Point (Number) ***" شوند.مشخص می 

الزم به ذکر است که آرشیو نمونه کدهای این مستند از آدرس زیر قابل دریافت است و در صورتی که کدی 

 است. "android"نیاز به رمز عبور داشت، رمز عبور 

                                                 
1 Commentaries 



 

 

4 

 

• http://www.jssec.org/dl/android_securecoding_en.zip 

 راهنمای قوانین 

 راهنمای بخش در شوند، گرفته نظر در دهندهتوسعه یزمینه در منیتا مورد در باید که مقرراتی و قوانین

شوند. بندی میدسته "توصیه"و  "ضروری"قوانینی که باید اداره شوند، به دو بخش  .شوندمی منتشر قوانین

ی این قوانین و مقرراتی هستند که باید در کنندهشوند، منعکسنمونه کدهایی که در بخش نمونه کد آورده می

وه بر این، قوانین نظر گرفته شوند و توضیحات با جزئیات بیشتر در بخش راهنمای قوانین آورده شده است. عال

ها اند، در بخش راهنمای قوانین به آنها توجه شود اما در بخش نمونه کد ذکر نشدهو مقرراتی که باید به آن

 شود.پرداخته می

 مباحث پیشرفته 

های نمونه کد و راهنمای قوانین نیستند، در بخش مواردی که نیازمند توجه هستند اما قابل پوشش در بخش

هایی برای حل توان از بخش مباحث پیشرفته برای کشف و جستجوی راهشوند. میپیشرفته منتشر میمباحث 

 های نمونه کد و راهنمای قوانین نیستند، بهره برد. به عنوان نمونه، موضوعاتیمسائلی که قابل حل در بخش

د، در بخش مباحث های سیستم عامل اندروید هستنشخصی و مباحثی در مورد محدودیت نظرات حاوی که

 گیرند.پیشرفته قرار می

دهندگان دانش پایه در مورد امنیت داشته باشند و به جای درک امنیت به رود بسیاری از توسعهنتظار می

های اندرویدی بسیاری را تا حد ممکن سریع و به صورتی امن تولید کنند. با این وجودف صورت عمیق، برنامه

سازی امن از ابتدا هستند. برای د که نیازمند سطح باالیی از طراحی و پیادههای خاصی وجود دارنبرنامه

 هایی، داشتن درکی عمیق در رابطه با امنیت سیستم عامل اندروید ضروری است.دهندگان چنین برنامهتوسعه

ونه کد، دهندگان، تمام گفتارهای این مستند به سه بخش نماز این توسعه به منظور بهره بردن هر دو دسته

هایی اند. هدف از نمونه کد و راهنمای قوانین فراهم کردن تعمیمراهنمای قوانین و مباحث پیشرفته تقسیم شده

تواند از آن سود ببرد و همچنین سورس کدی است که تنها با کمی تغییر در مورد امنیت است که هر کسی می

دهنده ی فکر کردن توسعهشوند که به نحوهمی قابل استفاده است. در بخش مباحث پیشرفته، مواردی ارائه

دهندگان برای کنند. هدف بخش مباحث پیشرفته کمک به توسعههنگام مواجه با مشکالت خاصی کمک می

 ها است.بررسی طراحی و کدنویسی امنِ بهینه، هنگام ساخت برنامه
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 هدف از این مستند 

های اندرویدی دهندگان برنامهیتی است که برای توسعههای امنحلآوری بهترین راههدف از این مستند، جمع

ی (  برای توسعه1-2ضروری است. در نتیجه، این مستند عمدتاً متمرکز بر نکات امنیتی )بخش باالی شکل 

 گیرند.های اندرویدی است که در بازار در دسترس عموم قرار میبرنامه

 
 1-2 شکل

(، خارج از اهداف این 1-2بخش امنیت دستگاه )بخش پایین شکل  ها درسازی مولفهامنیت مرتبط با پیاده

های که از شوند و برنامههای عمومی که توسط کاربران نصب مینظر امنیت بین برنامهمستند است. از نقطه

هایی وجود دارد. این مستند تنها مورد اول را مدیریت شوند، تفاوتقبل توسط سازندگان دستگاه نصب می

 پردازد. شوند نمیهای که از قبل توسط سازندگان دستگاه نصب میبه برنامه  کند ومی

 پرداخته است، آورده دست به را روت امتیازات که مهاجمی از ناشی تهدیدهای همچنین، در این مستند به

 بندیدسته -3-1-3"ها و تهدیدات، توضیحاتی با جزئیات فراوان در بخش برای اداره نمودن دارایی .شودنمی

 آورده شده است. "حفاظتی متقابل اقدامات و دارایی

 دیگر برای کدنویسی امن اندروید منابع 

فی امری ناممکن ا با جزئیات کاماز آنجا که گردآوری تمام موارد کدنویسی امن اندروید در یک مستند و راهن

 شود که به مابع زیر نیز مراجعه نمایید.است، توصیه می

• Android Security: Anzenna Application Wo Sakusei Surutameni (Secured Programming in 

Android) Author: Tao Software Co., Ltd. ISBN: 978-4-8443-3134-6 
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http://www.amazon.co.jp/dp/4844331345/ 

• The CERT Oracle Secure Coding Standard for Java Authors: Fred Long, Dhruv Mohindra, 

Robert C. Seacord, Dean F. Sutherland, David Svoboda  

http://www.amazon.com/dp/0321803957 
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 و کدنویسی امن طراحیدانش پایه در مورد  فصل سوم:
های اندرویدی است، در این فصل ی برنامههای امنیتی در مورد توسعهای از توصیهاگرچه این مستند مجموعه

های اندرویدی های هوشمند و تبلتنویسی امن برای گوشیبه دانش پایه در خصوص کلیات طراحی و برنامه

 شود. پرداخته می

 های اندرویدامنیت برنامه 

. ابتدا، الزم تفکر وجود دارد یروش معمول برا ها یکها یا برنامهامنیتی مرتبط با سیستمهنگام بررسی مسائل 

گوییم. سپس، ها دارایی میها محافظت کنیم داشته باشیم که به آنخواهیم از آناست درکی از اشیائی که می

ها تهدید یم که به آنتوانند روی یک دارایی رخ دهند، دست یابباید به درکی از حمالت احتمالی که می

سازی ها در برابر تهدیدات گوناگون، بررسی و پیادهگوییم. در نهایت، معیارهایی را برای محافظت از داراییمی

نویسی امن نامیم. منظور از اقدام متقابل در اینجا، طراحی امن و برنامهها را اقدام متقابل مینماییم که آنمی

 شود.ها و تهدیدها پرداخته میاراییاست. در ادامه، به توصیف د

 دارایی: شی مورد محافظت 

ها به ترتیب در یک سیستم یا برنامه، دو نوع شی برای محافظت وجود دارند: اطالعات و توابع که به آن

ای از اطالعات اشاره دارد شود. یک دارایی اطالعاتی به گونههای تابعی گفته میهای اطالعاتی و داراییدارایی

ای از که بتوان توسط افرادی مجوز دارند، به آن ارجاع داد یا آن را مورد تغییر قرار داد. همچنین، به گونه

اطالعات اشاره دارد که نتوان توسط افرادی مجوز ندارند، به آن ارجاع داد یا آن را مورد تغییر قرار داد. یک 

که مجوز دارند و نه هیچ کس دیگری، مورد استفاده دارایی تابعی به تابعی اشاره دارد که تنها توسط افرادی 

 قرار گیرد.

های اندرویدی وجود های هوشمند و تبلتهای اطالعاتی و تابعی که در گوشیدر ادامه، به معرفی انواع دارایی

های ها/ گوشیهای هوشمند اندرویدی، به کلیه تبلتشود. به منظور سادگی، عبارت گوشیدارند، پرداخته می

 شود.شمند اندرویدی اطالق میهو
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 دارایی اطالعاتی یک گوشی هوشمند اندرویدی 1.1.1.3

هایی از اطالعات موجود در یک گوشی هوشمند اندرویدی ی نمونهدهنده، نشان2-3و جدول  1-3جدول 

هستند. محافظت مناسب ضروری است، زیرا این اطالعات معادل با اطالعات شخصی، اطالعات محرمانه یا 

 متعلق به هر دو دسته، هستند.اطالعاتی 

 یدیاندرو هوشمند یگوش کی توسط شده تیریمد اطالعات از ییهانمونه -1-3 جدول

Remarks  Information  

Telephone number of the smartphone itself  Phone number  

Time and date of incoming and outgoing calls as well as phone numbers  Call history  

Device ID of the smartphone  IMEI  

Subscriber ID  IMSI  

GPS, geomagnetic, rate of acceleration, etc.  Sensor information  

Wi-Fi setting value, etc...  Various setup information  

Various account information, authentication information, etc.  Account information  

Pictures, videos, music, recording, etc...  Media data  

  … 

 هایی از اطالعات مدیریت شده توسط یک برنامهنمونه -2-3 جدول

 Information    Remarks   

 Contacts    Contacts of acquaintances   

 E-mail address    User's e-mail address   

 E-mail mail box    Content of incoming and outgoing e-mail, attachments, etc.   

 Web bookmarks    Bookmarks   

 Web browsing history    Browsing history   

 Calendar    Plans, to-do list, events, etc.   

 Facebook    SNS content, etc.   

 Twitter    SNS content, etc.   

 ...     

 

آورده شده است، به طور عمده نوعی از اطالعات است که در یک گوشی  1-3نوع اطالعاتی که در جدول 

 2-3شوند. به طور مشابه، نوع اطالعاتی که در جدول ذخیره می SD cardهوشمند اندرویدی یا روی یک 

-3شوند. به طور مشخص، نوع اطالعاتی که در جدول آورده شده است، اساساً توسط یک برنامه مدیریت می

 یابند.هایی که روی دستگاه هستند، افزایش میقابل مشاهده هستند، به نسبت تعداد برنامه 2
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شود. اطالعات در اینجا مربوط به تی است که برای یک مخاطب در نظر گرفته میمقدار اطالعا 3-3جدول 

کند نیستند، بلکه مربوط به دوستان او هستند. به بیان دیگر، باید آگاه شخصی که از گوشی هوشمند استفاده می

آن موجود  باشیم که یک گوشی هوشمند تنها شامل اطالعات کاربر نیست، بلکه اطالعات افراد دیگر نیز در

 است.

 هایی از اطالعات موجود در یک مخاطبنمونه -3-3 جدول

 Information    Content   
 Phone number    Home phone number, mobile phone number, FAX, MMS, etc.   
 E-mail address    Home e-mail, work e-mail, mobile phone e-mail, etc.   
 Photo    Thumbnail image, large image, etc.   
 IM address    AIM, MSN, Yahoo, Skype, QQ, Google Talk, ICQ, Jabber, Net 

meeting, etc.   
 Nicknames    Acronyms, initials, maiden names, nicknames, etc.   
 Address    Country, postal code, region, area, town, street name, etc.   
 Group membership    Favorites, family, friends, coworkers, etc.   
 Website    Blogs, profile site, homepage, FTP server, home, office, etc.   
 Events    Birthdays, anniversaries, others, etc.   
 Relation    Spouse, children, father, mother, manager, assistants, domestic 

partner, partners, etc.   
 SIP address    Home, work, other, etc.   
 ...    ...   

ها دارای اطالعات ایم. با این وجود، برنامههای هوشمند تمرکز نمودهتاکنون، در درجه اول به کاربران گوشی

دهد که به دو ، یک دید معمول از اطالعات درون یک برنامه را نشان می1-3یگری نیز هستند. شکل مهم د

ی دهندهبخش برنامه و داده تقسیم شده است. بخش برنامه، به طور کلی شامل اطالعاتی در مورد توسعه

ود داشته باشد که برنامه، و بخش داده اغلب مربوط به اطالعات کاربر است. چون ممکن است اطالعاتی وج

ها دسترسی داشته باشد، فراهم نمودن اقدامات متقابل محفاظتی برای دهنده نخواهد کاربر به آنتوسعه

 ها، امری مهم است.جلوگیری از ارجاع یک کاربر به چنین اطالعاتی یا ایجاد تغییر در آن



 

 

10 

 

 
 اطالعات موجود در یک برنامه -1-3شکل 

اندرویدی، استفاده از اقدامات متقابل حفاظتی مناسب برای اطالعاتی که یک برنامه ی هنگام ساخت یک برنامه

، امری حائز اهمیت است. با این وجود، داشتن معیارهای امنیتی مقاوم 1-3کند، مانند شکل خدش مدیریت می

اند، ست آمدههای دیگر به دبرای اطالعات موجود در گوشی هوشمند اندرویدی و نیز اطالعاتی که از برنامه

 ، به همان اندازه پر اهمیت است.3-3و جدول  2-3، جدول 1-3مانند جدول 

 های تابعی یک گوشی هوشمند اندرویدیدارایی 2.1.1.3

کند را نشان هایی که یک سیستم عامل اندروید برای یک برنامه فراهم میهایی از ویژگینمونه 4-3جدول 

افزار و غیره مورد سوءاستفاده قرار گیرند، ممکن است کاربر ها توسط یک بددهد. هنگامی که این ویژگیمی

هایی به صورت تغییرات ناخواسته یا از دست دادن حریم شخصی شود. از این رو، معیارهای متحمل آسیب

 شوند.هایی است که برای دارایی اطالعاتی است، باید در نظر گرفته میمتقابل حفاظتی مناسب که معادل با آن

 کندهای که یک سیستم عامل اندروید برای یک برنامه فراهم میهایی از ویژگینمونه -4-3 جدول

 Function     Function   

 Sending and receiving SMS messages     Camera   

 Calling     Volume   

 Network communication   

  

  Reading the Contract List and Status of the 

Mobile  Phone     

 GPS     SD card   

 Bluetooth communication     Change system setup   

 NFC communication     Reading Log Data   

 Internet communication (SIP)     Obtaining Information of a Running 

Application   

 ...   
 

 ...   
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در  1ایهای ارتباطی بین برنامهکند، مولفهسیستم عامل اندروید برای یک برنامه فراهم میعالوه بر توابعی که 

های اندرویدی شوند. برنامههای اطالعاتی در نظر گرفته میهای اندرویدی نیز به عنوان بخشی از داراییبرنامه

ها استفاده کنند. به این یشان، از ویژگیهای داخلها اجازه دهند تا با دسترسی به مولفهتوانند به سایر برنامهمی

هایی وجود دارند شود. اگرچه این کار یک ویژگی مناسب است، اما نمونهای گفته میکار، ارتباطات بین برنامه

ی خاص استفاده شوند، به صورت اشتباه و به هادسترسی به توابعی که تنها باید درون یک برنامهکه در آن

های دیگر داده شد. توابعی دهنده، به برنامهنویسی امن در بخش توسعهورد برنامهدلیل کمبود دانش در م

توانند توسط یک بدافزار که به صورت محلی در دستگاه است، شوند و میهستند که توسط برنامه فراهم می

 2های قانونیبرنامهمورد سوءاستفاده قرار گیرند. از این رو، داشتن اقدامات متقابل حفاظتی برای اینکه تنها به 

 ی دسترسی به این توابع را بدهد، امری ضروری است.اجازه

 های داراییتهدیدات: حمالت تهدید کننده 

های هوشمند اندرویدی بررسی شدند. در این بخش، به توصیف حمالتی که های گوشیدر بخش قبل، دارایی

طور ساده، یه تهدید نسبت به یک دارایی زمانی است شود. به توانند تهدید کنند، پرداخته مییک دارایی را می

که یک شخص ثالث که نباید که مجاز نیست، به دارایی اطالعاتی دسترسی داشته باشد، در آن تغییر ایجاد 

ی مستقیم کند، یا آن را بسازد یا حذف نماید، یا از دارایی تابعی به صورت غیرقانونی استفاده کند. عمل حمله

ی مخرب که شود. عالوه بر این، شخص یا برنامهنامیده می "تهدید"هایی، یک به چنین دارایییا غیرمستقیم 

شوند. مهاجمان مخرب و برافزار شود، به عنوان منبع تهدیدات در نظر گرفته میچنین اعمالی را مرتکب می

ها، ر اینجا از داراییی بین تعاریف مطرح شده دمنابع تهدیدات هستند، اما خودِ تهدیدات نیستند. رابطه

 اند. آورده شده 2-3ها و خسارت در شکل پذیریتهدیداتف منابع تهدیدات، آسیب

                                                 
1 Inter-application  

2 Legitimate  
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 پذیری، و خسارتی بین دارایی، تهدیدف منبع تهدید، آسیبرابطه -2-3شکل 

بعد، به دهد. از این به کند را نشان میی اندروید در آن کار مییک محیط معمول که یک برنامه 3-3شکل 

ها مواجه است، با استفاده ی اندرویدی با آنمنظور گسترش توصیفات مرتبط با نوع تهدیداتی که یک برنامه

 آموزیم چگونه این تصویر را ببینیم.از این تصویر به عنوان یک پایه، ابتدا می

 
 کندی اندرویدی در آن کار میمحیط معمول که یک برنامه -3-3شکل 

دهد. گوشی هوشمند و سرور شکل باال گوشی هوشمند را در سمت چپ و سرور را در سمت راست نشان می

کنند. اگرچه چندین برنامه درون گوشی هوشمند با هم ارتباط برقرار می 3G/4G/Wi-Fiاز طریق اینترنت 

های صیف کند. برنامهوجود دارد، تنها یک برنامه در شکل نشان داده شده است تا تهدیدات را به وضوح تو

کنند، اما خدمات وب مبتنی بر سرور مبتنی بر گوشی هوشمند به طور عمده اطالعات کاربر را مدیریت می

نمایند. در نتیجه، تغییری در اهمین امنیت سرور اطالعات تمام کاربرانشان را به صورت جمعی مدیریت می

 شود.ند محسوب میی این مستدهد و امنیت سرور خارج از محدودهرخ نمی

 شود.استفاده می 4-3های اندرویدی وجود دارد، از شکل برای توصیف نوع تهدیداتی که برای برنامه
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 کندشخص ثالث مخرب مبتنی بر شبکه به یک برنامه حمله می -4-3شکل 

 شخص ثالث مبتنی بر شبکه 1.2.1.3

های کند، بنابراین داراییمی به طور کلی، یک گوشی هوشمند اطالعات کاربر را روی یک سرور مدیریت

نشان  4-3یابند.  همانگونه که در شکل کنند، انتقال میها را به هم متصل میهایی که آناطالعاتی بین شبکه

ممکن است طی این ارتباط به هر اطالعاتی دسترسی بر شبکه  یشخص ثالث مخرب مبتنداده شده است، یک 

ها(. مهاجم مخرب در میانه )مرد میانی داده 1ت داشته باشد )دستکاری(، یا سعی در تغییر اطالعاsniffیابد )

تواند وانمود کند سرور واقعی است و برنامه را فریب دهد. بدیهی است که اشخاص ثالث ( نیز می2MITMیا 

 مخرب مبتنی بر شبکه معموالً سعی در حمله به سرور نیز خواهند داشت.

 ط کاربرتهدید به دلیل بدافزار نصب شده توس 2.2.1.3

 
 کندبدافزار نصب شده توسط کاربر به یک برنامه حمله می -5-3شکل 

                                                 
1 Manipulation 

2 Man in The Middle 



 

 

14 

 

های زیاد از بازار برای بزرگترین نقطه فروش یک گوشی هوشمند، قابلیت آن در به دست آوردن برنامه

های زیاد این است که در ی برنامههای آن است. ناکامی کاربران در توانایی نصب آزادانهگسترش ویژگی

نشان داده شده است، بدافزار  5-3برخی از مواقع به اشتباه بدافزار نصب خواهند کرد. همانگونه که در شکل 

های اطالعاتی پذیری در برنامه سوءاستفاده کند تا به داراییای یا یک آسیبتواند از توابع ارتباطی بین برنامهمی

 یا تابعی دستیابی پیدا کند.

 کندپذیری یک برنامه سوءاستفاده میز آسیبتهدید یک فایل مخرب که ا 3.2.1.3

 
 پذیری در یک برنامه سوءاستفاده کنندهای مخربی که از یک آسیبحمله از فایل -6-3شکل 

ها مانند موسیقی، تصاویر، ویدئوها و مستندات به صورت گسترده در اینترنت موجود انواع مختلفی از فایل

های هوشمند ها روی گویدانلود خواهند کرد تا از آن SD cardهای بسیاری روی هستند و معموالً کاربران فایل

شده در یک ایمیل نیز امری رایج است. این  های پیوست ارسالخود استفاده کنند. عالوه بر این، دانلود فایل

 شوند.ای برای مشاهده یا ویرایش باز میها بعداً با برنامهفایل

تواند از یک فایل کند، مهاجم میها را پردازش میای باشد که این فایلپذیری در تابع برنامهاگر یک آسیب

ارایی اطالعاتی یا تابعی برنامه استفاده کند. مخرب برای سوءاستفاده از آن و به دست آوردن دسترسی به د

ی پیچیده مجود هستند. ها اغلب در پردازش یک فرمت فایل با ساختمان دادهپذیریبه طور مشخص، آسیب

 تواند هنگام سوءاستفاده از یک برنامه به این شیوه، اهداف بسیاری را برآورده سازد.مهاجم می

پذیر ی آسیبشده است، یک فایل حمله تا زمانی که توسط یک برنامه نشان داده 6-3همانگونه که در شکل 

پذیری برنامه شروع به ایجاد خرابی ماند. به محض اینکه باز شد، با سوءاستفاده از آسیبباز شود، ساکت می

 شود.گفته می "ی منفعلحمله"ی فعال، به این گونه خواهد کرد. در مقایسه با یک حمله
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 یک کاربر مخرب گوشی هوشمند  تهدیداتی از سوی 4.2.1.3

 
 حمالتی از یک کاربر گوشی هوشمند مخرب -7-3شکل 

هایی که به توسعه و تجزیه و تحلیل ی برنامه برای گوشی هوشمند اندرویدی، محیط و ویژگیبا توجه به توسعه

هایی که فراهم شده کنند، به صورت آشکار برای کاربر عمومی فراهم هستند. بین ویژگییک برنامه کمک می

قرار گیرد. این ویژگی به کاربر  تواند توسط هرکسی مورد دسترسیمی ADBاست، ویژگی مفید دیباگ کردن 

 دهد تا به سادگی تجزیه و تحلیل سیستم عامل یا برنامه را انجام دهد.گوشی هوشمند اندرویدی اجازه می

تواند یک برنامه را با سوءاستفاده از ویژگی ، یک کاربر گوشی هوشمند با نیت مخربانه می7-3با توجه به شکل 

ای برنامه دسترسی یابد. های اطالعاتی یا دادهنماید و سعی کند به داراییتجزیه و تحلیل  ADBدیباگ کردن 

کند؛ اما اگر دارایی متعلق به شخص اگر دارایی واقعی موجود در برنامه متعلق به کاربر باشد، مشکلی ایجاد نمی

شد. بنابراین، الزم  ی برنامه، آنگاه این امر موجب نگرانی خواهددهندهدیگری به جز کاربر باشد، مانند توسعه

های درون یک برنامه را تواند به صورت مخربانه داراییاست آگاه باشیم که کاربر قانونی گوشی هوشمند، می

 هدف قرار دهد.
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 تهدیداتی از سوی شخص ثالث در نزدیکی گوشی هوشمند  5.2.1.3

 

 حمالتی از سوی یک شخص ثالث مخرب در نزدیکی یک گوشی هوشمند -8-3شکل 

مانند  1ی نزدیکحوزهارتباطات  هاییزمانواع مکان یداراهای هوشمند ه شدن با اینکه اغلب گوشیبرای مواج

NFC بلوتوث و ،Wi-Fi توانند از سوی یک مهاجم مخرب که از هستند، نباید فراموش کنیم که حمالت می

دست  بهکردن  نگاهتواند با لحاظ فیزیکی در نزدیکی یک گوشی هوشمند است، رخ دهند. یک مهاجم می

نشان داده شده است،  8-3به آن دست یابد؛ یا همانگونه ک در شکل  2رمز عبور کردن یپشخص هنگام تا

تر باشد و به عملکرد بلوتوث یک برنامه از راه دور حمله کند. همچنین این تهدید تواند پیچیدهیک مهاجم نی

ها یا حتی تخریب گوشی وجود دارد که یک شخص مخرب بتواند گوشی هوشمند را بدزد و ریسک نشت داده

ها دهندگان این ریسکرا ایجاد کند و منجر به از دست رفتن اطالعات حیاتی شود. الزم است توسعه هوشمند

 ی طراحی در نظر بگیرند.را نیز در مرحله

 ای از تهدیدات خالصه 6.2.1.3

های دهد. گوشیهای قبل را نشان میای از انواع اصلی تهدیدات توصیف شده در بخشخالصه 9-3شکل 

جمع  یقاز طرها نیست. اند و این شکل شامل تمام آنای از تهدیدات احاطه شدهستردههوشمند توسط طیف گ

ی اندرویدی را ، الزم است آگاهی مرتبط با تهدیدات مختلفی را که یک برنامهما یاطالعات روزانه یآور

وارد زیر توسط ها آگاه باشیم. منویسی امن نسبت به آناند گسترش دهیم و طی طراحی و برنامهاحاطه کرده

                                                 
1 Near-feild 
2 Shoulder surf a password  
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JSSEC
های هوشمند اند و حاوی اطالعات ارزشمند دیگری در مورد تهدیدات امنیت گوشیگردآوری شده 1

 هستند.

 

 های گوشی هوشمندای از حمالت مختلف روی برنامهخالصه -9-3شکل 

 هاهای هوشمند و تبلتکتاب راهنمای امنیت برای استفاده از گوشی •

http://www.jssec.org/dl/guidelines_v2.pdf [Version 2](Japanese)  

http://www.jssec.org/dl/Guidebook2012Enew_v1.0.pdf [Version 1] (English) 

 های هوشمندسازی برای امنیت شبکه گوشیکتاب راهنمای پیاده •

http://www.jssec.org/dl/NetworkSecurityGuide1.pdf (Japanese) 

 ی بتا(های هوشمند )نسخهابر برای اهداف تجاری گوشی کتاب راهنمای استفاده از •

http://www.jssec.org/dl/cloudguide2012_beta.pdf (Japanese) 

 (1)نسخه  MDMسازی/ عملکرد کتاب راهنما برای بازبینی پیاده •

http://www.jssec.org/dl/MDMGuideV1.pdf (Japanese) 

 حفاظتیمبندی دارایی و اقدامات متقابل دسته 

های هوشمند اندرویدی توسط طیفی از تهدیدات احاطه های پیشین بررسی شد، گوشیهمانگونه که در بخش

گیر بودن توسعه و نیز تواند به دلیل وقتاز چنین تهدیداتی، می برنامه یکدر  ییحفاظت از هر دارااند. مشده

های اندرویدی باید اقدامات متقابل ن برنامهدهندگاهای فنی بسیار دشوار باشد. در نتیجه، توسعهمحدودیت

دهد، بررسی کنند. دهنده تشخیص میهایشان و بر اساس سطح اولویتی که توسعهپذیر را برای داراییامکان

                                                 
1 Japan's Smartphone Security Association  



 

 

18 

 

شود و سطح مورد پذیرش آسیب بنابراین یک امر ذهنی بر مبنای اینکه اهمیت یک دارایی چگونه دیده می

 تواند باشد، است.چقدر می

کنیم بندی میها را دستهگیری در مورد اقدامات متقابل حفاظتی برای هر دارایی، آنه منظور کمک به تصمیمب

شود. این امر با بررسی مبنای قانونی، بستگی به سطح و سطح اقدامات متقابل حفاظتی برای هر گروه تصریح می

دهنده )یا سازمان( به دست احتماعی توسعه اهمیت مرتبط با اثر هرگونه آسیبی که بتواند رخ دهد و مسئولیت

 آید. می

اند. آورده شده 5-3ستند، در جدول بندی دارایی و سطوح اقدام متقابل محافظتی قابل اتخاذ در این مطبقه

 ی این مستند قرار دارد.الزم به ذکر است که قسمت نارنجی رنگ جدول، در حوزه

 م متقابل محافظتیبندی دارایی و سطوح اقداطبقه -5-3ل جدو

Asset 

Classification 
Asset Level Level of Protective Counter-Measures 

 High   

 The amount of damage the asset 

causes is fatal and catastrophic to the 

organization or an individual's activity. 

i.e.) When an asset at this level is 

damaged, the organization will not be 

able to continue its business.   

• Provide protection against sophisticated 

attacks that break through the Android 

OS security model and prevent root 

privilege compromises and attacks that 

alter the dex portion of an APK.  

• Ensure security takes priority over 

other elements such as user experience, 

etc.   

 Medium   

 The amount of damage the asset 

causes has a substantial impact the 

organization or an individual's activity. 

i.e.) When an asset at this level is 

damaged, the organization's profit 

level deteriorates, adversely affecting 

its business.   

• Utilize the Android OS security model. 

It will provide protection covered under 

its scope.  

• Ensure security takes priority over 

other elements such as user experience, 

etc.   

 Low   

 The amount of damage the asset 

causes has a limited impact on the 

organization or an individual's activity. 

I.e.) When an asset at this level is 

damaged, the organization's profit 

level will be affected but is able to 

compensate its losses from other 

resources.   

• Utilize the Android OS security model. 

It will provide protection covered under 

its scope.  

• Compare security countermeasures 

with other elements such as user 

experience, etc. At this level, it is 

possible for non-security issues to take 

precedence over security issues.   

بندی دارایی و اقدامات متقابل محافظتی توصیف شده در اینجا، تحت فرض یک دستگاه اندرویدی امن طبقه

اند. عالوه بر این، بر مبنای معیارهای امنیتی اند، ارائه شدهکه امتیازات روت آن مورد سوءاستفاده قرار نگرفته
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ای اقدامات کنند. به طور مشخص، به صورت فرضیههستند که از مدل امنیتی سیستم عامل اندروید استفاده می

متقابل محافظتی را با بهره بردن از مدل امنیت سیستم عامل اندروید تحت فرض یک مدل امنیت سیستم 

اند، بندی شدهیی سطح متوسط طبقههایی که کمتر یا مساوی از داراعامل اندروید در حال کار در برابر دارایی

های سطح باال در برابر حمالتی که به دلیل رخنه کنیم. از سوی دیگر، به ضرورت محافظت از داراییتعبیه می

آیند، اعتقاد داریم. چنین حمالتی شامل سوءاستفاده از در مدل امنیت سیستم عامل اندروید به وجود می

دهند. به منظور کنند یا آن را تغییر میرا تجزیه و تحلیل می APKباینری امتیازات روت و حمالتی هستند که 

ها، الزم است اقدامات متقابل تدافعی پیچیده در برابر تهدیدات از طریق ترکیب محافظت از این نوع دارایی

ند که افزاری، طراحی شوافزاری و پشتیبانی نرم، پشتیبانی سخت1سازیچندین روش مانند رمزنگاری، مبهم

 ی مباحث این مستند نیست.این امر ادر حوزه

 اطالعات حساس 

شود. در این مستند استفاده می "اطالعات حساس"از این پس، به جای عبارت دارایی اطالعاتی، از عبارت 

همانگونه که پیش از این اشاره شد، باید سطح دارایی و سطح اقدامات متقابل محافظتی را برای هر دارایی 

 کند، تعیین کنیم.اطالعاتی که برنامه آن را مدیریت می

 های ورودیمدیریت با دقت و ایمن داده 

هایی که به ترین و موثرترین روش کدنویسی امن است. الزم است تمام دادههای ورودی سادهتائید اعتبار داده

ه صورت مناسب تائید اعتبار شوند، بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط یک منبع خارجی به برنامه وارد می

 Activityای از یک های ورودی، در ادامه نمونههای تائید اعتبار دادهشوند. به منظور نشان دادن بهترین روش

 کند، آورده شده است.دریافت می Intentها را از مورد استفاده در یک برنامه که داده

فت کند که توسط یک مهاجم دستکاری شده باشد، دریا Intentای از یک داده Activityاین امر که یک 

تواند منجر نویس انتظار ندارد، مهاجم میپذیر است. با ارسال داده با یک فرمت یا یک مقداری که برنامهامکان

ی امنیتی شود. نباید فراموش کنیم که یک کاربر برنامه شود که منجر به نوعی واقعه اشکال در عملکردبه یک 

 یک مهاجم شود. تواندنیز می

Intent ها توسطaction ،data  وextras ای که های دادهشوند، و ما باید هنگام پذیرفتن تمام شکلپیکربندی می

                                                 
1 Obfuscation 



 

 

20 

 

هایی توانند توسط یک مهاجم کنترل شوند، مراقب باشیم و همواره باید موارد زیر را در هر کدی که دادهمی

 ند، تائید اعتبار نماییم.کاز یک منبع غیر قابل اعتماد را مدیریت می

ی مورد نویس است مطابقت دارد و مقدار بین حوزهی دریافتی با فرمتی که مورد انتظار برنامهآیا داده (1)

 انتظار قرار ارد؟

تواندی تضمین کنید که کدی که آن داده را آیا اگر فرمت و مقدار مورد انتظار را دریافت نمودید، می (2)

 ؟نخواهد داشت یانتظرهم یررفتار غکند، مدیریت می

شده به تعیین URLی وب راه دور در یک از یک صفحه HTMLای است که در آن ی سادهمثال بعدی، نمونه

 شود. با این حال، یک باگ وجود دارد.نمایش داده می TextViewآید و کد در دست می

Sample Code that Displays HTML of a Remote Web page in TextView 
TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.textview); 
InputStreamReader isr = null; 
char[] text = new char[1024]; 
int read; 
try { 
String urlstr = getIntent().getStringExtra("WEBPAGE_URL"); 
URL url = new URL(urlstr); 
isr = new InputStreamReader(url.openConnection().getInputStream()); 
while ((read=isr.read(text)) != -1) { 
tv.append(new String(text, 0, read)); 
} 
} catch (MalformedURLException e) { ... 

توسط  MalformedURLExceptionکه از طریق رخ ندادن  "صحیح است urlstr ،URL"(، 1از منظر مورد )

جدید، احراز اصالت شده است. با این وجود، این امر کافی نیست. عالوه بر این، هنگامی که یک  ()URLیک 

URL  به فرمت"file://..."  توسطurlstr شود و به شود، فایل مربوط به سیستم فایل داخلی باز میتعیین می

سازد، زیرا ( را برآورده نمی2شود. این امر نقطه نظر مورد )باز می  TextViewی وب راه دور، در جای صفحه

 کند.نویس را تضمین نمیرفتار مورد انتظار برنامه

ی ورودی (، داده1دهد. از منظر مورد )های امنیتی را نشان میمثال بعدی یک بازبینی برای برطرف کردن باگ

شود. تائید اعتبار می "است httpsیا  httpقانونی و پروتکل محدود به  URLیک  urlstr"با بررسی کردن اینکه 

از طریق   Internet-routed InputStream(، حصول یک2در نتیجه، جتی از منظر مورد )

url.openConnection().getInputStream() .تضمین شده است 

شود و یک روش کدنویسی امن اساسی گفته می "تائید اعتبار ورودی"های ورودی، به تائید اعتبار امنیت داده

( مورد توجه قرار 1) یدگاهاست که د یاغلب مواردت. با حدس زدن از روی عبارت تائید اعتبار ورودی، اس
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شود . مهم است به یاد داشته باشیم که هنگامی که داده وارد برنامه میشودی( فراموش م2) یدگاهاما د یرد،گیم

شود. کند مشکل ساز میدرست استفاده میای ناشود، بلکه زمانی که برنامه از داده به شیوهآسیب وارد نمی

 های زیر مراجعه کنید.URLبرای اطالعات بیشتر به 

Revised sample code that displays HTML of Internet-based Web page in TextView 
TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.textview); 
InputStreamReader isr = null; 
char[] text = new char[1024]; 
int read; 
try { 
String urlstr = getIntent().getStringExtra("WEBPAGE_URL"); 
URL url = new URL(urlstr); 
String prot = url.getProtocol(); 
if (!"http".equals(prot) && !"https".equals(prot)) { 
throw new MalformedURLException("invalid protocol"); 
} 
isr = new InputStreamReader(url.openConnection().getInputStream()); 
while ((read=isr.read(text)) != -1) { 
tv.append(new String(text, 0, read)); 
} 
} catch (MalformedURLException e) { ... 

• The CERT Oracle Secure Coding Standard for Java 

https://www.securecoding.cert.org/confluence/x/Ux (English) 

• Application of CERT Oracle Secure Coding Standard for Android Application Development  

https://www.securecoding.cert.org/confluence/x/C4AiBw (English) 
• Rules Applicable Only to the Android Platform (DRD) 

https://www.securecoding.cert.org/confluence/x/H4ClBg (English) 

• IPA "Secure Programming Course" 

http://www.ipa.go.jp/security/awareness/vendor/programmingv2/clanguage.html (Japanese) 
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 استفاده از فناوری به صورت امن فصل چهارم:
های خاصی مانند در اندروید، مسائل مربط با امنیت بسیار زیادی وجود دارند که تنها متعلق به فناوری

Activity ها وSQLite دهنده هنگام طراحی و کدنویسی دانش کافی در مورد هر یک هستند. اگر یک توسعه

ای به وجود آیند. ی غیرمنتظرههاپذیریاز مسائل امنیتی مرتبط با هر فناوری نداشته باشد، ممکن است آسیب

های ها هنگام استفاده از مولفهدهندگان نیاز به دانستن آندر این فصل به توصیف سناریوهای مختلفی که توسعه

 ها خواهند داشت، پرداخته خواهد شد.ی آنبرنامه

 هاActivityساخت/استفاده از  

 کد نمونه 

شود، استفاده می Activityها، بسته به اینکه چگونه از آن Activityها و اقدامات متقابل استفاده از ریسک

بندی گیرند، طبقهبر مبنای اینکه چگونه مورد استفاده قرار می Activityنوع  4متفاوت هستند. در این بخش، 

ایجاد را قرار است  Activityتوانید بفهمید که کدام نوع می 1-4اند. با استفاده از چارت زیر در شکل شده

گیرد متفاوت هستند، چگونه مورد استفاده قرار می Activityکنید. چون تجربیات کدنویسی امن بسته به اینکه 

 پردازیم.نیز می Activityسازی به توصیفاتی در مورد پیاده

 Activityتعریف انواع  -1-4 جدول

 Type    Definition   

 Private Activity   
 An activity that cannot be launched by another application, and 

therefore is the safest activity   

 Public Activity   
 An activity that is supposed to be used by an unspecified large number 

of applications.   

 Partner Activity   
 An activity that can only be used by specific applications made by a 

trusted partner company.   
 In-house Activity    An activity that can only be used by other in-house applications.   
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 1-4 شکل

 های خصوصیActivityساخت/استفاده از   1.1.1.4

Activity ،های خصوصیActivityهای دیگر اجرا شوند و از این رو توانند توسط برنامههایی هستند که نمی

 شوند.محسوب می Activityترین نوع امن

خصوصی(، تا زمانی که از  Activityشوند )هایی که فقط درون برنامه استفاده میActivityهنگام استفاده از 

Intentی دیگری د نگران ارسال تصادفی آن به هر برنامهکنید، مجبور نیستیهای صریح برای کالس استفاده می

که برای شروع یک  Intentی ثالث بتواند یک باشید. با این وجود، این ریسک وجود دارد که یک برنامه

Activity شود را بخواند. بنابراین ضروری است که اطمینان یابید در صورتی که اطالعات حساس استفاده می

گذارید، اقدامات متقابلی برای مطمئن شدن می Activityاستفاده برای شروع یک مورد  Intentرا درون یک 

 از اینکه نتواند توسط یک شخص ثالث مخرب خوانده شود، داشته باشید.  

 خصوصی ساخته شود، در زیر آورده شده است. Activityنمونه کد برای اینکه چگونه یک 

 (:Activityنکات )ساخت یک 

1. taskAffinity شخص نکنید.را م 

2. launchMode .را مشخص نکنید 

 قرار دهید. falseرا به صورت صریح  1مقدار صفت ارسال شده .3

                                                 
1 Exported attribute 
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4. Intent  دریافتی به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگرIntent .از همان برنامه ارسال شده باشد 

 شود.همان برنامه انجام میتوانند ارسال شوند، زیرا ارسال و دریافت تماماً درون اطالعات حساس می .5

 AndroidManifest.xml ،falseرا در  Activityاز  "exported"، صفت Activityبه منظور خصوصی کردن 

 کنید.

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.privateactivity" > 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
         
        <!-- Private activity --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Do not specify taskAffinity --> 
        <!-- *** POINT 2 *** Do not specify launchMode --> 
        <!-- *** POINT 3 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
        <activity 
            android:name=".PrivateActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="false" /> 
         
        <!-- Public activity launched by launcher --> 
        <activity 
            android:name=".PrivateUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 

PrivateActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.privateactivity; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PrivateActivity extends Activity { 
  
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.private_activity); 
 
        // *** POINT 4 *** Handle the received Intent carefully and securely, even though the Intent 
was sent from the same application. 
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        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = getIntent().getStringExtra("PARAM"); 
     Toast.makeText(this, String.format("Received param: \"%s\"", param), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } 
 
 public void onReturnResultClick(View view) { 
   
  // *** POINT 5 *** Sensitive information can be sent since it is sending and 
receiving all within the same application. 
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.putExtra("RESULT", "Sensitive Info"); 
  setResult(RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
} 

 خصوصی نشان داده شده است. Activityی استفاده از در ادامه، نمونه کد برای نحوه

 (:Activityنکته )استفاده از یک 

 ، مقدار ندهید.Activityها به منظور آغاز یک Intentرا برای  FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKپرچم  .6

 های صریح با کالس مشخص شده برای فراخوانی در همان برنامه استفاده کنید.Intentاز  .7

برنامه  مقصد در همان Activityارسال شوند، زیرا  ()putExtraتوانند تنها توسط اطالعات حساس می .8

 است.

 Activityها از یک ی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر دادههای نتیجهداده .9

 درون همان برنامه بیایند.

PrivateUserActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.privateactivity; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PrivateUserActivity extends Activity { 
 
    private static final int REQUEST_CODE = 1; 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.user_activity); 
    } 
     
    public void onUseActivityClick(View view) { 
      
     // *** POINT 6 *** Do not set the FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK flag for intents to start an 
activity. 
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     // *** POINT 7 *** Use the explicit Intents with the class specified to call an activity in 
the same application. 
        Intent intent = new Intent(this, PrivateActivity.class); 
         
  // *** POINT 8 *** Sensitive information can be sent only by putExtra() since the 
destination activity is in the same application.  
        intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info"); 
         
        startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 
    } 
 
    @Override 
    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
 
        if (resultCode != RESULT_OK) return; 
         
  switch (requestCode) { 
  case REQUEST_CODE: 
   String result = data.getStringExtra("RESULT"); 
    
         // *** POINT 9 *** Handle the received data carefully and securely, 
   // even though the data comes from an activity within the same application. 
         // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
         Toast.makeText(this, String.format("Received result: \"%s\"", result), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   break; 
  } 
 } 
} 

 های عمومیActivityساخت/استفاده از  2.1.1.4

Activity ،های عمومیActivityهای نامشخص استفاده هایی هستند که قرار است توسط تعداد زیادی از برنامه

های ارسالی از بدافزار را دریافت نمایند. Intentهای عمومی ممکن است Activityشوند. الزم است بدانیم که 

هایی را Intent تواندهای عمومی، الزم است بدانیم که بدافزار نیز میActivityعالوه بر این، هنگام استفاده از 

 شوند را دریافت کند یا بخواند.ها ارسال میکه به آن

 های عمومی در ادامه آورده شده است.Activityنمونه کد ساخت یک 

 (:Activityنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. trueبه صورت صریح صفت اراسل شده را  .1

2. Intent .دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید 

 برگرداندن نتیجه شامل اطالعات حساس نباشد. .3

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.publicactivity" > 
 
    <application 
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        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
         
        <!-- Public Activity --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <activity 
            android:name=".PublicActivity" 
            android:label="@string/app_name"  
            android:exported="true"> 
             
            <!-- Define intent filter to receive an implicit intent for a specified action --> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="org.jssec.android.activity.MY_ACTION" /> 
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 
PublicActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.publicactivity; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PublicActivity extends Activity { 
 
 @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
         
        // *** POINT 2 *** Handle the received intent carefully and securely. 
        // Since this is a public activity, it is possible that the sending application may be 
malware. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = getIntent().getStringExtra("PARAM"); 
     Toast.makeText(this, String.format("Received param: \"%s\"", param), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } 
 
 public void onReturnResultClick(View view) { 
   
  // *** POINT 3 *** When returning a result, do not include sensitive information. 
  // Since this is a public activity, it is possible that the receiving application 
may be malware. 
  // If there is no problem if the data gets received by malware, then it can be 
returned as a result.  
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.putExtra("RESULT", "Not Sensitive Info"); 
  setResult(RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
} 
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 .آورده شده است کاربر عمومی در قسمت Activity کد مونهن نجایا درسپس، 

 (:Activityنکات )استفاده از یک 

 اطالعات حساس را نفرستید. .4

 مدیریت نمایید.ها را به دقت و به صورت امن هنگام دریافت یک نتیجه، داده .5

PublicUserActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.publicuser; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PublicUserActivity extends Activity { 
 
    private static final int REQUEST_CODE = 1; 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
    } 
     
    public void onUseActivityClick(View view) { 
      
     try { 
      // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
         Intent intent = new Intent("org.jssec.android.activity.MY_ACTION"); 
         intent.putExtra("PARAM", "Not Sensitive Info"); 
         startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 
     } catch (ActivityNotFoundException e) { 
         Toast.makeText(this, "Target activity not found.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
     } 
    } 
 
    @Override 
    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        if (resultCode != RESULT_OK) return; 
  switch (requestCode) { 
  case REQUEST_CODE: 
   String result = data.getStringExtra("RESULT"); 
         Toast.makeText(this, String.format("Received result: \"%s\"", result), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   break; 
  } 
 } 
} 
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 های شریکActivityساخت/استفاده از  3.1.1.4

Activity ،های شریکActivityهای مشخصی مورد استفاده قرار توانند توسط برنامههایی هستند که تنها می

خواهند به صورت امن در اطالعات و توابع شریک شوند، استفاده ر که میهای همکاگیرند و بین شرکت

 شوند.می

را بخواند. از این  Activityمورد استفاده برای آغاز  Intentاین ریسک وجود دارد که یک شخص ثالث بتواند 

مورد استفاده برای آغاز یک  Intentرو، الزم است تا اطمینان حاصل شود که اگر اطالعات حساس درون یک 

Activity تواند آن را بخواند، دهید، اقدامات متقابل برای مطمئن شدن از اینکه یک شخص ثالث نمیقرار می

 انجام شوند.

 شریک در ادامه آورده شده است. Activityنمونه کد برای ساحت یک 

 (:Activityنکات )ساخت یک 

1. taskAffinity .را مشخص نکنید 

2. launchMode .را مشخص نکنید 

3. Intent-filter  را تعریف نکنید و مقدار صفت ارسال شده را به صورت صریحtrue .قرار دهید 

 شده بررسی کنید. کننده را از طریق یک لیست سفید از پیش تعریفی درخواستگواهی برنامه .4

5. Intent  دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگرIntent ی شریک از سوی یک برنامه

 ارسال شده باشد.

 ی شریک داده شده باشد.ها برای یک برنامهی فاش کردن آنتنها اطالعاتی را برگردانید که اجازه .6

ی درخواست تائید برنامه -2-3-1-4"ی تائید یک برنامه توسط لیست سفید، به بخش برای درک نحوه

ی مقصد که در لیست سفید قرار دارد، به بخش گواهی یک برنامه hashر ی تائید مقداو نیز برای نحوه "کننده

 مراجعه کنید. "گواهی یک برنامه hashچگونگی تائید مقدار  -5-2-1-3"

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.partneractivity" > 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
         
        <!-- Partner activity --> 
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        <!-- *** POINT 1 *** Do not specify taskAffinity --> 
        <!-- *** POINT 2 *** Do not specify launchMode --> 
        <!-- *** POINT 3 *** Do not define the intent filter and explicitly set the exported 
attribute to true --> 
        <activity 
            android:name=".PartnerActivity" 
            android:exported="true" /> 
         
    </application> 
</manifest> 

 

PartnerActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.partneractivity; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PartnerActivity extends Activity { 
  
 // *** POINT 4 *** Verify the requesting application's certificate through a predefined 
whitelist. 
 private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
 private static void buildWhitelists(Context context) { 
  boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
  sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 
   
  // Register certificate hash value of partner application 
org.jssec.android.activity.partneruser. 
  sWhitelists.add("org.jssec.android.activity.partneruser", isdebug ? 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
       "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
    // Certificate hash value of "partner key" in the keystore. 
       "1F039BB5 7861C27A 3916C778 8E78CE00 690B3974 3EB8259F E2627B8D 4C0EC35A"); 
   
  // Register the other partner applications in the same way. 
 } 
 private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
  if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
  return sWhitelists.test(context, pkgname); 
 } 
     
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
          
     // *** POINT 4 *** Verify the requesting application's certificate through a predefined 
whitelist. 
        if (!checkPartner(this, getCallingActivity().getPackageName())) { 
         Toast.makeText(this, 
           "Requesting application is not a partner application.", 
           Toast.LENGTH_LONG).show(); 
         finish(); 
         return; 
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        } 
         
        // *** POINT 5 *** Handle the received intent carefully and securely, even though the intent 
was sent from a partner application. 
        // Omitted, since this is a sample. Refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        Toast.makeText(this, "Accessed by Partner App", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    } 
     
 public void onReturnResultClick(View view) { 
 
  // *** POINT 6 *** Only return Information that is granted to be disclosed to a 
partner application. 
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.putExtra("RESULT", "Information for partner applications"); 
  setResult(RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
} 

 
PkgCertWhitelists.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
import android.content.Context; 
 
public class PkgCertWhitelists { 
 private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 
  
 public boolean add(String pkgname, String sha256) { 
  if (pkgname == null) return false; 
  if (sha256 == null) return false; 
   
  sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
  if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
  sha256 = sha256.toUpperCase(); 
  if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non 
hex char 
   
  mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
  return true; 
 } 
  
 public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 
  // Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
  String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 
   
  // Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
  return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 
 } 
} 

 

PkgCert.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
 
import android.content.Context; 
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import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
 
public class PkgCert { 
 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 شریکی توصیف شده است. Activityی استفاده از نمونه کد برای نحوه

 (:Activityنکات )استفاده از یک 

 ی هدف در یک لیست سفید ثبت شده است یا خیر.تائید کنید که آیا گواهی برنامه .7

کند، مقداردهی را آغاز می Activityی که یک Intentرا برای  FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKپرچم  .8

 نکنید.

ی شریک تنها با استفاده از ها برای یک برنامهی فاش کردن آنتنها اطالعاتی را ارسال کنید که اجازه .9
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putExtra() .داده شده باشد 

 شریک استفاده کنید. Activityصریح برای فراخوانی یک  Intentاز  .10

 شریک استفاده نمایید. Activityبرای فراخوانی یک  ()startActivityForResultاز  .11

ی های از یک برنامهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر دادههای نتیجهداده .12

 شریک آمده باشند.

ی درخواست تائید برنامه -2-3-1-4"ی تائید یک برنامه توسط لیست سفید، به بخش برای درک نحوه

ی مقصد که در لیست سفید قرار دارد، به بخش گواهی یک برنامه hashی تائید مقدار و نیز برای نحوه "کننده

 مراجعه کنید. "گواهی یک برنامه hashچگونگی تائید مقدار  -5-2-1-3"

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.partneruser" > 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
         
        <activity 
            android:name="org.jssec.android.activity.partneruser.PartnerUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 

PartnerUserActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.partneruser; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PartnerUserActivity extends Activity { 
 
 // *** POINT 7 *** Verify if the certificate of a target application has been registered in 
a white list. 
 private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
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 private static void buildWhitelists(Context context) { 
  boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
  sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 
   
  // Register the certificate hash value of partner application 
org.jssec.android.activity.partneractivity. 
  sWhitelists.add("org.jssec.android.activity.partneractivity", isdebug ? 
    // The certificate hash value of "androiddebugkey" is in 
debug.keystore. 
       "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
       // The certificate hash value of "my company key" is in the keystore. 
       "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 42E142CA"); 
   
  // Register the other partner applications in the same way. 
 } 
 private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
  if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
  return sWhitelists.test(context, pkgname); 
 } 
  
    private static final int REQUEST_CODE = 1; 
 
    // Information related the target partner activity 
    private static final String TARGET_PACKAGE =  "org.jssec.android.activity.partneractivity"; 
    private static final String TARGET_ACTIVITY = 
"org.jssec.android.activity.partneractivity.PartnerActivity"; 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
    } 
     
    public void onUseActivityClick(View view) { 
 
     // *** POINT 7 *** Verify if the certificate of the target application has been registered 
in the own white list. 
     if (!checkPartner(this, TARGET_PACKAGE)) { 
         Toast.makeText(this, "Target application is not a partner application.", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        } 
         
        try { 
         // *** POINT 8 *** Do not set the FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK flag for the intent that 
start an activity. 
         Intent intent = new Intent(); 
          
         // *** POINT 9 *** Only send information that is granted to be disclosed to a Partner 
Activity only by putExtra(). 
         intent.putExtra("PARAM", "Info for Partner Apps"); 
          
         // *** POINT 10 *** Use explicit intent to call a Partner Activity. 
         intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_ACTIVITY); 
          
         // *** POINT 11 *** Use startActivityForResult() to call a Partner Activity. 
         startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 
        } 
        catch (ActivityNotFoundException e) { 
         Toast.makeText(this, "Target activity not found.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
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    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
 
        if (resultCode != RESULT_OK) return; 
         
  switch (requestCode) { 
  case REQUEST_CODE: 
   String result = data.getStringExtra("RESULT"); 
    
   // *** POINT 12 *** Handle the received data carefully and securely, 
   // even though the data comes from a partner application. 
   // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
         Toast.makeText(this, 
           String.format("Received result: \"%s\"", result), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   break; 
  } 
    } 
} 

 
PkgCertWhitelists.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
import android.content.Context; 
 
public class PkgCertWhitelists { 
 private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 
  
 public boolean add(String pkgname, String sha256) { 
  if (pkgname == null) return false; 
  if (sha256 == null) return false; 
   
  sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
  if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
  sha256 = sha256.toUpperCase(); 
  if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non 
hex char 
   
  mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
  return true; 
 } 
  
 public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 
  // Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
  String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 
   
  // Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
  return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 
 } 
} 

 
PkgCert.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
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import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
 
public class PkgCert { 
 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 های داخلیActivityساخت/استفاده از  4.1.1.4

Activity1های داخلی ،Activityهای های دیگری به جز برنامهها توسط برنامههایی هستند که استفاده از آن

خواهند به صورت امن اند و میهایی که به صورت داخلی توسعه داده شدهداخلی ممنوع است و در برنامه

 شوند.عات و وظایف را به اشتراک گذارند، استفاده میاطال

استفاده  Activityی که برای آغاز کردن Intentی ثالث بتواند یک این ریسک وجود دارد که یک برنامه

                                                 
1 In-house 
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 Intentشود را بخواند. از این رو، الزم است اطمینان حاصل شود که اگر اطالعات حساس را درون یک می

دهید، اقدامات متقابلی برای حصول اطمینان از اینکه نتواند قرار می Activityز نمودن مورد استفاده برای آغا

 توسط یک شخص ثالث مخرب خواند شود، انجام دهید.

 داخلی در ادامه نشان داده شده است. Activityنمونه کد برای ساختن یک 

 (:Activityنکات )ساخت یک 

 تعریف کنید. 1امضاء داخلی یک مجوز .1

2. taskAffinity .را مشخص نکنید 

3. launchMode .را مشخص نکنید 

 .2امضاء داخلی را درخواست کنید مجوز .4

5. Intent-filter  را تعریف نکنید و مقدار صفت ارسال شده را به صورت صریحtrue .قرار دهید 

 ی داخلی تعریف شده باشد.امضاء داخلی توسط یک برنامه مجوزبررسی کنید که  .6

7. Intent را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر  دریافتیIntent ی داخلی باشد.از یک برنامه 

 ی درخواست کننده داخلی است.توانند برگردانده شوند، زیرا برنامهاطالعات حساس می .8

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  .9

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.inhouseactivity" > 
    <!-- *** POINT 1 *** Define an in-house signature permission --> 
    <permission 
        android:name="org.jssec.android.activity.inhouseactivity.MY_PERMISSION" 
        android:protectionLevel="signature" /> 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
        <!-- In-house Activity --> 
        <!-- *** POINT 2 *** Do not specify taskAffinity --> 
        <!-- *** POINT 3 *** Do not specify launchMode --> 
        <!-- *** POINT 4 *** Require the in-house signature permission  --> 
        <!-- *** POINT 5 *** Do not define the intent filter and explicitly set the exported 
attribute to true --> 
        <activity 
            android:name="org.jssec.android.activity.inhouseactivity.InhouseActivity" 
            android:exported="true" 
            android:permission="org.jssec.android.activity.inhouseactivity.MY_PERMISSION" /> 
    </application> 

                                                 
1 In-house signature permission 

2 Require 
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</manifest> 
InhouseActivity.java 
package org.jssec.android.activity.inhouseactivity; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class InhouseActivity extends Activity { 
    // In-house Signature Permission 
    private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.activity.inhouseactivity.MY_PERMISSION"; 
    // In-house certificate hash value 
    private static String sMyCertHash = null; 
    private static String myCertHash(Context context) { 
        if (sMyCertHash == null) { 
            if (Utils.isDebuggable(context)) { 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
                sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
            } else { 
    // Certificate hash value of "my company key" in the keystore. 
                sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
            } 
        } 
        return sMyCertHash; 
    } 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
 
        // *** POINT 6 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
            Toast.makeText(this, "The in-house signature permission is not declared by in-house 
application.", 
              Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            finish(); 
            return; 
        } 
        // *** POINT 7 *** Handle the received intent carefully and securely, even though the intent 
was sent from an in-house application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        String param = getIntent().getStringExtra("PARAM"); 
        Toast.makeText(this, String.format("Received param: \"%s\"", param), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    } 
 
    public void onReturnResultClick(View view) { 
     // *** POINT 8 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
        Intent intent = new Intent(); 
        intent.putExtra("RESULT", "Sensitive Info"); 
        setResult(RESULT_OK, intent); 
        finish(); 
    } 
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} 

 
SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 
 
public class SigPerm { 
  
 public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
 } 
 
 public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
  if (sigPermName == null) return null; 
  try { 
   // Get the package name of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
   PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PermissionInfo pi; 
   pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
   String pkgname = pi.packageName; 
    
   // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
   if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 
    
   // Return the certificate hash value of the application which declares a 
permission named sigPermName. 
   return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 
    
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
 } 
} 

 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
 
public class PkgCert { 
 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
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PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

ی مقصد، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APK کیهنگام صدور ***  9***نکته 

 امضاء کنید.

 
 .دیمقصد، امضاء کن یدهنده مشابه با برنامهتوسعه دیرا با همان کل APK ،APK کیهنگام صدور  -2-4شکل 

 داخلی در زیرتوصیف شده است. Activityنمونه کد برای استفاده از 

 (:Activityنکات )استفاده از 

 امضاء داخلی استفاده کنید. مجوزخواهید از اعالن کنید کنید که می .10
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 ی داخلی تعریف شده است.امضاء داخلی توسط یک برنامهتائید کنید که مجوز  .11

 ی مقصد با گواهی داخلی امضاء شده است.تائید کنید که برنامه .12

 ی مقصد داخلی است.ارسال شوند، زیرا برنامه ()putExtraاطالعات حساس بتوانند تنها توسط  .13

 داخلی استفاده کنید. Activityهای صریح برای فراخوانی یک Intentاز  .14

 ی داخلی بیایند.های دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت نمایید، حتی اگر از یک برنامهداده .15

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  .16
AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.inhouseuser" > 
 
    <!-- *** POINT 10 *** Declare to use the in-house signature permission --> 
    <uses-permission 
        android:name="org.jssec.android.activity.inhouseactivity.MY_PERMISSION" /> 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
 
        <activity 
            android:name="org.jssec.android.activity.inhouseuser.InhouseUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 
InhouseUserActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.inhouseuser; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class InhouseUserActivity extends Activity { 
 
    // Target Activity information 
    private static final String TARGET_PACKAGE =  "org.jssec.android.activity.inhouseactivity"; 
    private static final String TARGET_ACTIVITY = 
"org.jssec.android.activity.inhouseactivity.InhouseActivity"; 
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    // In-house Signature Permission 
    private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.activity.inhouseactivity.MY_PERMISSION"; 
 
    // In-house certificate hash value 
    private static String sMyCertHash = null; 
    private static String myCertHash(Context context) { 
        if (sMyCertHash == null) { 
            if (Utils.isDebuggable(context)) { 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
                sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
            } else { 
    // Certificate hash value of "my company key" in the keystore. 
                sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
            } 
        } 
        return sMyCertHash; 
    } 
 
    private static final int REQUEST_CODE = 1; 
 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
    } 
 
    public void onUseActivityClick(View view) { 
 
        // *** POINT 11 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
            Toast.makeText(this, "The in-house signature permission is not declared by in-house 
application.", 
              Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        } 
 
        // ** POINT 12 *** Verify that the destination application is signed with the in-house 
certificate. 
        if (!PkgCert.test(this, TARGET_PACKAGE, myCertHash(this))) { 
            Toast.makeText(this, "Target application is not an in-house application.", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        } 
 
        try { 
            Intent intent = new Intent(); 
 
         // *** POINT 13 *** Sensitive information can be sent only by putExtra() since the 
destination application is in-house. 
            intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info"); 
 
            // *** POINT 14 *** Use explicit intents to call an In-house Activity. 
            intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_ACTIVITY); 
            startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 
        } 
        catch (ActivityNotFoundException e) { 
            Toast.makeText(this, "Target activity not found.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 



 

 

43 

 

 
    @Override 
    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
 
        if (resultCode != RESULT_OK) return; 
 
        switch (requestCode) { 
        case REQUEST_CODE: 
            String result = data.getStringExtra("RESULT"); 
 
            // *** POINT 15 *** Handle the received data carefully and securely, 
   // even though the data came from an in-house application. 
   // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
            Toast.makeText(this, String.format("Received result: \"%s\"", result), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            break; 
        } 
    } 
} 

 
SigPerm.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 
 
public class SigPerm { 
  
 public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
 } 
 
 public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
  if (sigPermName == null) return null; 
  try { 
   // Get the package name of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
   PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PermissionInfo pi; 
   pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
   String pkgname = pi.packageName; 
    
   // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
   if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 
    
   // Return the certificate hash value of the application which declares a 
permission named sigPermName. 
   return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 
    
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
 } 
} 

 
PkgCert.java 
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package org.jssec.android.shared; 
 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
 
public class PkgCert { 
 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

ی مقصد، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APK*** هنگام صدور یک  16*** نکته 

 امضاء کنید.
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 .دیمقصد، امضاء کن یدهنده مشابه با برنامهتوسعه دیرا با همان کل APK ،APK کیهنگام صدور  -3-4شکل 

 راهنمای قوانین 

 ، از پیروی از قوانین زیر اطمینان حاصل کنید.Activityبه یک  Intentهنگام ساخت یا ارسال یک 

1. Activity شوند، باید خصوصی باشند )ضروری(میهایی که فقط به صورت داخلی برای برنامه استفاده 

2. taskAffinity )را مشخص نکنید )ضروری 

3. launchMode )را مشخص نکنید )ضروری 

، مقدار Activityها به منظور آغاز یک Intentرا برای  FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKبه پرچم  .4

 ندهید )ضروری(

5. Intentی(های دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضرور 

ی داخلی تعریف شده است، استفاده نمایید امضاء داخلی پس از تائید اینکه توسط یک برنامه مجوزاز  .6

 )ضروری(

 ی مقصد توجه کنید )ضروری(هنگام برگرداندین یک نتیجه، به احتمال نشت اطالعات آن نتیجه از برنامه .7

 استفاده نمایید )ضروری(های صریح Intentشده است از مقصد از پیش تعیین Activityاگر  .8

 درخواستی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری( Activityهای برگشتی از یک داده .9

 ی یک شرکت دیگر مرتبط است، آن را تائید اعتبار کنید )ضروری(مقصد با برنامه Activityاگر  .10

 محافظت، حفاظت شود )ضروری(هنگام فراهم کردن یک دارایی دست دوم، دارایی باید با همان سطح از  .11

 ارسال اطالعات حساس باید تا حد ممکن محدود شود )توصیه( .12
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1.2.1.4 Activity(یباشند )ضرور یخصوص دیبا شوند،یبرنامه استفاده م یبرا یکه فقط به صورت داخل ییها 

Activityشوند، الزم نیست که قادر به دریافت هیچ هایی که فقط در یک برنامه استفاده میIntent ی از

هایی که قرار است خصوصی باشند، Activityکنند که دهندگان اغلب فرض میهای دیگر باشند. توسعهبرنامه

ها  را خصوصی کرد تا جلوی Activityمورد حمله قرار نخواهند گرفت، اما الزم است به صورت صریح این 

 های مخرب گرفته شود.Intentدریافت 

AndroidManifest.xml 
 <!-- Private activity --> 
 <!-- *** POINT 3 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
 <activity 
  android:name=".PrivateActivity" 
  android:label="@string/app_name" 
  android:exported="false" /> 

Intent-filters  نباید برایActivityشوند، مقدار بگیرند. به دلیل ک برنامه استفاده میهایی که فقط در ی

کنند، حتی اگر قصد ارسال کار می Intent-filtersهای اینکه چگونه ، و به دلیل ویژگیIntent-filtersهای ویژگی

Intent  به یکActivity  خصوصی را به صورت داخلی داشته باشید، اگرIntent  را از طریق یکIntent-filter 

دیگر ار آغاز نمایید. لطفاً برای جزئیات بیشتر  Activity، آنگاه ممکن است به صورت غیرعمدی یک بفرستید

 "ها(Activity)برای  1و صفات خروجی filter-Intentتنظیمات  ترکیب -1-3-1-4"پیشرفته به مباحث 

 مراجعه کنید.

AndroidManifest.xml 
 <!-- Private activity --> 
 <!-- *** POINT 3 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
 <activity 
  android:name=".PictureActivity" 
  android:label="@string/picture_name" 
  android:exported="false" > 
  <intent-filter> 
   <action android:name="org.jssec.android.activity.OPEN /> 
  </intent-filter> 
 </activity> 
 

2.2.1.4 taskAffinity )را مشخص نکنید )ضروری 

که  affinityهای وظایف توسط شوند. ناممدیریت می 2ها توسط وظایفActivityدر سیستم عامل اندروید، 

Activity شوند. از سوی دیگر، برای روت دارد تعیین میActivityای که هایی به جز روت، وظیفهActivity 

نیز بستگی دارد. لطفاً برای  Activityاجرا  3شود، بلکه به سبکتعیین نمی affinityبه آن تعلق دارد، تنها توسط 
                                                 
1 Exported 

2 Tasks 

3 Mode 
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 مراجعه نمایید. "روت Activity -4-3-1-4"جزئیات بیشتر به 

ایف کند. در نتیجه، وظاستفاده می affinityاز نام پکیج خود به عنوان  Activity، هر پیش فرضدر تنظیمات 

ها در یک برنامه به همان وظیفه تعلق خواهند Activityشوند، از این رو تمام مطابق با برنامه اختصاص داده می

اعالن صریح  AndroidManifest.xmlدر فایل  affinityتوانید برای یافت. به منظور تغییر تخصیص وظایف، می

مقدار دهید. با این حال، اگر تخصیص  Activityارسالی به یک  Intentایجاد کنید یا یک پرچم را در یک 

هایی که به Activityهای ارسالی به Intentوظایف را تغییر دهید، این ریسک وجود دارد که برنامه بتواند 

 ی دیگری تعلق دارند را بخواند.وظیفه

ز تنظیمات مشخص نکنید و ا AndroidManifest.xmlرا در فایل  android:taskAffinityاطمینان یابید که 

دارند استفاده نمایید تا از خواندن اطالعات حساس درون را همان نام پکیج نگه می affinityکه  پیش فرض

Intentهای دیگر جلوگیری کنید.های ارسالی یا دریافتی توسط برنامه 

آمده  های خصوصیActivityبرای ساخت و استفاده از  AndroidManifest.xmlای از فایل در ادامه نمونه

 است.
AndroidManifest.xml 
 <application 
  android:icon="@drawable/ic_launcher" 
  android:label="@string/app_name" > 
  <!-- Private activity --> 
  <!-- *** POINT 1 *** Do not specify taskAffinity --> 
  <activity 
   android:name=".PrivateActivity" 
   android:label="@string/app_name" 
   android:exported="false" /> 
 </application> 

Google Android Programming guide"ها به affinityلطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد وظایف و 
1" ،

2s API Guide "Tasks and Back Stack"’Google Developer ،"3-3-1-4-  خواندنIntentالی به های ارس

 مراجعه نمایید. "روت Activity -4-3-1-4"و  "Activityیک 

3.2.1.4 launchMode )را مشخص نکنید )ضروری 

و وظایف جدید هنگام آغاز یک  Activityهای برای کنترل تنظیمات برای ایجاد نمونه Activityسبک اجرا 

Activity های ، نمونه"استاندارد"است. در تنظیمات  "استاندارد"روی  پیش فرضشود و به صورت استفاده می

                                                 
1 Author Egawa, Fujii, Asano, Fujita, Yamada, Yamaoka, Sano, Takebata, “Google Android Programming 

Guide”, ASCII Media Works, July 2009 
2 http://developer.android.com/guide/components/tasks-and-back-stack.html 
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فراخوان  Activityشوند، وظایف از وظایفی که متعلق به ایجاد می Activityجدید همواره هنگام آغاز یک 

ی جدید ایجاد پذیر نیست. هنگامی که یک وظیفهی جدید امکانکنند و ایجاد یک وظیفههستند پیروی می

پذیر است، بنابراین الزم است کننده امکانفراخوانی Intentهای دیگر خواندن محتویات برنامه شود، برایمی

 استفاده شود. "استاندارد" Activityشامل اطالعات حساس است، از تنظیمات سبک  Intentهنگامی که یک 

در فایل  android:launchModeتواند به صورت صریح در صفت می Activityسبک اجرا 

AndroidManifest.xml  مقداردهی شود، اما به خاطر دلیل ذکر شده در باال، نباید در اعالنActivity  تنظیم

 باشد.  "استاندارد"فرص شود و مقدار باید به صورت پیش
AndroidManifest.xml 
 <application 
  android:icon="@drawable/ic_launcher" 
  android:label="@string/app_name" > 
  <!-- Private activity --> 
  <!-- *** POINT 2 *** Do not specify launchMode --> 
  <activity 
  android:name=".PrivateActivity" 
  android:label="@string/app_name" 
  android:exported="false" /> 
 </application> 

 "روت Activity -4-3-1-4"و  "Activityهای ارسالی به یک Intentخواندن  -3-3-1-4"های لطفاً به بخش

 مراجعه نمایید.

، مقدار Activity کیها به منظور آغاز Intent یرا برا FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKپرچم به  4.2.1.4

 (ی)ضرور دینده

تواند تغییر کند و در می ()startActivityForResultیا  ()startActivityهنگام اجرای  Activityسبک اجرا یک 

طی  Activityی جدید ممکن است ساخته شود. از این رو، عدم تغییر سبک اجرا برخی از موارد یک وظیفه

 اجرا ضروری است.

تنظیم کنید  ()addFlagsیا  ()setFlagsرا با استفاده از  Intentهای ، پرچمActivityبه منظور تغییر سبک اجرا 

استفاده نمایید.  ()startActivityForResultیا  ()startActivityوان آرگومان به عن Intentو از آن 

FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK شود. با ی جدید استفاده میپرچمی است که برای ساخت یک وظیفه

 ای نهیزمپسفراخوانده شده در  Activity، در صورتی که FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKتنظیم 

ی جدید ساخته خواهد شد. پرچم اشد، یک وظیفهوجود نداشته ب نهیزمشیپ

FLAG_ACTIVITY_MULTIPLE_TASKتواند به طور همزمان با ، می
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FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK ی جدید ساخته خواهد تنظیم شود. در این حالت، همواره یک وظیفه

هایی که Intentها مجبور نباشند با شد. وظایف جدید ممکن است با هر یک از تنظیمات ساخته شوند تا این

 کنند، تنظیم شوند.اطالعات حساس را مدیریت می
Example of sending an intent 
 // *** POINT 6 *** Do not set the FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK flag for the intent to start an 
activity. 
 Intent intent = new Intent(this, PrivateActivity.class); 
 intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info"); 
 startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 

حتی اگر  Intentه راهی برای جلوگیری از خوانده شدن محتویات یک عالوه بر این، ممکن است فکر کنید ک

ساخته  FLAG_ACTIVITY_EXCLUDE_FROM_RECENTSی جدید با تنظیم صریح پرچم یک وظیفه

شده باشد، وجود دارد. با این وجود، حتی با استفاده از این روش، محتویات ممکن است توسط یک شخص ثالث 

 اجتناب کنید. FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKای از گونه استفادهد از هر خوانده شوند، بنابراین بای

 -3-3-1-4"، "ها(Activityو صفات خروجی )برای  Intent-filterتنظیمات  ترکیب -1-3-1-4"لطفاً به 

 مراجعه کنید. "روت Activity -4-3-1-4"و  "Activityهای ارسالی به یک Intentخواندن 

5.2.1.4 Intent دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری(های دریافتی را به 

دریافتی، اولین چیزی  Intentی متفاوت هستند، اما هنگام پردازش یک داده Activityها بسته به انواع ریسک

 که باید انجام دهید، تائید اعتبار ورودی است.

ها را از منابع غیرقابل اعتماد دریافت کنند، ممکن است توسط Intentتوانند های عمومی میActivityچون 

ها س از سایر برنامهIntentهای خصوصی هرگز هیچ Activityبدافزار مورد حمله قرار گیرند. از سوی دیگر، 

 Intentی هدف، یک عمومی در برنامه Activityبه صورت مستقیم دریافت نخواهند کرد، اما ممکن است یک 

های خصوصی Activityخصوصی ارسال کند، بنابراین باید فرض نمایید که  Activityیک  مخرب را به

های Activityمخرب به  Intentتوانند هیچ ورودی مخربی دریافت کند. چون ریسک ارسال شدن یک نمی

 ها نیز ضروری است.Intentشریک و داخلی نیز وجود دارد، انجام تائید اعتبار ورودی برای این 

 مراجعه کنید. "های ورودی به دقت و به صورت امنمدیریت داده -2-3"به بخش لطفاً 

ی داخلی تعریف شده است، استفاده نمایید امضاء داخلی پس از تائید اینکه توسط یک برنامه مجوزاز  6.2.1.4

 )ضروری(

 Activityامضاء داخلی هنگام ساخت  مجوزهای داخلی با استفاده از تعریف یک Activityاطمینان یابید که از 

امنیت مجوزیا اعالن یک درخواست  AndroidManifest.xmlدر فایل مجوزمحافظت کنید. چون تعریف یک 
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های داخلی با مجوز ی برقراری ارتباط بین برنامهنحوه -2-1-2-5"بخش کند، لطفاً حتماً به کافی را فراهم نمی

 نمایید.مراجعه  "داخلی یامضاء تعریف شده

ی مقصد توجه کنید هنگام برگرداندین یک نتیجه، به احتمال نشت اطالعات آن نتیجه از برنامه 7.2.1.4

 )ضروری(

ی مقصد به نوع کنید، قابلیت اطمینان برنامهبرای برگرداندن داده استفاده می ()setResultهنگامی که از 

Activity  بستگی خواهد داشت. هنگامی که ازActivityشود، ها استفاده میهای عمومی برای برگرداندن داده

توانند در راهی مخربانه استفاده شوند. مقصد ممکن است یک بدافزار باشد که در آن صورت آن اطالعات می

های برگردانده شده به صورت های خصوصی و داخلی، نگرانی چندانی در مورد اینکه دادهActivityبرای 

های Activityکنید. شوند که شما کنترل میای برگردانده میوجود ندارد؛ زیرا به برنامه مخربانه استفاده شوند،

 شوند.شریکی به نوعی در میانه محسوب می

ی مقصد توجه ها، باید به نشت اطالعات از برنامهActivityها از مطابق با توضیحات باال، هنگام برگرداندن داده

 داشته باشید.
Example of sending an data. 
 public void onReturnResultClick(View view) { 
  // *** POINT 6 *** Information that is granted to be disclosed to a partner 
application can be returned. 
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.putExtra("RESULT", "Sensitive Info"); 
  setResult(RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
 

 

 های صریح استفاده نمایید )ضروری(Intentشده است از مقصد از پیش تعیین Activityاگر  8.2.1.4

شود توسط سیستم ارسال می Intentکه در آن  Activityهای ضمنی، Intentبا  Activityهنگام استفاده از یک 

تواند رخ دهد. از تباه به بدافزار ارسال شود، نشت اطالعات میبه اش Intentشود. اگر عامل اندروید تعیین می

را دریافت  Intentمورد نظر  Activityهای صریح، فقط Intentبا  Activityسوی دیگر، هنگام استفاده از یک 

 تراست.خواهد کرد، در نتیجه بسیار ایمن

برنامه باید ارسال شود برای کاربر کامالً ضروری  Activityبه کدام  Intentمگر در حالتی که تعیین اینکه 

 های صریح استفاده نمایید و مقصد را از قبل مشخص کنید.Intentباشد، باید از 
Using an Activity in the same application by an explicit Intent 
 Intent intent = new Intent(this, PictureActivity.class); 
        intent.putExtra("BARCODE", barcode); 
        startActivity(intent); 
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Using other applicaion's Public Activity by an explicit Intent 
 Intent intent = new Intent(); 
 intent.setClassName( 
  "org.jssec.android.activity.publicactivity", 
  "org.jssec.android.activity.publicactivity.PublicActivity"); 
 startActivity(intent); 
 

 

 Activityهای صریح، اینکه Intentی دیگر با عمومی یک برنامه Activityبا این وجود، حتی در هنگام استفاده از 

ینکه یک پذیر است. زیرا اگر مقصد را با نام پکیج محدود کنید، هنوز امکان امقصد بدافزار باشد امری امکان

ی حقیقی را جعل کند، وجود دارد. به منظور منتفی کردن ی مخرب بتواند همان نام پکیج مشابه با برنامهبرنامه

 ریسک این نوع حمله، الزم است استفاده از حالت شریکی یا داخلی را در نظر بگیرید.

 مراجعه کنید. "ها(Activityو صفات خروجی )برای  Intent-filter ترکیب تنظیمات -1-3-1-4"لطفاً به

 درخواستی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری( Activityهای برگشتی از یک داده 9.2.1.4

دسترسی دارید متفاوت هستند، هنگام پردازش  Activityها بسته به اینکه به چه نوع در حالی که ریسک

های دریافتی عمل تائید دریافتی به عنوان یک مقدار برگشتی، همواره الزم است روی داده Intentهای داده

 اعتبار ورودی را انجام دهید.

Activity های عمومی بایدIntent های برگشتی از منابع غیرقابل اعتماد را بپذیرند، بنابراین هنگام دسترسی به

پذیر است. ی واقعاً توسط بدافزار ارسال شده باشند، امکانهای برگشتIntentعمومی، این امر که  Activityیک 

خصوصی ایمن هستند، چون از  Activityهای برگشتی از یک Intentشود که تمام اغلب به اشتباه تصور می

دریافتی از یک منبع غیرقابل اعتماد  Intentآیند. با این حال، چون این احتمال وجود دارد که همان برنامه می

های شریک Activityاعتماد کنید.  Intentشود، نباید کورکورانه به محتویات آن به صورت غیرمستقیم ارسال 

ها را نیز حتماً از لحاظ ورودی Activityهای خصوصی و عمومی دارند. این Activityو داخلی میزان ریسکی بین 

 تائید اعتبار نمایید.

 مراجعه کنید. "های ورودی به دقت و به صورت امنمدیریت داده -2-3" به بخش لطفاً

 ی یک شرکت دیگر مرتبط است، آن را تائید اعتبار کنید )ضروری(مقصد با برنامه Activityاگر   10.2.1.4

توان با ی یک شرکت دیگر دارید. این کار را میمطمئن شوید که یک لیست سفید هنگام ارتباط با برنامه

ی مقصد گواهی برنامه hashی شما و بررسی آن با گواهی شرکت درون برنامه hashسازی یک کپی از رهذخی
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 گیرد. ی مخرب را میها توسط یک برنامهIntentکردن  spoofانجام داد. این کار جلوی 

زی و سابرای روش پیاده "کیشر یهاActivityساخت/استفاده از  -3-1-1-4"در بخش  کد نمونه به لطفاً

 مراجعه کنید.   "ی درخواست کنندهتائید برنامه -2-3-1-4"برای جزئیات فنی به بخش 

هنگام فراهم کردن یک دارایی دست دوم، دارایی باید با همان سطح از محافظت، حفاظت شود  11.2.1.4

 )ضروری(

دیگر هم  یشود، برای یک برنامهمحافظت میمجوزهنگامی که یک دارایی اطالعاتی یا تابعی که توسط یک 

های الزم که برای دسترسی به دارایی مورد نیاز هستند را فراهم شود، الزم است اطمینان یابید که همان اجازه

های دسترسی ای که به آن اجازهدسترسی سیستم عامل اندروید، تنها برنامه مجوزداشته باشد. در مدل امنیت 

به یک دارایی حفاظت شده دسترسی یابد. با این حال، تواند به صورت غیرمستقیم مناسب داده شده باشد، می

تواند به عنوان پروکسی عمل کند هایی برای یک دارایی، مییک راه گریز وجود دارد، زیرا یک برنامه با اجازه

شود. نیز گفته می "2تفویض مجدد اجازه"را بدهد که به آن  1ی غیرممتازی دسترسی به یک برنامهو اجازه

 مراجعه فرمایید. "ی تفویض مجدد اجازهمساله -4-3-2-5"ش لطفاً به بخ

 ارسال اطالعات حساس باید تا حد ممکن محدود شود )توصیه( 12.2.1.4

ی مشخص های غیرقابل اعتماد بفرستید. حتی هنگامی که با یک برنامهشما نباید اطالعات حساس را به قسمت

ی متفاوت بفرستید برنامهبه یک  Intentدر ارتباط هستید، هنوز این شانس وجود دارد که به طور تصادفی یک 

هنگام  -5-3-1-4"ت بیشتر لطفاً به های شما را بدزدد. برای اطالعاIntentیا یک شخص ثالث مخرب بتواند 

 مراجعه کنید. "ها، خروجی را الگ کنیدActivityاستفاده از 

وجود  Activityالزم است در نظر داشته باشید که ریسک نشت اطالعا هنگام ارسال اطالعات حساس به یک 

شوند، ممکن است اده میعمومی فرست Activityها که به یک Intentها در دارد. باید فرض کنید که تمام داده

های شریک یا Activityها به Intentتوسط یک شخص ثالث مخرب گرفته شوند. عالوه بر این، هنگام ارسال 

های نشت اطالعات وجود دارد. حتی هنگامی که داده به سازی، طیفی از ریسکی پیادهداخلی، بسته به نحوه

Activityهای دارد که داده کنید، این ریسک وجودهای خصوصی ارسال میIntent  از طریقLogCat  نشت

نیستند، بنابراین بهترین کار این  LogCatخروجی برای  Intentاز یک  extrasپیدا کنند. اطالعات در بخش 

                                                 
1 Unprivileged  

2 Permission Re-delegation 
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 است که اطالعات حساس را آنجا ذخیره نمایید.

لوگیری از نشت اطالعات نقص برای جی اول تنها راه حل بیهای حساس در وهلهبا این حال، نفرستادن داده

است، از این رو باید مقدار اطالعات حساس ارسالی را تا حد ممکن محدود کنید. هنگامی که ارسال اطالعات 

مورد اعتماد و اطمینان یافتن از این است که  Activityحساس ضروری است، بهترین کار فقط ارسال به 

 نشت پیدا کنند. LogCatاطالعات نتوانند از طریق 

هایی Activityهای روت، Activityروت فرستاده شوند.  Activityالوه بر این، اطالعات حساس نباید به ع

اجرا  launcherکه از  Activityشوند. به عنوان نمونه، هستند که ابتدا هنگام ساخت یک وظیفه فراخوانی می

 روت است. Activityشود، همواره می

های ارسالی به Intentخواندن  -3-3-1-4"های های روت به بخشActivityبرای جزئیات بیشتر در مورد 

 مراجعه کنید. "روت Activity -4-3-1-4"و  "Activityیک 

 مباحث پیشرفته 

 ها(Activityو صفات خروجی )برای  Intent-filterترکیب تنظیمات  1.3.1.4

های عمومی، Activityهای خصوصی، Activityدر این مستند بیان شدند:  Activityسازی چهار نوع ی پیادهنحوه

Activity های شریکی وActivityهای مختلف تنظیمات مجاز برای هر نوع از صفت خروجی های داخلی.ترکیب

اند. لطفاً از سازگاری صفت آورده شده 2-4در جدول  Intent-filterو عناصر  AndroidManifest.xmlدر فایل 

 خواهید ایجاد کنید، اطمینان حاصل نمایید.که می Activityبا  Intent-filterخروجی و عنصر 

 

 
 
 

  Intent-filterو عناصر  AndroidManifest.xml لیدر فا یهر نوع از صفت خروج یمجاز برا ماتیتنظ -2-4ل جدو

   

  

 Value of exported attribute   

   True    False Not specified   

Intent Filter defined    Public   (Do not Use)    (Do not Use)   

Intent Filter Not 

Defined   

 Public, Partner, In-house    
  

AndroidManifest.xml    (Do not Use)   

عمومی است یا نه یا استفاده از  Activityنامشخص بماند، اینکه  Activityهنگامی که صفت خروجی یک 
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. با این حال، در این مستند تنظیم 1شودمشخص می Activityبرای آن  filters-Intentحضور یا عدم حضور 

صفت خروجی به حالت نامشخص، ممنوع است. به طور کلی، همانگونه که پیش از این اشاره شد، بهترین کار 

هستند، دوری کنیم؛ عالوه بر این،  APIدر هر  پیش فرضهایی که متکی بر رفتار سازیاین است که از پیاده

های صریح )مانند صفت خروجی( برای تنظیمات مهم مرتبط با امنیت وجود دارند، همواره مواردی که روش در

 ها است.بهترین ایده استفاده از آن روش

نباید استفاده شوند این است که  falseتعریف نشده و یک صفت خروجی  Intent-filterدلیل اینکه چرا یک 

های Intent-filters ،Activityی کار کردن ود دارد و به دلیل چگونگی نحوهیک راه گریز در رفتار اندروید وج

دهند. ای فراخوانی شوند. دو شکل زیر این توضیحات را نشان میی دیگر ممکن است به طور غیرمنتظرهبرنامه

ط یک تواند توس( میA یخصوصی )برنامه Activityای از رفتار طبیعی است که در آن یک نمونه 4-4شکل 

Intent  .ضمنی فقط از همان برنامه فراخوانی شودIntent-filter (action = “X” به منظور کار کردن فقط درون )

 تعریف شده است، در نتیجه این رفتار مورد انتظار است. Aی برنامه

 
 4-4شکل 

ی ( در برنامه”action = “X)  Aی مانند  برنامه Intent-filterدهد که در آن سناریویی را نشان می 5-4شکل 

B ی تعریف شده است. برنامهA  سعی در فراخوانی یکActivity  خصوصی در همان برنامه با ارسال یک

Intent  پرسد کدام برنامه را انتخاب شود که از کاربر میظاهر می 2جعبه گفتگوضمنی دارد، اما این بار یک

شود. به دلیل وجود دلیل انتخاب کاربر به اشتباه فراخوانی می به Bی در برنامه B-1عمومی  Activityکند، و 

                                                 
عمومی و در غیر این صورت خصوصی است. برای اطالعات بیشتر به آدرس  Activity، آن Intentصورت تعریف هرگونه فیلتر  در 1

https://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html#exported .مراجعه نمایید  
2 Dialogue box 
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های دیگر وجود دارد یا برنامه ممکن است یک مقدار این راه گریز، امکان ارسال اطالعات حساس به برنامه

 برگشتی غیرمنتظره دریافت کند.

 
 5-4شکل 

های Activityهای ضمنی به Intentبرای ارسال  Intentلترهای یهمانگونه که در باال نشان داده شد، استفاده از ف

خصوصی ممکن است منجر به رفتار غیرمنتظره شود، بنابراین بهترین کار این است که از این تنظیمات دوری 

 نیست. Bو  Aهای شود. عالوه بر این، این رفتار وابسته به ترتیب نصب برنامه

 کنندهی درخواستتائید برنامه 2.3.1.4

های شوند. برنامهشریک توصیف می Activityسازی یک ی پیادهفنی در مورد نحوه در این بخش اطالعات

ی دسترسی داشته باشند اند، اجازههای خاصی که در لیست سفید ثبت شدهدهند تا فقط برنامهشریک اجازه می

ی دسترسی نیاز دارند، های داخلی نیز به اجازههایی غیر از برنامهها رد شوند. چون برنامهو تمام دیگر برنامه

 های امضاء برای کنترل دسترسی استفاده کنیم.توانیم از اجازهنمی

شریک را دارد با بررسی اینکه آیا در یک  Activityای که سعی در استفاده از خواهیم برنامهبه بیان ساده، می

ی دسترسی صادر اجازه شده ثبت شده است، تائید اعتبار کنیم و بر اساس آن لیست سفید از پیش تعریف

آن  hashی کننده و مقایسهی درخواستشود. تائید اعتبار برنامه با به دست آوردن گواهی از دسترسی برنامه

 شود.با لیست سفید، انجام می

دهندگان ممکن است فکر کنند که تنها مقایسه نام پکیج بدون گرفتن گواهی کافی است. با این برخی از توسعه

ی قانونی کاری ساده است. در نتیجه، این کار روش خوبی برای بررسی کردن نام پکیج یک برنامه spoofوجود، 



 

 

56 

 

نیست. مقادیر قابل انتساب دلخواه نباید برای احراز اصالت مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر،  1اصالت

رد، این کار روش بهتری برای دهنده را برای امضاء گواهی دای برنامه کلید توسعهدهندهچون فقط توسعه

شود )مگر اینکه یک شخص ثالث مخرب کلید  spoofتواند به سادگی شناسایی است. از آنجا که گاهی نمی

ی مخرب مورد اعتماد قرار گیرد. اگرچه دهنده را بدزدد(، شانس بسیار کمی وجود دارد که برنامهتوسعه

برای کمینه  SHA-256 hashی مقدار ر است، تنها ذخیرهپذیسازی تمام گواهی در لیست سفید امکانذخیره

 کند.ی فایل کفایت میکردن اندازه

 دو محدودیت برای استفاده از این روش وجود دارد.

 استفاده کند. ()startActivityبه جای  ()startActivityForResultکننده باید از ی درخواستبرنامه •

 فراخوانی شود. Activityاز یک  تواندکننده فقط میی درخواستبرنامه •

شود، بنابراین از لحاظ فنی ی محدودیت اول تحمیل میمحدودیت دوم، محدودیتی است که به عنوان نتیجه

 ()Activity.getCallingPackageفقط یک محدودیت منفرد وجود دارد. این محدودیت به دلیل محدودیت 

نام پکیج  ()Activity.getCallingPackageدهد. گیرد، رخ میکننده را میی فراخوانیکه نام پکیج برنامه

فراخوانی شود،  ()startActivityForResultکننده( را فقط در صورتی که توسط ی منبع )درخواستبرنامه

گرداند. به همین برمی nullشود، فقط  فراخوانی ()startActivityگرداند. اما متاسفانه هنگامی که توسط برمی

کننده( الزم است از ی منبع )درخواستدلیل، هنگام استفاده از روش توصیف شده در اینجا، برنامه

startActivityForResult()  .استفاده کند، حتی اگر نیاز به به دست آوردن یک مقدار برگشتی نداشته باشد

فراخوانی شود، بنابراین منبع  Activityهای تواند در کالسفقط می ()startActivityForResultعالوه بر این، 

 ها است.Activityکننده( محدود به )درخواست
PartnerActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.partneractivity; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PartnerActivity extends Activity { 
  

                                                 
1 Authenticity 
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 // *** POINT 4 *** Verify the requesting application's certificate through a predefined 
whitelist. 
 private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
 private static void buildWhitelists(Context context) { 
  boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
  sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 
   
  // Register certificate hash value of partner application 
org.jssec.android.activity.partneruser. 
  sWhitelists.add("org.jssec.android.activity.partneruser", isdebug ? 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
       "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
    // Certificate hash value of "partner key" in the keystore. 
       "1F039BB5 7861C27A 3916C778 8E78CE00 690B3974 3EB8259F E2627B8D 4C0EC35A"); 
   
  // Register the other partner applications in the same way. 
 } 
 private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
  if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
  return sWhitelists.test(context, pkgname); 
 } 
     
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
          
     // *** POINT 4 *** Verify the requesting application's certificate through a predefined 
whitelist. 
        if (!checkPartner(this, getCallingActivity().getPackageName())) { 
         Toast.makeText(this, 
           "Requesting application is not a partner application.", 
           Toast.LENGTH_LONG).show(); 
         finish(); 
         return; 
        } 
         
        // *** POINT 5 *** Handle the received intent carefully and securely, even though the intent 
was sent from a partner application. 
        // Omitted, since this is a sample. Refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        Toast.makeText(this, "Accessed by Partner App", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    } 
     
 public void onReturnResultClick(View view) { 
 
  // *** POINT 6 *** Only return Information that is granted to be disclosed to a 
partner application. 
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.putExtra("RESULT", "Information for partner applications"); 
  setResult(RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
} 

 
PkgCertWhitelists.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
import android.content.Context; 
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public class PkgCertWhitelists { 
 private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 
  
 public boolean add(String pkgname, String sha256) { 
  if (pkgname == null) return false; 
  if (sha256 == null) return false; 
   
  sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
  if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
  sha256 = sha256.toUpperCase(); 
  if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non 
hex char 
   
  mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
  return true; 
 } 
  
 public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 
  // Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
  String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 
   
  // Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
  return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 
 } 
} 

 
PkgCert.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
 
public class PkgCert { 
 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
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    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 

 Activityهای ارسالی به یک Intentخواندن  3.3.1.4

محدود به وظایف  ()getRecentTasks( و پس از آن، اطالعات بازیابی شده با 21سطح  API) 5.0در اندروید 

اند. با این حال، که حساس نیستند، بوده homeکننده و احتماالً برخی از وظایف دیگر مانند خود فراخوانی

کنند، باید از نشت ( پشتیبانی می21سطح  API) 5.0های اندروید زیر اندروید هایی که که از نسخهبرنامه

های قبل و نسخه 5.0اطالعات حساس محافظت کند. در ادامه به توصیف محتویات این مساله تحت اندروید 

 شود. آن پرداخته می

Intent هایی که بهActivity شوند. یک ی وظیفه افزوده میشوند به سابقهروت وظیفه ارسال میActivity  روت

ی های اضافه شده به سابقهIntentتواند ای میاست که در وظیفه آغاز شده است. هر برنامه Activityاولین 

 بخواند. ActivityManagerوظیفه را با استفاده از کالس 

ی وظیفه، ی وظیفه از یک برنامه در زیر نشان داده شده است. برای مرور سابقهنمونه کد برای خواندن سابقه

 مشخص نمایید. AndroidManifest.xmlرا در فایل  GET_TASKSی ازهاج
AndroidManifest.xml 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.intent.maliciousactivity" > 
 
    <!-- Use GET_TASKS Permission --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_TASKS" /> 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name=".MaliciousActivity" 
            android:label="@string/title_activity_main" 
            android:exported="true" > 
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            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 

MaliciousActivity.java 
 
package org.jssec.android.intent.maliciousactivity; 
 
import java.util.List; 
import java.util.Set; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.ActivityManager; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
 
public class MaliciousActivity extends Activity { 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.malicious_activity); 
 
  // Get am ActivityManager instance. 
  ActivityManager activityManager = (ActivityManager) 
getSystemService(ACTIVITY_SERVICE); 
  // Get 100 recent task info. 
  List<ActivityManager.RecentTaskInfo> list = activityManager 
    .getRecentTasks(100, ActivityManager.RECENT_WITH_EXCLUDED); 
  for (ActivityManager.RecentTaskInfo r : list) { 
   // Get Intent sent to root Activity and Log it. 
   Intent intent = r.baseIntent; 
   Log.v("baseIntent", intent.toString()); 
   Log.v("  action:", intent.getAction()); 
   Log.v("  data:", intent.getDataString()); 
   if (r.origActivity != null) { 
    Log.v("  pkg:", r.origActivity.getPackageName() + 
r.origActivity.getClassName()); 
   } 
   Bundle extras = intent.getExtras(); 
   if (extras != null) { 
    Set<String> keys = extras.keySet(); 
    for(String key : keys) { 
     Log.v("  extras:", key + "=" + extras.get(key).toString()); 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 

 

 ActivityManagerاز کالس  ()getRecentTasksی وظیفه را با استفاده از تابع سابقه 1توانید نقاط ورودمیشما 

 ActivityManager.RecentTaskInfoبه دست آورید. اطالعاتی در مورد هر وظیفه در یک نمونه از کالس 

                                                 
1 Enteries 
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متغیر عضو آن  baseIntentدر  اند،روت وظیفه ارسال شده Activityها که به Intentذخیره شده است، اما 

است که هنگام ایجاد وظیفه شروع شده بود،مطمئن شوید که  Activityروت،  Activityاند. چون ذخیره شده

 دو شرط زیر را انجام ندهد. Activityهنگام فراخوانی یک 

 ی جدید ساخته نشود.شود، یک وظیفهفراخوانی می Activityهنگامی که  •

• Activity شده،  فراخوانیActivity  وجود داشته  نهیزم شیپ ای نهیپس زمروت وظیفه است که قبالً در

 است.

4.3.1.4 Activity روت 

Activity  ،روتActivity ی آغاز یک وظیفه است. به بیان دیگر، است که نقطهActivity ای است که هنگام

اجرا شود، این  launcherتوسط  پیش فرض Activityساخت وظیفه، اجرا شده بود. به عنوان نمونه، هنگامی که 

Activity  روت خواهد شد. مطابق با مشخصات اندروید، محتویاتIntent های ارسالی بهActivity  روت

های دلخواه خوانده شوند. بنابراین، الزم است تا اقدامات متقابلی اتخاذ شود تا اطالعات توانند از برنامهمی

ر این مستند، سه قانون زیر ایجاد شدند تا جلوی روت شدن یک روت ارسال نشوند. د Activityحساس به 

Activity .فراخوانی شده را بگیرند 

• taskAffinity .نباید مشخص شود 

• launchMode .نباید مشخص شود 

 ، مقدار بگیرد.Activityارسالی به یک  Intentنباید در یک  FLAG_ACTIVITY_NEW_TASKپرچم  •

فراخوانی شده  Activityبتواند روت شود. برای اینکه یک  Activityکه یک  گیریهایی را در نظر میوضعیت

 روت شود، به موارد زیر بستگی دارد. Activityبتواند 

 فراخوانی شده Activityسبک اجرای  •

 فراخوانی شده و سبک اجرای آن Activityی یک وظیفه •

 شده یفراخوان Activity اجرای توصیف شود. سبک "فراخوانی شده Activityسبک اجرای "نخست الزم است 

تنظیم شود. هنگامی که نوشته نشده  AndroidManifest.xmlدر  android:launchModeتواند با نوشتن می

 Intentتواند با یک پرچم برای تنظیم شود. عالوه بر این، سبک اجرا میدر نظر گرفته می "استاندارد"باشد، 

اجرا  "singleTask"را با سبک  FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK" Activity"ییر داده شود. پرچم نیز تغ

 کند.می
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 اند.روت در ادامه آورده شده Activityتوانند مشخص شوند و نیز ارتباطشان با های اجرایی که میسبک

• Standard 

Activity کننده تعلق ی سمت فراخوانیهکه با این سبک فراخوانی شده است، روت نخواهد شد و به وظیف

 باید تولید شود. Activityی خواهد  یافت. هر زمانی که فراخوانی شود، نمونه

• singleTop 

ترین که در جلویی Activityهنگام اجرای یک  است، به جز اینکه نمونه "Standard"این سبک اجرا مشابه با 

 نشده است.شود، تولید می زمینه نشان دادهی پیشقسمت وظیفه

• singleTask 

خواهد بود.  Affinityمتعلق به مقدار  Activityکند که برای آن ای را تعیین میاین سبک اجرا وظیفه

زمینه وجود ندارد، زمینه یا پساست در پیش Activityآن  Affinityای که همسان با هنگامی که وظیفه

شود. زمانی که وظیفه وجود دارد، هیچ کدام از یتولید م Activityی ی جدید همراه با نمونهیک وظیفه

 شود.اجرا شده، روت می Activityی ها تولید نخواهند شد. در مورد اول، نمونهآن

• singleInstance 

تواند متعلق به وظایف تازه تولید روت می Activityبا اندکی تفاوت است. فقط  "singleTask"مشابه با 

روت است.  Activityکه توسط این سبک اجرا شده است، همواره  Activity یشده باشد. بنابراین نمونه

که  Activityفراخوانی شده و نام کالس  Activityاکنون، الزم است به حالتی توجه کنیم که نام کالس 

فراخوانی شده  Activityآن  Affinityدرون یک وظیفه است، متفاوت باشند )اگرچه وظیفه با نامی مشابه با 

 از قبل موجود باشد(.

 "singleTask"اجرا شده توسط  Activityتوان دریافت که بنابراین، مطابق با توضیحات ذکر شده در اینجا می

ها اجرا احتمال روت شدن دارد. به منظور امن کردن ایمنی برنامه، نباید با این سبک "singleInstance"یا 

 شود.

 Activityشود. حتی اگر پرداخته می "فراخوانده شده و سبک اجرای آن Activityی یفهوظ"در ادامه به توصیف 

به آن  Activityای که فراخوانی شده باشد، در برخی از موارد و بسته به وضعیت وظیفه "Standard"با سبک 

 تواند روت شود.می Activityتعلق دارد، 

زمینه در حال اجرا است. مشکل فراخواننده از قبل در پس Activityبه عنوان نمونه، به موردی فکر کنید که 
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 Affinityشود. هنگامی که اجرا می "singleInstance"وظیفه توسط  Activityی در اینجا موردی است که نمونه

ی جدید باید با محدودیت فراخوانی شده بود با وظیفه یکسان است، وظیفه "Standard"که توسط  Activityیک 

Activity "singleInstance"  تولید شود. با این وجود، وقتی نام کالس هرActivity  یکسان باشد، وظیفه تولید

 Activityفراخوانی شده،  Activityموجود باید استفاده شود. در هر موردی، آن  Activityی شود و نمونهنمی

 شود.روت می

شود، پیچیده هستند؛ به عنوان نمونه، به وضعیت ی میروت فراخوان Activityگفته شد، شرایطی که همانطور که 

 "Standard"توسط  Activityها بهتر است تصور کنید ی برنامهاجرا بستگی دارد. بنابراین هنگام توسعه

 فراخوانی شده است. 

ود، شی دیگر خوانده میخصوصی ارسال شده است و از برنامه Activityی که به Intentای از به عنوان نمونه

خصوصی، توسط سبک  Activityی کنندهسمت فراخوانی Activityدهد که نمونه کد موردی را نشان می

"singleInstance"  ،اجرا شده است. در این نمونه کدActivity  خصوصی توسط سبک"Standard"  اجرا شده

بودن  "singleInstance"ی جدید، به دلیل روت وظیفه Activityخصوصی تبدیل به  Activityاست، اما این 

Activity کننده، شده است. در این لحظه، اطالعات حساسی که به سمت فراخوانیActivity  خصوصی ارسال

های دیگر خوانده شوند. الزم به ذکر توانند از برنامهشوند، بنابراین میی وظیفه ذخیره میاند،در سابقهشده

 یکسانی دارند. Affinityخصوصی،  Activityکننده و سمت فراخوانی Activityاست که هر دو 

AndroidManifest.xml(Not recommended) 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.activity.singleinstanceactivity" > 
 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
         
        <!-- Set the launchMode of the root Activity to "singleInstance". --> 
        <!-- Do not use taskAffinity --> 
        <activity 
            android:name="org.jssec.android.activity.singleinstanceactivity.PrivateUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:launchMode="singleInstance" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
         
        <!-- Private activity --> 
        <!-- Set the launchMode to "standard." --> 
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        <!-- Do not use taskAffinity --> 
        <activity 
            android:name="org.jssec.android.activity.singleinstanceactivity.PrivateActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="false" /> 
    </application> 
</manifest> 

Activity  خصوصی فقط نتایج را بهIntent گرداند.دریافتی برمی 

PrivateActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.singleinstanceactivity; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PrivateActivity extends Activity { 
  
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.private_activity); 
 
        // Handle intent securely, even though the intent sent from the same application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = getIntent().getStringExtra("PARAM"); 
     Toast.makeText(this, String.format("Received param: \"%s\"", param), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } 
 
 public void onReturnResultClick(View view) {  
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.putExtra("RESULT", "Sensitive Info"); 
  setResult(RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
} 

و بدون تنظیم پرچم  "Standard"خصوصی با سبک  Activityخصوصی،  Activityی کنندهدر سمت فراخوانی

 شود.اجرا می Intentبه 

PrivateUserActivity.java 
 
package org.jssec.android.activity.singleinstanceactivity; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class PrivateUserActivity extends Activity { 
 
    private static final int REQUEST_CODE = 1; 
 
    @Override 
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    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.user_activity); 
    } 
     
    public void onUseActivityClick(View view) { 
      
     // Start the Private Activity with "standard" lanchMode. 
     Intent intent = new Intent(this, PrivateActivity.class); 
        intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info"); 
         
        startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 
    } 
 
    @Override 
    public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
 
        if (resultCode != RESULT_OK) return; 
         
  switch (requestCode) { 
  case REQUEST_CODE: 
   String result = data.getStringExtra("RESULT"); 
    
         // Handle received result data carefully and securely, 
   // even though the data came from the Activity in the same application. 
         // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
   Toast.makeText(this, String.format("Received result: \"%s\"", result), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   break; 
  } 
 } 
} 

 ها، خروجی را الگ کنیدActivityهنگام استفاده از  5.3.1.4

شود. منتقل می ActivityManagerتوسط  LogCatدر  Intent، محتویات Activityهنگام استفاده از یک 

 منتقل شوند، بنابراین اینجا نباید اطالعات حساس را در بر داشته باشد. LogCatمحتویات زیر باید به 

 مقصدنام پکیج  •

 نام کالس مقصد •

• URI ی که توسطIntent#setData() شودتنظیم می 

مشخص کند، متاسفانه  URIفرستد، اگر برنامه آدرس ایمیل را به عنوان نمونه، هنگامی که یک برنامه ایمیل می

 بفرستد. Extrasگیرد. بنابراین بهتر است با تنظیم قرار می LogCatآدرس ایمیل در 

 شود.نشان داده می LogCatهنگام ارسال یک ایمیل مانند زیر، آدرس ایمیل به 

MainActivity.java 
 // URI is output to the LogCat. 
 Uri uri = Uri.parse("mailtoest@gmail.com"); 
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri); 
 startActivity(intent); 
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 شود.نشان داده نمی LogCat، آدرس ایمیل دیگر به Extrasتفاده از هنگام اس

MainActivity.java 
 // Contents which was set to Extra, is not output to the LogCat. 
 Uri uri = Uri.parse("mailto:"); 
 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri); 
 intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[] {"test@gmail.com"}); 
 startActivity(intent); 

را با استفاده از  Intentار  Extrasهای های دیگر بتوانند دادهبا این وجود، مواردی وجود دارد که برنامه

ActivityManager#getRecentTasks() 2-2-1-4"های بخوانند. لطفاً به بخش-taskAffinity  را مشخص

به پرچم  -4-2-1-4"و  "(ی)ضرور دیرا مشخص نکن launchMode -3-2-1-4"، ")ضروری( دینکن

FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK یرا برا Intent کیها به منظور آغاز Activity(ی)ضرور دی، مقدار نده" 

 مراجعه نمایید.

 PreferenceActivityدر  Fragmentمحافظت در برابر تزرق  6.3.1.4

Fragmentعمومی است، مشکلی به نام تزریق  Activityیک  PreferenceActivityهنگامی که یک کالس از 
1 

ممکن است به وجود آید. به منظور اجتناب از وقوع این مساله، الزم است 

PreferenceActivity.IsValidFragment() ،override های آن بررسی گردد تا اطمینان شود و اعتبار آرگومان

کند. برای اطالعات بیشتر در مورد ی را بدون هدف مدیریت نمیFragmentهیچ  Activityاصل شود که ح

 مراجعه نمایید. "های ورودیمدیریت با دقت و ایمن داده"های ورودی به بخش ایمنی داده

داشته  شده است. توجه IsValidFragment() ،overrideای نشان داده شده است که در آن در ادامه نمونه

مقدار ممکن است تغییر کنند. در -های کالس و نتایج مقایسات پارامترشده باشد، نام 2باشید که اگر کد مبهم

 این صورت، ضرروری است به دنبال اقدامات متقابل جایگزین باشیم.

Example of an overridden isValidFragment() method 
 
 protected boolean isValidFragment(String fragmentName) { 
  // If the source code is obfuscated, we must pursue alternative strategies 
  return PreferenceFragmentA.class.getName().equals(fragmentName) 
   || PreferenceFragmentB.class.getName().equals(fragmentName) 
   || PreferenceFragmentC.class.getName().equals(fragmentName) 
   || PreferenceFragmentD.class.getName().equals(fragmentName); 
 } 

                                                 
-https://securityintelligence.com/new-vulnerability-android-framework-fragmentبرای اطالعات بیشتر به آدرس  1

injection مراجعه کنید. /  
2 Obfuscate 
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کردن  overrideیا بیشتر باشد، شکست در  19برنامه  targetSdkVersionتوجه داشته باشید که اگر 

PreferenceActivity.isValidFragment()  ی برنامه در هر زمانی که یک استثناء امنیتی و خاتمهمنجر به یک

Fragment  هنگام فراخوانی[ وارد شود، خواهد شدisValidFragment() بنابراین ،]override  کردن

PreferenceActivity.isValidFragment() .الزامی است 

 هاBroadcastدریافت/ارسال  

 نمونه کد 

ها و اقدامات متقابل استفاده از ریسکضروری است.  Broadcastبرای دریافت  Broadcast Receiverساخت 

Broadcast Receiver  بسته به نوعBroadcast توانید دریافتی متفاوت هستند. میBroadcast Receiver  خود

که  Broadcastی کنندههای ارسالهای پکیج برنامهتوانند نامنمی Receiverهای بیابید. برنامه 6-4شکل را در 

ها برای شریک Broadcast Receiverها ضروری هستند را بررسی کنند. در نتیجه، برای ارتباط با شریک

 تواند ایجاد شود.نمی

 Receiver Broadcastتعریف انواع  -3-4 جدول

Type   Definition   

Private broadcast 

receiver  

A broadcast receiver that can receive broadcasts only from the same application, 

therefore is the safest broadcast receiver   

Public broadcast   

receiver   

A broadcast receiver that can receive broadcasts from an unspecified large number 

of applications 

In-house 

broadcast receiver   

A broadcast receiver that can receive broadcasts only from other In-house 

applications   
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 6-4شکل 

 Dynamic Broadcastو  Static Broadcast Receiverتوان به دو نوع را می Broadcast Receiverعالوه بر این، 

Receiver زیر آورده شده است. در نمونه کد، یک روش تفاوت میان این دو نوع در جدول بندی نمود. تقسیم

ها نیز توصیف شده است، سازی برای ارسال برنامهسازی برای هر نوع نشان داده شد است. روش پیادهپیاده

 شود.کنندگان تعیین میزیرا اقدام متقابل برای ارسال اطالعات با توجه به دریافت

 4-4جدول 

   Definition method    Characteristic   

Static Broadcast  

Receiver 

Define by writing 

<receiver> elements in 

AndroidManifest.xml 

• There is a restriction that some Broadcasts  

(e.g. ACTION_BATTERY_CHANGED) 

sent by  system cannot be received.   

• Broadcast can be received from  application's 

initial boot till uninstallation. 

Dynamic Broadcast  

Receiver  

By calling 

registerReceiver() and 

unregisterReceiver() in a 

program, register/unregister 

Broadcast Receiver 

dynamically.   

• Broadcasts which cannot be received by static 

Broadcast Receiver can be received.   

• The period of receiving Broadcasts can be  

controlled by the program. For example, 

Broadcasts can be received only while 

Activity is on the front side.   

• Private Broadcast Receiver cannot be created.   
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1.1.2.4 Broadcast Receiver  ارسال/دریافت –خصوصی Broadcastها 

Broadcast Receiver  ترین امنخصوصیBroadcast Receiver شود، زیرا تنها محسوب میBroadcast های

تواند به صورت نمی Dynamic Broadcast Receiverتوانند دریافت شوند. ارسال شده ا درون برنامه می

 است. Static Broadcast Receiversخصوصی فقط شامل  Broadcast Receiverخصوصی ثبت شود، بنابراین 

 (:Receiving Broadcastsنکات )

 قرار دهید. false صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1

2. Intent  دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر اینIntent  از درون همان برنامه

 ارسال شده باشد.

ها از درون همان برنامه توانند به صورت نتایج بازگشتی ارسال شوند، زیرا درخواستاطالعات حساس می .3

 آیند.می

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.broadcast.privatereceiver" > 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

         
        <!-- Private Broadcast Receiver --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
        <receiver 
            android:name=".PrivateReceiver" 
            android:exported="false" /> 
         
        <activity 
            android:name=".PrivateSenderActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 

PrivateReceiver.java 
package org.jssec.android.broadcast.privatereceiver; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.widget.Toast; 
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public class PrivateReceiver extends BroadcastReceiver { 

 
 @Override 
 public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

   
        // *** POINT 2 *** Handle the received intent carefully and securely, 
  // even though the intent was sent from within the same application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = intent.getStringExtra("PARAM"); 
     Toast.makeText(context, 
       String.format("Received param: \"%s\"", param), 
       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   
  // *** POINT 3 *** Sensitive information can be sent as the returned results since 
the requests come from within the same application. 
  setResultCode(Activity.RESULT_OK); 
  setResultData("Sensitive Info from Receiver"); 
  abortBroadcast(); 
 } 
} 

 در زیر نشان داده شده است.خصوصی  Broadcast Receiverها به Broadcastنمونه کد برای ارسال 

 (:Sending Broadcastsنکات )

کننده درون همان برنامه مشخص شده است، صریح با کالسی که برای فراخوانی یک دریافت Intentاز  .4

 استفاده کنید.

 مقصد درون همان برنامه است. Receiverتوان ارسال نمود، زیرا اطالعات حساس را می .5

 Receiverها از حتی اگر این دادهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، های نتیجهداده .6

 درون همان برنامه آمده باشند.

PrivateSenderActivity.java 
package org.jssec.android.broadcast.privatereceiver; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PrivateSenderActivity extends Activity { 

 
 public void onSendNormalClick(View view) { 
     // *** POINT 4 *** Use the explicit Intent with class specified to call a receiver within 
the same application. 
  Intent intent = new Intent(this, PrivateReceiver.class); 
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  // *** POINT 5 *** Sensitive information can be sent since the destination Receiver 
is within the same application. 
  intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info from Sender"); 
  sendBroadcast(intent); 
 } 
  
 public void onSendOrderedClick(View view) { 
     // *** POINT 4 *** Use the explicit Intent with class specified to call a receiver within 
the same application. 
  Intent intent = new Intent(this, PrivateReceiver.class); 

 
  // *** POINT 5 *** Sensitive information can be sent since the destination Receiver 
is within the same application. 
  intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info from Sender"); 
  sendOrderedBroadcast(intent, null, mResultReceiver, null, 0, null, null); 
 } 
  
 private BroadcastReceiver mResultReceiver = new BroadcastReceiver() { 
  @Override 
  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

    
         // *** POINT 6 *** Handle the received result data carefully and securely, 
   // even though the data came from the Receiver within the same application. 
   // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
   String data = getResultData(); 
   PrivateSenderActivity.this.logLine( 
     String.format("Received result: \"%s\"", data)); 
  } 
 }; 
  
 private TextView mLogView; 

  
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
  
 private void logLine(String line) { 
  mLogView.append(line); 
  mLogView.append("\n"); 
 } 
} 

2.1.2.4 Receiver Broadcast  ارسال/دریافت  –عمومیBroadcastها 

Receiver Broadcast  ،عمومیReceiver Broadcast  است که بتواندBroadcastی ها را از تعداد زیادی برنامه

هایی Broadcastنامشخص دریافت کند، بنابراین ضروری است به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است 

 دریافت نماید.از بدافزار 

 (:Receiving Broadcastsنکات )

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1
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2. Intent .دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید 

 هنگام برگرداندن یک نتیجه، اطالعات حساس را قرار ندهید. .3

Receiver  عمومی که نمونه کدی برایReceiver Broadcast تواند در هر دو نوع ست، میعمومی اStatic 

Broadcast Receiver   وDynamic Broadcast Receiver .استفاده شود 

PublicReceiver.java 
package org.jssec.android.broadcast.publicreceiver; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.widget.Toast; 

 
public class PublicReceiver extends BroadcastReceiver { 

 
 private static final String MY_BROADCAST_PUBLIC = 
  "org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_PUBLIC"; 

  
 public boolean isDynamic = false; 
 private String getName() { 
  return isDynamic ? "Public Dynamic Broadcast Receiver" : "Public Static Broadcast 
Receiver"; 
 } 
  
 @Override 
 public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
   
        // *** POINT 2 *** Handle the received Intent carefully and securely. 
        // Since this is a public broadcast receiver, the requesting application may be malware. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  if (MY_BROADCAST_PUBLIC.equals(intent.getAction())) { 
   String param = intent.getStringExtra("PARAM"); 
      Toast.makeText(context, 
        String.format("%s:\nReceived param: \"%s\"", getName(), param), 
        Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
   
  // *** POINT 3 *** When returning a result, do not include sensitive information. 
  // Since this is a public broadcast receiver, the requesting application may be 
malware. 
  // If no problem when the information is taken by malware, it can be returned as 
result.  
  setResultCode(Activity.RESULT_OK); 
  setResultData(String.format("Not Sensitive Info from %s", getName())); 
  abortBroadcast(); 
 } 
} 

Static Broadcast Receiver  درAndroidManifest.xml شود.تعریف می 

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.broadcast.publicreceiver" > 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

         
        <!-- Public Static Broadcast Receiver --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <receiver 
            android:name=".PublicReceiver"  
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_PUBLIC" /> 
            </intent-filter> 
        </receiver> 

         
        <service 
            android:name=".DynamicReceiverService" 
            android:exported="false" /> 

         
        <activity 
            android:name=".PublicReceiverActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 ()unregisterReceiverیا  ()registerReceiver، ثبت/لغو ثبت با فراخوانی Dynamic Broadcast Receiverدر 

در  button ،buttonی شود. به منظور اجرای ثبت/لغو ثبت به وسیلهدر برنامه انجام می

PublicReceiverActivity ی ی نمونهیابد. چون حوزهاختصاص میDynamic Broadcast Receiver تر طوالنی

نگهداری شود.  PublicReceiverActivityتواند به عنوان متغیر عضو است، نمی PublicReceiverActivityاز 

 DynamicReceiverServiceرا به عنوان متغیر عضو  Dynamic Broadcast Receiverی در این صورت، نمونه

به منظور ثبت/لغو ثبت  PublicReceiverActivityرا از  DynamicReceiverServiceنگه دارید، و سپس 

Dynamic Broadcast Receiver .به صورت غیرمستقیم آغاز کنید/ خاتمه دهید 

DynamicReceiverService.java 
package org.jssec.android.broadcast.publicreceiver; 

 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.os.IBinder; 
import android.widget.Toast; 
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public class DynamicReceiverService extends Service { 

 
 private static final String MY_BROADCAST_PUBLIC = 
  "org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_PUBLIC"; 

  
 private PublicReceiver mReceiver; 

  
 @Override 
 public IBinder onBind(Intent intent) { 
  return null; 
 } 
 
 @Override 
 public void onCreate() { 
  super.onCreate(); 

   
  // Register Public Dynamic Broadcast Receiver. 
  mReceiver = new PublicReceiver(); 
  mReceiver.isDynamic = true; 
  IntentFilter filter = new IntentFilter(); 
  filter.addAction(MY_BROADCAST_PUBLIC); 
  filter.setPriority(1); // Prioritize Dynamic Broadcast Receiver, rather than Static 
Broadcast Receiver. 
  registerReceiver(mReceiver, filter); 
  Toast.makeText(this, 
    "Registered Dynamic Broadcast Receiver.", 
    Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 } 
 
 @Override 
 public void onDestroy() { 
  super.onDestroy(); 

   
  // Unregister Public Dynamic Broadcast Receiver. 
  unregisterReceiver(mReceiver); 
  mReceiver = null; 
  Toast.makeText(this, 
    "Unregistered Dynamic Broadcast Receiver.", 
    Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 } 
} 

 

PublicReceiverActivity.java 
package org.jssec.android.broadcast.publicreceiver; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 

 
public class PublicReceiverActivity extends Activity { 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main); 
 } 
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 public void onRegisterReceiverClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(this, DynamicReceiverService.class); 
  startService(intent); 
 } 
  
 public void onUnregisterReceiverClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(this, DynamicReceiverService.class); 
  stopService(intent); 
 } 
} 

عمومی نشان داده شده است. هنگام  Broadcast Receiverها به Broadcastنمونه کد برای ارسال  ،از این پس

ها ممکن است توسط یک Broadcastعمومی، توجه به اینکه  Broadcast Receiverها به Broadcatارسال 

 بدافزار دریافت شوند، ضروری است.

 (:Sending Broadcastsنکات )

 اطالعات حساس را ارسال نکنید. .4

 های نتیجه را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید.هنگام دریافت یک نتیجه، داده .5

PublicSenderActivity.java 
package org.jssec.android.broadcast.publicsender; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PublicSenderActivity extends Activity { 

  
 private static final String MY_BROADCAST_PUBLIC = 
  "org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_PUBLIC"; 

  
 public void onSendNormalClick(View view) { 
  // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
  Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_PUBLIC); 
  intent.putExtra("PARAM", "Not Sensitive Info from Sender"); 
  sendBroadcast(intent); 
 } 
  
 public void onSendOrderedClick(View view) { 
  // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
  Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_PUBLIC); 
  intent.putExtra("PARAM", "Not Sensitive Info from Sender"); 
  sendOrderedBroadcast(intent, null, mResultReceiver, null, 0, null, null); 
 } 
  
 public void onSendStickyClick(View view) { 
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  // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
  Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_PUBLIC); 
  intent.putExtra("PARAM", "Not Sensitive Info from Sender"); 
  //sendStickyBroadcast is deprecated at API Level 21 
  sendStickyBroadcast(intent); 
 } 
 
 public void onSendStickyOrderedClick(View view) { 
  // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
  Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_PUBLIC); 
  intent.putExtra("PARAM", "Not Sensitive Info from Sender"); 
  //sendStickyOrderedBroadcast is deprecated at API Level 21 
  sendStickyOrderedBroadcast(intent, mResultReceiver, null, 0, null, null); 
 } 
  
 public void onRemoveStickyClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_PUBLIC); 
  //removeStickyBroadcast is deprecated at API Level 21 
  removeStickyBroadcast(intent); 
 } 
 
 private BroadcastReceiver mResultReceiver = new BroadcastReceiver() { 
  @Override 
  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

    
         // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and 
securely. 
         // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
   String data = getResultData(); 
   PublicSenderActivity.this.logLine( 
     String.format("Received result: \"%s\"", data)); 
  } 
 }; 
 
 private TextView mLogView; 

  
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
  
 private void logLine(String line) { 
  mLogView.append(line); 
  mLogView.append("\n"); 
 } 
} 

3.1.2.4 Receiver Broadcast  ارسال/دریافت –داخلی Broadcastها 

Receiver Broadcast  ،داخلیReceiver Broadcast  است که هرگز هیچBroadcast هایی به ارسالی از برنامه

ی داخلی تشکیل از چندین برنامه Broadcast Receiverهای داخلی را دریافت نخواهد کرد. این جز برنامه

 شود.کند، استفاده میی داخلی اداره میشده است و برای محافظت اطالعات یا توابعی که برنامه

 (:Receiving Broadcastsنکات )
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 ها تعریف کنید.Broadcastی برای دریافت داخل ءامضامجوز یک  .1

 نتایج را اعالن کنید.داخلی برای دریافت  ءامضامجوزاستفاده از  .2

 قرار دهید. trueمقدار صفت خروجی را به صورت صریح  .3

 بخواهید. Static Broadcast Receiverداخلی را توسط تعریف  ءامضامجوز  .4

 بخواهید. Dynamic Broadcast Receiverداخلی را برای ثبت  ءامضامجوز  .5

 ی داخلی تعریف شده است.داخلی توسط یک برنامه ءامضامجوز وارسی کنید که  .6

7. Intent  دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگرBroadcast ی از درون یک برنامه

 داخلی فرستاده شده باشد.

 کننده داخلی است.درخواست یتوانند برگردانده شوند، زیرا برنامهاطالعات حساس می .8

 کنید. ءی فرستنده، امضامشابه با برنامه دهندهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  .9

Rceiver  از  کد نمونهداخلی که یکBroadcast Receiver  داخلی است، برای هر دو نوعStatic Broadcast 

Receiver  وDynamic Broadcast Receiver شود.استفاده می 

InhouseReceiver.java 
package org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver; 

 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.widget.Toast; 

 
public class InhouseReceiver extends BroadcastReceiver { 

 
    // In-house Signature Permission 
    private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver.MY_PERMISSION"; 

 
    // In-house certificate hash value 
    private static String sMyCertHash = null; 
    private static String myCertHash(Context context) { 
        if (sMyCertHash == null) { 
            if (Utils.isDebuggable(context)) { 
             // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the debug.keystore. 
                sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
            } else { 
             // Certificate hash value of "my company key" in the keystore. 
                sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
            } 
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        } 
        return sMyCertHash; 
    } 
 
    private static final String MY_BROADCAST_INHOUSE = 
        "org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_INHOUSE"; 

 
    public boolean isDynamic = false; 
    private String getName() { 
        return isDynamic ? "In-house Dynamic Broadcast Receiver" : "In-house Static Broadcast 
Receiver"; 
    } 
 
    @Override 
    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 
        // *** POINT 6 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(context, MY_PERMISSION, myCertHash(context))) { 
            Toast.makeText(context, "The in-house signature permission is not declared by in-house 
application.", 
              Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        } 
        // *** POINT 7 *** Handle the received intent carefully and securely, 
        // even though the Broadcast was sent from an in-house application.. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        if (MY_BROADCAST_INHOUSE.equals(intent.getAction())) { 
            String param = intent.getStringExtra("PARAM"); 
            Toast.makeText(context, 
                    String.format("%s:\nReceived param: \"%s\"", getName(), param), 
                    Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
 
     // *** POINT 8 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
        setResultCode(Activity.RESULT_OK); 
        setResultData(String.format("Sensitive Info from %s", getName())); 
        abortBroadcast(); 
    } 
} 

Static Broadcast Receiver  باید درAndroidManifest.xml .تعریف شود 

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver" > 

 
    <!-- *** POINT 1 *** Define an in-house signature permission to receive Broadcasts --> 
    <permission 
        android:name="org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver.MY_PERMISSION" 
        android:protectionLevel="signature" /> 

 
    <!-- *** POINT 2 *** Declare to use the in-house signature permission to receive results. --> 
    <uses-permission 
        android:name="org.jssec.android.broadcast.inhousesender.MY_PERMISSION" /> 

 
    <application 
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        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

 
        <!-- *** POINT 3 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <!-- *** POINT 4 *** Require the in-house signature permission by the Static Broadcast 
Receiver definition. --> 
        <receiver 
            android:name=".InhouseReceiver" 
            android:permission="org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver.MY_PERMISSION" 
            android:exported="true"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_INHOUSE" /> 
            </intent-filter> 
        </receiver> 

 
        <service 
            android:name=".DynamicReceiverService" 
            android:exported="false" /> 

 
        <activity 
            android:name=".InhouseReceiverActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 

 
</manifest> 

Dynamic Broadcast Receiver  ثبت/لغو ثبت را با فراخوانیregisterReceiver()  یاunregisterReceiver() 

روی  button ،buttonی دهد. ب منظور اجرای ثبت/لغو ثبت به وسیلهدر برنامه انجام می

InhouseReceiverActivity ی ی نمونهشود. چون حوزهتنظیم میDynamic Broadcast Receiver تر طوالنی

نگهداری شود.  InhouseReceiverActivityتواند به عنوان متغیر عضو است، نمی PublicReceiverActivityاز 

 DynamicReceiverServiceرا به عنوان متغیر عضو  Dynamic Broadcast Receiverی در این صورت، نمونه

به منظور ثبت/لغو ثبت  InhouseReceiverActivityرا از  DynamicReceiverServiceنگه دارید، و سپس 

Dynamic Broadcast Receiver .به صورت غیرمستقیم آغاز کنید/ خاتمه دهید 

InhouseReceiverActivity.java 
package org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 

 
public class InhouseReceiverActivity extends Activity { 
    @Override 
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    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
    } 
  
 public void onRegisterReceiverClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(this, DynamicReceiverService.class); 
  startService(intent); 
 } 
  
 public void onUnregisterReceiverClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(this, DynamicReceiverService.class); 
  stopService(intent); 
 } 
} 

 

DynamicReceiverService.java 
package org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver; 

 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentFilter; 
import android.os.IBinder; 
import android.widget.Toast; 

 
public class DynamicReceiverService extends Service { 

 
    private static final String MY_BROADCAST_INHOUSE = 
        "org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_INHOUSE"; 

 
    private InhouseReceiver mReceiver; 

 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        return null; 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
        super.onCreate(); 

 
        mReceiver = new InhouseReceiver(); 
        mReceiver.isDynamic = true; 
        IntentFilter filter = new IntentFilter(); 
        filter.addAction(MY_BROADCAST_INHOUSE); 
        filter.setPriority(1); // Prioritize Dynamic Broadcast Receiver, rather than Static 
Broadcast Receiver. 

 
        // *** POINT 5 *** When registering a dynamic broadcast receiver, require the in-house 
signature permission. 
        registerReceiver(mReceiver, filter, 
"org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver.MY_PERMISSION", null); 

 
        Toast.makeText(this, 
                "Registered Dynamic Broadcast Receiver.", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
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    @Override 
    public void onDestroy() { 
        super.onDestroy(); 
        unregisterReceiver(mReceiver); 
        mReceiver = null; 
        Toast.makeText(this, 
                "Unregistered Dynamic Broadcast Receiver.", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
} 

 

SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 

 
public class SigPerm { 

  
 public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
 } 
 
 public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
  if (sigPermName == null) return null; 
  try { 
   // Get the package name of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
   PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PermissionInfo pi; 
   pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
   String pkgname = pi.packageName; 

    
   // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
   if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 

    
   // Return the certificate hash value of the application which declares a 
permission named sigPermName. 
   return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 

    
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
 } 
} 

 

PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
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public class PkgCert { 

 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

ی فرستنده، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک ***  9*** نکته 

 امضاء کنید.
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 7-4شکل 

 نشان داده شده است. Broadcast Receiverها به Broadcastsسپس، نمونه کد برای ارسال 

 (:Sending Broadcastsنکات )

 امضاء داخلی برای دریافت نتایج تعریف کنید.مجوز یک  .10

 را اعالن کنید. هاBroadcast داخلی برای دریافت ءامضامجوز استفاده از  .11

 ی داخلی تعریف شده باشد.امضاء داخلی توسط یک برنامهمجوز وارسی کنید که  .12

 کننده از نوع داخلی است.ی درخواستتوانند برگردانده شوند، زیرا برنامهاطالعات حساس می .13

 بخواهید.ها Receiverامضاء داخلی را از مجوز  .14

 ی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید.جههای نتیداده .15

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  .16

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.broadcast.inhousesender" > 

 
    <uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY"/> 

 
    <!-- *** POINT 10 *** Define an in-house signature permission to receive results. --> 
    <permission 
        android:name="org.jssec.android.broadcast.inhousesender.MY_PERMISSION" 
        android:protectionLevel="signature" /> 

 
    <!-- *** POINT 11 *** Declare to use the in-house signature permission to receive Broadcasts. 
--> 
    <uses-permission 
        android:name="org.jssec.android.broadcast.inhousereceiver.MY_PERMISSION" /> 

 
    <application 
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        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

 
        <activity 
            android:name="org.jssec.android.broadcast.inhousesender.InhouseSenderActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 

InhouseSenderActivity.java 
package org.jssec.android.broadcast.inhousesender; 

 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class InhouseSenderActivity extends Activity { 

 
    // In-house Signature Permission 
    private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.broadcast.inhousesender.MY_PERMISSION"; 

 
    // In-house certificate hash value 
    private static String sMyCertHash = null; 
    private static String myCertHash(Context context) { 
        if (sMyCertHash == null) { 
            if (Utils.isDebuggable(context)) { 
             // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the debug.keystore. 
                sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
            } else { 
             // Certificate hash value of "my company key" in the keystore. 
                sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
            } 
        } 
        return sMyCertHash; 
    } 
 
    private static final String MY_BROADCAST_INHOUSE = 
        "org.jssec.android.broadcast.MY_BROADCAST_INHOUSE"; 

 
    public void onSendNormalClick(View view) { 
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        // *** POINT 12 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
            Toast.makeText(this, "The in-house signature permission is not declared by in-house 
application.", 
              Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        } 
 
     // *** POINT 13 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
        Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_INHOUSE); 
        intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info from Sender"); 

 
        // *** POINT 14 *** Require the in-house signature permission to limit receivers. 
        sendBroadcast(intent, "org.jssec.android.broadcast.inhousesender.MY_PERMISSION"); 
    } 
 
    public void onSendOrderedClick(View view) { 

 
        // *** POINT 12 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
            Toast.makeText(this, "The in-house signature permission is not declared by in-house 
application.", 
              Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return; 
        } 
 
     // *** POINT 13 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
        Intent intent = new Intent(MY_BROADCAST_INHOUSE); 
        intent.putExtra("PARAM", "Sensitive Info from Sender"); 

 
        // *** POINT 14 *** Require the in-house signature permission to limit receivers. 
        sendOrderedBroadcast(intent, "org.jssec.android.broadcast.inhousesender.MY_PERMISSION", 
                mResultReceiver, null, 0, null, null); 
    } 
 
    private BroadcastReceiver mResultReceiver = new BroadcastReceiver() { 
        @Override 
        public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

 
            // *** POINT 15 *** Handle the received result data carefully and securely, 
   // even though the data came from an in-house application. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            String data = getResultData(); 
            InhouseSenderActivity.this.logLine(String.format("Received result: \"%s\"", data)); 
        } 
    }; 
 
    private TextView mLogView; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
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    private void logLine(String line) { 
        mLogView.append(line); 
        mLogView.append("\n"); 
    } 
} 

 

SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 

 
public class SigPerm { 

  
 public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
 } 
 
 public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
  if (sigPermName == null) return null; 
  try { 
   // Get the package name of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
   PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PermissionInfo pi; 
   pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
   String pkgname = pi.packageName; 

    
   // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
   if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 

    
   // Return the certificate hash value of the application which declares a 
permission named sigPermName. 
   return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 

    
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
 } 
} 

 

PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
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public class PkgCert { 

 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

ی مقصد، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک ***  16*** نکته 

 امضاء کنید.



 

 

88 

 

 

 8-4 شکل

 راهنمای قوانین 

  ها پیروی کنید.Broadcastاز قوانین زیر برای ارسال یا دریافت 

1. Broadcast Receiver شود، باید خصوصی باشد )ضروری(که فقط درون یک برنامه استفاده می 

2. Intent (ی)ضرور یدکن یریترا به دقت و به صورت امن مد یافتیدر 

شده است،  یفتعر یداخل یبرنامه یکتوسط  ینکها یپس از وارس ی،داخل یشده یفامضاء تعر مجوزاز  .3

 (ی)ضرور یداستفاده کن

 یدمقصد توجه داشته باش یاز برنامه یجهبه نشت اطالعات نت یجه،نت یکهنگام برگرداندن اطالعات  .4

 (ی)ضرور

 (ی)ضرور یدرا محدود کن 1قابل وصول Broadcast ،Receiver یکهنگام ارسال اطالعات حساس با  .5

 (ی)ضرور یرندقرار گ Sticky Broadcast یکدر  یداطالعات حساس نبا .6

 یلممکن است تحو receiverPermissionبدون مشخص کردن  Ordered Broadcastکه  یدتوجه داشته باش .7

 (یداده نشود )ضرور

 (ی)ضرور یدکن یریترا به دقت و به صورت امن مد Receiver Broadcastاز  یبازگشت ییجهنت یهاداده .8

 (یبا سطح حفاظت مشابه، محافظت شود )ضرور یدبا ییآن دارا یی،دارا یک یهثانو یهنگام ارائه .9

                                                 
1 Receivable Receiver 
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1.2.2.4 Receiver Broadcast شود، باید خصوصی باشد )ضروری(که تنها در یک برنامه استفاده می 

Receiver Broadcast ی افت غیرمنتظرهباشد تا از دریشود، باید خصوصی که تنها در یک برنامه استفاده می

سوءاستفاده از توابع برنامه یا رفتارهای اجتناب کند. این کار جلوی های دیگر از برنامه Broadcastهر گونه 

 ناهنجار را خواهد گرفت.

Receiver شود، نباید با تنظیم که فقط درون همان برنامه استفاده میIntent-filter  طراحی شود. به دلیل

ی دیگر ممکن است به صورت غیرمنتظره با عمومی از یک برنامه Receiver، یک Intent-filterهای ویژگی

قرار است  خصوصی درون همان برنامه Receiverفراخوانی شود، حتی اگر یک  Intent-filterفراخوانی از طریق 

 فراخوانی شود.

AndroidManifest.xml(Not recommended) 
        <!-- Private Broadcast Receiver --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Set the exported attribute to false explicitly. --> 
        <receiver 
            android:name=".PrivateReceiver" 
            android:exported="false" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="org.jssec.android.broadcast.MY_ACTION" /> 
            </intent-filter> 
        </receiver> 

 مراجعه نمایید. "(Receiver ی)برا یو صفت خروج Intent-filter یماتتنظ یبترک 1.3.2.4"لطفاً به بخش 

2.2.2.4 Intent )دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری 

را هنگام پردازش  Intentمتفاوت هستند، ابتدا امنیت  Broadcast Receiverها بسته به نوع از آنجا که ریسک

 دریافتی وارسی کنید. Intentهای داده

کند، ممکن های نامشخص زیادی دریافت میها را از تعداد برنامهIntentعمومی  Broadcast Receiverچون 

ی از Intentخصوصی هرگز هیچ  Broadcast Receiver بدافزار را دریافت کند.های مهاجم Intentاست 

ی عمومی دریافتی از که یک مولفه Intentهای کند، اما دادهدریافت نمی های دیگر به صورت مستقیمبرنامه

د که تصور نکنیبنابراین  خصوصی ارسال شوند. Broadcast Receiverهای دیگر هستند، ممکن است به برنامه

های داخلی درجاتی از ریسک Broadcast Receiverهیچ قیدی کامالً امن است. دریافتی بدون  Intentیک 

 های دریافتی هستند.Intentدارند، بنابراین نیازمند وارسی ایمنی 

 مراجعه نمایید. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"لطفاً به بخش 
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ی داخلی تعریف شده داخلی، پس از وارسی اینکه توسط یک برنامهی شده امضاء تعریف مجوزاز  3.2.2.4

 )ضروری( است، استفاده کنید

Broadcast Receiver  داخلی که فقطBroadcastی داخلی را دریافت های فرستاده شده توسط یک برنامه

در مجوز ست های تعریف/درخوامحافظت شود. اعالن ی داخلیشده امضاء تعریف مجوز کند، باید توسطمی

AndroidManifest.xml ارتباط  یبرقرار ینحوه 2.1.2.5"ای محافظت کافی نیستند، بنابراین لطفاً به بخش بر

ها با Broadcast . پایان دادن بهمراجعه کنید "یداخل یتعریف شدهامضاء مجوز با  یداخل یهابرنامه ینب

، نیازمند وارسی receiverPermissionبرای دریافت پارامتر  یداخل یتعریف شدهامضاء مجوز مشخص کردن 

 مشابهی است.

ی مقصد توجه داشته باشید هنگام برگرداندن اطالعات یک نتیجه، به نشت اطالعات نتیجه از برنامه 4.2.2.4

 )ضروری(

 Broadcastگرداند، بسته به نوع برمی ()setResultقابلیت اطمینان برنامه که اطالعات نتیجه را توسط 

Receiver  متفاوت است. در حالتBroadcast Receiver ی مقصد ممکن است بدافزار باشد، و عمومی، برنامه

ای مورد استفاده قرار گیرند. ممکن است این ریسک وجود داشته باشد که اطالعات نتیجه به صورت مخربانه

ای است که به داخلی، مقصد نتیجه برنامه Broadcast Receiverخصوصی و  Broadcast Receiverدر حالت 

 صورت داخلی توسعه یافته است، بنابراین نیازی به نگرانی برای اداره کردن اطالعات نتیجه نیست.

 Broadcastی مقصد، هنگامی که اطالعات نتیجه مانند باال از ی نشت اطالعات نتیجه از برنامهتوجه به مساله

Receiver ضروری است.شوند، برگردانده می 

 قابل وصول را محدود کنید )ضروری( Broadcast ،Receiverهنگام ارسال اطالعات حساس با یک  5.2.2.4

Broadcast ها ی نامشخص یا مطلع کردن آنتعداد زیادی برنامه سیستم ساخته شده برای انتشار اطالعات به

دقیق به منظور جلوگیری  مند طراحیاز زمانبندی به صورت یکباره است. بنابراین، انتشار اطالعات حساس نیاز

 اطالعات توسط بدافزار است.از اخذ غیرقانونی 

هایی از تواند آن را دریافت کند. در ادامه نمونهمی Broadcast Receiverفقط  انتشار اطالعات حساس،در 

 اند.آورده شده Broadcastهای ارسال روش

صریح برای ارسال  Intentبا یک  Broadcast-sendingهای موردنظر این است که آدرس را با یکی از روش •
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Broadcast ها به فقطBroadcast Receiver های قابل اطمینان مورد نظر، ثابت کرد. دو الگو برای این کار

 وجود دارد.

o  اگر به یکBroadcast Receiver  درون همان برنامه آدرس داده شود، آدرس را با

Intent#setClass(Context, Class)  1.1.2.4"مشخص کنید. به بخش نمونه کد Broadcast Receiver 

 ی کد مراجعه کنید.برای مشاهده "هاBroadcast ارسال/دریافت – یخصوص

o  اگر به یکBroadcast Receiver آدرس داده شود، آدرس را با  های دیگریبرنامه در

Intent#setClassName(String, String) .ی کلید ی مجاز را با مقایسهبرنامه مشخص کنید

در ها تائید کنید. Broadcastسفید برای ارسال در پکیج مقصد با لیست APKی امضاء دهندهتوسعه

 تر است.های ضمنی است، کاربردیIntentواقع روش زیر که استفاده از 

به پارامتر  داخلی یشده امضاء تعریفمجوز  ها را با تعیین نمودنBroadcastروش دوم این است که  •

receiverPermission  ارسال نمود وBroadcast Receiver ،را امضاء مجوز استفاده از این  قابل اطمینان

 یبرا "Broadcast ارسال/دریافت – داخلی Broadcast Receiver 3.1.2.4"به بخش نمونه کد  اعالن کند.

نیازمند اعمال قانون  Broadcast-sendingسازی این روش عالوه بر این، پیاده .یدکد مراجعه کن یمشاهده

شده است،  یفتعر یداخل یبرنامه یکتوسط  ینکها یپس از وارس ی،داخل یشده یفامضاء تعر مجوزاز "

 است. "(ی)ضرور یداستفاده کن

 قرار گیرند )ضروری( Sticky Broadcastاطالعات حساس نباید در یک  6.2.2.4

شوند، ناپدید های موجود پردازش میBroadcast Receiverبرای دریافت توسط ها زمانی که Broadcastمعموالً 

 Stickyهای شامل Sticky Broadcastها )از این به بعد، Sticky Broadcastخواهند شد. از سوی دیگر، 

Ordered Broadcast)برای دریافت توسط ، حتی پس از اینکه هاBroadcast Receiver های موجود پردازش

دریافت شوند. هنگامی که دیگر  ()registerReceiverتوانند توسط شوند از سیستم ناپدید نخواهند شد و می

Sticky Broadcast توان در هر زمان دلخواهی آن را با دستور غیرضروری است، می

removeStickyBroadcast() .حذف نمود 

گیرد. ضمنی مورد استفاده قرار می Intentتوسط  Sticky Broadcastمطابق پیش فرض ذکر شده، 

Broadcast هایی با پارامترreceiverPermission توانند ارسال شوند. به هین دلیل، اطالعات شده نمیمشخص

ی نامشخص که ممکن است بدافزار ها قابل دسترسی توسط چندین برنامهSticky Broadcastارسالی از طریق 
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ها باشد، هستند. از این رو، اطالعات حساس نباید از این طریق فرستاده شوند. توجه ن برنامههم در بین ای

 ( مورد استفاده نیست.21سطح  API) 5.0دیگر در اندروید  Sticky Broadcastداشته باشید که 

ممکن است  receiverPermissionبدون مشخص کردن  Ordered Broadcastتوجه داشته باشید که  7.2.2.4

 داده نشود )ضروری( تحویل

 Ordered Broadcast پارامتر بدون مشخص کردن receiverPermission نامشخص تواند توسط تعدادمی 

برای دریافت  Ordered Broadcastها باشد، دریافت شود. تواند یکی از آنکه بدافزار نیز می زیادی برنامه

ها Broadcastشود. استفاده می Receiverو اجرای یک به یک چندین  Receiverاطالعات برگردانده شده از 

را  Broadcastشوند. بنابراین، اگر اول بدافزار با اولویت باال فرستاده می هاReceiverبه ترتیب اولویت به 

 های بعدی نخواهند رسید.Receiverها به Broadcastرا اجرا نمود،  ()abortBroadcastدریافت نمود و 

را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید  Receiver Broadcastی بازگشتی از های نتیجههداد 8.2.2.4

 )ضروری(

های حمله های نتیجه باید به صورت امن و با در نظر گرفتن اینکه نتایج دریافتی ممکن است دادهاساساً داده

های نتیجه را برگردانده است دادهی که Broadcast Receiverها بسته به نوع باشند که در این صورت ریسک

 د، باید پردازش شوند.متفاوت هستن

های برگردانده عمومی باشد، داده Broadcast Receiverفرستنده )منبع(،  Broadcast Receiverهنگامی که 

ی بدافزار را نیز های حملهکند. بنابراین ممکن است دادهشده از تعداد نامشخص زیادی برنامه را دریافت می

خصوصی باشد، به  Broadcast Receiverفرستنده )منبع(،  Broadcast Receiverدریافت نماید. هنگامی که 

های دیگر ممکن است به عنوان های دریافتی توسط برنامهاین حال، داده رسد ریسکی وجود ندارد. بانظر می

های نتیجه را نباید بدون هیچ قیدی کامالً رو، دادههای نتیجه به صورت غیرمستقیم ارسال شوند. از این داده

شد، داخلی با Broadcast Receiverفرستنده )منبع(،  Broadcast Receiverامن در نظر گرفت. هنگامی که 

های نتیجه دارای درجاتی از ریسک است. بنابراین باید به روشی امن و با در نظر گرفتن احتمال اینکه داده

 های حمله باشند، پردازش شود.ممکن است داده

 مراجعه کنید. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"لطفاً به بخش 
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 باید با سطح حفاظت مشابه، محافظت شود )ضروری(ی ثانویه یک دارایی، آن دارایی هنگام ارائه 9.2.2.4

های دیگر شوند به برنامه( محافظت میPermission)مجوز های اطالعاتی یا تابعی که توسط که داراییهنگامی 

ی مقصد برنامه Permissionی همان با مطالبهبه صورت ثانویه ارائه شوند، الزم است استاندارد محافظت 

فقط برای دسترسی مستقیم به  1اندروید، امتیازات ویژه Permissionهای امنیت لنگهداری شود. در مد

های های به دست آمده ممکن است برای برنامهها، داراییبه دلیل ویژگیشوند. ها مدیریت میهای برنامهدارایی

ی ه با مسالهکه برای محافظت ضروری است، ارائه شوند. این امر مشاب Permissionی دیگر بدون مطالبه

مراجعه  "تفویض مجدد اجازهی مساله 4.3.2.5"است. برای اطالعات بیشتر به بخش مجوز تفویض مجدد 

 کنید.

 مباحث پیشرفته 

 (Receiverو صفت خروجی )برای  Intent-filterترکیب تنظیمات  1.3.2.4

ها نشان Receiverسازی را هنگام پیاده filter-Intentو عناصر  2مجاز تنظیمات خروجی ترکیب 5-4جدول 

اصوالً ممنوع است در ادامه  Intent-filterبا تعریف  "exported="falseدهد. دلیل اینکه چرا استفاده از می

 توصیف شده است.

 و صفت خروجی Intent-filter عناصرترکیب قابل استفاده یا خیر؛  -5-4جدول 

   

  

 Value of exported attribute   

   True    False Not specified   

Intent Filter defined    OK  (Do not Use)    (Do not Use)   

Intent Filter Not 

Defined   

 OK  OK    (Do not Use)   

عمومی  Receiverشود، پاسخ به این پرسش که آیا نامشخص رها می Receiverهنگامی که صفت خروجی یک 

شود. با این وجود، در این تعیین می Receiverبرای  Intent-filtersاست یا خیر توسط حضور یا عدم حضور 

مستند نامشخص رها کردن یک صفت خروجی ممنوع استو به طور کلی، همانطور که پیش از این ذکر شد، 

، دوری کنیم. عالوه بر این، APIهای متکی بر رفتار پیش فرض در هر سازیبهترین کار این است که از پیاده

های صریح برای فعال کردن تنظیمات مهم مرتبط با امنیت وجود دارند، استفاده از این دی که روشدر موار

 خوبی است. یایدهها همواره روش

                                                 
1 Privileges  
2 Export settings 
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Receiverهای دیگر ممکن است به صورت غیرمنتظره فراخوانی شوند، حتی اگر های عمومی در برنامه

Broadcast ها بهReceiverها فرستاده شوند. به همین دلیل است که تعیین های خصوصی درون همان برنامه

exported="false"  باIntent-filter های غیرمنتظره در دو شکل زیر نشان داده ی فراخوانیممنوع است. نحوه

 شده است.

 Intentتواند توسط ( میAخصوصی )برنامه  Receiverست که یک ای از رفتارهای طبیعی انمونه 9-4شکل 

تعریف  A در شکل( فقط در برنامه ”action=”X) Intent-filterضمنی فقط درون همان برنامه فراخوانی شود. 

 شود، بنابراین این یک رفتار مورد انتظار است.می

 

 9-4شکل 

تعریف شده  A و Bدر شکل( در برنامه  ”action=”X) Intent-filterای از این است که نمونه 10-4شکل 

فرستد، توسط یک ضمنی می Intentها را با Broadcast( Cای دیگر )برنامه الً، هنگامی که برنامهاست. او

Receiver ( سمت خصوصیA-1دریافت نمی )آید )فلش نارنجی شوند. بنابراین هیچ مشکل امنیتی به وجود نمی

درون همان برنامه است.  A خصوصی توسط برنامه Receiverمساله فراخوانی  در شکل(. از منظر امنیتی،

خصوصی درون همان برنامه، بلکه  Receiverکند، نه تنها ضمنی را منتشر می A ،Intentهنگامی که برنامه 

Receiver ( عمومیB-1 با همان تعریف )Intent-filter تواند نیز میIntent  را دریافت نماید )فلش قرمز در

 Bفرستاده شوند. زمانی که برنامه  Bبه  A طالعات حساس ممکن است از برنامهشکل(.در این صورت، ا

 Orderedبه صورت  Broadcastهنگامی که بدافزار باشد، این امر منجر به نشت اطالعات حساس خواهد شد. 

Broadcast ی غیرمنتظره دریافت کند.باشد، ممکن است اطالعات نتیجه 
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 10-4 شکل

 Broadcast Receiverباید هنگامی استفاده شود که  Intent-filterبا تعریف  "exported="falseبا این وجود، 

ارسالی توسط سیستم را دریافت کند. ترکیبات دیگر نباید استفاده شوند. این امر  Broadcast Intentفقط 

دریافت  "exported="falseارسالی توسط سیستم بتواند با  Broadcast Intentبرمبنای این حقیقت است که 

ارسالی توسط سیستم  Broadcast Intentمشابهی با  ACTIONی بفرستند که Intentهای دیگر شود. اگر برنامه

توان می "exported="falseدارد، ممکن است دریافت آن منجر به یک رفتار غیرمنتظره شود. با این وجود، با 

 از این امر اجتناب نمود.

2.3.2.4 Receiver ز اجرای برنامه ثبت نخواهد شدپیش ا 

که به صورت ایستا در  Broadcast Receiverکه یک  یدمهم است که به دقت توجه کن

AndroidManifest.xml  ،ها فقط پس از . برنامهبطور خودکار پس از نصب فعال نخواهد شدتعریف شده است

یک یک  1رسیدبنابراین، استفاده از  خواهند بود.ها Broadcastاینکه برای اولین بار اجرا شدند قادر به دریافت 

Broadcast  پذیر نیست. با این وجود، اگر هنگام ارسال آغاز عملیات امکان 2اندازیک راهپس از نصب به عنوان

حتی  Broadcastتنظیم شود،  Intent.FLAG_INCLUDE_STOPPED_PACKAGESپرچم  Broadcastیک 

 اند، دریافت خواهد شد.ای اولین بار اجرا نشدههایی که تا کنون برتوسط برنامه

                                                 
1 Receipt  

2 Trigger 
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3.3.2.4 Broadcat Receiver تواند خصوصی میBroadcast  ارسال شده توسط همان برنامهUID افت یرا در

  کند

UID تواند برای چند برنامه فراهم شود. حتی اگر مشابه میBroadcast Receiver  ،خصوصی باشد

Broadcast های ارسالی از برنامه با همانUID توانند دریافت شوند.می 

های کلید UIDهایی با همان با این حال، این یک مشکل امنیتی نخواهد بود. چون تضمین شده است که برنامه

 Broadcast Receiverاین امر به آن معنا است که آنچه  دارند. APKی سازگار برای امضاء دهندهتوسعه

 های داخلی است.ارسالی از برنامه Broadcastکند، فقط فت میخصوصی دریا

 هاBroadcastهای انواع و ویژگی 4.3.2.4

 است یا نه، Stickyاست یا نه و  Orderedها، چهار گونه بر مبنای ترکیب اینکه آیا Broadcastدر موضوع 

گردد. توجه که باید ارسال شود، تعیین می Broadcast، نوع Broadcastهای ارسل وجود دارند. بر اساس روش

 ( مورد استفاده نیست.21سطح  API) 5.0دیگر در اندروید  Sticky Broadcastداشته باشید که 

 6-4جدول 

 Type of Broadcast    Method for sending    Ordered?    Sticky?   

 Normal Broadcast    sendBroadcast()    No    No   

 Ordered Broadcast    sendOrderedBroadcast()    Yes    No   

 Sticky Broadcast    sendStickyBroadcast()    No    Yes   

 Sticky Ordered Broadcast    sendStickyOrderedBroadcast()    Yes    Yes   

 در ادامه توصیف شده است. Boadcastویژگی هر 

 Boadcastویژگی هر  -7-4 جدول

Type of Broadcast   Features for each type of Broadcast   

Normal Broadcast   Normal Broadcast disappears when it is sent to receivable Broadcast 

Receiver. Broadcasts are received by several Broadcast Receivers 

simultaneously. This is a difference from Ordered Broadcast. Broadcasts 

are allowed to be received by the particular Broadcast Receivers.   

Ordered Broadcast    Ordered Broadcast is characterized by receiving Broadcasts one by one in 

order with receivable Broadcast Receivers. The higher-priority Broadcast 

Receiver receives earlier. Broadcasts will disappear when Broadcasts are 

delivered to all Broadcast Receivers or a Broadcast Receiver in the process 

calls abortBroadcast(). Broadcasts are allowed to be received by the 

Broadcast Receivers which declare the specified Permission. In addition, 

the result information sent from Broadcast Receiver can be received by the 

sender with Ordered Broadcasts. The Broadcast of SMS-receiving notice 
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(SMS_RECEIVED) is a representative example of Ordered Broadcast.   

Sticky Broadcast    Sticky Broadcast does not disappear and remains in the system, and then 

the application that calls registerReceiver() can receive Sticky Broadcast 

later. Since Sticky Broadcast is different from other Broadcasts, it will 

never disappear automatically. So when Sticky Broadcast is not necessary, 

calling removeStickyBroadcast() explicitly is required to delete Sticky 

Broadcast. Also, Broadcasts  cannot be received by the limited Broadcast 

Receivers with particular Permission. The Broadcast of changing battery-

state notice (ACTION_BATTERY_CHANGED) is the representative 

example 

of Sticky Broadcast.  

Sticky Ordered Broadcast    This is the Broadcast which has both characteristics of Ordered Broadcast 

and Sticky Broadcast. Same as Sticky Broadcast, it cannot  allow only 

Broadcast Receivers with the particular Permission to receive the 

Broadcast. 

 ، جدول قبل به صورت معکوس در جدول زیر مرتب شده است.Broadcastرفتاری ویژگی از نقطه نظر 

 8-4جدول 

Characteristic behavior of 

Broadcast   
Normal Broadcast 

Ordered 

Broadcast 

Sticky 

Broadcast 

Sticky 

Ordered 

Broadcast 

Limit Broadcast Receivers 

which can receive Broadcast, 

by Permission 

OK OK - - 

Get the results of process from 

Broadcast Receiver   
- OK - OK 

Make Broadcast Receivers process 

Broadcasts in order   
- OK - OK 

Receive Broadcasts later, which 

have been already sent   
- - OK OK 

 

 منتقل شوند LogCatتوانند به می شده Broadcastاطالعات  5.3.2.4

شوند. با این وجود، هنگامی که فقدان نوشته نمی LogCatکننده در کننده/دریافتهای ارسالBroadcastاساساً 

کننده شود، الگ خطا نوشته خواهد شد. کننده/دریافتمنجر به خطا در سمت ارسال (Permission)مجوز 

گیرند، بنابراین پس از وقوع خطا ، توجه به در الگ خطا قرار می Broadcastارسالی توسط  Intentاطالعات 

 ری است.شوند، ضرونمایش داده می LogCatارسال شد در  Broadcastپس از اینکه  Intentاینکه اطالعات 

Erorr of lacking Permission in sender side 
W/ActivityManager(266): Permission Denial: broadcasting Intent { 
act=org.jssec.android.broadcastreceive 
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r.creating.action.MY_ACTION } from org.jssec.android.broadcast.sending 
(pid=4685, uid=10058) requires o 
rg.jssec.android.permission.MY_PERMISSION due to receiver 
org.jssec.android.broadcastreceiver.creating/ 
org.jssec.android.broadcastreceiver.creating.CreatingType3Receiver 

 

Erorr of lacking Permission in receiver side 
W/ActivityManager(275): Permission Denial: receiving Intent { 
act=org.jssec.android.broadcastreceiver.c 
reating.action.MY_ACTION } to org.jssec.android.broadcastreceiver.creating requires 
org.jssec.android.p 
ermission.MY_PERMISSION due to sender org.jssec.android.broadcast.sending (uid 10158) 

 ی خانه در نظر گرفته شوندمواردی که باید پیش از گذاشتن میانبر یک برنامه روی صفحه 6.3.2.4

برای اجرای یک برنامه از خانه  shortcut buttonاز مواردی که هنگام ساخت یک  یدر ادامه به بررسی تعداد

پردازیم. داشت می ، باید در ذهنینترنتا هایمرورگرها در bookmarkهایی مانند URL shortcutیا ساخت 

 گیریم.سازی که در زیر نشان داده شده است را در نظر میبه عنوان نمونه، پیاده

Place an app shortcut on the home screen 
Intent targetIntent = new Intent(this, TargetActivity.class); 
// Intent to request shortcut creation 
Intent intent = new Intent("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT"); 
// Specify an Intent to be launched when the shortcut is tapped 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, targetIntent); 
Parcelable icon = Intent.ShortcutIconResource.fromContext(context, iconResource); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, icon); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, title); 
intent.putExtra("duplicate", false); 
// Use Broadcast to send the system our request for shortcut creation 
context.sendBroadcast(intent); 

ی خانه است و شناسایی نام پکیج های صفحهبرنامه کنندهقطع کد باال، دریافتارسالی توسط  Broadcastدر 

ضمنی است.  Intentی عمومی با یک کنندهدشوار است؛ باید به خاطر داشت که این کار انتقال به یک دریافت

تواند بدافزار ی دلخواهی که میهر برنامه ارسالی توسط این قطعه کد باید بتواند توسط Broadcastاز این رو، 

تواند خطر نشت مخرب  یم Intentگنجاندن اطالعات حساس در هم باشد، دریافت شود. به همین دلیل، 

، اطالعات URL-based shortcutمهم است که توجه داشته باشید هنگام ساخت یک  .کند یجاداطالعات را ا

 گنجانده شوند. URLمحرمانه ممکن است در خود 

 یعموم Receiver Broadcast 2.1.2.4"دامات متقابل، الزم است از نکات فهرست شده در بخش قبه عنوان ا

مخابره شده حاوی اطالعات  Intentپیروی کرد و اطمینان حاصل نمود که  "هاBroadcast دریافت/ارسال –

 حساس نیست.
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 هاContent Providerساخت/استفاده از  

شود بسیار شبیه به هم هستند، اغلب به اشتباه تعبیر می SQLiteDatabaseو  ContentResolverچون واسط 

ی کنندهفراهم Content Providerاست. در حقیقت  SQLiteDatabaseبسیار نزدیک به  Content Providerکه 

دخالتی ندارد. برای  سازی دادههای ذخیرهگذاری داده بین برنامه است و در فرمتواسطی برای به اشتراک

سازی مانند های ذخیرهو سایر فرمت  SQLiteDatabaseتوان از ، میContent Providerسازی داده در ذخیره

اند، بنابراین سازی داده در نمونه کد زیر ذکر نشدهنیز استفاده نمود. تمام فرآیندهای ذخیره XMLفرمت فایل 

 در صورت نیاز اضافه نمایید.

 نمونه کد 

چگونه  Content Provider، بسته به اینکه آن Content Providerبرای استفاده از  ها و اقدامات متقابلریسک

ی استفاده را بر مبنای نحوه Content Providerنوع  5گیرد، متفاوت است. در این بخش، رد استفاده قرار میوم

خواهید که می  Content Providerدا کردن نوع توانید از چارت زیر برای پیبندی نمودیم. میها دستهاز آن

 بسازید، استفاده کنید.

 هاContent providerتعریف انواع  -9-4 جدول

Type  Definition  

Private Content 

Provider  
A content provider that cannot be used by another application, and therefore is 

the safest content provider  

Public Content 

Provider  
A content provider that is supposed to be used by an unspecified large number 

of applications  

Partner Content 

Provider  
A content provider that can be used by specific applications made by a trusted 

partner company.  

In-house Content 

Provider  
A content provider that can only be used by other in-house applications  

Temporary permit 

Content Provider  
A content provider that is basically private content provider, but permits 

specific applications to access the particular URI.  
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 11-4شکل 

 های خصوصیContent Providerساخت / استفاده از  1.1.3.4

Content Provider  ،خصوصیContent Provider گیرد و است که فقط در یک برنامه مورد استفاده قرار می

 است. Content Providerترین نوع امن

 دهد.خصوصی را نشان می Content Providerسازی یک نمونه کد زیر چگونگی پیاده

 (:Content Providerنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. false صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1

درخواستی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر داده از همان برنامه ارسال ی داده .2

 شده باشد.

 آیند.توانند ارسال شوند، زیرا ارسال و دریافت همگی از درون همان برنامه میاطالعات حساس می .3

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.provider.privateprovider"> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
        <activity 
            android:name=".PrivateUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
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        </activity> 

         
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
        <provider 
            android:name=".PrivateProvider" 
            android:authorities="org.jssec.android.provider.privateprovider" 
            android:exported="false" /> 
    </application> 
</manifest> 

 

PrivateProvider.java 
package org.jssec.android.provider.privateprovider; 

 
import android.content.ContentProvider; 
import android.content.ContentUris; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.UriMatcher; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.MatrixCursor; 
import android.net.Uri; 

 
public class PrivateProvider extends ContentProvider { 

 
    public static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.privateprovider"; 
    public static final String CONTENT_TYPE = "vnd.android.cursor.dir/vnd.org.jssec.contenttype"; 
    public static final String CONTENT_ITEM_TYPE = 
"vnd.android.cursor.item/vnd.org.jssec.contenttype"; 

 
    // Expose the interface that the Content Provider provides. 
    public interface Download { 
        public static final String PATH = "downloads"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
    public interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    // UriMatcher 
    private static final int DOWNLOADS_CODE = 1; 
    private static final int DOWNLOADS_ID_CODE = 2; 
    private static final int ADDRESSES_CODE = 3; 
    private static final int ADDRESSES_ID_CODE = 4; 
    private static UriMatcher sUriMatcher; 
    static { 
        sUriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH, DOWNLOADS_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH + "/#", DOWNLOADS_ID_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH, ADDRESSES_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH + "/#", ADDRESSES_ID_CODE); 
    } 
 
    // Since this is a sample program, 
    // query method returns the following fixed result always without using database. 
    private static MatrixCursor sAddressCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "city" }); 
    static { 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "1", "New York" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "2", "Longon" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "3", "Paris" }); 
    } 
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    private static MatrixCursor sDownloadCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "path" }); 
    static { 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "1", "/sdcard/downloads/sample.jpg" }); 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "2", "/sdcard/downloads/sample.txt" }); 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreate() { 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public String getType(Uri uri) { 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the same application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
  // *** POINT 3 *** Sensitive information can be sent since it is sending and 
receiving all within the same application. 
     // However, the result of getType rarely has the sensitive meaning. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return CONTENT_TYPE; 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return CONTENT_ITEM_TYPE; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 
            String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the same application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
  // *** POINT 3 *** Sensitive information can be sent since it is sending and 
receiving all within the same application. 
     // It depends on application whether the query result has sensitive meaning or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return sDownloadCursor; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return sAddressCursor; 
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        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the same application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
  // *** POINT 3 *** Sensitive information can be sent since it is sending and 
receiving all within the same application. 
     // It depends on application whether the issued ID has sensitive meaning or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Download.CONTENT_URI, 3); 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Address.CONTENT_URI, 4); 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 
            String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the same application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
  // *** POINT 3 *** Sensitive information can be sent since it is sending and 
receiving all within the same application. 
     // It depends on application whether the number of updated records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 5; // Return number of updated records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 15; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
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            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the same application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
  // *** POINT 3 *** Sensitive information can be sent since it is sending and 
receiving all within the same application. 
     // It depends on application whether the number of deleted records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 10; // Return number of deleted records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 20; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
} 

 کند.خصوصی استفاده می Content Providerآورده شده است که از  Activityدر ادامه مثالی از یک 

 (:Content Providerنکات )استفاده از یک 

 مقصد درون همان برنامه است. Providerتوان ارسال نمود، زیرا اطالعات حساس را می .4

ها از همان برنامه حتی اگر این دادهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، های نتیجهداده .5

 آمده باشند.

PrivateUserActivity.java 
package org.jssec.android.provider.privateprovider; 

 
import android.app.Activity; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
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public class PrivateUserActivity extends Activity { 

 
    public void onQueryClick(View view) { 

 
        logLine("[Query]"); 

 
        Cursor cursor = null; 
        try { 
      // *** POINT 4 *** Sensitive information can be sent since the destination provider 
is in the same application. 
            cursor = getContentResolver().query( 
                    PrivateProvider.Download.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

 
         // *** POINT 5 *** Handle received result data carefully and securely, 
   // even though the data comes from the same application. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            if (cursor == null) { 
                logLine("  null cursor"); 
            } else { 
                boolean moved = cursor.moveToFirst(); 
                while (moved) { 
                    logLine(String.format("  %d, %s", cursor.getInt(0), cursor.getString(1))); 
                    moved = cursor.moveToNext(); 
                } 
            } 
        } 
        finally { 
            if (cursor != null) cursor.close(); 
        } 
    } 
 
    public void onInsertClick(View view) { 

 
        logLine("[Insert]"); 

 
  // *** POINT 4 *** Sensitive information can be sent since the destination provider 
is in the same application. 
        Uri uri = getContentResolver().insert(PrivateProvider.Download.CONTENT_URI, null); 

 
        // *** POINT 5 *** Handle received result data carefully and securely, 
  // even though the data comes from the same application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine("  uri:" + uri); 
    } 
 
    public void onUpdateClick(View view) { 

 
        logLine("[Update]"); 

 
  // *** POINT 4 *** Sensitive information can be sent since the destination provider 
is in the same application. 
        int count = getContentResolver().update(PrivateProvider.Download.CONTENT_URI, null, null, 
null); 

 
        // *** POINT 5 *** Handle received result data carefully and securely, 
  // even though the data comes from the same application. 
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        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records updated", count)); 
    } 
 
    public void onDeleteClick(View view) { 

 
        logLine("[Delete]"); 

 
  // *** POINT 4 *** Sensitive information can be sent since the destination provider 
is in the same application. 
        int count = getContentResolver().delete( 
                PrivateProvider.Download.CONTENT_URI, null, null); 

 
        // *** POINT 5 *** Handle received result data carefully and securely, 
  // even though the data comes from the same application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records deleted", count)); 
    } 
 
    private TextView mLogView; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
 
    private void logLine(String line) { 
        mLogView.append(line); 
        mLogView.append("\n"); 
    } 
} 

 

 های عمومیContent Providerساخت / استفاده از  2.1.3.4

Content Provider  ،عمومیContent Provider ی نامشخص است که قرار است توسط تعداد زیادی برنامه

تواند تحت حمله یا کند، میها را مشخص نمیاستفاده شود. توجه به این نکته ضروری است که چون کالینت

گرفته  ()selectی ذخیره شده ممکن است توسط به عنوان نمونه، یک داده دستکاری توسط بدافزار قرار گیرد.

 اضافه/حذف شود. ()insert()/deleteی جعلی ممکن است توسط تغییر یابد، یا یک داده ()updateوسط شود، ت

عمومی سفارشی که توسط سیستم عامل اندروید تهیه  Content Providerعالوه بر این، هنگام استفاده از یک 

 Contentرا به جای نشده است، توجه به اینکه پارامتر درخواست ممکن است توسط بدافزاری که خود 

Provider های حاصل از حمله ممکن است ارسال شوند، ضروری است.عمومی جا زده است و نیز داده 
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Contacts  وMediaStore   فراهم شده توسط سیستم عامل اندروید نیزContent Provider  عمومی هستند، اما

 ها جا بزند.تواند خود را به جای آنبدافزار نمی

 عمومی در ادامه آورده شده است. Content Providerسازی یک رای پیادهنمونه کد ب

 (:Content Providerنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1

 .به دقت و به صورت امن مدیریت کنیدی درخواستی دریافتی را داده .2

 ندهید.هنگام برگرداندن یک نتیجه، اطالعات حساس را قرار  .3

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.provider.publicprovider"> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 

         
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <provider 
            android:name=".PublicProvider" 
            android:authorities="org.jssec.android.provider.publicprovider"  
            android:exported="true" /> 
    </application> 
</manifest> 

 

PublicProvider.java 
package org.jssec.android.provider.publicprovider; 

 
import android.content.ContentProvider; 
import android.content.ContentUris; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.UriMatcher; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.MatrixCursor; 
import android.net.Uri; 

 
public class PublicProvider extends ContentProvider { 

 
    public static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.publicprovider"; 
    public static final String CONTENT_TYPE = "vnd.android.cursor.dir/vnd.org.jssec.contenttype"; 
    public static final String CONTENT_ITEM_TYPE = 
"vnd.android.cursor.item/vnd.org.jssec.contenttype"; 

 
    // Expose the interface that the Content Provider provides. 
    public interface Download { 
        public static final String PATH = "downloads"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
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    public interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    // UriMatcher 
    private static final int DOWNLOADS_CODE = 1; 
    private static final int DOWNLOADS_ID_CODE = 2; 
    private static final int ADDRESSES_CODE = 3; 
    private static final int ADDRESSES_ID_CODE = 4; 
    private static UriMatcher sUriMatcher; 
    static { 
        sUriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH, DOWNLOADS_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH + "/#", DOWNLOADS_ID_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH, ADDRESSES_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH + "/#", ADDRESSES_ID_CODE); 
    } 
 
    // Since this is a sample program, 
    // query method returns the following fixed result always without using database. 
    private static MatrixCursor sAddressCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "city" }); 
    static { 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "1", "New York" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "2", "London" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "3", "Paris" }); 
    } 
    private static MatrixCursor sDownloadCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "path" }); 
    static { 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "1", "/sdcard/downloads/sample.jpg" }); 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "2", "/sdcard/downloads/sample.txt" }); 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreate() { 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public String getType(Uri uri) { 

 
  switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
  case DOWNLOADS_CODE: 
  case ADDRESSES_CODE: 
   return CONTENT_TYPE; 

 
  case DOWNLOADS_ID_CODE: 
  case ADDRESSES_ID_CODE: 
   return CONTENT_ITEM_TYPE; 

 
  default: 
   throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
  } 
 } 
 
    @Override 
    public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 
            String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely. 



 

 

109 

 

     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
     // *** POINT 3 *** When returning a result, do not include sensitive information. 
     // It depends on application whether the query result has sensitive meaning or not. 
     // If no problem when the information is taken by malware, it can be returned as result. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return sDownloadCursor; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return sAddressCursor; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
     // *** POINT 3 *** When returning a result, do not include sensitive information. 
     // It depends on application whether the issued ID has sensitive meaning or not. 
     // If no problem when the information is taken by malware, it can be returned as result. 
     switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Download.CONTENT_URI, 3); 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Address.CONTENT_URI, 4); 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 
            String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
     // *** POINT 3 *** When returning a result, do not include sensitive information. 
     // It depends on application whether the number of updated records has sensitive meaning or 
not. 
     // If no problem when the information is taken by malware, it can be returned as result. 
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        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 5; // Return number of updated records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 15; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 2 *** Handle the received request data carefully and securely. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
     // *** POINT 3 *** When returning a result, do not include sensitive information. 
     // It depends on application whether the number of deleted records has sensitive meaning or 
not. 
     // If no problem when the information is taken by malware, it can be returned as result. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 10; // Return number of deleted records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 20; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
} 

 

PublicUserActivity.java 
package org.jssec.android.provider.publicuser; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.pm.ProviderInfo; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
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import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PublicUserActivity extends Activity { 

 
 // Target Content Provider Information 
    private static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.publicprovider"; 
    private interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    public void onQueryClick(View view) { 

 
        logLine("[Query]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
 
        Cursor cursor = null; 
        try { 
            // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
            // since the target Content Provider may be malware. 
            // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
            cursor = getContentResolver().query(Address.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

 
            // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and 
securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            if (cursor == null) { 
                logLine("  null cursor"); 
            } else { 
                boolean moved = cursor.moveToFirst(); 
                while (moved) { 
                    logLine(String.format("  %d, %s", cursor.getInt(0), cursor.getString(1))); 
                    moved = cursor.moveToNext(); 
                } 
            } 
        } 
        finally { 
            if (cursor != null) cursor.close(); 
        } 
    } 
 
    public void onInsertClick(View view) { 

 
        logLine("[Insert]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
        // since the target Content Provider may be malware. 
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        // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put("city", "Tokyo"); 
        Uri uri = getContentResolver().insert(Address.CONTENT_URI, values); 

 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine("  uri:" + uri); 
    } 
 
    public void onUpdateClick(View view) { 

 
        logLine("[Update]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
        // since the target Content Provider may be malware. 
        // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put("city", "Tokyo"); 
        String where = "_id = ?"; 
        String[] args = { "4" }; 
        int count = getContentResolver().update(Address.CONTENT_URI, values, where, args); 

 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records updated", count)); 
    } 
 
    public void onDeleteClick(View view) { 

 
        logLine("[Delete]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
        // since the target Content Provider may be malware. 
        // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
        int count = getContentResolver().delete(Address.CONTENT_URI, null, null); 

 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records deleted", count)); 
    } 
 
    private boolean providerExists(Uri uri) { 



 

 

113 

 

        ProviderInfo pi = getPackageManager().resolveContentProvider(uri.getAuthority(), 0); 
        return (pi != null); 
    } 
 
    private TextView mLogView; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
 
    private void logLine(String line) { 
        mLogView.append(line); 
        mLogView.append("\n"); 
    } 
} 

 

 کند.عمومی استفاده می Content Providerآورده شده است که از  Activityدر ادامه مثالی از یک 

 (:Content Providerنکات )استفاده از یک 

 اطالعات حساس را ارسال نکنید. .4

 های نتیجه را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید.هنگام دریافت یک نتیجه، داده .5

PublicUserActivity.java 
package org.jssec.android.provider.publicuser; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.pm.ProviderInfo; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PublicUserActivity extends Activity { 

 
 // Target Content Provider Information 
    private static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.publicprovider"; 
    private interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    public void onQueryClick(View view) { 

 
        logLine("[Query]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
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        } 

 
        Cursor cursor = null; 
        try { 
            // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
            // since the target Content Provider may be malware. 
            // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
            cursor = getContentResolver().query(Address.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

 
            // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and 
securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            if (cursor == null) { 
                logLine("  null cursor"); 
            } else { 
                boolean moved = cursor.moveToFirst(); 
                while (moved) { 
                    logLine(String.format("  %d, %s", cursor.getInt(0), cursor.getString(1))); 
                    moved = cursor.moveToNext(); 
                } 
            } 
        } 
        finally { 
            if (cursor != null) cursor.close(); 
        } 
    } 
 
    public void onInsertClick(View view) { 

 
        logLine("[Insert]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
        // since the target Content Provider may be malware. 
        // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put("city", "Tokyo"); 
        Uri uri = getContentResolver().insert(Address.CONTENT_URI, values); 

 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine("  uri:" + uri); 
    } 
 
    public void onUpdateClick(View view) { 

 
        logLine("[Update]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
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        // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
        // since the target Content Provider may be malware. 
        // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put("city", "Tokyo"); 
        String where = "_id = ?"; 
        String[] args = { "4" }; 
        int count = getContentResolver().update(Address.CONTENT_URI, values, where, args); 

 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records updated", count)); 
    } 
 
    public void onDeleteClick(View view) { 

 
        logLine("[Delete]"); 

 
        if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
            logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 4 *** Do not send sensitive information. 
        // since the target Content Provider may be malware. 
        // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
        int count = getContentResolver().delete(Address.CONTENT_URI, null, null); 

 
        // *** POINT 5 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records deleted", count)); 
    } 
 
    private boolean providerExists(Uri uri) { 
        ProviderInfo pi = getPackageManager().resolveContentProvider(uri.getAuthority(), 0); 
        return (pi != null); 
    } 
 
    private TextView mLogView; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
 
    private void logLine(String line) { 
        mLogView.append(line); 
        mLogView.append("\n"); 
    } 
} 
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 های شریکContent Providerساخت / استفاده از  3.1.3.4

Content Provider  ،شریکContent Provider های خاصی استفاده تواند فقط توسط برنامهاست که که می

برای محافظت  از این کار های داخلی ساخته شده است وهای یک کمپانی شریک و برنامهشود. سیستم از برنامه

 شوند.ی داخلی اداره میی شریک و برنامهشود که بین برنامههایی استفاده میاز اطالعات و ویژگی

 شریک در ادامه آورده شده است.  Content Providerسازی یک پیادهنمونه کدی از 

 (:Content Providerنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1

 شده باشد.دهنده در لیست سفید ثبت ی درخواستبررسی کنید که گواهی یک برنامه .2

ها از یک برنامه حتی اگر این دادهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، های نتیجهداده .3

 شریک آمده باشند.

 ی شریک قرار داد، قابل برگرداندن باشند.توان در اختیار یک برنامهاطالعاتی را که می .4

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.provider.partnerprovider"> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 

         
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <provider 
            android:name=".PartnerProvider" 
            android:authorities="org.jssec.android.provider.partnerprovider"  
            android:exported="true" /> 
    </application> 
</manifest> 

 

PartnerProvider.java 
package org.jssec.android.provider.partnerprovider; 

 
import java.util.List; 

 
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.app.ActivityManager; 
import android.app.ActivityManager.RunningAppProcessInfo; 
import android.content.ContentProvider; 
import android.content.ContentUris; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
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import android.content.UriMatcher; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.MatrixCursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Binder; 
import android.os.Build; 

 
public class PartnerProvider extends ContentProvider { 

 
    public static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.partnerprovider"; 
    public static final String CONTENT_TYPE = "vnd.android.cursor.dir/vnd.org.jssec.contenttype"; 
    public static final String CONTENT_ITEM_TYPE = 
"vnd.android.cursor.item/vnd.org.jssec.contenttype"; 

 
    // Expose the interface that the Content Provider provides. 
    public interface Download { 
        public static final String PATH = "downloads"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
    public interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    // UriMatcher 
    private static final int DOWNLOADS_CODE = 1; 
    private static final int DOWNLOADS_ID_CODE = 2; 
    private static final int ADDRESSES_CODE = 3; 
    private static final int ADDRESSES_ID_CODE = 4; 
    private static UriMatcher sUriMatcher; 
    static { 
        sUriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH, DOWNLOADS_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH + "/#", DOWNLOADS_ID_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH, ADDRESSES_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH + "/#", ADDRESSES_ID_CODE); 
    } 
 
    // Since this is a sample program, 
    // query method returns the following fixed result always without using database. 
    private static MatrixCursor sAddressCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "city" }); 
    static { 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "1", "New York" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "2", "London" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "3", "Paris" }); 
    } 
    private static MatrixCursor sDownloadCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "path" }); 
    static { 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "1", "/sdcard/downloads/sample.jpg" }); 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "2", "/sdcard/downloads/sample.txt" }); 
    } 
 
 // *** POINT 2 *** Verify if the certificate of a requesting application has been registered 
in the own white list. 
 private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
 private static void buildWhitelists(Context context) { 
  boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
  sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 

 
  // Register certificate hash value of partner application 
org.jssec.android.provider.partneruser. 



 

 

118 

 

  sWhitelists.add("org.jssec.android.provider.partneruser", isdebug ? 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
       "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
    // Certificate hash value of "partner key" in the keystore. 
       "1F039BB5 7861C27A 3916C778 8E78CE00 690B3974 3EB8259F E2627B8D 4C0EC35A"); 

 
  // Register following other partner applications in the same way. 
 } 
 private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
  if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
  return sWhitelists.test(context, pkgname); 
 } 
 // Get the package name of the calling application. 
 private String getCallingPackage(Context context) { 
  String pkgname; 
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.KITKAT) { 
   pkgname = super.getCallingPackage(); 
  } else { 
   pkgname = null; 
   ActivityManager am = (ActivityManager) 
context.getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE); 
   List<RunningAppProcessInfo> procList = am.getRunningAppProcesses(); 
   int callingPid = Binder.getCallingPid(); 
   if (procList != null) { 
    for (RunningAppProcessInfo proc : procList) { 
     if (proc.pid == callingPid) { 
      pkgname = proc.pkgList[proc.pkgList.length - 1]; 
      break; 
     } 
    } 
   } 
  } 
  return pkgname; 
 } 
 
    @Override 
    public boolean onCreate() { 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public String getType(Uri uri) { 

 
  switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
  case DOWNLOADS_CODE: 
  case ADDRESSES_CODE: 
   return CONTENT_TYPE; 

 
  case DOWNLOADS_ID_CODE: 
  case ADDRESSES_ID_CODE: 
   return CONTENT_ITEM_TYPE; 

 
  default: 
   throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
  } 
 } 
 
    @Override 
    public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 
            String[] selectionArgs, String sortOrder) { 
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     // *** POINT 2 *** Verify if the certificate of a requesting application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(getContext(), getCallingPackage(getContext()))) { 
         throw new SecurityException("Calling application is not a partner application."); 
        } 
 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data comes from a partner application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case. 
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

 
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
returned. 
        // It depends on application whether the query result can be disclosed or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return sDownloadCursor; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return sAddressCursor; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

 
     // *** POINT 2 *** Verify if the certificate of a requesting application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(getContext(), getCallingPackage(getContext()))) { 
         throw new SecurityException("Calling application is not a partner application."); 
        } 
 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data comes from a partner application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case. 
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

 
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
returned. 
     // It depends on application whether the issued ID has sensitive meaning or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Download.CONTENT_URI, 3); 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Address.CONTENT_URI, 4); 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
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    } 
 
    @Override 
    public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 
            String[] selectionArgs) { 

 
     // *** POINT 2 *** Verify if the certificate of a requesting application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(getContext(), getCallingPackage(getContext()))) { 
         throw new SecurityException("Calling application is not a partner application."); 
        } 
 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data comes from a partner application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case. 
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

 
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
returned. 
     // It depends on application whether the number of updated records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 5; // Return number of updated records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 15; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

 
     // *** POINT 2 *** Verify if the certificate of a requesting application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(getContext(), getCallingPackage(getContext()))) { 
         throw new SecurityException("Calling application is not a partner application."); 
        } 
 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data comes from a partner application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case. 
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

 
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
returned. 
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     // It depends on application whether the number of deleted records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 10; // Return number of deleted records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 20; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
} 
 

 کند.شریک استفاده می Content Providerآورده شده است که از یک   Activityدر ادامه مثالی از یک 

 (:Content Providerنکات )استفاده از یک 

 شده باشد.ی هدف در لیست سفید ثبت بررسی کنید که گواهی برنامه .5

 ی شریک قرار داده شدند، قابل ارسال باشند.اطالعاتی که در اختیار یک برنامه .6

یک برنامه  ها ازحتی اگر این دادهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، های نتیجهداده .7

 شریک آمده باشند.

PartnerUserActivity.java 
package org.jssec.android.provider.partneruser; 

 
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.ProviderInfo; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PartnerUserActivity extends Activity { 

 
 // Target Content Provider Information 
 private static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.partnerprovider"; 
 private interface Address { 
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  public static final String PATH = "addresses"; 
  public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + 
PATH); 
 } 
 
 // *** POINT 4 *** Verify if the certificate of the target application has been registered 
in the own white list. 
 private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
 private static void buildWhitelists(Context context) { 
  boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
  sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 

 
  // Register certificate hash value of partner application 
org.jssec.android.provider.partnerprovider. 
  sWhitelists.add("org.jssec.android.provider.partnerprovider", isdebug ? 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
       "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
    // Certificate hash value of "partner key" in the keystore. 
       "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 42E142CA"); 

   
  // Register following other partner applications in the same way. 
 } 
 private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
  if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
  return sWhitelists.test(context, pkgname); 
 } 
  
 // Get package name of target content provider. 
    private String providerPkgname(Uri uri) { 
     String pkgname = null; 
     ProviderInfo pi = getPackageManager().resolveContentProvider(uri.getAuthority(), 0); 
     if (pi != null) pkgname = pi.packageName; 
     return pkgname; 
    } 
 
    public void onQueryClick(View view) { 

 
     logLine("[Query]"); 

 
     // *** POINT 4 *** Verify if the certificate of the target application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(this, providerPkgname(Address.CONTENT_URI))) { 
         logLine("  The target content provider is not served by partner applications."); 
         return; 
        } 
 
        Cursor cursor = null; 
        try { 
            // *** POINT 5 *** Information that is granted to disclose to partner applications can 
be sent. 
         cursor = getContentResolver().query(Address.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

 
   // *** POINT 6 *** Handle the received result data carefully and securely, 
         // even though the data comes from a partner application. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
         if (cursor == null) { 
             logLine("  null cursor"); 
         } else { 
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             boolean moved = cursor.moveToFirst(); 
             while (moved) { 
              logLine(String.format("  %d, %s", cursor.getInt(0), cursor.getString(1))); 
                 moved = cursor.moveToNext(); 
             } 
         } 
        } 
        finally { 
         if (cursor != null) cursor.close(); 
        } 
    } 
 
    public void onInsertClick(View view) { 

 
     logLine("[Insert]"); 

 
     // *** POINT 4 *** Verify if the certificate of the target application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(this, providerPkgname(Address.CONTENT_URI))) { 
         logLine("  The target content provider is not served by partner applications."); 
         return; 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
sent. 
     ContentValues values = new ContentValues(); 
     values.put("city", "Tokyo"); 
        Uri uri = getContentResolver().insert(Address.CONTENT_URI, values); 

 
  // *** POINT 6 *** Handle the received result data carefully and securely, 
     // even though the data comes from a partner application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine("  uri:" + uri); 
    } 
 
    public void onUpdateClick(View view) { 

 
     logLine("[Update]"); 

 
     // *** POINT 4 *** Verify if the certificate of the target application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(this, providerPkgname(Address.CONTENT_URI))) { 
         logLine("  The target content provider is not served by partner applications."); 
         return; 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
sent. 
     ContentValues values = new ContentValues(); 
     values.put("city", "Tokyo"); 
     String where = "_id = ?"; 
     String[] args = { "4" }; 
        int count = getContentResolver().update(Address.CONTENT_URI, values, where, args); 

 
  // *** POINT 6 *** Handle the received result data carefully and securely, 
     // even though the data comes from a partner application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records updated", count)); 
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    } 
 
    public void onDeleteClick(View view) { 

 
     logLine("[Delete]"); 

 
     // *** POINT 4 *** Verify if the certificate of the target application has been registered 
in the own white list. 
        if (!checkPartner(this, providerPkgname(Address.CONTENT_URI))) { 
         logLine("  The target content provider is not served by partner applications."); 
         return; 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Information that is granted to disclose to partner applications can be 
sent. 
        int count = getContentResolver().delete(Address.CONTENT_URI, null, null); 

 
  // *** POINT 6 *** Handle the received result data carefully and securely, 
     // even though the data comes from a partner application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records deleted", count)); 
    } 
 
 private TextView mLogView; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
 
 private void logLine(String line) { 
  mLogView.append(line); 
  mLogView.append("\n"); 
 } 
} 

 

PkgCertWhitelists.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 

 
import android.content.Context; 

 
public class PkgCertWhitelists { 
    private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 

 
    public boolean add(String pkgname, String sha256) { 
        if (pkgname == null) return false; 
        if (sha256 == null) return false; 

 
        sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
        if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
        sha256 = sha256.toUpperCase(); 
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        if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non hex char 

 
        mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
        return true; 
    } 
 
    public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 
        // Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
        String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 

 
        // Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
        return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 
    } 
} 

 

PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 

 
public class PkgCert { 

 
    public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
    } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
        if (pkgname == null) return null; 
        try { 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
            if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple 
signatures. 
            Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
            byte[] cert = sig.toByteArray(); 
            byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
            return byte2hex(sha256); 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
        try { 
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
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    private static String byte2hex(byte[] data) { 
        if (data == null) return null; 
        final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
        for (final byte b : data) { 
            hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
        } 
        return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 

 های داخلیContent Providerساخت / استفاده از  4.1.3.4

Content Provider  ،داخلیContent Provider  های دیگری به جز ها توسط برنامهاستفاده از آناست

 .های داخلی ممنوع استبرنامه

 داخلی در ادامه آورده شده است. Content Providerسازی یک ی پیادهنمونه کدی از نحوه

 (:Content Providerنکات )ساخت یک 

 امضاء داخلی تعریف کنید. یک مجوز .1

 .را درخواست کنیدامضاء داخلی  مجوز .2

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .3

 ی داخلی تعریف شده باشد.امضاء داخلی توسط یک برنامه مجوزبررسی کنید که  .4

 ی داخلی باشد.امنیت پارامتر را بررسی کنید، حتی اگر درخواستی از یک برنامه .5

 ی درخواست کننده داخلی است.توانند برگردانده شوند، زیرا برنامهت حساس میاطالعا .6

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  .7

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.provider.inhouseprovider"> 

 
    <!-- *** POINT 1 *** Define an in-house signature permission --> 
    <permission 
        android:name="org.jssec.android.provider.inhouseprovider.MY_PERMISSION" 
        android:protectionLevel="signature" /> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 

 
        <!-- *** POINT 2 *** Require the in-house signature permission --> 
        <!-- *** POINT 3 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <provider 
            android:name=".InhouseProvider" 
            android:authorities="org.jssec.android.provider.inhouseprovider" 
            android:permission="org.jssec.android.provider.inhouseprovider.MY_PERMISSION"  
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            android:exported="true" /> 
    </application> 
</manifest> 

 
InhouseProvider.java 
package org.jssec.android.provider.inhouseprovider; 

 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.content.ContentProvider; 
import android.content.ContentUris; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.content.UriMatcher; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.MatrixCursor; 
import android.net.Uri; 

 
public class InhouseProvider extends ContentProvider { 

 
    public static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.inhouseprovider"; 
    public static final String CONTENT_TYPE = "vnd.android.cursor.dir/vnd.org.jssec.contenttype"; 
    public static final String CONTENT_ITEM_TYPE = 
"vnd.android.cursor.item/vnd.org.jssec.contenttype"; 

 
    // Expose the interface that the Content Provider provides. 
    public interface Download { 
        public static final String PATH = "downloads"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
    public interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    // UriMatcher 
    private static final int DOWNLOADS_CODE = 1; 
    private static final int DOWNLOADS_ID_CODE = 2; 
    private static final int ADDRESSES_CODE = 3; 
    private static final int ADDRESSES_ID_CODE = 4; 
    private static UriMatcher sUriMatcher; 
    static { 
        sUriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH, DOWNLOADS_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Download.PATH + "/#", DOWNLOADS_ID_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH, ADDRESSES_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITY, Address.PATH + "/#", ADDRESSES_ID_CODE); 
    } 
 
    // Since this is a sample program, 
    // query method returns the following fixed result always without using database. 
    private static MatrixCursor sAddressCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "city" }); 
    static { 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "1", "New York" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "2", "London" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "3", "Paris" }); 
    } 
    private static MatrixCursor sDownloadCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "path" }); 
    static { 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "1", "/sdcard/downloads/sample.jpg" }); 
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        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "2", "/sdcard/downloads/sample.txt" }); 
    } 
 
    // In-house Signature Permission 
    private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.provider.inhouseprovider.MY_PERMISSION"; 

 
    // In-house certificate hash value 
    private static String sMyCertHash = null; 
    private static String myCertHash(Context context) { 
        if (sMyCertHash == null) { 
            if (Utils.isDebuggable(context)) { 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
                sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
            } else { 
    // Certificate hash value of "my company key" in the keystore. 
                sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
            } 
        } 
        return sMyCertHash; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreate() { 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public String getType(Uri uri) { 

 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return CONTENT_TYPE; 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return CONTENT_ITEM_TYPE; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 
            String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

 
        // *** POINT 4 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(getContext(), MY_PERMISSION, myCertHash(getContext()))) { 
            throw new SecurityException("The in-house signature permission is not declared by in-
house application."); 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data came from an in-house application. 
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     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

         
        // *** POINT 6 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
        // It depends on application whether the query result has sensitive meaning or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return sDownloadCursor; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return sAddressCursor; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

 
        // *** POINT 4 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(getContext(), MY_PERMISSION, myCertHash(getContext()))) { 
            throw new SecurityException("The in-house signature permission is not declared by in-
house application."); 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data came from an in-house application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

         
        // *** POINT 6 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
     // It depends on application whether the issued ID has sensitive meaning or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Download.CONTENT_URI, 3); 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Address.CONTENT_URI, 4); 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 
            String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 4 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
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        if (!SigPerm.test(getContext(), MY_PERMISSION, myCertHash(getContext()))) { 
            throw new SecurityException("The in-house signature permission is not declared by in-
house application."); 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data came from an in-house application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

         
        // *** POINT 6 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
     // It depends on application whether the number of updated records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return 5; // Return number of updated records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return 15; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 4 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(getContext(), MY_PERMISSION, myCertHash(getContext()))) { 
            throw new SecurityException("The in-house signature permission is not declared by in-
house application."); 
        } 
 
        // *** POINT 5 *** Handle the received request data carefully and securely, 
        // even though the data came from an in-house application. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

         
        // *** POINT 6 *** Sensitive information can be returned since the requesting application 
is in-house. 
     // It depends on application whether the number of deleted records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return 10; // Return number of deleted records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
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            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
            return 20; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
} 

 
SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 

 
public class SigPerm { 

 
    public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
    } 
 
    public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
        if (sigPermName == null) return null; 
        try { 
            // Get the package name of the application which declares a permission named sigPermName. 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PermissionInfo pi; 
            pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
            String pkgname = pi.packageName; 

 
            // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
            if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 

 
            // Return the certificate hash value of the application which declares a permission 
named sigPermName. 
            return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 

 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
} 

 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
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import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 

 
public class PkgCert { 

 
    public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
    } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
        if (pkgname == null) return null; 
        try { 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
            if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple 
signatures. 
            Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
            byte[] cert = sig.toByteArray(); 
            byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
            return byte2hex(sha256); 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
        try { 
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
        if (data == null) return null; 
        final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
        for (final byte b : data) { 
            hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
        } 
        return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

ی مقصد، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک ***  7*** نکته 

 امضاء کنید.



 

 

133 

 

 
 12-4شکل 

 کند، آورده شده است.داخلی استفاده می Content Providerکه از   Activityدر ادامه مثالی از یک 

 (:Content Providerنکات )استفاده از یک 

 استفاده از مجوز امضاء داخلی را اعالن کنید. .8

 ی داخلی تعریف شده باشد.کنید که مجوز امضاء داخلی توسط یک برنامهوارسی  .9

 ی مقصد با گواهی داخلی امضاء شده باشد.وارسی کنید که برنامه .10

 کننده از نوع داخلی است.ی درخواستتوانند برگردانده شوند، زیرا برنامهاطالعات حساس می .11

ی ها از یک برنامهمدیریت کنید، حتی اگر داده ی دریافتی را به دقت و به صورت امنهای نتیجهداده .12

 داخلی بیایند.

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKام صدور یک هنگ .13

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.provider.inhouseuser"> 

     
    <!-- *** POINT 8 *** Declare to use the in-house signature permission. --> 
    <uses-permission 
        android:name="org.jssec.android.provider.inhouseprovider.MY_PERMISSION" /> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 
        <activity 
            android:name=".InhouseUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
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            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 
InhouseUserActivity.java 
package org.jssec.android.provider.inhouseuser; 

 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.ProviderInfo; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class InhouseUserActivity extends Activity { 

 
 // Target Content Provider Information 
    private static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.inhouseprovider"; 
    private interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + PATH); 
    } 
 
    // In-house Signature Permission 
    private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.provider.inhouseprovider.MY_PERMISSION"; 

 
    // In-house certificate hash value 
    private static String sMyCertHash = null; 
    private static String myCertHash(Context context) { 
        if (sMyCertHash == null) { 
            if (Utils.isDebuggable(context)) { 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" in the 
debug.keystore. 
                sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
            } else { 
    // Certificate hash value of "my company key" in the keystore. 
                sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
            } 
        } 
        return sMyCertHash; 
    } 
 
 // Get package name of target content provider. 
    private static String providerPkgname(Context context, Uri uri) { 
        String pkgname = null; 
        PackageManager pm = context.getPackageManager(); 
        ProviderInfo pi = pm.resolveContentProvider(uri.getAuthority(), 0); 
        if (pi != null) pkgname = pi.packageName; 
        return pkgname; 
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    } 
 
    public void onQueryClick(View view) { 

 
        logLine("[Query]"); 

 
        // *** POINT 9 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
            logLine("  The in-house signature permission is not declared by in-house application."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 10 *** Verify if the destination application is signed with the in-house 
certificate. 
        String pkgname = providerPkgname(this, Address.CONTENT_URI); 
        if (!PkgCert.test(this, pkgname, myCertHash(this))) { 
            logLine("  The target content provider is not served by in-house applications."); 
            return; 
        } 
 
        Cursor cursor = null; 
        try { 
            // *** POINT 11 *** Sensitive information can be sent since the destination application 
is in-house one. 
            cursor = getContentResolver().query(Address.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

 
   // *** POINT 12 *** Handle the received result data carefully and securely, 
            // even though the data comes from an in-house application. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            if (cursor == null) { 
                logLine("  null cursor"); 
            } else { 
                boolean moved = cursor.moveToFirst(); 
                while (moved) { 
                    logLine(String.format("  %d, %s", cursor.getInt(0), cursor.getString(1))); 
                    moved = cursor.moveToNext(); 
                } 
            } 
        } 
        finally { 
            if (cursor != null) cursor.close(); 
        } 
    } 
 
    public void onInsertClick(View view) { 

 
        logLine("[Insert]"); 

 
        // *** POINT 9 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        String correctHash = myCertHash(this); 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, correctHash)) { 
            logLine("  The in-house signature permission is not declared by in-house application."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 10 *** Verify if the destination application is signed with the in-house 
certificate. 
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        String pkgname = providerPkgname(this, Address.CONTENT_URI); 
        if (!PkgCert.test(this, pkgname, correctHash)) { 
            logLine("  The target content provider is not served by in-house applications."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 11 *** Sensitive information can be sent since the destination application is 
in-house one. 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put("city", "Tokyo"); 
        Uri uri = getContentResolver().insert(Address.CONTENT_URI, values); 

 
  // *** POINT 12 *** Handle the received result data carefully and securely, 
        // even though the data comes from an in-house application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine("  uri:" + uri); 
    } 
 
    public void onUpdateClick(View view) { 

 
        logLine("[Update]"); 

 
        // *** POINT 9 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 
        String correctHash = myCertHash(this); 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, correctHash)) { 
            logLine("  The in-house signature permission is not declared by in-house application."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 10 *** Verify if the destination application is signed with the in-house 
certificate. 
        String pkgname = providerPkgname(this, Address.CONTENT_URI); 
        if (!PkgCert.test(this, pkgname, correctHash)) { 
            logLine("  The target content provider is not served by in-house applications."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 11 *** Sensitive information can be sent since the destination application is 
in-house one. 
        ContentValues values = new ContentValues(); 
        values.put("city", "Tokyo"); 
        String where = "_id = ?"; 
        String[] args = { "4" }; 
        int count = getContentResolver().update(Address.CONTENT_URI, values, where, args); 

 
  // *** POINT 12 *** Handle the received result data carefully and securely, 
        // even though the data comes from an in-house application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records updated", count)); 
    } 
 
    public void onDeleteClick(View view) { 

 
        logLine("[Delete]"); 

 
        // *** POINT 9 *** Verify if the in-house signature permission is defined by an in-house 
application. 



 

 

137 

 

        String correctHash = myCertHash(this); 
        if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, correctHash)) { 
            logLine("  The target content provider is not served by in-house applications."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 10 *** Verify if the destination application is signed with the in-house 
certificate. 
        String pkgname = providerPkgname(this, Address.CONTENT_URI); 
        if (!PkgCert.test(this, pkgname, correctHash)) { 
            logLine("  The target content provider is not served by in-house applications."); 
            return; 
        } 
 
        // *** POINT 11 *** Sensitive information can be sent since the destination application is 
in-house one. 
        int count = getContentResolver().delete(Address.CONTENT_URI, null, null); 

 
  // *** POINT 12 *** Handle the received result data carefully and securely, 
        // even though the data comes from an in-house application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        logLine(String.format("  %s records deleted", count)); 
    } 
 
    private TextView mLogView; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
 
    private void logLine(String line) { 
        mLogView.append(line); 
        mLogView.append("\n"); 
    } 
} 

 
SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 

 
public class SigPerm { 

 
    public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
    } 
 
    public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
        if (sigPermName == null) return null; 
        try { 
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            // Get the package name of the application which declares a permission named sigPermName. 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PermissionInfo pi; 
            pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
            String pkgname = pi.packageName; 

 
            // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
            if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 

 
            // Return the certificate hash value of the application which declares a permission 
named sigPermName. 
            return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 

 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
} 

 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 

 
public class PkgCert { 

 
    public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
    } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
        if (pkgname == null) return null; 
        try { 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
            if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple 
signatures. 
            Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
            byte[] cert = sig.toByteArray(); 
            byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
            return byte2hex(sha256); 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
        try { 
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            return null; 
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        } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
        if (data == null) return null; 
        final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
        for (final byte b : data) { 
            hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
        } 
        return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

ی مقصد، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک ***  13*** نکته 

 امضاء کنید.

 
 13-4شکل 

 های با مجوز موقتContent Providerساخت / استفاده از  5.1.3.4

Content Provider اساساً یک با مجوز موقت ،Content Provider های دهد برنامهخصوصی است، اما اجازه می

های آن به برنامه special flagکه   Intentمشخصی دسترسی داشته باشند. با ارسال یک  URIمشخصی به 

 Content Provideی سمت شود. برنامهها مجوز دسترسی موقت داده میده است، به آن برنامههدف تنظیم ش

تواند مجوز دسترسی را به های دیگر بدهد و نیز میتواند مجوز دسترسی را به صورت فعاالنه به برنامهمی

 مجوز دسترسی موقت دارند، بدهد. تقاضایهایی که صورت منفعل به برنامه

 دهد.را نشان می با مجوز موقت Content Providerسازی یک یر چگونگی پیادهنمونه کد ز

 (:Content Providerنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. false صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1
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 مشخص کنید. grant-uri-permissionمسیر را برای دادن دسترسی موقت با  .2

صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر داده از برنامه با مجوز ی درخواستی دریافتی را به دقت و به داده .3

 موقت ارسال شده باشد.

 های با دسترسی موقت قرار داده شوند، قابل برگرداندن باشند.اطالعاتی که اجازه دارند در اختیار برنامه .4

5. URI   برایintent   .را برای دادن دسترسی موقت مشخص کنید 

 رای دادن دسترسی موقت مشخص کنید.را ب  intentحقوق دسترسی برای  .6

7. Intent  .صریح را برای دادن دسترسی موقت به برنامه بفرستید 

8. Intent  ای که درخواست دسترسی موقت دارد، بفرستید.را برای برنامه 

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.provider.temporaryprovider"> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 

 
        <activity 
            android:name=".TemporaryActiveGrantActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 

 
        <!-- Temporary Content Provider --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
  <provider 
            android:name=".TemporaryProvider" 
            android:authorities="org.jssec.android.provider.temporaryprovider" 
            android:exported="false" > 

 
            <!-- *** POINT 2 *** Specify the path to grant access temporarily with the grant-uri-
permission. --> 
            <grant-uri-permission android:path="/addresses" /> 

 
        </provider> 

 
        <activity 
            android:name=".TemporaryPassiveGrantActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" /> 
    </application> 
</manifest> 
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TemporaryProvider.java 
package org.jssec.android.provider.temporaryprovider; 

 
import android.content.ContentProvider; 
import android.content.ContentUris; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.UriMatcher; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.MatrixCursor; 
import android.net.Uri; 

 
public class TemporaryProvider extends ContentProvider { 
    public static final String AUTHORITIY = "org.jssec.android.provider.temporaryprovider"; 
    public static final String CONTENT_TYPE = "vnd.android.cursor.dir/vnd.org.jssec.contenttype"; 
    public static final String CONTENT_ITEM_TYPE = 
"vnd.android.cursor.item/vnd.org.jssec.contenttype"; 

 
    // Expose the interface that the Content Provider provides. 
    public interface Download { 
        public static final String PATH = "downloads"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITIY + "/" + PATH); 
    } 
    public interface Address { 
        public static final String PATH = "addresses"; 
        public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITIY + "/" + PATH); 
    } 
 
    // UriMatcher 
    private static final int DOWNLOADS_CODE = 1; 
    private static final int DOWNLOADS_ID_CODE = 2; 
    private static final int ADDRESSES_CODE = 3; 
    private static final int ADDRESSES_ID_CODE = 4; 
    private static UriMatcher sUriMatcher; 
    static { 
        sUriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITIY, Download.PATH, DOWNLOADS_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITIY, Download.PATH + "/#", DOWNLOADS_ID_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITIY, Address.PATH, ADDRESSES_CODE); 
        sUriMatcher.addURI(AUTHORITIY, Address.PATH + "/#", ADDRESSES_ID_CODE); 
    } 
 
    // Since this is a sample program, 
    // query method returns the following fixed result always without using database. 
    private static MatrixCursor sAddressCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "city" }); 
    static { 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "1", "New York" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "2", "London" }); 
        sAddressCursor.addRow(new String[] { "3", "Paris" }); 
    } 
    private static MatrixCursor sDownloadCursor = new MatrixCursor(new String[] { "_id", "path" }); 
    static { 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "1", "/sdcard/downloads/sample.jpg" }); 
        sDownloadCursor.addRow(new String[] { "2", "/sdcard/downloads/sample.txt" }); 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreate() { 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
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    public String getType(Uri uri) { 

 
  switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
  case DOWNLOADS_CODE: 
  case ADDRESSES_CODE: 
   return CONTENT_TYPE; 

 
  case DOWNLOADS_ID_CODE: 
  case ADDRESSES_ID_CODE: 
   return CONTENT_ITEM_TYPE; 

 
  default: 
   throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
  } 
 } 
 
    @Override 
    public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 
            String[] selectionArgs, String sortOrder) { 

 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the application granted access temporarily. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to the temporary access 
applications can be returned. 
        // It depends on application whether the query result can be disclosed or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return sDownloadCursor; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return sAddressCursor; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the application granted access temporarily. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to the temporary access 
applications can be returned. 
     // It depends on application whether the issued ID has sensitive meaning or not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Download.CONTENT_URI, 3); 
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        case ADDRESSES_CODE: 
            return ContentUris.withAppendedId(Address.CONTENT_URI, 4); 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 
            String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the application granted access temporarily. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to the temporary access 
applications can be returned. 
     // It depends on application whether the number of updated records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 5; // Return number of updated records 

 
        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 15; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

 
        // *** POINT 3 *** Handle the received request data carefully and securely, 
     // even though the data comes from the application granted access temporarily. 
     // Here, whether uri is within expectations or not, is verified by UriMatcher#match() and 
switch case.  
     // Checking for other parameters are omitted here, due to sample. 
        // Please refer to "3.2 Handle Input Data Carefully and Securely." 

      
        // *** POINT 4 *** Information that is granted to disclose to the temporary access 
applications can be returned. 
     // It depends on application whether the number of deleted records has sensitive meaning or 
not. 
        switch (sUriMatcher.match(uri)) { 
        case DOWNLOADS_CODE: 
         return 10; // Return number of deleted records 
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        case DOWNLOADS_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        case ADDRESSES_CODE: 
         return 20; 

 
        case ADDRESSES_ID_CODE: 
            return 1; 

 
        default: 
            throw new IllegalArgumentException("Invalid URI:" + uri); 
        } 
    } 
} 

 
TemporaryActiveGrantActivity.java 
package org.jssec.android.provider.temporaryprovider; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 

 
public class TemporaryActiveGrantActivity extends Activity { 

 
    // User Activity Information 
    private static final String TARGET_PACKAGE =  "org.jssec.android.provider.temporaryuser"; 
    private static final String TARGET_ACTIVITY = 
"org.jssec.android.provider.temporaryuser.TemporaryUserActivity"; 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.active_grant); 
 } 
 
 // In the case that Content Provider application grants access permission to other 
application actively. 
 public void onSendClick(View view) { 
  try { 
   Intent intent = new Intent(); 

 
   // *** POINT 5 *** Specify URI for the intent to grant temporary access. 
   intent.setData(TemporaryProvider.Address.CONTENT_URI); 

 
   // *** POINT 6 *** Specify access rights for the intent to grant temporary 
access. 
   intent.setFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION); 

 
   // *** POINT 7 *** Send the explicit intent to an application to grant 
temporary access. 
   intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_ACTIVITY); 
   startActivity(intent); 

 
  } catch (ActivityNotFoundException e) { 
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         Toast.makeText(this, "User Activity not found.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
  } 
 } 
} 

 
TemporaryPassiveGrantActivity.java 
package org.jssec.android.provider.temporaryprovider; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 

 
public class TemporaryPassiveGrantActivity extends Activity { 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.passive_grant); 
 } 
 
 // In the case that Content Provider application passively grants access permission 
 // to the application that requested Content Provider access. 
 public void onGrantClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(); 

 
  // *** POINT 5 *** Specify URI for the intent to grant temporary access. 
  intent.setData(TemporaryProvider.Address.CONTENT_URI); 

 
  // *** POINT 6 *** Specify access rights for the intent to grant temporary access. 
  intent.setFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION); 

 
  // *** POINT 8 *** Return the intent to the application that requests temporary 
access. 
  setResult(Activity.RESULT_OK, intent); 
  finish(); 
 } 
 
 public void onCloseClick(View view) { 
  finish(); 
 } 
} 

 آورده شده است. با مجوز موقت Content Providerدر ادامه مثالی از 

 (:Content Providerنکات )استفاده از یک 

 اطالعات حساس را نفرستید. .9

 های نتیجه را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید.هنگام دریافت نتیجه، داده .10

TemporaryUserActivity.java 
package org.jssec.android.provider.temporaryuser; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Intent; 
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import android.content.pm.ProviderInfo; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class TemporaryUserActivity extends Activity { 

 
 // Information of the Content Provider's Activity to request temporary content provider 
access. 
    private static final String TARGET_PACKAGE =  "org.jssec.android.provider.temporaryprovider"; 
    private static final String TARGET_ACTIVITY = 
"org.jssec.android.provider.temporaryprovider.TemporaryPassiveGrantActivity"; 

 
    // Target Content Provider Information 
 private static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.provider.temporaryprovider"; 
 private interface Address { 
  public static final String PATH = "addresses"; 
  public static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + AUTHORITY + "/" + 
PATH); 
 } 
 
    private static final int REQUEST_CODE = 1; 

 
 public void onQueryClick(View view) { 

 
     logLine("[Query]"); 

 
        Cursor cursor = null; 
     try { 
      if (!providerExists(Address.CONTENT_URI)) { 
       logLine("  Content Provider doesn't exist."); 
       return; 
      } 
 
            // *** POINT 9 *** Do not send sensitive information. 
            // If no problem when the information is taken by malware, it can be included in the 
request. 
         cursor = getContentResolver().query(Address.CONTENT_URI, null, null, null, null); 

 
            // *** POINT 10 *** When receiving a result, handle the result data carefully and 
securely. 
         // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully and Securely." 
         if (cursor == null) { 
             logLine("  null cursor"); 
         } else { 
             boolean moved = cursor.moveToFirst(); 
             while (moved) { 
              logLine(String.format("  %d, %s", cursor.getInt(0), cursor.getString(1))); 
                 moved = cursor.moveToNext(); 
             } 
         } 
     } catch (SecurityException ex) { 
      logLine("  Exception:" + ex.getMessage()); 
     } 
        finally { 
            if (cursor != null) cursor.close(); 
        } 
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 } 
 
 // In the case that this application requests temporary access to the Content Provider 
 // and the Content Provider passively grants temporary access permission to this application. 
 public void onGrantRequestClick(View view) { 
  Intent intent = new Intent(); 
  intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_ACTIVITY); 
  try { 
      startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE); 
  } catch (ActivityNotFoundException e) { 
   logLine("Content Provider's Activity not found."); 
  } 
 } 
 
    private boolean providerExists(Uri uri) { 
     ProviderInfo pi = getPackageManager().resolveContentProvider(uri.getAuthority(), 0); 
     return (pi != null); 
    } 
 
 private TextView mLogView; 

 
 // In the case that the Content Provider application grants temporary access 
 // to this application actively. 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.main); 
        mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
    } 
 
 private void logLine(String line) { 
  mLogView.append(line); 
  mLogView.append("\n"); 
 } 
} 

 

 راهنمای قوانین 

 ، از پیروی از قوانین زیر اطمینان حاصل کنید.Content Providerیک  ده ازاتفیا اسسازی پیادههنگام 

1. Content Provider  (یشود )ضرور یخصوص یدبا شود،یبرنامه استفاده م یککه فقط در. 

 پارامتر درخواست دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری(  .2

ی داخلی تعریف شده است، ی داخلی، پس از وارسی اینکه توسط یک برنامهشدهی امضاء تعریفاز اجازه .3

 استفاده کنید )ضروری( 

 یدمقصد توجه داشته باش یاز برنامه یجهبه نشت اطالعات نت یجه،نت یکهنگام برگرداندن اطالعات  .4

 ( ی)ضرور

 ( یبا سطح حفاظت مشابه، محافظت شود )ضرور یدبا ییآن دارا یی،دارا یک یهثانو یهنگام ارائه .5

 همچنین، کاربر باید از قانون زیر نیز پیروی کند.
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 ( ی)ضرور یدکن یریترا به دقت و به صورت امن مد Content Providerاز  یبازگشت ییجهنت یهاداده .6

1.2.3.4 Content Provider شود، باید خصوصی شود )ضروری( که فقط در یک برنامه استفاده می 

Content Provider  های دیگر مورد دسترسی الزم نیست توسط برنامهشود، استفاده میکه تنها در یک برنامه

دهندگان برنامه در نظر کند، اغلب توسط توسعهحمله می Content Providerقرار گیرد، و آن دسترسی که به 

ها است، بنابراین به اساساً سیستمی برای به اشتراک گذاشتن داده Content Providerشود. یک گرفته نمی

گیرد، که فقط در یک برنامه مورد استفاده قرار می Content Providerفرض عمومی است. یک صورت پیش

های پس از آن، با و نسخه Android 2.3.1 (API Level 9)خصوصی اعالن شود. در صورت صریح باید به 

تواند خصوصی می Content Provider، یک provider elementدر  "android:exported="falseمشخص کردن 

 شود.

AndroidManifest.xml 
<!-- *** POINT 1 *** Set false for the exported attribute explicitly. --> 
<provider 

android:name=".PrivateProvider" 
android:authorities="org.jssec.android.provider.privateprovider" 
android:exported="false" /> 

 

 پارامتر درخواست دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری(  2.2.3.4

تواند متفاوت باشد. اما هنگام پردازش پارامترهای درخواست، ریسک میها، Content Providerبسته به نوع 

 اولین کاری که باید انجام دهید، وارسی ورودی است.

را دریافت   SQLی عبارت واسطی دارد که قرار است پارامتر مولفه Content Providerاگرچه هر متد یک 

 Contentتواند به سیستم بدهد. بنابراین باید توجه نمود که سمت کند، اما به سادگی رشته کاراکتر تصادفی می

Provider .نیازمند این فرض است که امکان دریافت پارامتر غیر منتظره وجود دارد 

توانند بل اعتماد دریافت کنند، میها را از منابع غیر قاتوانند درخواستهای عمومی میContent Providerچون 

های خصوصی هرگز هیچ درخواستی Content Providerی یک بدافزار قرار گیرند. از سوی دیگر، تحت حمله

عمومی در  Activityهای دیگر دریافت نخواهند کرد، اما احتمال اینکه یک به صورت مستقیم از سوی برنامه

خصوصی ارسال کند وجود دارد. بنابراین  Content Providerبه یک مخرب را  Intentی مورد نظر یک برنامه

توانند هیچ ورودی مخربی دریافت کنند. چون های خصوصی نمیContent Providerنباید و فرض کنید که 

های دیگر نیز وجود دارد، انجام وارسی ورودی روی Content Providerمخرب به  intentریسک ارسال 

 مراجعه کنید. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"ی است. لطفاً به بخش ها نیز ضروردرخواست
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ی داخلی تعریف شده ی داخلی، پس از وارسی اینکه توسط یک برنامهشدهی امضاء تعریفاز اجازه 3.2.3.4

 است، استفاده کنید )ضروری( 

 Contentهای داخلی با تعریف یک مجوز امضاء داخلی هنگام ساخت Content Providerاز محافظت از 

Provider اطمینان حاصل کنید. چون تعریف یک مجوز در فایل ،AndroidManifest.xml  یا اعالن یک

 یهابرنامه ینارتباط ب یبرقرار ینحوه 2.1.2.5"کند، لفاً به بخش درخواست مجوز، امنیت کافی را فراهم نمی

 مراجعه کنید. " یداخل یشده یفجوز امضاء تعربا م یداخل

ی مقصد توجه داشته باشید هنگام برگرداندن اطالعات یک نتیجه، به نشت اطالعات نتیجه از برنامه 4.2.3.4

 )ضروری( 

ی درخواست، کنندهی ارسالبه عنوان یک نتیجه به برنامه  Uriیا  1نما، مکان()insertیا  ()queryدر مورد 

ی مقصد شود. هنگامی که نتیجه حاوی اطالعات حساسی باشد، اطالعات ممکن است از برنامهبازگردانده می

، تعداد رکوردهای به روز رسانی/حذف شده به عنوان یک نتیجه ()deleteیا  ()updateنشت پیدا کند. در مورد 

ها، های برخی از برنامهدر موارد نادر، بسته به ویژگیشود. ی درخواست، بازگردانده میکنندهی ارسالبه برنامه

 تعداد رکوردهای به روز رسانی/حذف شده معنای حساسی دارد، بنابراین به این امر نیز توجه داشته باشید.

 ه، محافظت شود )ضروری( ی ثانویه یک دارایی، آن دارایی باید با سطح حفاظت مشابهنگام ارائه 5.2.3.4

ی شود، به صورت ثانویه برای برنامه، که توسط یک مجوز محافظت میهنگامی که یک دارایی اطالعاتی یا تابعی

دیگری ارائه شود، الزم است اطمینان یابید که همان مجوزها برای دسترسی به دارایی مورد نیاز هستند. در 

تواند ای که به آن مجوزهای مناسب داده شده باشد میط برنامهمدل امنیت مجوز سیستم عامل اندروید، فق

یک روزنه وجود دارد، زیرا یک برنامه با  امابه یک دارایی تحت حفاظت، به صورت مستقیم دسترسی یابد. 

ی اجازهغیر مجاز، ی عمل کند و به یک برنامه  proxyتواند به عنوان یک مجوزهایی برای یک دارایی، می

گفته  "مجدد مجوز یضتفو" یمسالهاست و به آن  مجدد مجوز یضتفواساساً این امر مشابه با  هد.دسترسی د

 مراجعه نمایید. "مجدد مجوز یضتفوی مساله 4.3.2.5"شود. برای اطالعات بیشتر به می

                                                 
1 Cursor  
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را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید  Content Providerی بازگشتی از های نتیجهداده 6.2.3.4

 )ضروری( 

های نتیجه، اولین تواند متفاوت باشد. اما هنگام پردازش دادهها، ریسک میContent Providerبسته به نوع 

 کاری که باید انجام دهید، وارسی ورودی است.

عمومی  Content Providerتواند خود را به جای عمومی در مقصد، بدافزار می Content Providerدر مورد یک 

خصوصی در مقصد،  Content Providerی حمله را برگرداند. از سوی دیگر، در مورد یجهی نتجا بزند و داده

کند، اما نباید فرض کنید که یک های نتیجه را از همان برنامه دریافت میریسک کمتری وجود دارد. زیرا داده

Content Provider تواد هیچ ورودی مخربی دریافت کند. چون خصوصی نمیContent Provider های دیگر

 های نتیجه ضروری است.نیز چنین ریسکی دارند، انجام وارسی ورودی روی داده

 مراجعه نمایید. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"لطفاً به بخش 

 هاServiceساخت/استفاده از  

 نمونه کد 

رد استفاده قرار وچگونه م Service، بسته به اینکه آن هاServiceبرای استفاده از  ها و اقدامات متقابلریسک

خواهید بسازید، استفاده که می  Serviceتوانید از چارت زیر برای پیدا کردن نوع گیرد، متفاوت است. میمی

 کنید.

  serviceتعریف انواع  -10-4 جدول

Type  Definition  

Private 

Service  
A service that cannot be used another application, and therefore is the safest service.  

Public 

Service  
A service that is supposed to be used by an unspecified large number of applications  

Partner 

Service  
A service that can only be used by the specific applications made by a trusted partner 

company.  

In-house 

Service  
A service that can only be used by other in-house applications.  
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 14-4شکل 

ها مورد نظرتان از آن Serviceتوانید بسته به نوع وجود دارد که می Serviceسازی برای چندین روش پیاده

اند. بندی شدهنوع دسته 5سازی هستند که به های پیادهی روشدهندههای عمودی نشاناستفاده کنید.  ستون

ی ناممکن/دشوار بودن ترکیب دهندهی امکان ترکیب است و سایرین نشاندهندهنشان "OK"در جدول، 

 هستند.

)با عالمت * در جدول(  Serviceو نمونه کد برای هر  "Service سازییادهپ یچگونگ 2.3.4.4"لطفاً به بخش 

 سازی رجوع کنید.برای جزئیات پیاده

 11-4 جدول

Category  Private Service  Public Service  Partner Service  
In-house 

Service  

startService type  OK*  OK  - OK  

IntentService type  OK  OK*  - OK  

local bind type  OK  - - - 

Messenger bind 

type  
OK  OK  - OK*  

AIDL bind type  OK  OK  OK*  OK  

، در ادامه آورده 11-4، با استفاده از ترکیب عالمت * در جدول  Serviceنمونه کد برای هر نوع از امنیت

 شده است.
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 های خصوصی Serviceساخت / استفاده از  1.1.4.4

Serviceیخصوص یها ،Serviceترین های دیگر قابل اجرا نیستند. بنابراین، امنی هستند که توسط برنامهیها

که فقط درون برنامه مورد استفاده  یخصوص یهاServiceشوند. هنگام استفاده از محسوب می Serviceنوع 

های ادفی آن به برنامههای صریح استفاده کنید، نگرانی در مورد ارسال تصIntentگیرند، تا زمانی که از قرار می

 دیگر وجود نخواهد داشت.

 در ادامه آورده شده است. startService از نوع  Service نمونه کد از چگونگی استفاده از

 (:Serviceنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. false صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1

2. Intent  دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر اینIntent  از درون همان برنامه

 ارسال شده باشد.

 آیند.ها از درون همان برنامه میتوانند ارسال شوند، زیرا درخواستاطالعات حساس می .3

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.service.privateservice" > 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 
        <activity 
            android:name=".PrivateUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 

         
        <!-- Private Service derived from Service class --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
        <service android:name=".PrivateStartService" android:exported="false"/> 

         
        <!-- Private Service derived from IntentService class --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to false. --> 
        <service android:name=".PrivateIntentService" android:exported="false"/> 

         
        </application> 

 
</manifest> 
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PrivateStartService.java 
package org.jssec.android.service.privateservice; 

 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.os.IBinder; 
import android.widget.Toast; 

 
public class PrivateStartService extends Service { 

  
    // The onCreate gets called only one time when the service starts. 
 @Override 
 public void onCreate() { 
  Toast.makeText(this, "PrivateStartService - onCreate()", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 } 
 
 // The onStartCommand gets called each time after the startService gets called. 
 @Override 
 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
        // *** POINT 2 *** Handle the received intent carefully and securely, 
     // even though the intent was sent from the same application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = intent.getStringExtra("PARAM"); 
  Toast.makeText(this, 
    String.format("PrivateStartService\nReceived param: \"%s\"", 
param), 
    Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 
  return Service.START_NOT_STICKY; 
 } 
 
    // The onDestroy gets called only one time when the service stops. 
 @Override 
 public void onDestroy() { 
  Toast.makeText(this, "PrivateStartService - onDestroy()", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 } 
 
 @Override 
 public IBinder onBind(Intent intent) { 
  // This service does not provide binding, so return null 
  return null; 
 } 
} 

 کند.خصوصی استفاده می Serviceآورده شده است که از  Activityدر ادامه نمونه کدی برای 

 (:Serviceنکات )استفاده از یک 

درون همان برنامه مشخص شده است، استفاده  Serviceصریح با کالسی که برای فراخوانی یک  Intentاز  .4

 کنید.

 مقصد درون همان برنامه است. Serviceتوان ارسال نمود، زیرا اطالعات حساس را می .5
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 Serviceیک ها از حتی اگر این دادهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، های نتیجهداده .6

 درون همان برنامه آمده باشند.

PrivateUserActivity.java 
package org.jssec.android.service.privateservice; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 

 
public class PrivateUserActivity extends Activity { 

 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.privateservice_activity); 
 } 
 
 // --- StartService control --- 

  
 public void onStartServiceClick(View v) { 
  // *** POINT 4 *** Use the explicit intent with class specified to call a service 
in the same application. 
  Intent intent = new Intent(this, PrivateStartService.class); 

 
  // *** POINT 5 *** Sensitive information can be sent since the destination service 
is in the same application. 
  intent.putExtra("PARAM", "Sensitive information"); 

 
  startService(intent); 
 } 
 
 public void onStopServiceClick(View v) { 
  doStopService(); 
 } 
 
 @Override 
 public void onStop() { 
  super.onStop(); 
  // Stop service if the service is running. 
  doStopService(); 
 } 
 
 private void doStopService() { 
  // *** POINT 4 *** Use the explicit intent with class specified to call a service 
in the same application. 
  Intent intent = new Intent(this, PrivateStartService.class); 
  stopService(intent); 
 } 
 
 // --- IntentService control --- 

 
    public void onIntentServiceClick(View v) { 
  // *** POINT 4 *** Use the explicit intent with class specified to call a service 
in the same application. 
        Intent intent = new Intent(this, PrivateIntentService.class); 
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  // *** POINT 5 *** Sensitive information can be sent since the destination service 
is in the same application. 
        intent.putExtra("PARAM", "Sensitive information"); 

 
        startService(intent); 
    } 
} 

 

 های عمومی Serviceساخت / استفاده از  2.1.4.4

Service یعموم ،Service  است که قرار است توسط تعداد زیادی برنامه مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این

اند. و غیره( دریافت کند که توسط یک بدافزار ارسال شده Intentممکن است اطالعاتی )نکته ضروری است که 

فرستید، و غیره( که می Intentعمومی، توجه کنید که ممکن است اطالعاتی ) Serviceدر صورت استفاده از 

 توسط یک بدافزار دریافت شوند.

 در ادامه آورده شده است. startServiceاز نوع   Serviceی استفاده از نمونه کد برای نحوه

 (:Serviceنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار  .1

2. Intent .دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید 

 هنگام برگرداندن یک نتیجه، اطالعات حساس را قرار ندهید. .3

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.service.publicservice" > 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

               
        <!-- Most standard Service --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <service android:name=".PublicStartService" android:exported="true"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="org.jssec.android.service.publicservice.action.startservice" 
/> 
            </intent-filter> 
        </service> 

         
        <!-- Public Service derived from IntentService class --> 
        <!-- *** POINT 1 *** Explicitly set the exported attribute to true. --> 
        <service android:name=".PublicIntentService" android:exported="true"> 
            <intent-filter> 
                <action 
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android:name="org.jssec.android.service.publicservice.action.intentservice" /> 
            </intent-filter> 
        </service> 

 
        </application> 

 
</manifest> 

 
PublicIntentService.java 
package org.jssec.android.service.publicservice; 

 
import android.app.IntentService; 
import android.content.Intent; 
import android.widget.Toast; 

 
public class PublicIntentService extends IntentService{ 

 
    /** 
     * Default constructor must be provided when a service extends IntentService class. 
     * If it does not exist, an error occurs. 
     */ 
    public PublicIntentService() { 
        super("CreatingTypeBService"); 
    } 
 
    // The onCreate gets called only one time when the Service starts. 
    @Override 
    public void onCreate() { 
     super.onCreate(); 

         
        Toast.makeText(this, this.getClass().getSimpleName() + " - onCreate()", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
     
    // The onHandleIntent gets called each time after the startService gets called. 
    @Override 
    protected void onHandleIntent(Intent intent) {         
        // *** POINT 2 *** Handle intent carefully and securely. 
     // Since it's public service, the intent may come from malicious application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = intent.getStringExtra("PARAM"); 
     Toast.makeText(this, String.format("Recieved parameter \"%s\"", param), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    } 
 

 
    // The onDestroy gets called only one time when the service stops. 
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        Toast.makeText(this, this.getClass().getSimpleName() + " - onDestroy()", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
     
} 

 کند.عمومی استفاده می  Serviceآورده شده است که از  Activityدر ادامه نمونه کدی برای 
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 (:Serviceنکات )استفاده از یک 

 اطالعات حساس را ارسال نکنید. .4

 مدیریت کنید.های نتیجه را به دقت و به صورت امن هنگام دریافت یک نتیجه، داده .5

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.service.publicserviceuser" > 
 
<application 

android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:allowBackup="false" > 
<activity 

android:name=".PublicUserActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:exported="true"> 
<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 
</activity> 
 

</application> 
 

</manifest> 

 
PublicUserActivity.java 
package org.jssec.android.service.publicserviceuser; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 

 
public class PublicUserActivity extends Activity { 

 
    // Using Service Info 
    private static final String TARGET_PACKAGE = "org.jssec.android.service.publicservice"; 
    private static final String TARGET_START_CLASS = 
"org.jssec.android.service.publicservice.PublicStartService"; 
    private static final String TARGET_INTENT_CLASS = 
"org.jssec.android.service.publicservice.PublicIntentService"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 

 
        setContentView(R.layout.publicservice_activity); 
    } 
     
    // --- StartService control --- 

     
    public void onStartServiceClick(View v) {               
        Intent intent = new Intent("org.jssec.android.service.publicservice.action.startservice"); 
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        // *** POINT 4 *** Call service by Explicit Intent 
        intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_START_CLASS); 

 
        // *** POINT 5 *** Do not send sensitive information. 
        intent.putExtra("PARAM", "Not sensitive information"); 

 
        startService(intent); 
     // *** POINT 6 *** When receiving a result, handle the result data carefully and securely. 
        // This sample code uses startService(), so receiving no result. 
    } 
     

 
    public void onStopServiceClick(View v) { 
     doStopService(); 
    } 
         
 // --- IntentService control --- 

 
    public void onIntentServiceClick(View v) {       
        Intent intent = new 
Intent("org.jssec.android.service.publicservice.action.intentservice"); 

 
        // *** POINT 4 *** Call service by Explicit Intent 
        intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_INTENT_CLASS); 

 
        // *** POINT 5 *** Do not send sensitive information. 
        intent.putExtra("PARAM", "Not sensitive information"); 

 
        startService(intent); 
    } 
         
    @Override 
    public void onStop(){ 
        super.onStop(); 
  // Stop service if the service is running. 
        doStopService(); 
    } 
     
    // Stop service 
    private void doStopService() {             
        Intent intent = new Intent("org.jssec.android.service.publicservice.action.startservice"); 

 
        // *** POINT 4 *** Call service by Explicit Intent 
        intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_START_CLASS); 

 
        stopService(intent);      
    } 
} 

 

 های شریکServiceساخت / استفاده از  3.1.4.4

Service شریک ،Service های خاصی مورد استفاده قرار گیرد. سیستم از تواند فقط توسط برنامهاست که می

های داخلی ساخته شده است و از این کار برای محافظت از اطالعات های یک کمپانی شریک و برنامهبرنامه
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 شوند.ی داخلی اداره میی شریک و برنامهشود که بین برنامههایی استفاده میو ویژگی

 در ادامه آورده شده است. AIDL bind typeاز نوع  Serviceای از یک نمونه

 (:Serviceنکات )ساخت یک 

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار را تعریف نکنید و  intentفیلتر  .1

 شده باشد.دهنده در لیست سفید ثبت ی درخواستبررسی کنید که گواهی یک برنامه .2

، onBind (onStartCommandشریک است یا خیر را به صورت  دهنده ی درخواستاینکه برنامه .3

onHandleIntent.تشخیص ندهید ) 

4. Intent   ،حتی اگر دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنیدintent   از یک برنامه شریک آمده

 باشد.

 ی شریک قرار داد، برگردانید.توان در اختیار یک برنامهتنها اطالعاتی را که می .5

مراجعه  "برنامه یک یگواه Hash Value یوارس یچگونگ 3.1.2.5"به بخش  برای جزئیات بیشتر الوه بر این،ع

 نمایید.

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.service.partnerservice.aidl" > 

     
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

         
       <!-- Service using AIDL --> 
       <!-- *** POINT 1 *** Do not define the intent filter and explicitly set the exported attribute 
to true. --> 
       <service  
           android:name="org.jssec.android.service.partnerservice.aidl.PartnerAIDLService"  
           android:exported="true" /> 
    </application> 

 
</manifest> 

به  Serviceتا داده را از  callbackساخته شوند. یکی برای واسط  AIDLفایل  2، قرار است در این مثال

Activity  بدهد. دیگری واسطی برای اینکه داده را ازActivity  بهService  بدهد و اطالعات بگیرد. عالوه بر

شود سازگار ساخته می AIDL، باید با سلسله مراتب دایرکتوری که در آن فایل  AIDLاین، نام پکیج در فایل 

 باشد.
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IExclusiveAIDLServiceCallback.aidl 
   
package org.jssec.android.service.exclusiveservice.aidl; 
interface IExclusiveAIDLServiceCallback { 
    /** 
    * It's called when the value is changed. 
    */ 
    void valueChanged(String info); 
} 

 
IExclusiveAIDLService.aidl 
   
package org.jssec.android.service.exclusiveservice.aidl; 
   
import org.jssec.android.service.exclusiveservice.aidl.IExclusiveAIDLServiceCallback; 
   
interface IExclusiveAIDLService { 
    //Register Callback. 
   
    void registerCallback(IExclusiveAIDLServiceCallback cb); 
   
    //Get Information 
    String getInfo(String param); 
   
    //Unregister Callback 
    void unregisterCallback(IExclusiveAIDLServiceCallback cb); 
} 

 
PartnerAIDLService.java 
   
package org.jssec.android.service.partnerservice.aidl; 
   
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
   
import android.app.Service; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.RemoteCallbackList; 
import android.os.RemoteException; 
import android.widget.Toast; 
   
public class PartnerAIDLService extends Service { 
    private static final int REPORT_MSG = 1; 
    private static final int GETINFO_MSG = 2; 
   
    // The value which this service informs to client 
    private int mValue = 0; 
   
    // *** POINT 2 *** Verify that the certificate of the requesting application has been registe
red in the own white list. 
    private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
    private static void buildWhitelists(Context context) { 
        boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
        sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 
   
        // Register certificate hash value of partner application "org.jssec.android.service.part
nerservice.aidluser" 
        sWhitelists.add("org.jssec.android.service.partnerservice.aidluser", isdebug ? 
        // Certificate hash value of debug.keystore "androiddebugkey" 
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        "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
        // Certificate hash value of keystore "partner key" 
        "1F039BB5 7861C27A 3916C778 8E78CE00 690B3974 3EB8259F E2627B8D 4C0EC35A"); 
   
    // Register other partner applications in the same way 
    } 
   
    private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
        if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
        return sWhitelists.test(context, pkgname); 
    } 
   
    // Object to register callback 
    // Methods which RemoteCallbackList provides are thread-safe. 
    private final RemoteCallbackList<IPartnerAIDLServiceCallback> mCallbacks = 
        new RemoteCallbackList<IPartnerAIDLServiceCallback>(); 
   
    // Handler to send data when callback is called. 
    private static class ServiceHandler extends Handler{ 
   
        private Context mContext; 
        private RemoteCallbackList<IPartnerAIDLServiceCallback> mCallbacks; 
        private int mValue = 0; 
   
        public ServiceHandler(Context context, RemoteCallbackList<IPartnerAIDLServiceCallback> ca
llback, int value){ 
        this.mContext = context; 
        this.mCallbacks = callback; 
        this.mValue = value; 
    } 
   
        @Override 
        public void handleMessage(Message msg) { 
            switch (msg.what) { case REPORT_MSG: { 
            if(mCallbacks == null){ 
                return; 
            } 
   
            // Start broadcast 
            // To call back on to the registered clients, use beginBroadcast(). 
            // beginBroadcast() makes a copy of the currently registered callback list. 
            final int N = mCallbacks.beginBroadcast(); 
            for (int i = 0; i < N; i++) { 
                IPartnerAIDLServiceCallback target = mCallbacks.getBroadcastItem(i); 
                try { 
                    // *** POINT 5 *** Information that is granted to disclose to partner applica
tions can be returend. 
                    target.valueChanged("Information disclosed to partner application (callback f
rom Service) No."=(++mValue); 
                    } catch (RemoteException e) { 
                        // Callbacks are managed by RemoteCallbackList, do not unregister callbac
ks here. 
                        // RemoteCallbackList.kill() unregister all callbacks 
                    } 
                } 
                // finishBroadcast() cleans up the state of a broadcast previously initiated by c
alling beginBroadcast 
                mCallbacks.finishBroadcast(); 
   
                // Repeat after 10 seconds 
                sendEmptyMessageDelayed(REPORT_MSG, 10000); 
                break; 
            } 
            case GETINFO_MSG: { 
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                if(mContext != null) { 
                    Toast.makeText(mContext,(String) msg.obj, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                } 
                break; 
                } 
   
            default: 
                super.handleMessage(msg); 
                break; 
            } // switch 
        } 
    } 
   
    protected final ServiceHandler mHandler = new ServiceHandler(this, mCallbacks, mValue); 
   
    // Interfaces defined in AIDL 
    private final IPartnerAIDLService.Stub mBinder = new IPartnerAIDLService.Stub() { 
        private boolean checkPartner() { 
            Context ctx = PartnerAIDLService.this; 
            if (!PartnerAIDLService.checkPartner(ctx, Utils.getPackageNameFromPid(ctx, getCalling
Pid()))) { 
                mHandler.post(new Runnable(){ 
                    @Override 
                    public void run(){ 
                        Toast.makeText(PartnerAIDLService.this, "Requesting application is not pa
rtner application.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                    } 
                }); 
                return false; 
            } 
            return true; 
        } 
        public void registerCallback(IPartnerAIDLServiceCallback cb) { 
   
            // *** POINT 2 *** Verify that the certificate of the requesting application has been
 registered in the own white list. 
            if (!checkPartner()) { 
                return; 
            } 
            if (cb != null) mCallbacks.register(cb); 
        } 
   
        public String getInfo(String param) { 
            // *** POINT 2 *** Verify that the certificate of the requesting application has been
 registered in the own white list. 
            if (!checkPartner()) { 
                return null; 
            } 
   
            // *** POINT 4 *** Handle the received intent carefully and securely, 
            // even though the intent was sent from a partner application 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefull
y and Securely." 
            Message msg = new Message(); 
            msg.what = GETINFO_MSG; 
            msg.obj = String.format("Method calling from partner application. Recieved ¥"%s¥"", p
aram); 
            PartnerAIDLService.this.mHandler.sendMessage(msg); 
   
            // *** POINT 5 *** Return only information that is granted to be disclosed to a partn
er application. 
            return "Information disclosed to partner application (method from Service)"; 
        } 
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        public void unregisterCallback(IPartnerAIDLServiceCallback cb) { 
            // *** POINT 2 *** Verify that the certificate of the requesting application has been
 registered in the own white list. 
            if (!checkPartner()) { 
                return; 
            } 
   
            if (cb != null) mCallbacks.unregister(cb); 
        } 
    }; 
   
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 
        // *** POINT 3 *** Verify that the certificate of the requesting application has been reg
istered in the own wh ite list. 
        // So requesting application must be validated in methods defined in AIDL every time. 
        return mBinder; 
        } 
   
    @Override 
    public void onCreate() { 
        Toast.makeText(this, this.getClass().getSimpleName() + " - onCreate()", Toast.LENGTH_SHOR
T).show(); 
   
        // During service is running, inform the incremented number periodically. 
        mHandler.sendEmptyMessage(REPORT_MSG); 
    } 
   
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        Toast.makeText(this, this.getClass().getSimpleName() + " - onDestroy()", Toast.LENGTH_SHO
RT).show(); 
   
        // Unregister all callbacks mCallbacks.kill(); 
        mHandler.removeMessages(REPORT_MSG); 
    } 
} 

 
PkgCertWhitelists.java 
   
package org.jssec.android.shared; 
   
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
   
import android.content.Context; 
   
public class PkgCertWhitelists { 
    private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 
   
    public boolean add(String pkgname, String sha256) { 
        if (pkgname == null) return false; 
        if (sha256 == null) return false; 
   
        sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
        if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
        sha256 = sha256.toUpperCase(); 
        if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non hex char 
   
        mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
        return true; 
    } 
   
    public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 
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        // Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
        String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 
   
        // Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
        return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 
    } 
} 

 
PkgCert.java 
   
package org.jssec.android.shared; 
   
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
   
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
   
public class PkgCert { 
   
    public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
    } 
   
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
        if (pkgname == null) return null; 
        try { 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
            if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple signatur
es. 
            Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
            byte[] cert = sig.toByteArray(); 
            byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
            return byte2hex(sha256); 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
   
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
        try { 
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
   
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
        if (data == null) return null; 
        final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
        for (final byte b : data) { 
            hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
        } 
        return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 
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 کند.شریک استفاده می Serviceآورده شده است که از  Activity در ادامه نمونه کدی برای 

 (:Serviceنکات )استفاده از یک 

 شده باشد.ی هدف در لیست سفید ثبت بررسی کنید که گواهی برنامه .6

 ی شریک قرار داده شدند، برگردانده شوند.در اختیار یک برنامهفقط اطالعاتی که  .7

 شریک استفاده کنید. serviceصریح برای فراخوانی یک   intentاز  .8

ها از یک برنامه حتی اگر این دادهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، های نتیجهداده .9

 شریک آمده باشند.

ExclusiveAIDLUserActivity.java 
   
package org.jssec.android.service.partnerservice.aidluser; 
   
import org.jssec.android.service.partnerservice.aidl.IPartnerAIDLService; 
import org.jssec.android.service.partnerservice.aidl.IPartnerAIDLServiceCallback; 
import org.jssec.android.shared.PkgCertWhitelists; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
   
import android.app.Activity; 
import android.content.ComponentName; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.ServiceConnection; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.RemoteException; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
   
public class PartnerAIDLUserActivity extends Activity { 
   
    private boolean mIsBound; 
    private Context mContext; 
   
    private final static int MGS_VALUE_CHANGED = 1; 
   
    // *** POINT 6 *** Verify if the certificate of the target application has been registered in
 the own white list. 
    private static PkgCertWhitelists sWhitelists = null; 
    private static void buildWhitelists(Context context) { 
        boolean isdebug = Utils.isDebuggable(context); 
        sWhitelists = new PkgCertWhitelists(); 
         
        // Register certificate hash value of partner service application "org.jssec.android.serv
ice.partnerservice.a idl" 
        sWhitelists.add("org.jssec.android.service.partnerservice.aidl", isdebug ? 
            // Certificate hash value of debug.keystore "androiddebugkey" 
            "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255" : 
            // Certificate hash value of keystore "my company key" 
            "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 42E142CA"); 
        // Register other partner service applications in the same way 
    } 
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    private static boolean checkPartner(Context context, String pkgname) { 
        if (sWhitelists == null) buildWhitelists(context); 
        return sWhitelists.test(context, pkgname); 
    } 
   
    // Information about destination (requested) partner activity. 
    private static final String TARGET_PACKAGE = "org.jssec.android.service.partnerservice.aidl"; 
    private static final String TARGET_CLASS = "org.jssec.android.service.partnerservice.aidl.Par
tnerAIDLService"; 
   
    private static class ReceiveHandler extends Handler{ 
   
        private Context mContext; 
   
        public ReceiveHandler(Context context){ 
            this.mContext = context; 
        } 
   
        @Override 
        public void handleMessage(Message msg) { 
   
            switch (msg.what) { 
                case MGS_VALUE_CHANGED: { 
                    String info = (String)msg.obj; 
                Toast.makeText(mContext, String.format("Received ¥"%s¥" with callback.", info), T
oast.LENGTH_SHORT).show(); 
                break; 
                } 
   
                default: 
                    super.handleMessage(msg); 
                    break; 
            } // switch 
        } 
    } 
   
    private final ReceiveHandler mHandler = new ReceiveHandler(this); 
   
    // Interfaces defined in AIDL. Receive notice from service 
    private final IPartnerAIDLServiceCallback.Stub mCallback =new IPartnerAIDLServiceCallback.Stu
b() { 
   
        @Override 
        public void valueChanged(String info) throws RemoteException { 
        Message msg = mHandler.obtainMessage(MGS_VALUE_CHANGED, info); 
        mHandler.sendMessage(msg); 
    } 
}; 
   
    // Interfaces defined in AIDL. Inform service. 
    private IPartnerAIDLService mService = null; 
   
    // Connection used to connect with service. This is necessary when service is implemented wit
h bindService(). 
    private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() { 
   
        // This is called when the connection with the service has been established. 
        @Override 
        public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) { 
            mService = IPartnerAIDLService.Stub.asInterface(service); 
   
            try{ 
                // connect to service 
                mService.registerCallback(mCallback); 
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            }catch(RemoteException e){ 
                // service stopped abnormally 
            } 
            Toast.makeText(mContext, "Connected to service", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
   
        // This is called when the service stopped abnormally and connection is disconnected. 
        @Override 
        public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 
            Toast.makeText(mContext, "Disconnected from service", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
    }; 
   
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
   
        setContentView(R.layout.partnerservice_activity); 
   
        mContext = this; 
    } 
   
    // --- StartService control --- 
   
    public void onStartServiceClick(View v) { 
        // Start bindService 
        doBindService(); 
    } 
   
    public void onGetInfoClick(View v) { 
        getServiceinfo(); 
    } 
   
    public void onStopServiceClick(View v) { 
        doUnbindService(); 
    } 
   
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        super.onDestroy(); 
        doUnbindService(); 
    } 
   
    // Connect to service 
    private void doBindService() { 
        if (!mIsBound){ 
            // *** POINT 6 *** Verify if the certificate of the target application has been regis
tered in the own white list. 
            if (!checkPartner(this, TARGET_PACKAGE)) { 
                Toast.makeText(this, "Destination(Requested) sevice application is not registered
 in white list.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                return; 
            } 
   
            Intent intent = new Intent(); 
   
            // *** POINT 7 *** Return only information that is granted to be disclosed to a partn
er application. 
            intent.putExtra("PARAM", "Information disclosed to partner application"); 
   
            // *** POINT 8 *** Use the explicit intent to call a partner service. 
            intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_CLASS); 
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            bindService(intent, mConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE); 
            mIsBound = true; 
        } 
    } 
   
    //Disconnect service 
    private void doUnbindService() { 
        if (mIsBound) { 
            // Unregister callbacks which have been registered. 
            if(mService != null){ 
                try{ 
                    mService.unregisterCallback(mCallback); 
                }catch(RemoteException e){ 
                    // Service stopped abnormally 
                    // Omitted, since it' s sample. 
                } 
            } 
   
            unbindService(mConnection); 
   
            Intent intent = new Intent(); 
   
            // *** POINT 8 *** Use the explicit intent to call a partner service. 
            intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_CLASS); 
   
            stopService(intent); 
   
            mIsBound = false; 
        } 
    } 
   
    //Get information from service 
    void getServiceinfo() { 
        if (mIsBound && mService != null) { 
            String info = null; 
   
            try{ 
                // *** POINT 7 *** Return only information that is granted to be disclosed to a p
artner application. 
                info = mService.getInfo("Information disclosed to partner application (method fro
m activit)"); 
            } catch (RemoteException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
            // *** POINT 9 *** Handle the received result data carefully and securely, 
            // even though the data came from a partner application. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefull
y and Securely." 
            Toast.makeText(mContext, String.format("Received ¥"%s¥" from service.", info), Toast.
LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
    } 
} 

 
PkgCertWhitelists.java 
 
package org.jssec.android.shared; 
   
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
   
import android.content.Context; 
   
public class PkgCertWhitelists { 
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    private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 
   
    public boolean add(String pkgname, String sha256) { 
        if (pkgname == null) return false; 
        if (sha256 == null) return false; 
   
        sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
        if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
        sha256 = sha256.toUpperCase(); 
        if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non hex char 
   
        mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
        return true; 
    } 
   
    public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 
        // Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
        String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 
   
        // Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
        return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 
    } 
} 

 
PkgCert.java 
   
package org.jssec.android.shared; 
   
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
   
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
   
public class PkgCert { 
   
    public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
        if (correctHash == null) return false; 
        correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
        return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
    } 
   
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
        if (pkgname == null) return null; 
        try { 
            PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
            PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
            if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple signatur
es. 
            Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
            byte[] cert = sig.toByteArray(); 
            byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
            return byte2hex(sha256); 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
   
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
        try { 
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 



 

 

170 

 

        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            return null; 
        } 
    } 
   
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
        if (data == null) return null; 
        final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
        for (final byte b : data) { 
            hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
        } 
        return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 

 های داخلی Serviceساخت / استفاده از  4.1.4.4

Service ،های داخلیService های داخلی های دیگری به جز برنامهها توسط برنامهاستفاده از آنهایی هستند که

خواهند به صورت اند و میشوند که به صورت داخلی توسعه داده شدههایی استفاده میو در برنامه ممنوع است

 امن اطالعات و توابع را به اشتراک بگذارند.

 کند.استفاده می Messenger bindاز نوع  Serviceآورده شده است که از  در ادامه مثالی

 (:Serviceنکات )ساخت یک 

 امضاء داخلی تعریف کنید. یک مجوز .1

 .را درخواست کنیدامضاء داخلی  مجوز .2

 قرار دهید. true صفت خروجی را به صورت صریحمقدار را تعریف نکنید و   intentفیلتر .3

 ی داخلی تعریف شده باشد.امضاء داخلی توسط یک برنامه مجوزبررسی کنید که  .4

ی داخلی از یک برنامه  intentبررسی کنید، حتی اگر  به دقت و به صورت امن رادریافتی   intentامنیت  .5

 باشد.ارسال شده 

 ی درخواست کننده داخلی است.توانند برگردانده شوند، زیرا برنامهاطالعات حساس می .6

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  .7

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger" > 

 
    <!-- *** POINT 1 *** Define an in-house signature permission --> 
    <permission 
        android:name="org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.MY_PERMISSION" 
        android:protectionLevel="signature" /> 

 
    <application 



 

 

171 

 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 

 
        <!-- Service using Messenger --> 
        <!-- *** POINT 2 *** Require the in-house signature permission --> 
        <!-- *** POINT 3 *** Do not define the intent filter and explicitly set the exported 
attribute to true. --> 
        <service 
            
android:name="org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.InhouseMessengerService" 
            android:exported="true" 
            android:permission="org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.MY_PERMISSION" 
/> 
    </application> 

 
</manifest> 

 
InhouseMessengerService.java 
package org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger; 

 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import java.lang.reflect.Array; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 

 
import android.app.Service; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.os.RemoteException; 
import android.widget.Toast; 

 
public class InhouseMessengerService extends Service{ 
 // In-house signature permission 
 private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.MY_PERMISSION"; 

  
 // In-house certificate hash value 
 private static String sMyCertHash = null; 
 private static String myCertHash(Context context) { 
  if (sMyCertHash == null) { 
   if (Utils.isDebuggable(context)) { 
    // Certificate hash value of debug.keystore "androiddebugkey" 
    sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 
1E29DD26 F77C8255"; 
   } else { 
    // Certificate hash value of keystore "my company key" 
    sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B 
D7B3A7C2 42E142CA"; 
   } 
  } 
  return sMyCertHash; 
 } 
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 // Manage clients(destinations of sending data) in a list 
    private ArrayList<Messenger> mClients = new ArrayList<Messenger>(); 

     
    // Messenger used when service receive data from client 
    private final Messenger mMessenger = new Messenger(new ServiceSideHandler(mClients)); 

     
    // Handler which handles message received from client 
    private static class ServiceSideHandler extends Handler{ 

 
        private ArrayList<Messenger> mClients; 

 
        public ServiceSideHandler(ArrayList<Messenger> clients){ 
            mClients = clients; 
        } 
 
        @Override 
        public void handleMessage(Message msg){ 
            switch(msg.what){ 
            case CommonValue.MSG_REGISTER_CLIENT: 
                // Add messenger received from client 
                mClients.add(msg.replyTo); 
                break; 
            case CommonValue.MSG_UNREGISTER_CLIENT: 
                mClients.remove(msg.replyTo); 
                break; 
            case CommonValue.MSG_SET_VALUE: 
                // Send data to client 
                sendMessageToClients(mClients); 
                break; 
            default: 
                super.handleMessage(msg); 
               break; 
            } 
        } 
    } 
     
    /** 
     * Send data to client 
     */ 
    private static void sendMessageToClients(ArrayList<Messenger> mClients){ 

         
  // *** POINT 6 *** Sensitive information can be returned since the requesting 
application is in-house. 
     String sendValue = "Sensitive information (from Service)"; 

         
        // Send data to the registered client one by one. 
     // Use iterator to send all clients even though clients are removed in the loop process.   
        Iterator<Messenger> ite = mClients.iterator(); 
        while(ite.hasNext()){ 
            try { 
                Message sendMsg = Message.obtain(null, CommonValue.MSG_SET_VALUE, null); 

 
                Bundle data = new Bundle(); 
                data.putString("key", sendValue); 
                sendMsg.setData(data); 

 
                Messenger next = ite.next(); 
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                next.send(sendMsg); 

                 
            } catch (RemoteException e) { 
                // If client does not exits, remove it from a list. 
                ite.remove(); 
            } 
        } 
    } 
     
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent intent) { 

   
  // *** POINT 4 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an 
in-house application. 
  if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
   Toast.makeText(this, "In-house defined signature permission is not defined 
by in-house application.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      return null; 
     } 
 
       // *** POINT 5 *** Handle the received intent carefully and securely, 
  // even though the intent was sent from an in-house application. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
  String param = intent.getStringExtra("PARAM"); 
     Toast.makeText(this, String.format("Received parameter \"%s\".", param), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 
     return mMessenger.getBinder(); 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
        Toast.makeText(this, "Service - onCreate()", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
     
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        Toast.makeText(this, "Service - onDestroy()", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
} 

 
SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 

 
public class SigPerm { 

  
 public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 
 } 
 
 public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 
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  if (sigPermName == null) return null; 
  try { 
   // Get the package name of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
   PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PermissionInfo pi; 
   pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
   String pkgname = pi.packageName; 

    
   // Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
   if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 

    
   // Return the certificate hash value of the application which declares a 
permission named sigPermName. 
   return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 

    
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
 } 
} 

 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 

 
public class PkgCert { 

 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
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     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

مقصد، امضاء  یدهنده مشابه با برنامهتوسعه یدرا با همان کل APK ،APK یکهنگام صدور *** 7***نکته 

 .یدکن

 
 15-4شکل 

 کند.داخلی استفاده می Serviceآورده شده است که از  Activity در ادامه نمونه کدی برای 

 (:Serviceنکات )استفاده از یک 

 استفاده از مجوز امضاء داخلی را اعالن کنید. .8

 ی داخلی تعریف شده باشد.وارسی کنید که مجوز امضاء داخلی توسط یک برنامه .9

 ی مقصد با گواهی داخلی امضاء شده باشد.وارسی کنید که برنامه .10

 کننده از نوع داخلی است.ی درخواستتوانند برگردانده شوند، زیرا برنامهاطالعات حساس می .11

 داخلی استفاده کنید. serviceصریح برای فراخوانی یک   intentاز .12

ی ها از یک برنامهی دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید، حتی اگر دادههای نتیجهداده .13
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 داخلی بیایند.

 ی مقصد، امضاء کنید.دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKام صدور یک هنگ .14

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.service.inhouseservice.messengeruser" > 

 
    <!-- *** POINT 8 *** Declare to use the in-house signature permission.  --> 
    <uses-permission 
        android:name="org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.MY_PERMISSION" /> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 
        <activity 
            
android:name="org.jssec.android.service.inhouseservice.messengeruser.InhouseMessengerUserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 

 
</manifest> 

 
InhouseMessengerUserActivity.java 
package org.jssec.android.service.inhouseservice.messengeruser; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.ComponentName; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.ServiceConnection; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.IBinder; 
import android.os.Message; 
import android.os.Messenger; 
import android.os.RemoteException; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class InhouseMessengerUserActivity extends Activity { 

private boolean mIsBound; 
private Context mContext; 
// Destination (Requested) service application information 
private static final String TARGET_PACKAGE = 
"org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger"; 
private static final String TARGET_CLASS = 
"org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.InhouseM 
essengerService"; 
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// In-house signature permission 
private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.service.inhouseservice.messenger.MY_ 
PERMISSION"; 
// In-house certificate hash value 
private static String sMyCertHash = null; 
private static String myCertHash(Context context) { 

if (sMyCertHash == null) { 
if (Utils.isDebuggable(context)) { 
// Certificate hash value of debug.keystore "androiddebugkey" 
sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255"; 
} else { 
// Certificate hash value of keystore "my company key" 
sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 42E142CA"; 
} 

} 
return sMyCertHash; 

} 
 
// Messenger used when this application receives data from service. 
private Messenger mServiceMessenger = null; 
 
// Messenger used when this application sends data to service. 
private final Messenger mActivityMessenger = new Messenger(new ActivitySideHandler()); 
 
// Handler which handles message received from service 
private class ActivitySideHandler extends Handler { 

@Override 
public void handleMessage(Message msg) { 

switch (msg.what) { 
case CommonValue.MSG_SET_VALUE: 

Bundle data = msg.getData(); 
String info = data.getString("key"); 
// *** POINT 13 *** Handle the received result data carefully and securely, 
// even though the data came from an in-house application 
// Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefully a 
nd Securely." 
Toast.makeText(mContext, String.format("Received ¥"%s¥" from service.", info), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
break; 

default: 
super.handleMessage(msg); 

} 
} 

} 
// Connection used to connect with service. This is necessary when service is implemented 
with bindService(). 
private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() { 

// This is called when the connection with the service has been established. 
@Override 
public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) { 

mServiceMessenger = new Messenger(service); 
Toast.makeText(mContext, "Connect to service", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
try { 

// Send own messenger to service 
Message msg = Message.obtain(null, CommonValue.MSG_REGISTER_CLIENT); 
msg.replyTo = mActivityMessenger; 
mServiceMessenger.send(msg); 

} catch (RemoteException e) { 
// Service stopped abnormally 

} 
} 
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// This is called when the service stopped abnormally and connection is disconnected. 
@Override 
public void onServiceDisconnected(ComponentName className) { 

mServiceMessenger = null; 
Toast.makeText(mContext, "Disconnected from service", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 
}; 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.inhouseservice_activity); 
mContext = this; 

} 
// --- StartService control --- 
public void onStartServiceClick(View v) { 

// Start bindService 
doBindService(); 

} 
public void onGetInfoClick(View v) { 

getServiceinfo(); 
} 
public void onStopServiceClick(View v) { 

doUnbindService(); 
} 
@Override 
protected void onDestroy() { 

super.onDestroy(); 
doUnbindService(); 

} 
/** 
* Connect to service 
*/ 
void doBindService() { 

if (!mIsBound){ 
// *** POINT 9 *** Verify that the in-house signature permission is defined by an 
in-house application. 
if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 
Toast.makeText(this, "In-house defined signature permission is not defined by in-
house application.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return; 

} 
// *** POINT 10 *** Verify that the destination application is signed with the in-
house certificate. 
if (!PkgCert.test(this, TARGET_PACKAGE, myCertHash(this))) { 

Toast.makeText(this, "Destination(Requested) service application is not in-house 
application.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return; 

} 
 
Intent intent = new Intent(); 
 
// *** POINT 11 *** Sensitive information can be sent since the destination 
application is in-house one. 
intent.putExtra("PARAM", "Sensitive information"); 
 
// *** POINT 12 *** Use the explicit intent to call an in-house service. 
intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_CLASS); 
 
bindService(intent, mConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE); 
mIsBound = true; 
} 
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} 
/** 
* Disconnect service 
*/ 
void doUnbindService() { 

if (mIsBound) { 
unbindService(mConnection); 
mIsBound = false; 

} 
} 
/** 
* Get information from service 
*/ 
void getServiceinfo() { 

if (mServiceMessenger != null) { 
try { 

// Request sending information 
Message msg = Message.obtain(null, CommonValue.MSG_SET_VALUE); 
mServiceMessenger.send(msg); 

} catch (RemoteException e) { 
// Service stopped abnormally 

} 
} 

} 
} 

 
SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 
 
public class SigPerm { 
 

public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
if (correctHash == null) return false; 
correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 

} 
public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 

if (sigPermName == null) return null; 
try { 

// Get the package name of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
PermissionInfo pi; 
pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
String pkgname = pi.packageName; 
 
// Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 
 
// Return the certificate hash value of the application which declares a 
permission named sigPermName. 
return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 
 

} catch (NameNotFoundException e) { 
return null; 

} 
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} 
} 

 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 
 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
 
public class PkgCert { 
 

public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
if (correctHash == null) return false; 
correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
} 
public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 

if (pkgname == null) return null; 
try { 

PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple signatures. 
Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
byte[] cert = sig.toByteArray(); 
byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
return byte2hex(sha256); 

} catch (NameNotFoundException e) { 
return null; 

} 
} 
private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 

try { 
return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 

} catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
return null; 

} 
} 
private static String byte2hex(byte[] data) { 

if (data == null) return null; 
final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
for (final byte b : data) { 

hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
} 
return hexadecimal.toString(); 

} 
} 

ی مقصد، دهنده مشابه با برنامهرا با همان کلید توسعه APK ،APKهنگام صدور یک  ***14*** نکته 

 امضاء کنید.
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 16-4شکل 

 راهنمای قوانین 

 کند.از قوانین زیر پیروی می  Serviceسازی یا استفاده از پیاده

1. Service شود، باید خصوصی شود )ضروری(که فقط در یک برنامه استفاده می 

 های دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری(داده .2

ی داخلی تعریف شده است، برنامهی داخلی، پس از وارسی اینکه توسط یک شدهی امضاء تعریفاز اجازه .3

 استفاده کنید )ضروری(

 کند یا خیر )ضروری(وظایفش را فراهم می Serviceتعیین نکنید که آیا  onCreate به صورت .4

ی مقصد توجه داشته باشید هنگام برگرداندن اطالعات یک نتیجه، به نشت اطالعات نتیجه از برنامه .5

 )ضروری(

 صریح استفاده کنید )ضروری( Intentاز  مقصد ثابت بود، Serviceاگر  .6

 مقصد را وارسی کنید )ضروری( Serviceی شرکتی دیگر، در صورت ارتباط با برنامه .7

 ی ثانویه یک دارایی، آن دارایی باید با سطح حفاظت مشابه، محافظت شود )ضروری(هنگام ارائه .8

 ارسال اطالعات حساس باید تا حد ممکن محدود شود )توصیه( .9

1.2.4.4 Service شود، باید خصوصی شود )ضروری(که فقط در یک برنامه استفاده می 

Service یا در همان  که فقط در یک برنامه(UID) این کار جلوی دریافت  د، باید خصوصی شود.شواستفاده می

توابع  هایی مانندگیرد و در نهایت مانع از آسیبها توسط برنامه را میهایی از سایر برنامهIntentی غیرمنتظره

 شود.برنامه مورد استفاده یا غیرطبیعی شدن رفتار برنامه می
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مقدار صفت  AndroidManifest.xmlدر   Serviceسازی و هنگام تعریفبرای انجام این کار کافیست در پیاده

 قرار دهید.  falseخروجی را

AndroidManifest.xml 
<!-- Private Service derived from Service class --> 
<!-- *** POINT 1 *** Set false for the exported attribute explicitly. --> 
<service android:name=".PrivateStartService" android:exported="false"/> 
 

فقط درون برنامه  Serviceرا هنگامی که  Intentعالوه بر این، اگرچه این یک وضعیت نادر است، اما فیلتر 

ای دیگر ممکن عمومی در برنامه Intent ،Serviceهای فیلتر شود تنظیم نکنید. زیرا به دلیل ویژگیاستفاده می

خصوصی را درون  Serviceشما قصد داشتید  با وجود اینکهای فراخوانی شود، است به صورت غیرمنتظره

 ی کنید.نبرنامه فراخوا
AndroidManifest.xml(Not recommended) 

<!-- Private Service derived from Service class --> 
<!-- *** POINT 1 *** Set false for the exported attribute explicitly. --> 
<service android:name=".PrivateStartService" android:exported="false"> 

<intent-filter> 
<action android:name="org.jssec.android.service.OPEN /> 

</intent-filter> 
</service> 
 

 

 های دریافتی را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری(داده 2.2.4.4

دریافتی، ابتدا وارسی ورودی انجام  Intentی نیز هنگام پردازش یک داده Service، برای Activityشابه با م

را وارسی کنید. برای اطالعات بیشتر  Serviceنیز الزم است امنیت نتایج  Serviceدهید. البته در سمت کاربر 

 9.2.1.4"و  "(ی)ضرور یدکن یریترا به دقت و به صورت امن مد یافتیدر یهاIntent 5.2.1.4"های به بخش

مراجعه  "(ی)ضرور یدکن یریترا به دقت و به صورت امن مد یدرخواست Activity یکاز  یبرگشت یهاداده

 ایید.نم

سازی کنید. لطفاً برای جزئیات را نیز به دقت پیاده Messageباید متد فراخوانی و تبادل داده با  Serviceدر 

 مراجعه کنید. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"بیشتر به بخش 

تعریف شده ی داخلی ی داخلی، پس از وارسی اینکه توسط یک برنامهشدهی امضاء تعریفاز اجازه 3.2.4.4

 است، استفاده کنید )ضروری(

های داخلی خود اطمینان Service، از محافظت از Serviceداخلی هنگام ساخت یک امضاء  یاجازهعریف با ت

یا با اعالن یک درخواست مجوز، امنیت  AndroidManifest.xmlحاصل کنید. چون تعریف یک مجوز در فایل 
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با مجوز امضاء  یداخل یهابرنامه ینارتباط ب یبرقرار ینحوه 2.1.2.5"بخش کند، لطفاً به کافی را فراهم نمی

 مراجعه فرمایید. " یداخل یشده یفتعر

 کند یا خیر )ضروری(وظایفش را فراهم می Serviceتعیین نکنید که آیا  onCreate به صورت 4.2.4.4

ء به صورت داخلی تعریف شده باشد، یا وارسی اینکه مجوز امضا Intentهای امنیتی مانند وارسی پارامتر بررسی

، فرآیند Serviceباشد. زیرا هنگام دریافت درخواست جدید در حین اجرای  onCreateنباید به صورت 

onCreate سازی شود. بنابراین، هنگام پیادهاجرا نمیService  که باstartService شود، قضاوت باید شروع می

، قضاوت باید توسط IntentServiceاجرا شود )در صورت استفاده از   onStartCommandتوسط 

onHandleIntent سازی اجرا شود(. همچنین هنگام پیادهService  که باbindService شود، قضاوت شروع می

 اجرا شود. onBindباید به صورت 

د توجه داشته باشید ی مقصهنگام برگرداندن اطالعات یک نتیجه، به نشت اطالعات نتیجه از برنامه 5.2.4.4

 )ضروری(

 callback receiver side/ Messageی مقصد )ی برنامه، قابلیت اطمینان نتیجهServiceبسته به نوع 

destinationی نشت اطالعات باید به طور ( متفاوت است. با در نظر گرفتن احتمال بدافزار بودن مقصد، مساله

 جدی مورد مالحظه قرار گیرد.

از  یجهبه احتمال نشت اطالعات آن نت یجه،نت یک ینهنگام برگرداند 7.2.1.4"بیشتر به بخش برای جزئیات 

 مراجعه کنید. "(ی)ضرور یدمقصد توجه کن یبرنامه

 صریح استفاده کنید )ضروری( Intentمقصد ثابت بود، از  Serviceاگر  6.2.4.4

به  Intentمشابه باشد،   Intent Filterهای ضمنی، در صورتی که تعریفIntentبا  Serviceهنگام استفاده از 

Service شود که از قبل نصب شده بود. اگر بدافزار با همانارسال میIntent Filter  ه از قبل نصب تعریف شد

داد. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک شد و نشت اطالعات رخ میبه بدافزار ارسال می Intent ،شدمی

Service  باIntent های صریح، فقطService  مورد نظرIntent تر است.را دریافت خواهد کرد، بنابراین امن 

 یهاIntentاست از  شدهیینتع یشمقصد از پ Activityاگر  8.2.1.4"ی نکات دیگر، به بخش برای مالحظه

 مراجعه نمایید. "(ی)ضرور ییداستفاده نما یحصر
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 مقصد را وارسی کنید )ضروری( Serviceی شرکتی دیگر، در صورت ارتباط با برنامه 7.2.4.4

توان با ی یک کمپانی دیگر، از لیست سفید استفاده کنید. این کار را میهنگام برقراری ارتباط با برنامه

ی مقصد انجام گواهی برنامه hashتان و بررسی آن با گواهی کمپانی درون برنامه hashسازی یک کپی از ذخیره

گیرد. لطفاً به بخش نمونه کد در ی مخرب را میها توسط یک برنامهIntent 1دهید. این کار جلوی جعل

 مراجعه کنید. "یکشر یهاServiceساخت / استفاده از  3.1.4.4"

 ی ثانویه یک دارایی، آن دارایی باید با سطح حفاظت مشابه، محافظت شود )ضروری(هنگام ارائه 8.2.4.4

اطالعاتی یا تابعی که با استفاده از مجوز تحت حفاظت است، به طور ثانویه برای یک هنگامی که یک دارایی 

شود، باید اطمینان پیدا کنید که مجوز مورد نیاز مشابهی برای دسترسی به دارایی دارد. ی دیگر ارائه میبرنامه

تواند به شده است میای که به آن مجوزهای مناسب داده در مدل امنیت سیستم عامل اندروید، فقط برنامه

اما یک روزنه وجود دارد، زیرا یک برنامه با  به یک دارایی تحت حفاظت دسترسی یابد.صورت مستقیم 

ی ی غیر مجاز، اجازهعمل کند و به یک برنامه  proxyتواند به عنوان یک مجوزهایی برای یک دارایی، می

گفته  "مجدد مجوز یضتفو" یمسالهاست و به آن  زمجدد مجو یضتفودسترسی دهد. اساساً این امر مشابه با 

 مراجعه نمایید. "مجدد مجوز یضتفوی مساله 4.3.2.5"شود. برای اطالعات بیشتر به می

 ارسال اطالعات حساس باید تا حد ممکن محدود شود )توصیه( 9.2.4.4

 نباید اطالعات حساس را به اشخاص ثالث غیر قابل اعتماد بفرستید.

در نظر بگیرید. باید فرض کنید  Serviceباید ریسک نشت اطالعات را هنگام تبادل اطالعات حساس با یک  

شوند، قابل دستیابی توسط یک شخص عمومی فرستاده می  Serviceهایی که به یک Intentها در که تمام داده

ها به Intentهای نشت اطالعات هنگام ارسال ای از ریسکثالث هستند. عالوه بر این، طیف گسترده

Serviceسازی( نیز وجود دارد.ی پیادههای شریک یا داخلی )بسته به نحوه 

عیب برای جلوگیری از نشت اطالعات است، از این بهحل های حساس تنها راهی اول عدم ارسال دادهدر وهله

باید میزان اطالعات حساس ارسالی را تا حد ممکن محدود کنید. در صورت ضرورت ارسال اطالعات  رو

مورد اعتماد و اطمینان یافتن از عدم نشت اطالعات از طریق  Serviceحساس، بهترین راه ارسال فقط به یک 

LogCat .است 

                                                 
1 Spoof 
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یی هاActivity، ی روتهاActivityارسال شوند. روت  Activityاطالعات حساس هرگز نباید به  عالوه بر این،

شود، اجرا می launcherکه از  Activityشوند. مثالً شود، فراخوانی میساخته می  taskهستند که وقتی یک 

 است.روت  Activityهمواره 

 یکبه  یارسال یهاIntentخواندن  3.3.1.4"های های روت، به بخشActivityبرای جزئیات بیشتر در مورد 

Activity"  4.3.1.4"و Activity مراجعه فرمایید. "روت 

 مباحث پیشرفته 

 (Serviceو صفت خروجی )برای  Intentترکیب تنظیمات فیلتر  1.3.4.4

 Serviceخصوصی،  Serviceاند: ها در اینجا مورد بررسی قرار گرفتهSeviceسازی چهار نوع از ی پیادهنحوه

های مختلف تنظیمات مجاز برای هر نوع صفت خروجی ترکیب داخلی. Serviceشریک، و  Serviceعمومی، 

اند. لطفاً در جدول زیر تعریف شده Intentشود و عناصر فیلتر تعریف می AndroidManifest.xmlدر فایل 

 ایجاد کنید، وارسی کنید. خواهیدکه می Serviceرا با  Intentسازگاری صفت خروجی و عنصر فیلتر 

 12-4 جدول

 Value of exported attribute 

True False Not specified 

Intent Filter defined Public  (Do not Use) (Do not Use) 

Intent Filter Not 

Defined 

Public, Partner, 

In-house 
Private (Do not Use) 

با تعیین اینکه آیا فیلترهای  Serviceنامشخص نیست، عمومی بودن یا نبودن  Serviceگر صفت خروجی در ا

Intent شود. با این وجود در این مستند نامشخص کردن صفت خروجی اند یا خیر، مشخص میتعریف شده

ایی هسازیبه طور کلی، همانگونه که پیش از این گفته شد، بهترین کار دوری از پیاده است. ممنوع Serviceیک 

های صریح برای پیکربندی تنظیمات فرض هستند. بعالوه، در مواردی که روشاست که متکی به رفتار پیش

 ی خوبی است.ها همواره ایدهمهم مرتبط با امنیت مانند صفت خروجی وجود دارند، استفاده از آن روش

استفاده شوند این است که  نباید falseنشده و یک صفت خروجی تعریف Intentدلیل اینکه چرا یک فیلتر 

سایر  Intentی کار کردن فیلترهای و راه فراری در رفتار اندروید وجود دارد و نیز به دلیل نحوه روزنه

Serviceتوانند فراخوانی شوند.ای میهای برنامه به صورت غیرمنتظره 

به طور مشخص، رفتار اندروید مانند زیر است، بنابراین باید هنگام طراحی آن را به دقت مورد مالحظه قرار 
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 داد.

ی درون برنامه Serviceکنند، تعریف مشابهی تعریف می Intentمحتویات فیلتر  Serviceهنگامی که چند  •

 که زودتر نصب شده بود، اولویت دارد.

دارای اولویت به صورت خودکار توسط سیستم  Serviceاستفاده شود،  صریح Intentدر صورتی که از  •

 شود.عامل انتخاب و فراخوانی می

فراخوانی سیستم به صورت غیرمنتظره به دلیل رفتار اندروید در سه شکل زیر شرح داده شده است. شکل 

ضمنی فقط از همان  Intentتواند توسط ( میAی خصوصی )برنامه Serviceاول مثالی از رفتار نرمال است که 

در شکل(، به صورت  ”action=”Xکند )را تعریف می Intentفیلتر  Aی برنامه فراخوانی شود. چون فقط برنامه

 کند. این رفتار نرمال است.نرمال رفتار می

 

 17-4شکل 

ی ( در برنامه”action=”Xمشابه ) Intentفیلتر دهند که در آن سناریویی را نشان می 19-4و  18-4دو شکل 

B ی مانند برنامهA .تعریف شده است 

اند. در این حالت، نصب شده A->Bها به ترتیب دهد که در آن برنامهسناریویی را نشان می 18-4شکل 

( با شکست مواجه A-1) A خصوصی  Serviceفرستد، فراخوانی ضمنی می Intentیک  Cی هنگامی که برنامه

خصوصی را درون برنامه  Serviceآمیز تواند به صورت موفقیتمی Aی دیگر، چون برنامه شود. از سویمی

ضمنی مطابق انتظار فراخوانی کند، مشکلی از لحاظ امنیت وجود نخواهد داشت )اقدام متقابل  Intentتوسط 

 برای بدافزار(.
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 18-4شکل 

اند. در این حالت یک نصب شده B->Aها به ترتیب دهد که در آن برنامهسناریویی را نشان می 19-4شکل 

خصوصی  Serviceکند سعی می Aی دهد که برنامهآید. این شکل مثالی را نشان میمشکل امنیتی به وجود می

 Bی ( در برنامهB-1ومی )عم Activityضمنی فراخوانی کند، اما در حقیقت  Intentرا درون برنامه با ارسال 

ی شود. به دلیل وجود این روزنه، امکان ارسال اطالعات حساس از برنامهکه زودتر نصب شده بود، فراخوانی می

A ی به برنامهB ی وجود دارد. اگر برنامهB .بدافزار باشد، منجر به نشت اطالعات خواهد شد 

 

 19-4شکل 

های Serviceهای ضمنی به Intentبرای ارسای  Intentستفاده از فیلترهای همانگونه که در باال نشان داده شد، ا

 خصوصی ممکن است منجر به رفتار غیرمنتظره شود. بنابراین بهتر است از این تنظیمات اجتناب شود.
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 Serviceسازی چگونگی پیاده 2.3.4.4

این کار به متنوع هستند و باید با در نظر گرفتن نوع امنیت باید انتخاب شوند.  Serviceسازی های پیادهروش

که بتواند  Serviceشود. همچنین امکان ساخت بندی میدسته bindServiceو  startServiceدو مورد استفاده از 

رای تعیین روش استفاده شود، وجود دارد. موراد زیر باید ب bindServiceو  startServiceدر هر دو مورد 

 بررسی شوند. Serviceسازی پیاده

 (Disclosure of Serviceهای دیگر افشا شود یا خیر )برای برنامه Serviceآیا  •

 (Mutual sending /receiving dataحین اجرا تبادل داده انجام شود یا خیر )آیا  •

 (Launch or completeکنترل شود یا خیر ) Serviceآیا  •

 (communication between processesیک فرآیند دیگر اجرا شود )آیا به عنوان  •

 (Parallel processآیا چندین فرآیند به صورت موازی اجرا شوند ) •

 "NG"دهد. ها را نشان میپذیری هر یک از آنسازی و امکانهای پیادههای روشجدول زیر دسته

ب دیگری که متفاوت از تابع فراهم شده است، ی غیرممکن بودن است یا وضعیتی که به چارچودهندهنشان

 نیاز دارد.

 Serviceسازی های پیادههای روشدسته -13-4 جدول

Category 
Disclosure 

of Service 

Mutual 

sending/receiving 

data 

Control Service 

(Boot /Exit) 

Communication 

between 

processes 

Parallel 

process 

startService 

type 
OK NG OK OK NG 

IntentService 

type 
OK NG NG OK NG 

local bind 

type 
NG OK OK NG NG 

Messenger 

bind type 
OK OK OK OK NG 

AIDL bind 

type 
OK OK OK OK OK 

 startServiceنوع 

ها را با برد و فرآیندارث می Serviceاست که از کالس  Serviceترین ای، پایهServiceاین نوع 

onStartCommand کند.اجرا می 
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هایی مانند را فراخوانی نمایید. چون داده startServiceمشخص کنید و  Intentرا با  Serviceدر سمت کاربر، 

 Broadcastبازگردانده شوند، باید در ترکیب با روش دیگری مانند  Intentتوانند مستقیماً به منبع نتیجه نمی

 یخصوص یهاServiceساخت/استفاده از  1.1.4.4"ی مثالی در این مورد، به بخش به دست آید. برای مشاهده

 مراجعه فرمایید. "

شریک قابل انجام نیست، زیرا نام  Serviceانجام شود، اما برای  onStartCommandبررسی امنیتی باید توسط 

 توان به دست آورد.پکیج منبع را نمی

 IntentServiceنوع 

IntentService ای از دستهService  است که با ارث بردن ازService شود. روش فراخوانی مشابه ساخته می

 (.startServiceاستاندارد متفاوت هستند )نوع  Serviceهای زیر با است. ویژگی startServiceبا نوع 

 شود(.استفاده نمی onStartCommandشود )از انجام می onHandleIntentتوسط  Intentپردازش  •

 شود.دیگری اجرا می threadتوسط  •

 بندی شود.پردازش باید صف •

ها به Intentشود و پردازش دیگری اجرا می threadشود، زیرا پردازش توسط فراخوانی بالفاصله برگردانده می

در نیازمندی شود، اما ش نمیبه صورت موازی پرداز Intentشود. هر اجرا می Queuingترتیب تووسط سیستم 

هایی مانند نتایج سازی، قابل انتخاب است. چون دادهای برای ساده کردن پیادهمحصول به عنوان گزینه

به دست آید.  Broadcastبرگردانده شوند، باید در ترکیب با روش دیگری مانند  Intentتوانند به منبع نمی

مراجعه  " یعموم یهاServiceاستفاده از /ساخت 2.1.4.4"ی مثالی در این مورد، به بخش برای مشاهده

 فرمایید.

شریک قابل انجام نیست، زیرا نام  Serviceانجام شود، اما برای  onHandleIntentبررسی امنیتی باید توسط 

 توان به دست آورد.پکیج منبع را نمی

 local bindنوع  

کند. کالسی مشتق محلی است که درون فرآیند مشابه با یک برنامه کار می Serviceسازی روشی برای پیاده

سازی شده بود برای پیاده Serviceی فراهم کردن ویژگی )متد( که در تعریف کنید و آماده Binder classاز 

 کننده باشید.سمت فراخوانی
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فراخوانی کنید.  bindServiceرا با استفاده از  Serviceمشخص کنید و  Intentرا با  Serviceدر سمت کاربر، 

است، اما کاربردهای محدودی دارد، زیرا  binding Serviceهای سازی بین تمام روشترین نوع پیادهاین ساده

ی مثال، به هدهتواند افشاء شود. برای مشانمی Serviceاندازی شود و نیز تواند توسط فرآیند دیگری راهنمی

 که در نمونه کد قرار دارد، مراجعه کنید. "Service PrivateServiceLocalBind"ی پروژه

 سازی است.خصوصی قابل پیاده Serviceاز نقطه نظر امنیتی، تنها 

 Messenger bindنوع 

 است. Messengerبا استفاده از سیستم  Serviceیابی به ارتباط با  روشی برای دست

ی متقابل باشد، تبادل داده Service( از سمت کاربر Messageتواند به عنوان مقصد پیام )می Messengerچون 

تواند به سادگی انجام شود. عالوه بر این، چون فرآیندها باید در صف قرار داده شوند، دارای ویژگی می

"thread-safely" ای برای ساده اما به عنوان گزینهپذیر نیست، است. پردازش موازی برای هر فرآیند امکان

مشخص  Intentرا با  Serviceبا توجه به سمت کاربر،  های محصول است.سازی بسته به نیازمندیکردن پیاده

 4.1.4.4"ی مثال، به بخش فراخوانی نمایید. برای مشاهده bindServiceرا با استفاده از  Serviceکنید و 

 مراجعه نمایید. " یداخل یهاServiceساخت/استفاده از 

شریک قابل استفاده  Serviceضروری است، اگرچه برای  Message Handlerیا با  onBindبررسی امنیتی در 

 توان به دست آورد.نیست، زیرا نام پکیج منبع را نمی

 AIDL bindنوع 

تعریف  AIDLاست. واسط را با   AIDLبا استفاده از سیستم  Serviceیابی به ارتباط با  روشی برای دست

تواند با فراخوانی مجدد میبه عنوان یک متد دارد را فراهم کنید. بعالوه،  Serviceهایی که کنید و ویژگی

 Serviceسازی صریح در سمت در سمت کاربر انجام شود، اما پیاده AIDLشده توسط سازی واسط تعریفپیاده

 ضروری است.برای پردازش انحصاری 

فراخوانی کند. لطفاً به  bindServiceو استفاده از  Intentرا با مشخص کردن  Serviceتواند کاربر می سمت

 مراجعه فرمایید. "یکشر یهاServiceساخت/استفاده از  3.1.4.4"بخش 

شریک  Serviceبرای  AIDLو با هر متد واسط تعریف شده توسط  Serviceبرای  onBindامنیت باید در 

 بررسی شود.



 

 

191 

 

 اند، قابل استفاده است.که در این مستند توصیف شده Serviceاین نوع برای تمام انواع امنیت 

 SQLiteاستفاده از  

شوند. ذکر می SQLiteداده با استفاده از  یگاهپا یریتمد/یجاددر هنگام ا احتیاطات امنیتیاز  یبرخاز این پس، 

هستند.  1SQLنکات اصلی تنظیمات مناسب حق دسترسی به فایل پایگاه داده و اقدامات متقابل برای تزریق 

دهد )اشتراک بین ی خواندن/نوشتن فایل پایگاه داده به صورت مستقیم از خارج را میپایگاه داده که اجازه

و در خود برنامه  Content Providerی زمینهسپچندین برنامه( در اینجا مفروض نیست، اما استفاده در 

شود که اقدامات متقابل ذکر شده در زیر برای اداره کردن اطالعات مفروض است. عالوه بر این، توصیه می

 ی سطح مشخصی از اطالعات حساس در اینجا مفروض است.نه چندان حساس اتخاذ شوند، بنابراین اداره

 نمونه کد 

 ادهعملیات پایگاه د/ساخت 1.1.5.4

 یحق دسترس یماتداده و تنظ یگاهپا یها یلمناسب فا یبترتی اندرویدی، پایگاه داده در برنامه یریتمدهنگام 

در  به دست آید. SQLiteOpenHelperتواند با استفاده از ی( مهای دیگربرنامه یرد دسترس یبرا اتیم)تنظ

اضافه کردن/  /کند و جستجویم یجادداده ا یگاهپااجرا است که هنگام  یک برنامه آورده شدهاز  یمثال ینجاا

ی اقدام متقابلی است که برای تزریق دهندهنمونه کد نشان کند.یاجرا م UI یقها را از طرحذف داده /ییرتغ

SQL توان انجام داد تا از اجرای میSQL .نادرست دوری کند 

                                                 
1 SQL injection 
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 20-4 شکل

 نکات:

 باید برای ساخت پایگاه داده استفاده نمود. SQLiteOpenHelperاز  .1

 استفاده کنید. place holderاز  .2

 های برنامه وارسی کنید.مقدار ورودی را مطابق با نیازمندی .3

SampleDbOpenHelper.java 
package org.jssec.android.sqlite; 

 
import android.content.Context; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 

 
public class SampleDbOpenHelper extends SQLiteOpenHelper { 
    private SQLiteDatabase           mSampleDb;             //Database to store the data to be 
handled 

 
    public static SampleDbOpenHelper newHelper(Context context) 
    { 
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        //*** POINT 1 *** SQLiteOpenHelper should be used for database creation. 
        return new SampleDbOpenHelper(context); 
    } 
 
    public SQLiteDatabase getDb() { 
        return mSampleDb; 
    } 
 
    //Open DB by Writable mode 
    public void openDatabaseWithHelper() { 
        try { 
            if (mSampleDb != null && mSampleDb.isOpen()) { 
                if (!mSampleDb.isReadOnly())//  Already opened by writable mode 
                    return; 
                mSampleDb.close(); 
              } 
            mSampleDb  = getWritableDatabase(); //It's opened here. 
        } catch (SQLException e) { 
            //In case fail to construct database, output to log 
            Log.e(mContext.getClass().toString(), 
mContext.getString(R.string.DATABASE_OPEN_ERROR_MESSAGE)); 
            Toast.makeText(mContext, R.string.DATABASE_OPEN_ERROR_MESSAGE, 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    //Open DB by ReadOnly mode. 
    public void openDatabaseReadOnly() { 
        try { 
            if (mSampleDb != null && mSampleDb.isOpen()) { 
                if (mSampleDb.isReadOnly())// Already opened by ReadOnly. 
                    return; 
                mSampleDb.close(); 
            } 
            
SQLiteDatabase.openDatabase(mContext.getDatabasePath(CommonData.DBFILE_NAME).getPath(), null, 
SQLiteDatabase.OPEN_READONLY); 
        } catch (SQLException e) { 
            //In case failed to construct database, output to log 
            Log.e(mContext.getClass().toString(), 
mContext.getString(R.string.DATABASE_OPEN_ERROR_MESSAGE)); 
            Toast.makeText(mContext, R.string.DATABASE_OPEN_ERROR_MESSAGE, 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    //Database Close 
    public void closeDatabase() { 
        try { 
            if (mSampleDb != null && mSampleDb.isOpen()) { 
                mSampleDb.close(); 
            } 
        } catch (SQLException e) { 
            //In case failed to construct database, output to log 
            Log.e(mContext.getClass().toString(), 
mContext.getString(R.string.DATABASE_CLOSE_ERROR_MESSAGE)); 
            Toast.makeText(mContext, R.string.DATABASE_CLOSE_ERROR_MESSAGE, 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    //Remember Context 
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    private Context mContext; 

 
    //Table creation command 
    private static final String CREATE_TABLE_COMMANDS 
            = "CREATE TABLE " + CommonData.TABLE_NAME + " (" 
            + "_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " 
            + "idno INTEGER UNIQUE, " 
            + "name VARCHAR(" + CommonData.TEXT_DATA_LENGTH_MAX + ") NOT NULL, " 
            + "info VARCHAR(" + CommonData.TEXT_DATA_LENGTH_MAX + ")" 
            + ");"; 
 
    public SampleDbOpenHelper(Context context) { 
        super(context, CommonData.DBFILE_NAME, null, CommonData.DB_VERSION); 
        mContext = context; 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
        try { 
            db.execSQL(CREATE_TABLE_COMMANDS);  //Execute DB construction command  
        } catch (SQLException e) { 
            //In case failed to construct database, output to log 
            Log.e(this.getClass().toString(), 
mContext.getString(R.string.DATABASE_CREATE_ERROR_MESSAGE)); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase arg0, int arg1, int arg2) { 
        // It's to be executed when database version up. Write processes like data transition.  
    } 
} 

 

DataSearchTask.java (SQLite Database project) 
package org.jssec.android.sqlite.task; 

 
import org.jssec.android.sqlite.CommonData; 
import org.jssec.android.sqlite.DataValidator; 
import org.jssec.android.sqlite.MainActivity; 
import org.jssec.android.sqlite.R; 

 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.util.Log; 

 

 
//Data search task 
public class DataSearchTask extends AsyncTask<String, Void, Cursor> { 
    private MainActivity    mActivity; 
    private SQLiteDatabase      mSampleDB; 

 
    public DataSearchTask(SQLiteDatabase db, MainActivity activity) { 
        mSampleDB = db; 
        mActivity = activity; 
    } 
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    @Override 
    protected Cursor doInBackground(String... params) { 
        String  idno = params[0]; 
        String  name = params[1]; 
        String  info = params[2]; 
        String  cols[]  =   {"_id", "idno","name","info"}; 

 
        Cursor cur; 

 
        //*** POINT 3 *** Validate the input value according the application requirements. 
        if (!DataValidator.validateData(idno, name, info)) 
        { 
         return null; 
        } 
 
        //When all parameters are null, execute all search 
        if ((idno == null || idno.length() == 0) && 
                (name == null || name.length() == 0) && 
                (info == null || info.length() == 0) ) { 
            try { 
                cur = mSampleDB.query(CommonData.TABLE_NAME, cols, null, null, null, null, null); 
            } catch (SQLException e) { 
                Log.e(DataSearchTask.class.toString(), 
mActivity.getString(R.string.SEARCHING_ERROR_MESSAGE)); 
                return null; 
            } 
            return cur; 
        } 
 
        //When No is specified, execute searching by No   
        if (idno != null && idno.length() > 0) { 
            String selectionArgs[] = {idno}; 

 
            try { 
                //*** POINT 2 *** Use place holder. 
                cur = mSampleDB.query(CommonData.TABLE_NAME, cols, "idno = ?", selectionArgs, null, 
null, null); 
            } catch (SQLException e) { 
                Log.e(DataSearchTask.class.toString(), 
mActivity.getString(R.string.SEARCHING_ERROR_MESSAGE)); 
                return null; 
            } 
            return cur; 
        } 
 
        //When Name is specified, execute perfect match search by Name 
        if (name != null && name.length() > 0) { 
            String selectionArgs[] = {name}; 
            try { 
                //*** POINT 2 *** Use place holder. 
                cur = mSampleDB.query(CommonData.TABLE_NAME, cols, "name = ?", selectionArgs, null, 
null, null); 
            } catch (SQLException e) { 
                Log.e(DataSearchTask.class.toString(), 
mActivity.getString(R.string.SEARCHING_ERROR_MESSAGE)); 
                return null; 
            } 
            return cur; 
        } 
 
        //Other than above, execute partly match searching with the condition of info. 
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        String argString = info.replaceAll("@", "@@"); //Escape $ in info which was received as 
input. 
        argString = argString.replaceAll("%", "@%"); //Escape % in info which was received as input. 
        argString = argString.replaceAll("_", "@_"); //Escape _ in info which was received as input. 
        String selectionArgs[] = {argString}; 

 
        try { 
            //*** POINT 2 *** Use place holder. 
            cur = mSampleDB.query(CommonData.TABLE_NAME, cols, "info LIKE '%' || ? || '%' ESCAPE 
'@'", selectionArgs, null, null, null); 
        } catch (SQLException e) { 
            Log.e(DataSearchTask.class.toString(), 
mActivity.getString(R.string.SEARCHING_ERROR_MESSAGE)); 
            return null; 
        } 
        return cur; 
    } 
 
    @Override 
    protected void onPostExecute(Cursor resultCur) { 
        mActivity.updateCursor(resultCur); 
    } 
} 

 

DataValidator.java 
package org.jssec.android.sqlite; 

 
public class DataValidator { 
    //Validate the Input value 
    //validate numeric characters 
    public static boolean validateNo(String idno) { 
        //null and blank are OK 
        if (idno == null || idno.length() == 0) { 
           return true; 
        } 
 
        //Validate that it's numeric character. 
        try { 
            if (!idno.matches("[1-9][0-9]*")) { 
                //Error if it's not numeric value  
                return false; 
            } 
        } catch (NullPointerException e) { 
            //Detected an error 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
    } 
 
    // Validate the length of a character string 
    public static boolean validateLength(String str, int max_length) { 
       //null and blank are OK 
       if (str == null || str.length() == 0) { 
               return true; 
       } 
 
       //Validate the length of a character string is less than MAX 
       try { 
           if (str.length() > max_length) { 
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               //When it's longer than MAX, error 
               return false; 
           } 
       } catch (NullPointerException e) { 
           //Bug 
           return false; 
       } 
 
       return true; 
    } 
 
   // Validate the Input value 
    public static boolean validateData(String idno, String name, String info) { 
       if (!validateNo(idno)) { 
           return false; 
        } 
       if (!validateLength(name, CommonData.TEXT_DATA_LENGTH_MAX)) { 
           return false; 
        }else if(!validateLength(info, CommonData.TEXT_DATA_LENGTH_MAX)) { 
           return false; 
        }     
       return true; 
    } 
} 

 راهنمای قوانین 

 کنید. یاز قوانین زیر پیرو SQLiteهنگام استفاده از 

1. DB File Location  وAccess Right )را به درستی تنظیم کنید )ضروری 

های ههای پایگاه داده با برنامگذاری دادهبرای کنترل دسترسی هنگام به اشتراک Content Providerاز  .2

 دیگر استفاده کنید )ضروری(

 استفاده شود پایگاه دادهطی عملیات  Case Handling Variable Parameterدر  Place Holderباید از  .3

 ()ضروری

1.2.5.4 DB File Location  وAccess Right  ضروری(را به درستی تنظیم کنید( 

ی مهم یارعناصر بس ،Access Right یماتو تنظ 1DB ،DB file location یلفا یبا توجه به حفاظت از داده ها

 با هم در نظر گرفته شوند. یدکه با هستند

حق دسترسی فایل به درستی تنظیم شده باشد، در صورتی که دری مکانی باشد که به عنوان نمون، حتی اگر 

بتواند از سوی هر کسی مورد دسترسی قرار  DB(، فایل SD cardحق دسترسی آن قابل تنظیم نباشد )مانند 

تنظیم نشده باشد، در نهایت به درستی  حق دسترسیاگر در صورتی که در دایرکتوری برنامه باشد،  گیرد.

                                                 
1 Database 
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ی دسترسی غیرمنتظره را خواهد داد. در ادامه نکاتی که باید در مورد تخصیص درست، تنظیمات حق اجازه

 ها آورده شده است.هایی برای درک آندسترسی و روش

ی دو نکته، الزم است که DB یلفاهای( )داده ، با توجه به حفاظت از 1در مورد تنظیمات حق دسترسی و مکان

 .یدرا اجرا کنزیر 

 مکان .1

، یا در برخی از موارد دایرکتوری که بتواند Context#getDatabasePath(String name)مسیر فایل را با 

 یابی کنید.به دست آید را مکان Context#getFilesDirتوسط 

 حق دسترسی .2

ای که فایل را ساخته است مورد را تنظیم کنید )= تنها بتواند توسط برنامه MODE_PRIVATE حالت

 دسترسی قرار گیرد(.

تواند های دیگر مورد دسترسی قرار گیرد، میتواند توسط برنامهکه نمی DBی زیر، فایل با اجرای دو نکته

 ها وجود دارد.آن یاجرا یچند روش برا ینجادر اساخته شود. 

 استفاده کنید. SQLiteOpenHelperاز  .1

 استفاده کنید. Context#openOrCreateDatabaseاز  .2

استفاده کرد. با این وجود،  SQLiteDatabase#openOrCreateDatabaseتوان از ، میDBهنگام ساخت فایل 

های از برنامه تواندکه می DB هایفایل های هوشمند اندرویدی،در برخی از گوشی هنگام استفاده از این روش،

های دیگر شود از این روش دوری نمایید و از روشبنابراین توصیه می شوند.ساخته می د،ندیگر خوانده شو

 بهره برید. 

 فوق به شرح زیر است. هر ویژگی برای دو روش

 .یداستفاده کن SQLiteOpenHelperاز 

دهندگان نیاز به نگرانی در مورد موارد زیادی ندارند. یک ، توسعهSQLiteOpenHelperهنگام استفاده از 

مشخص کنید )که به  2را برای پارامتر سازنده DBبسازید و نام  SQLiteOpenHelperکالس مشتق شده از 

                                                 
1 Location 
2 Constructer 
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کند به صورت های امنیتی باال را برآورده میکه نیازمندی DBشود(، سپس فایل عنوان نام فایل استفاده می

 شود.ر ساخته میخودکا

 مراجعه کنید. "داده یگاهپا یاتساخت/عمل 1.1.3.4"برای اطالعات بیشتر به بخش 

 استفاده کنید. Context#openOrCreateDatabaseاز 

توسط ، حق دسترسی فایل باید Context#openOrCreateDatabaseبا استفاده از روش  DBهنگام ساخت 

 به صورت صریح است. MODE_PRIVATEمشخص شود که در این مورد مشخص کردن  1گزینه

تواند مشابه با )که قرار است برای نام فایل استفاده شود( می DBتوجه به تنظیم فایل، مشخص کردن نام با 

SQLiteOpenHelper های و یک فایل به صورت خودکار در مسیر فایل ایجاد شود که نیازمندی انجام شود

تواند مشخص شود، بنابراین توجه به منیتی ذکر شده در باال را برآورده کند. با این وجود، مسیر کامل نیز میا

های دیگر هم تعیین شده باشد، برنامه MODE_PRIVATEحتی اگر  SD cardاینکه هنگام مشخص کردن 

 توانند دسترسی داشته باشند، ضروری است.نیز می

Example to execute accsee permission setting to DB explicitly:MainActivity.java 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
//Construct database 
try { 
//Create DB by setting MODE_PRIVATE 
db = Context.openOrCreateDatabase("Sample.db", 
MODE_PRIVATE, null); 

} catch (SQLException e) { 
//In case failed to construct DB, log output 
Log.e(this.getClass().toString(), getString(R.string.DATABASE_OPEN_ERROR_MESSAGE)); 
return; 

} 
//Omit other initial process 

} 

، MODE_PRIVATEسه تنظیمات ممکن برای امتیازات دسترسی وجود دارد: 

MODE_WORLD_READABLE  وMODE_WORLD_WRITEABLEتوانند با یکدیگر ها می. این ثابت

 APIدر  MODE_PRIVATEمشخص شوند. با این وجود، تمام تنظیمات به جز  "OR"و توسط یک عملگر 

های باالتر و نسخه 24سطح  APIهای بعدی دیگر نیستند و منجر به یک استثناء امنیتی در و نشخه 17سطح 

ها و قبل از آن هستند، عموماً بهتر است از این پرچم 15سطح  APIهایی که برای خواهند شد. حتی برای برنامه

                                                 
1 Option 
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 استفاده نشود.

 بنویسد و بخواند.تواند ی برنامه میفقط سازنده MODE_PRIVATEدر  •

تواند بنویسد و بخواند، سایرین فقط ی برنامه میسازنده MODE_WORLD_READABLEدر  •

 توانند بخوانند.می

تواند بنویسد و بخواند، سایرین فقط ی برنامه میسازنده MODE_WORLD_WRITEABLEدر  •

 توانند بنویسند.می

های پایگاه داده با گذاری دادهبرای کنترل دسترسی هنگام به اشتراک Content Providerاز  2.2.5.4

 )ضروری(های دیگر استفاده کنید برنامه

 WORLD_READABLEرا به عنوان  DBهای دیگر این است که فایل با برنامه DBگذاری روش به اشتراک

ترسی داشته باشند. با های دیگر بسازید تا به صورت مستقیم دسبرای برنامه WORLD_WRITEABLEو 

دسترسی دارند محدود نماید، بنابراین  DBیا عملیات بر  DBهایی که به تواند برنامهاین وجود، این روش نمی

توان اینگونه در نظر گرفت توانند توسط یک برنامه غیرمنتظره خوانده یا نوشته شوند. در نتیجه، میها میداده

ی یک بدافزار ها رخ دهد، یا ممکن است هدف حملهداده 2یا سازگاری 1که ممکن است مشکالتی در محرمانگی

های دیگر در اندروید، استفاده از ها با برنامهگذاری دادهقرار گیرد. همانگونه که ذکر شد، هنگام به اشتراک

Content Provider شود.قویاً توصیه می 

استفاده  پایگاه دادهطی عملیات  Case Handling Variable Parameterدر  Place Holderباید از  3.2.5.4

 )ضروری( شود

کنیم، باید از وارد می SQLرا به عبارت  ، هنگامی که مقدار ورودی دلخواهSQLدر مفهوم جلوگیری از تزریق 

placeholder  .دو روش برای اجرای است آمده یرهمانطور که در زاستفاده نمود ،SQL  با استفاده از

placeholder دارد. وجود 

1. SQLiteStatement  را با استفاده ازSQLiteDatabase#compileStatement()  بگیرید و پس از آن پارامتر

 و غیره قرار دهید. ()bindLongیا  ()SQLiteStatement#bindStringبا استفاده از  placeholderرا در 

در کالس  ()replaceو  ()execSQL() ،insert() ،update() ،delete() ،query() ،rawQueryهنگام فراخوانی  .2

                                                 
1 Confidentiality 

2 Consistency 
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SQLiteDatabese از عبارت ،SQL  کهplaceholder .دارد استفاده کنید 

، ()SQLiteDatabase#compileStatement، با استفاده از SELECTعالوه بر این، هنگام اجرای دستور 

، "به دست آید SELECTی دستور تواند به عنوان نتیجهفقط اولین عنصر باالیی می"محدودیتی وجود دارد که 

 ها محدود هستند.بنابراین استفاده

شود، بهتر است از قبل مطابق با داده می placeholderای که به در هر یک از دو روش، محتوای داده

 ادامه توضیحات بیشتر برای هر روش آورده شده است. های برنامه بررسی شود. درنیازمندی

 :()SQLiteDatabase#compileStatementهنگام استفاده از 

 شود.داده می placeholderهای زیر به داده در گام

 SQLiteDatabase#compileStatement() ،asاست را با استفاده از  placeholderکه شامل  SQLعبارت  .1

SQLiteStatement رید.بگی 

 placeholderدر  ()bindStringو  ()bindLongرا با استفاده از  as SQLiteStatementاشیا ساخته شده   .2

 قرار دهید.

3. SQL  را باexecute()  شیExecSQLiteStatement .اجرا کنید 

Use case of placeholder:DataInsertTask.java (an extra) 
//Adding data task 
public class DataInsertTask extends AsyncTask<String, Void, Void> { 
    private MainActivity    mActivity; 
    private SQLiteDatabase  mSampleDB; 

 
    public DataInsertTask(SQLiteDatabase db, MainActivity activity) { 
        mSampleDB = db; 
        mActivity = activity; 
    } 
 
    @Override 
    protected Void doInBackground(String... params) { 
        String  idno = params[0]; 
        String  name = params[1]; 
        String  info = params[2]; 

 
        //*** POINT 3 *** Validate the input value according the application requirements. 
        if (!DataValidator.validateData(idno, name, info)) 
        { 
         return null; 
        } 
        //Add data process 
        //*** POINT 2 *** Use place holder. 
        String commandString = "INSERT INTO " + CommonData.TABLE_NAME + " (idno, name, info) VALUES 
(?, ?, ?)"; 
        SQLiteStatement sqlStmt = mSampleDB.compileStatement(commandString); 
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        sqlStmt.bindString(1, idno); 
        sqlStmt.bindString(2, name); 
        sqlStmt.bindString(3, info); 
        try { 
            sqlStmt.executeInsert(); 
        } catch (SQLException e) { 
            Log.e(DataInsertTask.class.toString(), 
mActivity.getString(R.string.UPDATING_ERROR_MESSAGE)); 
        } finally { 
         sqlStmt.close(); 
        } 
        return null; 
    } 
 
    [...] 
} 

شود و پارامترها به آن تخصیص که قرار است اجرا شود از قبل ساخته می SQLای است که عبارت این گونه

این گنجایش نیست. عالوه بر این،  SQLت است، بنابراین جایی برای وقوع تزریق فرآیند اجرا ثاب یابند.می

 ارتقا یابد. SQLiteStatementی مجدد از شی وجود دارد که کارایی فرآیند با استفاده

 کند:مهیا می SQLiteDatabaseدر صورت استفاده از روشی برای هر فرآیند که 

استفاده  SQLرت کند که یکی چه عبامهیا می SQLiteDatabaseوجود دارد که  DBدو نوع روش عملیاتی 

کنند استفاده می SQLهایی که از عبارت شود، است. روشاستفاده نمی SQLشود و دیگری چه عبارت می

SQLiteDatabase# execSQL()/rawQuery() شود.های زیر اجرا میهستند و در گام 

 است را آماده کنید. placeholderکه شامل  SQLعبارت  .1

 ایجاد کنید. placeholderرا برای تخصیص به  داده .2

 و داده را به عنوان پارامتر بفرستید و روشی برای پردازش اجرا کنید. SQLعبارت  .3

روشی است که عبارت  ()SQLiteDatabase#insert()/update()/delete()/query()/replaceاز سوی دیگر، 

SQL های زیر فرستاده شوند.مها باید مطابق گاها، دادهشود. هنگام استفاده از آناستفاده نمی 

 ثبت کنید. ContentValuesموجود باشد، در  DBبه روز رسانی /1در صورتی که داده برای افزودن .1

2. ContentValues  را به عنوان پارامتر بفرستید و روشی برای هر فرآیند اجرا کنید

(SQLiteDatabase#insert()  .)در مثال زیر 

Use case of metod for each process (SQLiteDatabase#insert()) 
private SQLiteDatabase mSampleDB; 
private void addUserData(String idno, String name, String info) { 

                                                 
1 Insert 
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//Validity check of the value(Type, range), escape process 
if (!validateInsertData(idno, name, info)) { 

//If failed to pass the validation, log output 
Log.e(this.getClass().toString(), getString(R.string.VALIDATION_ERROR_MESSAGE)); 
return 

} 
//Prepare data to insert 
ContentValues insertValues = new ContentValues(); 
insertValues.put("idno", idno); 
insertValues.put("name", name); 
insertValues.put("info", info); 
//Execute Inser 
try { 

mSampleDb.insert("SampleTable", null, insertValues); 
} catch (SQLException e) { 

Log.e(this.getClass().toString(), getString(R.string.DB_INSERT_ERROR_MESSAGE)); 
return; 

} 
} 

شود. به جای آن، روشی برای افزودن که به صورت مستقیم نوشته نمی SQLدر این مثال، دستور 

SQLiteDatabase گیرد. چون دستور کند، مورد استفاده قرار میفراهم میSQL  به صورت مستقیم مورد

 در این روش هم نیست. SQLگیرد، بنابراین جایی برای تزریق استفاده قرار نمی

 مباحث پیشرفته 

سازی باید پیاده Escape، فرآیند SQLعبارت  LIKE Predicateدر  Wild Cardهنگام استفاده از  1.3.5.4

 شود

است،  Place Holderبه عنوان مقدار ورودی  (_ ,%) Wild Cardهنگام استفاده از رشته کاراکتری که حاوی 

 1سازی فرآیند گریزاست، بنابراین بسته به ضرورت پیاده Wild Cardدر صورتی که به درستی پردازش نشود 

یا  "%"باید به عنوان یک کاراکتر منفرد ) Wild Cardفرآیند گریز زمانی ضروری است که  ضروری است.

 استفاده شود. ("_"

 شود.در کد زیر اجرا می ESCAPEفرآیند گریز با استفاده از عبارت 

Example of ESCAPE process in case of using LIKE 
//Data search task 
public class DataSearchTask extends AsyncTask<String, Void, Cursor> { 
    private MainActivity    mActivity; 
    private SQLiteDatabase      mSampleDB; 

 
    public DataSearchTask(SQLiteDatabase db, MainActivity activity) { 
        mSampleDB = db; 
        mActivity = activity; 
    } 

 

                                                 
1 Escape 
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    @Override 
    protected Cursor doInBackground(String... params) { 
        String  idno = params[0]; 
        String  name = params[1]; 
        String  info = params[2]; 
        String  cols[]  =   {"_id", "idno","name","info"}; 

 
        Cursor cur; 
 

 [...] 
 
        //Execute like search(partly match) with the condition of info 
        //Point:Escape process should be performed on characters which is applied to wild card 
        String argString = info.replaceAll("@", "@@"); //Escape $ in info which was received as 
input. 
        argString = argString.replaceAll("%", "@%"); //Escape % in info which was received as input. 
        argString = argString.replaceAll("_", "@_"); //Escape _ in info which was received as input. 
        String selectionArgs[] = {argString}; 

 
        try { 
            //*** POINT 2 *** Use place holder. 
            cur = mSampleDB.query(CommonData.TABLE_NAME, cols, "info LIKE '%' || ? || '%' ESCAPE 

'@'", selectionArgs, null, null, null); 
        } catch (SQLException e) { 
            Toast.makeText(mActivity, R.string.SERCHING_ERROR_MESSAGE, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            return null; 
        } 
        return cur; 
    } 
 
    @Override 
    protected void onPostExecute(Cursor resultCur) { 
        mProgressDialog.dismiss(); 
        mActivity.updateCursor(resultCur); 
    } 
} 

 را به کار برد، استفاده کنید Place Holderکه در آن نتوان  SQLاز ورودی خارجی برای دستور  2.3.5.4

 placeholderمانند ساخت/حذف جدول و غیره هستند،  DBکه اهداف فرآیند اشیا  SQLهنگام اجرای عبارت 

تواند برای مقدار نمی placeholderتواند برای مقدار نام جدول مورد استفاده قرار گیرد. اساساً، در حالتی که نمی

 طراحی شود.نباید با استفاده از رشته کاراکتر دلخواهی که ورودی از خارج است  DBاستفاده شود، 

مورد استفاده قرار گیرد، مقدار تواند نمیها به دلیل محدودیت مشخصات یا ویژگی placeholder هنگامی که

سازی فرآیندهای ضروری، الزم ورودی چه خطرناک باشد چه نباشد، باید پیش از اجرا وارسی شود و پیاده

 است.

 اساساً،

 فرآیند گریز یا نقل قول برای کاراکتر باید ساخته شود.هنگام استفاده از پارامتر رشته کاراکتر،  .1

 هنگام استفاده از پارامتر مقدار عددی، وارسی کنید که کاراکترهایی به جز مقدار عددی نباشد. .2
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توانند مورد استفاده قرار گیرند هنگام استفاده از شناسه یا دستور، وارسی کنید که آیا کاراکترهایی که نمی .3

 .1راه با هستند یا خیر، هم

 باید اجرا شوند. 

 مرجع:

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/website_security_sql.pdf (Japanese) 

 کنید استفادهداده نوشته نشود  گاهیپا یمنتظره رو ریاقدام متقابل که به طور غ کی 3.3.5.4

، SQLiteOpenHelper#getReadableDatabaseتوووسووووط  DBی نوومووونووهدر صووووورت گوورفووتوون 

getWriteableDatabase ،DB  ضعیت ستفاده از هر یک از دو روش  readable/WRITEABLEباید در و با ا

، Context#openOrCreateDatabaseبووواز شوووووود. عوووالوه بووور ایووون، مشوووووابوووه بوووا 

SQLiteDatabase#openOrCreateDatabase ست که م ست. این امر به آن معنی ا صورت ا ست به  مکن ا

سازی تابعی ، اما هنگام پیادهسازی نوشته  شودتوسط عملیات برنامه یا نقص پیاده DBنامتظره روی محتویات 

تواند منجر به اندن است، بازکردن پایگاه داده به صورت فقط خواندنی میکه فقط نیازمند خو همچون جستجو

در  هایی کهباعث ارتقا کیفیت برنامه شود. بنابراین توصیه تواندسادگی طراحی یا بازرسی شود که این امر می

 به وضعیت بستگی دارد. شود،زمینه میاین 

برای  OPEN_READONLYبه طور مشخص، پایگاه داده را با مشخص کردن 

SQLiteDatabase#openDatabase .باز کنید 

Open database by read-only 
[...] 
// Open DB(DB should be created in advance) 
SQLiteDatabase db 
= SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.getDatabasePath("Sample.db"), null, OPEN_READONL 
Y); 

 مرجع: 

http://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/SQLiteOpenHelper.html#getRea

dableDatabase() 

 بودن ورودی/خروجی پایگاه داده را مطابق با نیازمندی برنامه وارسی کنیدمجاز  4.3.5.4

SQLite هایی که تواند داده از نوع کاراکتر را در ستونو می است یراست که از انواع تحمل پذ یداده ا یگاهپا

ها شامل نوع عددی در های پایگاه داده، تمام دادهاند ذخیره کند. با توجه به دادهاعالن شده DB ،Integerدر 
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DB تواند شوند. بنابراین جستجو برای نوع رشته کاراکتر میذخیره می 1ی کاراکتری متنی سادهبه عنوان داده

 اعتبار( تائید) SQLiteمقدار در  محدودیت (. عالوه بر این،'LIKE '%123%اجرا شود ) Integerدر ستون نوع 

تواند در مواردی مانند تر از محدودیت باشد، میای که طوالنیقابل اطمینان نیست، زیرا داده

(VARCHAR(100).به عنوان ورودی باشد ) 

بسیار مراقب باشند و  DBهای کنند، باید در مورد این ویژگیاستفاده می SQLiteهایی که از بنابراین، برنامه

ی نامنتظره، ضروری یا نگرفتن داده DBی داده در های برنامه، عدم ذخیرهانجام اقداماتی مطابق با نیازمندی

 اند.ی زیر آورده شدهاست. اقدامات متقابل در دو نکته

 ی داده در پایگاه داده، تطابق نوع و طول را وارسی کنید.هنگام ذخیره .1

 ر از پایگاه داده، وارسی کنید که آیا داده فراتر از نوع و طول مفروض است یا خیر.هنگام گرفتن مقدا .2

 باشد، آورده شده است. 1کند مقدار ورودی بیشتر از در زیر نمونه کدی که وارسی می

Verify that the Input value is more than 1 (Extract from MainActivity.java) 
public class MainActivity extends Activity { 
     
    [...] 
     
    //Addition process 
    private void addUserData(String idno, String name, String info) { 
        //Check for No 

if (!validateNo(idno, CommonData.REQUEST_NEW)) { 
return; 
} 
//Inserting data process 
DataInsertTask task = new DataInsertTask(mSampleDbyhis); 
task.execute(idno, name, info);         

    } 
     
    private boolean validateNo(String idno, int request) { 

if (idno == null || idno.length() == 0) { 
if (request == CommonData.REQUEST_SEARCH) { 

//When search process, unspecified is considered as OK. 
return true; 

} else { 
//Other than search process, null and blank are error. 
Toast.makeText(this, R.string.IDNO_EMPTY_MESSAGE, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return false; 

} 
} 
//Verify that it's numeric character 
try { 

// Value which is more than 1 
if (!idno.matches("[1-9][0-9]*")) { 

//In case of not numeric character, error 
Toast.makeText(this, R.string.IDNO_NOT_NUMERIC_MESSAGE, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                                                 
1 Plain text 
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return false; 
} 

} catch (NullPointerException e) { 
//It never happen in this case 
return false; 

} 
return true; 

} 
[...] 

} 

 ی ذخیره شده در پایگاه دادهداده –مالحظات  5.3.5.4

 ها در فایل مطابق زیر است.هسازی داد، ذخیرهSQLiteسازی در پیاده

 شوند.ی کاراکتری متنی ساده ذخیره میبه عنوان داده DBها از جمله نوع عددی در فایل تمام داده •

 شود(.شود )فقط عالمت حذف افزوده میحذف نمی DB، خود داده از فایل DBاز  اجرای حذف داده هنگام •

 ماند.باقی می DBشود و هنوز در فایل ی پیش از به روز رسانی حذف نمیها، دادههنگام به روز رسانی داده •

توانند باقی بمانند. حتی در این حالت، اقدامات می DBشدند، در فایل حذف می "باید"بنابراین، اطالعاتی که 

شود، اشخاص ثالث از جمله طبق این مستند باید اتخاذ نمود و هنگامی که تابع امنیت اندروید فعال می متقابلی

توانند به صورت مستقیم به داده/فایل دسترسی یابند. با این وجود، با در نظر گرفتن های دیگر نمیبرنامه

هایی که اثر شوند، در صورتی که دادهها با عبور از سیستم حفاظتی اندروید برداشته میدر آن فایل موردی که

هایی که متکی بر سیستم حفاظتی اندروید شوند، باید محافظت از دادهعظیمی بر کسب و کار دارند ذخیره 

 نیست را مد نظر قرار داد.

ر حاالت امتیاز روت دستگاه الزم است محافظت شوند، نباید در های مهمی که حتی دمطابق با دالیل باال، داده

DB SQLite های مهم هستید، الزم است اقدامات متقابلی سازی دادهذخیره شوند. در صورتی که نیازمند ذخیره

 را رمزنگاری کنید. DBاتخاذ کنید یا کل 

 Encrypt SQLite Database (SQLCipher for]مرجع[  6.3.3.4"برای اطالعات بیشتر، لطفاً به بخش 

Android)" ای برای رمزنگاری پایگاه داده معرفی شده است.مراجعه نمایید که در آن کتابخانه 

 Encrypt SQLite Database (SQLCipher for Android)]مرجع[   6.3.5.4

SQLCipher ای برای توسعهSQLite  است که رمزنگاریtransparent 256 bit AES  برای پایگاه داده فراهم

شود. در دنیای تلفن همراه، نگهداری/مدیریت می Zetetic LLC( و توسط BSD licenseباز است )کند و متنمی

SQLCipher ای در به صورت گستردهNokia/QT  وApple's iOS .مورد استفاده قرار گرفته است 
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 SQLitی ی استاندارد برای پایگاه دادهگاری یکپارچهی اندروید پشتیبانی از رمزنبرای پروژه SQLCipherهدف 

توانند از دهندگان می، توسعهSQLCipherاستاندارد برای  SQLite's APIدر محیط اندروید است. با ساخت 

 ی رمزنگاری شده با کدنویسی معمول استفاده کند.پایگاه داده

 مرجع:
https://guardianproject.info/code/sqlcipher/ 

 ی استفادهنحوه

 با سه گام زیر استفاده کنند. SQLCipherتوانند از دهندگان برنامه میتوسعه

1. sqlcipher.jar ،libdatabase_sqlcipher.so ،libsqlcipher_android.so  وlibstlport_shared.so  را در

  برنامه قرار دهید. libدایرکتوری 

مشخص  import* که توسط  یدده ییررا تغ android.database.sqliteتمام  منبع، یهایلبا توجه به تمام فا .2

تواند می android.database.Cursorعالوه بر این،  .*info.guardianproject.database.sqliteشود، می

 همانگونه که هست استفاده  شود.

 اده رمز عبور تعیین نمایید.مقداردهی اولیه کنید و برای باز کردن پایگاه د ()onCreatپایگاه داده را در  .3

Easy code example 
SQLiteDatabase.loadLibs(this); // First, Initialize library by using context. 
SQLiteOpenHelper.getWRITEABLEDatabase(passwoed): // Parameter is password(Suppose that it's string 
type and It's got in a secure way.) 

 ساختار کتابخانه

 ضروری هستند. SQLCipherاند، برای استفاده از گنجانده شده SDKهای زیر که به عنوان فایل

• assets/icudt46l.zip 2,252KB 
موجود نیست ضوری است. هنگامی که نتوان  /system/usr/icu/در  icudt46l.datاین فایل هنگامی که 

icudt46l.dat  را یافت، این فایلzip شود.از حالت فشرده خارج شده و استفاده می 

• libs/armeabi/libdatabase_sqlcipher.so 44KB 
• libs/armeabi/libsqlcipher_android.so 1,117KB 
• libs/armeabi/libstlport_shared.so 555KB Native Library. It's read out when SQLCipher's initial 

load (When calling SQLiteDatabase#loadLibs()). 
• libs/commons-codec.jar 46KB 
• libs/guava-r09.jar 1,116KB 
• libs/sqlcipher.jar 102KB Java library which calls Native library. sqlcipher.jar is main. Others 

are referred from sqlcipher.jar. 
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 5.12MBکل: حدود 

 رسد.می 7MBبه ت فشرده، از حال icudt46l.zipاگرچه با خارج شدن 

 هاFileاداره کردن  

( cacheسازی موقت )ها فقط برای ماندگار کردن اطالعات و ذخیرهی طراحی امنیت اندروید، فایلطبق ایده

ها دسترسی مستقیم به فایلها نباید شوند و باید در اصل خصوصی باشند. تبادل اطالعات بین برنامهاستفاده می

، مبادله شود. با استفاده از Serviceیا  Content Providerای، مثل برنامهباشد، بلکه باید با سیستم ارتباط بین

 ای قابل دستیابی است.برنامهاین کار، کنترل دسترسی بین

و غیره قابل انجام نیست، باید فقط در  SD cardچون کنترل دسترسی کافی روی دستگاه حافظه خارجی مانند 

( مورد PCهای با حجم عظیم یا انتقال اطالعات به مکان دیگری )مانند موارد ضروری مانند مدیریت فایل

هایی که حاوی اطالعات حساس هستند، نباید در دستگاه حافظه خارجی ذخیره استفاده قرار گیرند. اساساً فایل

جز این کار نبود، انجام اقدامات متقابلی مانند رمزگذاری ضروری است، اما در ای شوند. در صورتی که چاره

 شود.ها اشاره نمیاینجا به آن

 نمونه کد 

ها باید ها باید در اصل خصوصی باشند. با این وجود، بنا به دالیلی گاهی فایلهمانگونه که در باال ذکر شد، فایل

بندی که از نقطه نظر امنیت دسته Fileانده/نوشته شوند. انواع های دیگری خوبه صورت مستقیم توسط برنامه

سازی یا مجوز دسترسی به سایر بر مبنای مکان ذخیره Fileاست. چهار نوع  اند، در جدول زیر آورده شدهشده

شده  به همراه توضیحات الزم در ادامه آورده هااند. نمونه کد برای هر دسته از فایلبندی شدهها دستهبرنامه

 است.
 از دیدگاه امنیت Fileبندی و مقایسه دسته -14-4 جدول

File category   Access permission 

to other application   

Storage 

location   

Overview   

Private file   NA   In 

application 

directory   

• Can read and write only in an application  

• Sensitive information can be handled.  

• File should be this type in principle.   

Read out 

public file   

Read out   In 

application 

directory   

• Other applications and users can read. 

• Information that can be disclosed to 

outside of application is handled.   
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Read write 

public file   

Read out Write in   In 

application 

directory   

• Other applications and users can read and 

write.  

• It should not be used from both security 

and application designing points of view.   

External 

memory 

device (Read 

write public)   

Read out Write in   External 

memory 

device like 

SD card   

• No access control  

• Other applications and users can always 

read/write/delete files.  

• Usage should be minimum requirement.  

• Comparatively huge size of files can be 

handled.   

 

 صیهای خصوFileاستفاده از  1.1.6.4

هایی است که فقط در همان برنامه قابل خواندن/نوشتن باشند و راهی بسیار این مورد برای استفاده از فایل

ها را تا حد است. اساساً، چه اطالعات ذخیره شده در فایل عمومی باشند یا نه، فایل Fileایمن برای استفاده از 

ها، باید با استفاده یک سیستم اندرویدی ر برنامهدارد و تبادل اطالعات ضروری با ساینگه میممکن خصوصی 

 (باشد.Content Provider ،Serviceدیگر )

 نکات:

1. File.ها باید در دایرکتوری برنامه ساخته شوند 

 های دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.فایل باید خصوصی باشد تا توسط برنامهامتیاز دسترسی  .2

 نمود.اطالعات حساس را باید بتوان ذخیره  .3

های فایل را به دقت و به صورت امن ها ذخیره شوند، دادهبا توجه به اطالعاتی که قرار است در فایل .4

 مدیریت کنید.

PrivateFileActivity.java 
package org.jssec.android.file.privatefile; 

 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PrivateFileActivity extends Activity { 
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    private TextView mFileView; 

 
    private static final String FILE_NAME = "private_file.dat"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.file); 

 
        mFileView = (TextView) findViewById(R.id.file_view); 
    } 
 
    /** 
     * Create file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onCreateFileClick(View view) { 
        FileOutputStream fos = null; 
        try { 
            // *** POINT 1 *** Files must be created in application directory. 
            // *** POINT 2 *** The access privilege of file must be set private mode in order not 
to be used by other applications. 
            fos = openFileOutput(FILE_NAME, MODE_PRIVATE); 

 
            // *** POINT 3 *** Sensitive information can be stored. 
            // *** POINT 4 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            fos.write(new String("Not sensotive information (File Activity)\n").getBytes()); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PrivateFileActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fos != null) { 
                try { 
                    fos.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PrivateFileActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
 
        finish(); 
    } 
 
    /** 
     * Read file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onReadFileClick(View view) { 
        FileInputStream fis = null; 
        try { 
            fis = openFileInput(FILE_NAME); 

 
            byte[] data = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 
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            fis.read(data); 

 
            String str = new String(data); 

 
            mFileView.setText(str); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PrivateFileActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fis != null) { 
                try { 
                    fis.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PrivateFileActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Delete file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onDeleteFileClick(View view) { 

 
        File file = new File(this.getFilesDir() + "/" + FILE_NAME); 
        file.delete(); 

 
        mFileView.setText(R.string.file_view); 
    } 
} 

 
PrivateUserActivity.java 
package org.jssec.android.file.privatefile; 

 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PrivateUserActivity extends Activity { 

 
    private TextView mFileView; 

 
    private static final String FILE_NAME = "private_file.dat"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.user); 
        mFileView = (TextView) findViewById(R.id.file_view); 
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    } 
 
    private void callFileActivity() { 
        Intent intent = new Intent(); 
        intent.setClass(this, PrivateFileActivity.class); 

 
        startActivity(intent); 
    } 
 
    /** 
     *  Call file Activity process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onCallFileActivityClick(View view) { 
        callFileActivity(); 
    } 
 
    /** 
     *  Read file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onReadFileClick(View view) { 
        FileInputStream fis = null; 
        try { 
            fis = openFileInput(FILE_NAME); 

 
            byte[] data = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 

 
            fis.read(data); 

 
            // *** POINT 4 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            String str = new String(data); 

 
            mFileView.setText(str); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PrivateUserActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fis != null) { 
                try { 
                    fis.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PrivateUserActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Rewrite file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onWriteFileClick(View view) { 
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        FileOutputStream fos = null; 
        try { 
            // *** POINT 1 *** Files must be created in application directory. 
            // *** POINT 2 *** The access privilege of file must be set private mode in order not 
to be used by other applications. 
            fos = openFileOutput(FILE_NAME, MODE_APPEND); 

 
            // *** POINT 3 *** Sensitive information can be stored. 
            // *** POINT 4 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            fos.write(new String("Sensitive information (User Activity)\n").getBytes()); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PrivateUserActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fos != null) { 
                try { 
                    fos.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PrivateUserActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
 
        callFileActivity(); 
    } 
} 

 

 های فقط خواندنیFileاز  استفاده 2.1.6.4

سازی شود. اگر با استفاده نکات زیر پیادهاستفاده میها به تعداد زیادی برنامه این مورد برای افشا محتویات فایل

انجام دید، متدی نسبتاً امن برای استفاده از فایل است. توجه داشته باشید که استفاده از متغیر 

MODE_WORLD_READABLE  برای ساخت یکFile  عمومی درAPI  های پس از آن و نسخه 17سطح

های به های پس از آن خواهد شد. از این رو، روشو نسخه 24سطح  APIنیست و منجر به یک استثنا در 

 ارجحیت دارند. Content Providerگذاری فایل با استفاده از اشتراک

 نکات:

1. File.ها باید در دایرکتوری برنامه ساخته شوند 

 های دیگر باید فقط خواندنی باشد.فایل برای برنامهامتیاز دسترسی  .2

 شوند.اطالعات حساس نباید ذخیره  .3

های فایل را به دقت و به صورت امن ها ذخیره شوند، دادهبا توجه به اطالعاتی که قرار است در فایل .4

 مدیریت کنید.
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PublicFileActivity.java 
package org.jssec.android.file.publicfile.readonly; 

 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PublicFileActivity extends Activity { 

 
    private TextView mFileView; 

 
    private static final String FILE_NAME = "public_file.dat"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.file); 

 
        mFileView = (TextView) findViewById(R.id.file_view); 
    } 
 
    /** 
     * Create file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onCreateFileClick(View view) { 
        FileOutputStream fos = null; 
        try { 
            // *** POINT 1 *** Files must be created in application directory. 
            // *** POINT 2 *** The access privilege of file must be set to read only to other 
applications. 
            // (MODE_WORLD_READABLE is deprecated API Level 17, 
            // don't use this mode as much as possible and exchange data by using ContentProvider().) 
            fos = openFileOutput(FILE_NAME, MODE_WORLD_READABLE); 

 
            // *** POINT 3 *** Sensitive information must not be stored. 
            // *** POINT 4 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            fos.write(new String("Not sensitive information (Public File Activity)\n") 
                    .getBytes()); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PublicFileActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fos != null) { 
                try { 
                    fos.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PublicFileActivity", "failed to close file"); 
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                } 
            } 
        } 
 
        finish(); 
    } 
 
    /** 
     * Read file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onReadFileClick(View view) { 
        FileInputStream fis = null; 
        try { 
            fis = openFileInput(FILE_NAME); 

 
            byte[] data = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 

 
            fis.read(data); 

 
            String str = new String(data); 

 
            mFileView.setText(str); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PublicFileActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fis != null) { 
                try { 
                    fis.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PublicFileActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Delete file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onDeleteFileClick(View view) { 

 
        File file = new File(this.getFilesDir() + "/" + FILE_NAME); 
        file.delete(); 

 
        mFileView.setText(R.string.file_view); 
    } 
} 

 
PublicUserActivity.java 
package org.jssec.android.file.publicuser.readonly; 

 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
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import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 

 
import android.app.Activity; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PublicUserActivity extends Activity { 

 
    private TextView mFileView; 

 
    private static final String TARGET_PACKAGE = "org.jssec.android.file.publicfile.readonly"; 
    private static final String TARGET_CLASS = 
"org.jssec.android.file.publicfile.readonly.PublicFileActivity"; 

 
    private static final String FILE_NAME = "public_file.dat"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.user); 
        mFileView = (TextView) findViewById(R.id.file_view); 
    } 
 
    private void callFileActivity() { 
        Intent intent = new Intent(); 
        intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_CLASS); 

 
        try { 
            startActivity(intent); 
        } catch (ActivityNotFoundException e) { 
            mFileView.setText("(File Activity does not exist)"); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Call file Activity process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onCallFileActivityClick(View view) { 
        callFileActivity(); 
    } 
 
    /** 
     * Read file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onReadFileClick(View view) { 
        FileInputStream fis = null; 
        try { 
            File file = new File(getFilesPath(FILE_NAME)); 
            fis = new FileInputStream(file); 
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            byte[] data = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 

 
            fis.read(data); 

 
            // *** POINT 4 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            String str = new String(data); 

 
            mFileView.setText(str); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            android.util.Log.e("PublicUserActivity", "no file"); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("PublicUserActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fis != null) { 
                try { 
                    fis.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("PublicUserActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Rewrite file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onWriteFileClick(View view) { 
        FileOutputStream fos = null; 
        boolean exception = false; 
        try { 
            File file = new File(getFilesPath(FILE_NAME)); 
            // Fail to write in. FileNotFoundException occurs.  
            fos = new FileOutputStream(file, true); 

 
            fos.write(new String("Not sensitive information (Public User Activity)\n") 
                    .getBytes()); 
        } catch (IOException e) { 
            mFileView.setText(e.getMessage()); 
            exception = true; 
        } finally { 
            if (fos != null) { 
                try { 
                    fos.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    exception = true; 
                } 
            } 
        } 
 
        if (!exception) 
            callFileActivity(); 
    } 
 
    private String getFilesPath(String filename) { 
        String path = ""; 
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        try { 
            Context ctx = createPackageContext(TARGET_PACKAGE, 
                    Context.CONTEXT_RESTRICTED); 
            File file = new File(ctx.getFilesDir(), filename); 
            path = file.getPath(); 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            android.util.Log.e("PublicUserActivity", "no file"); 
        } 
        return path; 
    } 
} 

 

 های خواندن/نوشتن عمومیFileاستفاده از  3.1.6.4

ی نامشخص یادی برنامهی دسترسی خواندن/نوشتن به تعداد ززهاای استفاده از فایل است که اجاین گونه

 دهد.می

تواند در فایل توانند در فایل بنویسند و از آن بخوانند. بدافزار نیز میمیی نامشخص تعداد زیادی برنامه

ها هرگز تضمین نخواهد شد. عالوه بر این، حتی در صورت اعتبار و ایمنی دادهبنویسد و از آن بخواند، بنابراین 

توان کنترل نمود. بنابراین، این نوع فایل داده در فایل یا زمانبندی نوشتن را نمی نبود اهداف مخربانه، فرمت

 پذیر نیست.از لحاظ عملکرد تقریباً امکان

ناپذیر است، بنابراین باید نوشتن از لحاظ امنیت و طراحی برنامه امکان-های خواندنهمچنین، استفاده از فایل

 .نوشتن اجتناب شود-های خواندناز فایل

 نکات:

 ها را داشته باشند.ی دسترسی برای خواندن/نوشتن در آنهای دیگر اجازهبرنامههایی بسازید که Fileنباید  .1

 خارجیی های )خواندن نوشتن عمومی( حافظهFileاستفاده از  4.1.6.4

ر است و قرا SD cardی خارجی مانند ها در یک حافظهسازی فایلای استفاده از فایل برای ذخیرهاین گونه

گیری( استفاده سازی حجم عظیمی از اطالعات یا هنگام استخراج اطالعات )مانند پشتیباناست هنگام ذخیره

 شود.

برای  "خواندن/نوشتن عمومیفایل "هایی برابر با ویژگی "(یخواندن/نوشتن عمومی خارجی )فایل حافظه"

برای  "خواندن/نوشتن عمومیفایل "هایی برابر با ی نامشخص دارد. بعالوه، ویژگیتعداد زیادی برنامه

را اعالن  android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGEهایی دارد که استفاده از مجوز برنامه

 باید تا حد ممکن کمینه شود. "(خواندن/نوشتن عمومیی خارجی )فایل حافظه"کند. بنابراین، استفاده از می
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ی ها در یک حافظهشود. اما فایلی خارجی ساخته میبه احتمال زیاد در یک دستگاه حافظه Backupیک فایل 

در های دیگر ، شامل بدافزار هستند. از این رو، خارجی در معرض ریسک دستکاری/حذف توسط برنامه

تمهیداتی جهت کمینه کردن ریسک )مثالً با نمایش هشدار  ، اتخاذکنندگیری میهایی که پشتیبانبرنامه

"Copy Backup files to the safety location like PC etc., a.s.a.p." ).ضروری است 

 نکات:

 اطالعات حساس نباید ذخیره شوند. .1

2. File.ها باید در دایرکتوری منحصر به فردی برای هر برنامه ذخیره شوند 

را به دقت و به صورت امن  یلفا یهاشوند، داده یرهذخ هایلکه قرار است در فا یبا توجه به اطالعات .3

 .یدکن یریتمد

 مانند مشخصات ممنوع شود.کننده باید ی درخواستتوسط برنامه Fileنوشتن  .4

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.file.externalfile" > 

 
    <!-- declare android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission to write to the external 
strage -->  
    <!-- In Android 4.4 (API Level 19) and later, the application, which read/write only files in 
its specific 
    directories on external storage media, need not to require the permission and it should declare 
    the maxSdkVersion --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" 
     android:maxSdkVersion="18"/> 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 
        <activity 
            android:name=".ExternalFileActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
 </application> 
</manifest> 

 
ExternalFileActivity.java 
package org.jssec.android.file.externalfile; 

 
import java.io.File; 
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import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class ExternalFileActivity extends Activity { 

 
    private TextView mFileView; 

 
    private static final String TARGET_TYPE = "external"; 

 
    private static final String FILE_NAME = "external_file.dat"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.file); 

 
        mFileView = (TextView) findViewById(R.id.file_view); 
    } 
 
    /** 
     * Create file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onCreateFileClick(View view) { 
        FileOutputStream fos = null; 
        try { 
            // *** POINT 1 *** Sensitive information must not be stored. 
            // *** POINT 2 *** Files must be stored in the unique directory per application. 
            File file = new File(getExternalFilesDir(TARGET_TYPE), FILE_NAME); 
            fos = new FileOutputStream(file, false); 

 
            // *** POINT 3 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            fos.write(new String("Non-Sensitive Information(ExternalFileActivity)\n") 
                    .getBytes()); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("ExternalFileActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fos != null) { 
                try { 
                    fos.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("ExternalFileActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
 
        finish(); 
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    } 
 
    /** 
     * Read file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onReadFileClick(View view) { 
        FileInputStream fis = null; 
        try { 
            File file = new File(getExternalFilesDir(TARGET_TYPE), FILE_NAME); 
            fis = new FileInputStream(file); 

 
            byte[] data = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 

 
            fis.read(data); 

 
            // *** POINT 3 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
            String str = new String(data); 

 
            mFileView.setText(str); 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            mFileView.setText(R.string.file_view); 
        } catch (IOException e) { 
            android.util.Log.e("ExternalFileActivity", "failed to read file"); 
        } finally { 
            if (fis != null) { 
                try { 
                    fis.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    android.util.Log.e("ExternalFileActivity", "failed to close file"); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Delete file process 
     *  
     * @param view 
     */ 
    public void onDeleteFileClick(View view) { 

 
        File file = new File(getExternalFilesDir(TARGET_TYPE), FILE_NAME); 
        file.delete(); 

 
        mFileView.setText(R.string.file_view); 
    } 
} 

 

Sample code for use 

ExternalFileUser.java 
package org.jssec.android.file.externaluser; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
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import java.io.IOException; 
 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.ActivityNotFoundException; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
 
public class ExternalUserActivity extends Activity { 
 

private TextView mFileView; 
 
private static final String TARGET_PACKAGE = "org.jssec.android.file.externalfile"; 
private static final String TARGET_CLASS = 
"org.jssec.android.file.externalfile.ExternalFileActivity"; 
private static final String TARGET_TYPE = "external"; 
 
private static final String FILE_NAME = "external_file.dat"; 
 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.user); 
mFileView = (TextView) findViewById(R.id.file_view); 

} 
private void callFileActivity() { 

Intent intent = new Intent(); 
intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_CLASS); 
 
try { 

startActivity(intent); 
} catch (ActivityNotFoundException e) { 

mFileView.setText("(File Activity does not exist)"); 
} 

} 
/** 
* Call file Activity process 
* 
* @param view 
*/ 
public void onCallFileActivityClick(View view) { 

callFileActivity(); 
} 
/** 
* Read file process 
* 
* @param view 
*/ 
public void onReadFileClick(View view) { 

FileInputStream fis = null; 
try { 

File file = new File(getFilesPath(FILE_NAME)); 
fis = new FileInputStream(file); 
byte[] data = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 
fis.read(data); 
// *** POINT 3 *** Regarding the information to be stored in files, handle file data 
carefully and securely. 
// Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
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String str = new String(data); 
mFileView.setText(str); 

} catch (FileNotFoundException e) { 
mFileView.setText(R.string.file_view); 

} catch (IOException e) { 
android.util.Log.e("ExternalUserActivity", "failed to read file"); 

} finally { 
if (fis != null) { 

try { 
fis.close(); 

} catch (IOException e) { 
android.util.Log.e("ExternalUserActivity", "failed to close file"); 

} 
} 

} 
} 
/** 
* Rewrite file process 
* 
* @param view 
*/ 
public void onWriteFileClick(View view) { 

// *** POINT 4 *** Writing file by the requesting application should be prohibited as the 
specification. 
// Application should be designed supposing malicious application may overwrite or delete 
file. 
final AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(this); 
alertDialogBuilder.setTitle("POINT 4"); 
alertDialogBuilder.setMessage("Do not write in calling appllication."); 
alertDialogBuilder.setPositiveButton("OK", 

new DialogInterface.OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

callFileActivity(); 
} 

}); 
alertDialogBuilder.create().show(); 

} 
private String getFilesPath(String filename) { 

String path = ""; 
try { 

Context ctx = createPackageContext(TARGET_PACKAGE, 
Context.CONTEXT_IGNORE_SECURITY); 
File file = new File(ctx.getExternalFilesDir(TARGET_TYPE), filename); 
path = file.getPath(); 

} catch (NameNotFoundException e) { 
android.util.Log.e("ExternalUserActivity", "no file"); 

} 
return path; 

} 
} 

 
AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.file.externaluser" > 
 
<!-- In Android 4.0.3 (API Level 14) and later, the permission for reading external storages 
has been defined and the application should decalre that it requires the permission. 
In fact in Android 4.4 (API Level 19) and later, that must be declared to read other directories 
than the package specific directories. --> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
 
<application 
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android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:allowBackup="false" > 
<activity 

android:name=".ExternalUserActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:exported="true" > 
<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 
</activity> 

</application> 
</manifest> 
 

 

 راهنمای قوانین 

 ها باید از قوانین زیر پیروی نمود.Fileبرای اداره نمودن 

1. File  باید در اصل به عنوانFile )خصوصی ساخته شود )ضروری 

2. Fileهای دیگر باشند )ضروری(ی دسترسی خواندن/نوشتن به برنامهها نباید اجزاه 

 اً حداقل شود  )ضروری(( باید الزامSD Cardهای ذخیره شده در دستگاه خارجی )مانند Fileاستفاده از  .3

 طراحی شود  )ضروری( Fileی برنامه باید با در نظر گرفتن حوزه .4

1.2.6.4 File  باید در اصل به عنوانFile )خصوصی ساخته شود )ضروری 

 "های خواندن/نوشتن عمومیFileاستفاده از  3.1.6.4"و "هاFileاداره کردن  6.4"های همانگونه که در بخش

ها باید اساساً خصوصی باشند. از تویات اطالعاتی که قرار است ذخیره شوند، قایلگفته شد، بدون توجه به مح

 Contentباید در سیستم اندروید مانند  نقطه نظر طراحی امنیت اندروید، تبادل اطالعات و کنترل دسترسی آن

Provider ،Service  و غیره انجام شود و اگر بنا به دالیلی غیرممکن باشد، باید از یک روش جایگزین مانند

 مجوز دسترسی فایل استفاده شود.

 های زیر مراجعه کنید.لطفاً به نمون کد هر نوع فایل و قانون

2.2.6.4 Fileهای دیگر باشند )ضروری(ی دسترسی خواندن/نوشتن به برنامهها نباید اجزاه 

گفته شد، هنگام اجازه دادن به  "های خواندن/نوشتن عمومیFileاستفاده از  3.1.6.4"در بخش همانگونه که 

توان کنترل نمود. بنابراین، ها را نمیها، اطالعات ذخیره شده در فایلهای دیگر برای خواندن/نوشتن فایلبرنامه

ی امنیت و عملکرد/ نباید از دو جنبههای خواندن/نوشتن عمومی گذاری اطالعات با استفاده از فایلبه اشتراک

 در نظر گرفته شود.طراحی 
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( باید الزاماً حداقل شود  SD Cardهای ذخیره شده در دستگاه خارجی )مانند Fileاستفاده از  3.2.6.4

 )ضروری(

گفته شد،  "Eternal ی( حافظهی)خواندن نوشتن عموم یهاFileاستفاده از  4.1.6.4"همانگونه که در بخش 

منجر به مسائل احتمالی از دیدگاه امنیت و  SD cardها در دستگاه حافظه خارجی مانند فایل سازیذخیره

تری در مقابسه با دایرکتوری ی طوالنیهزحوهایی که تواند فایلمی Sd cardشود. از سوی دیگر، عملکرد می

ها تواند هماره مورد استفاده قرار گیرد تا دادهسازی است که میبرنامه دارند را اداره کند و این تنها نوع ذخیره

 را از برنامه بیرون آورد. 

ها و کاربرانی امهی خارجی، با در نظر گرفتن تعداد زیادی از برنها در دستگاه حافظهسازی فایلهنگام ذخیره

ها را بخوانند/بنویسند/حدف کنند، الزم است برنامه با در نظر گرفتن نکات زیر و نکات ذکر توانند فایلکه می

 شده در نمونه کد طراحی شود.

 اطالعات حساس نباید اساساً در یک فایل از دستگاه حافظه خارجی ذخیره شوند. •

 دستگاه حافظه خارجی ذخیره شوند، باید رمزگذاری شود. در صورتی که اطالعات حساس در یک فایل از •

دیگر های سازی در یک فایل از دستگاه حافظه خارجی، اطالعات اگر توسط برنامهذخیره ی که بادر صورت •

 باید با امضاء الکتریکی ذخیره شود.، شوددستکاری شوند، مشکل ایجاد 

هایی که قرار است خارجی، پس از وارسی ایمنی داده ها از دستگاه حافظههنگام خواندن اطالعات از فایل •

های موجود در دستگاه حافظه ها استفاده کنید. برنامه باید با در نظر گرفتن اینکه فایلخوانده شوند، از داده

 خارجی همواره ممکن است حذف شوند، طراحی شود.

 مراجعه فرمایید. "(یشود  )ضرور یطراح File یبا در نظر گرفتن حوزه یدبرنامه با 4.2.6.4"لطفاً به بخش 

 طراحی شود  )ضروری( Fileی برنامه باید با در نظر گرفتن حوزه 4.2.6.4

شوند. این شود، حذف میذخیره شده در دایرکتوری برنامه با عملیات زیر که توسط کاربر انجام می یهاداده

 ی برنامه است، متمایز است. از این جهت که کوتاهتر از حوزهی برنامه سازگار است و امر با حوزه

 حذف برنامه •

 (Setting > Apps > select target applicationپاک کردن داده و کَش هر برنامه ) •

ی فایل از این جهت که حوزهذخیره شده بودند،  SD cardی خارجی مانند هاای که در دستگاه حافظهفایل
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 های زیر را نیز باید در نظر گرفت.ی برنامه است، متمایز هستند. عالوه بر این، وضعیتتر از حوزهطوالنی

 حذف فایل توسط کاربر •

 SD cardجایی/جدا کردن جدا کردن/جابه •

 حذف فایل توسط بدافزار •

 مباحث پیشرفته 

 File Descriptorاز طریق  Fileاشتراک  1.3.6.4

دهد های دیگر اجازه نمیوجود دارد که به برنامه descriptorها از طریق روشی برای به اشتراک گذاشتن فایل

استفاده شود.  Serviceو  Content Providerتواند در های عمومی دسترسی پیدا کنند. این روش میبه فایل

های خصوصی در ها را بخواند/بنویسد که با باز کردن فایلفایل descriptorتواند از طریق ی مقابل میبرنامه

Content Provider  وService شود.انجام می 

های دیگر و روش به گذاری فایل دسترسی مستقیم توسط برنامههای به اشتراکمقایسه بین روش

آورده شده است. انواع مجوز دسترسی و  15-4در جدول  File Descriptirگذاری فایل از طریق اشتراک

در نظر گرفت. مخصوصاً از  شایستگی توان به عنوان یک معیارهای مجاز به دسترسی را میی برنامهگستره

هایی که مجاز به دسترسی هستند را بتوان با جزئیات شایستگی بزرگ است که برنامهدیدگاه امنیت، این یک 

 کامل کنترل نمود.

 

 ایگذاری فایل بین برنامههای به اشتراکی روشمقایسه -15-4 جدول

File sharing method  Variation or access permission 

setting  

Range of applications that 

are permitted to access  

File sharing that permits 

other applications to 

access files directly  

Read in 

Write in  

Read in + Write in  

Give all applications access 

permissions equally  

File sharing through file 

descriptor  

Read in  

Write in  

Only add  

Read in + Write in  

Read in + Only add  

Can control whether to give 

access permission or not, to 

application which try to 

access individually and 

temporarily, to Content 

Provider or Service  
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ها برای گذاری فایل است که هنگام دادهن مجوز برای فایلاین امری رایج در هر دو روش به اشتراک

هنگامی که چندین برنامه به طور موازب  ر، تضمین یکپارچگی محتویات فایل امری دشوار است.های دیگبرنامه

ی محتویات فایل و درست کار نکردن برنامه وجود دارد. بنابراین، بنویسند، ریسک خراب شدن ساختار داده

 ترجیح است. های دیگر، تنها دادن مجوز فقط خواندنی موردها با برنامهگذاری فایلدر به اشتراک

 آورده شده است. Content Providerگذاری فایل توسط سازی به اشتراکدر ادامه یک نمونه پیاده

 نکات:

 توان ذخیره نمود.ی داخلی است، بنابراین اطالعات حساس را میی مبدا یک برنامهبرنامه .1

 ی نتیجه را وارسی کنید.داخلی باشد، ایمنی داده Content Providerی حتی اگر حاصل از یک برنامه .2

InhouseProvider.java 
package org.jssec.android.file.inhouseprovider; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.content.ContentProvider; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.Context; 
import android.database.Cursor; 
import android.net.Uri; 
import android.os.ParcelFileDescriptor; 
 
public class InhouseProvider extends ContentProvider { 
 

private static final String FILENAME = "sensitive.txt"; 
// In-house signature permission 
private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.file.inhouseprovider.MY_PERMISSION"; 
// In-house certificate hash value 
private static String sMyCertHash = null; 
private static String myCertHash(Context context) { 

if (sMyCertHash == null) { 
if (Utils.isDebuggable(context)) { 

// Certificate hash value of debug.keystore "androiddebugkey" 
sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 

} else { 
// Certificate hash value of keystore "my company key" 
sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 

} 
} 
return sMyCertHash; 

} 
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@Override 
public boolean onCreate() { 

File dir = getContext().getFilesDir(); 
FileOutputStream fos = null; 
try { 

fos = new FileOutputStream(new File(dir, FILENAME)); 
// *** POINT 1 *** The source application is In house application, so sensitive 
information can be saved. 
fos.write(new String("Sensitive information").getBytes()); 

} catch (IOException e) { 
android.util.Log.e("InhouseProvider", "failed to read file"); 

} finally { 
try { 

fos.close(); 
} catch (IOException e) { 

android.util.Log.e("InhouseProvider", "failed to close file"); 
} 

} 
return true; 

} 
 
@Override 
public ParcelFileDescriptor openFile(Uri uri, String mode) 

throws FileNotFoundException { 
// Verify that in-house-defined signature permission is defined by in-house application. 
if (!SigPerm.test(getContext(), MY_PERMISSION, myCertHash(getContext()))) { 

throw new SecurityException("In-house-defined signature permission is not defined by in-
house application."); 

} 
File dir = getContext().getFilesDir(); 
File file = new File(dir, FILENAME); 
// Always return read-only, since this is sample 
int modeBits = ParcelFileDescriptor.MODE_READ_ONLY; 
return ParcelFileDescriptor.open(file, modeBits); 

} 
 
@Override 
public String getType(Uri uri) { 

return ""; 
} 
 
@Override 
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, 

String[] selectionArgs, String sortOrder) { 
return null; 

} 
 
@Override 
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) { 

return null; 
} 
 
@Override 
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, 

String[] selectionArgs) { 
return 0; 

} 
 
@Override 
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) { 

return 0; 
} 

} 
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InhouseUserActivity.java 
package org.jssec.android.file.inhouseprovideruser; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.ProviderInfo; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.ParcelFileDescriptor; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
 
public class InhouseUserActivity extends Activity { 
 

// Content Provider information of destination (requested provider) 
private static final String AUTHORITY = "org.jssec.android.file.inhouseprovider"; 
 
// In-house signature permission 
private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.file.inhouseprovider.MY_PERMISSION"; 
 
// In-house certificate hash value 
private static String sMyCertHash = null; 
 
private static String myCertHash(Context context) { 

if (sMyCertHash == null) { 
if (Utils.isDebuggable(context)) { 

// Certificate hash value of debug.keystore "androiddebugkey" 
sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 

} else { 
// Certificate hash value of keystore "my company key" 
sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 

} 
} 

return sMyCertHash; 
} 
 
// Get package name of destination (requested) content provider. 
private static String providerPkgname(Context context, String authority) { 

String pkgname = null; 
PackageManager pm = context.getPackageManager(); 
ProviderInfo pi = pm.resolveContentProvider(authority, 0); 
if (pi != null) 

pkgname = pi.packageName; 
return pkgname; 

} 
public void onReadFileClick(View view) { 

logLine("[ReadFile]"); 
// Verify that in-house-defined signature permission is defined by in-house application. 
if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 

logLine(" In-house-defined signature permission is not defined by in-house application."); 
return; 

} 
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// Verify that the certificate of destination (requested) content provider application is 
in-house certificate. 
String pkgname = providerPkgname(this, AUTHORITY); 
if (!PkgCert.test(this, pkgname, myCertHash(this))) { 

logLine(" Destination (Requested) Content Provider is not in-house application."); 
return; 

} 
 

// Only the information which can be disclosed to in-house only content provider application, 
can be included in a request. 
ParcelFileDescriptor pfd = null; 
try { 

pfd = getContentResolver().openFileDescriptor( 
Uri.parse("content://" + AUTHORITY), "r"); 

} catch (FileNotFoundException e) { 
android.util.Log.e("InhouseUserActivity", "no file"); 

} 
if (pfd != null) { 

FileInputStream fis = new FileInputStream(pfd.getFileDescriptor()); 
if (fis != null) { 

try { 
byte[] buf = new byte[(int) fis.getChannel().size()]; 
fis.read(buf); 
// *** POINT 2 *** Handle received result data carefully and securely, 
// even though the data came from in-house applications. 
// Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data 
Carefull 
y and Securely." 
logLine(new String(buf)); 

} catch (IOException e) { 
android.util.Log.e("InhouseUserActivity", "failed to read file"); 

} finally { 
try { 

fis.close(); 
} catch (IOException e) { 

android.util.Log.e("ExternalFileActivity", "failed to close file"); 
} 

} 
} 
try { 

pfd.close(); 
} catch (IOException e) { 

android.util.Log.e("ExternalFileActivity", "failed to close file descriptor"); 
} 

} else { 
logLine(" null file descriptor"); 

} 
   } 
 

private TextView mLogView; 
 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
mLogView = (TextView) findViewById(R.id.logview); 
} 

private void logLine(String line) { 
mLogView.append(line); 
mLogView.append("¥n"); 

} 
} 

 



 

 

232 

 

 ی دسترسی برای دایرکتوریاجازهتنظیمات  2.3.6.4

. همچنین در نظر گرفتن امنیت دایرکتوری که یک ها توصیف شدنددر باال، مالحظات امنیتی با تمرکز بر فایل

file container  است، ضروری است. در ادامه، مالحظات امنیتی تنظیمات مجوز دسترسی برای دایرکتوری

 اند.آورده شده

های اصلی برای گرفتن/ساخت زیردایرکتوری در دایرکتوری برنامه وجود دارد. روشهایی در اندروید، روش

 است. آورده شده 16-4در جدول 

 های گرفتن/ساخت زیردایرکتوری در دایرکتوری برنامهروش -16-4 جدول
 

Specify access permission to other 

application  

Deletion by user  

Context#getFilesDir()  Impossible (Only execution 

permission)  

Setting" > "Apps" > select target 

application > "Clear data" " 

Context#getCacheDir(

)  

Impossible (Only execution 

permission)  

Setting" > "Apps" > select target 

application > "Clear cache" It 

can be deleted by "Clear data 

Context#getDir(String 

name, int MODE)  

Following can be specified to 

MODE  

MODE_PRIVATE 

MODE_WORLD_READABLE 

MODE_WORLD_WRITEABLE    

Setting" > "Apps" > select target 

application > "Clear data" " 

است. همانگونه که در ساخت فایل  ()Context#getDirدر اینجا مورد قابل توجه تنظیمات مجوز دسترسی با 

گذاری اطالعات، بسته گفته شد، اساساً دایرکتوری نیز باید از دیدگاه امنیتی، خصوصی باشد. هنگام به اشتراک

های دیگری را ای به وجود آید، بنابراین روشبه تنظیمات مجوز دسترسی، ممکن است اثر جانبی غیرمنتظره

 عات اتخاذ نمود.گذاری اطالباید برای به اشتراک

MODE_WORLD_READABLE 

ها های دایرکتوری است. بنابراین، تمام برنامهاین یک پرچم برای دادن مجوز فقط خواندنی به تمام برنامه

توانند های محرمانه نمیتوانند لیست فایل و اطالعات صفت فایل را در دایرکتوری بگیرند. چون فایلمی

 گیرند، به طور کلی نباید از این پرچم استفاده نمود.ها قرار در این دایرکتوری

MODE_WORLD_WRITEABLE 
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توانند ها میتمام برنامههای دیگر است. این یک پرچم برای دادن مجوز نوشتن در دایرکتوری به برنامه

با  ها را بسازند/منتقل کنند/تغییر نام دهند/ حذف کنند. این عملیات هیچ ارتباطیدر دایرکتوری فایل

تنظیمات مجوز دسترسی خود فایل )خواندن/نوشتن/اجرا( ندارند، بنابراین توجه به عملیاتی که بتوانند فقط 

دهد ا های دیگر اجازه میبه برنامهبا مجوز نوشتن در دایرکتوری انجام شوند، ضروری است. این پرچم، 

 استفاده قرار گیرد. ها را به دلخواه حذف یا جایگزین کنند، بنابراین نباید موردفایل

 File یبا در نظر گرفتن حوزه یدبرنامه با 4.2.6.4"، به بخش 16-4در جدول  "Deletion by User"برای 

 مراجعه کنید. "(یشود  )ضرور یطراح

  Database File و   Shared Preferenceی دسترسی برای تنظیمات اجازه 3.3.6.4

Shared Preference   و database اند. با توجه تنظیمات مجوز دسترسی، آنچه برای ها تشکیل شدهنیز از فایل

باید database و   Shared Preferenceشود. از این رو، هر دویها توصیف شد، در اینجا نیز به کار برده میفایل

بین  گذاری محتویات باید توسط سیستم ارتباطیهای خصوصی ساخته شوند و به اشتراکبه صورت فایل

 ای اندروید انجام شود.برنامه

به عنوان فایل  Shared Preferenceنمایش داده شده است.  Shared Preferenceدر ادامه، نمونه استفاده از 

 شود.ساخته می MODE_PRIVATEخصوصی توسط 

Example of setting access restriction to Shared Preference file. 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.content.SharedPreferences.Editor; 
 

Ommision of a passage 
 
// Get Shared Preference . (If there's no Shared Preference, it's to be created.) 
// Point:Basically, specify MODE_PRIVATE mode. 
SharedPreferences preference = getSharedPreferences( 

PREFERENCE_FILE_NAME, MODE_PRIVATE); 
 

// Example of writing preference which value is charcter string 
Editor editor = preference.edit(); 
editor.putString("prep_key", "prep_value");// key:"prep_key", value:"prep_value" 
editor.commit(); 

 مراجعه کنید. "SQLiteاستفاده از  5.4"لطفاً به 

( 19سطح  API) 4.4سازی خارجی در اندروید تغییر مشخصات مرتبط با دسترسی به فضای ذخیره 4.3.6.4

 های بعدیو نسخه

 ( تغییر یافته است.19سطح  API) 4.4د از اندرویسازی خارجی مشخصات مرتبط با دسترسی به فضای ذخیره
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سازی های ذخیرهرسانههای خاص خودش در در صورتی که برنامه نیازمند خواندن/نوشتن در دایرکتوری (1)

را  WRITE_EXTERNAL_STORAGE/READ_EXTERNAL_STORAGEباشد، مجوزهای خارجی 

 )تغییر یافت( .اعالن نمود <uses-permission>نباید با 

های خاص خودش های دیگری به جز دایرکتوریها از دایرکتوریبرنامه نیاز به خواند فایلدر صورتی که  (2)

را باید با  READ_EXTERNAL_STORAGEداشته باشد، مجوز  سازی خارجیهای ذخیرهرسانهدر 

<uses-permission> )اعالن نمود. )تغییر یافت 

های خاص خودش های دیگری به جز دایرکتورییها در دایرکتوردر صورتی که برنامه نیاز به نوشتن فایل (3)

را باید  WRITE_EXTERNAL_STORAGEاصلی داشته باشد، مجوز  سازی خارجیهای ذخیرهرسانهدر 

 اعالن نمود. <uses-permission>با 

های رسانههای خاص خودش روی هایی به جز دایرکتوریها را در دایکتوریتواند فایلبرنامه نمی (4)

 ثانویه داشته باشد. خارجیسازی ذخیره

ی سیستم عامل های مجوز مورد نیاز هستند یا خیر، با توجه به نشخه، اینکه آیا درخواستدر آن مشخصات

تواند پشتیبانی کند، می 4.4و  4.3های اندروید شود. بنابراین در صورتی که برنامه از نسخهاندروید تعیین می

هایی که فقط از این رو، برای برنامه .باشدشود که برنامه نیازمند مجوز غیرضروری کاربران  منجر به وضعیتی

مانند زیر توصیه  <uses-permission>از  maxSdkVersion( هستند، استفاده از صفت 1مرتبط با پاراگراف )

 شود.می

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.file.externaluser" > 
 
<!-- In Android 4.0.3 (API Level 14) and later, the permission for reading external storages 
has been defined and the application should decalre that it requires the permission. 
In fact in Android 4.4 (API Level 19) and later, that must be declared to read other directories 
than the package specific directories. --> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 
 
<application 

android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:allowBackup="false" > 
<activity 

android:name=".ExternalUserActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:exported="true" > 
<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
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<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 

</activity> 
</application> 

</manifest> 
 

 

های خاص ( برای دسترسی به دایرکتوری24سطح  API) 7.0شده در اندروید  تجدید نظرمشخصات  5.3.6.4

 سازی خارجیهای ذخیرهدر رسانه

 Scopedجدید به نام  APIهای پس از آن، یک ( یا نسخه24سطح  API) 7.0هایی با اندروید در دستگاه

Directory Access API  معرفی شده است. اینAPI های خاص دردهد تا به دایرکتوریبه برنامه اجازه می 

 سازی خارجی، بدون مجوز دسترسی داشته باشد.های ذخیرهرسانه

به عنوان پارامتر به  Environment، یک دایرکتوری تعریف شده در کالس Scoped Directory Accessدرون 

از  Intentبسازد. با ارسال این  Intentشود تا یک فرستاده می StorageVolume#createAccessIntentمتد 

ی محاوره که مجوز توانید وضعیتی را فعال کنید که در آن یک جعبه، میstartActivityForResultطریق 

های مشخص شده کند روی صفحه پدیدار شود و اگر کاربر مجوز را اعطا کرد، دایرکتوریدسترسی تقاضا می

 سازی قابل دسترسی خواهند شد.ی ذخیرهرسانهروی هر 
 17-4 جدول

DIRECTORY_MUSIC  Standard location for general music files  

DIRECTORY_PODCASTS  Standard directory for podcasts  

DIRECTORY_RINGTONES  Standard directory for ringtones  

DIRECTORY_ALARMS  Standard directory for alarms  

DIRECTORY_NOTIFICATIONS  Standard directory for notifications  

DIRECTORY_PICTURES  Standard directory for pictures  

DIRECTORY_MOVIES  Standard directory for movies  

DIRECTORY_DOWNLOADS  Standard directory for user-downloaded files  

DIRECTORY_DCIM  Standard directory for image/video files produced by cameras  

DIRECTORY_DOCUMENTS  Standard directory for user-created documents  

های باال باشد، و اگر محلی که قرار است توسط یک برنامه به آن دسترسی پیدا شود درون یکی از دایرکتوری

 Scoped Directoryشود، استفاده از های بعدی اجرا مییا نسخه 7.0اگر برنامه روی دستگاهی با اندروید 

Access های اندروید هایی با نسخههایی که باید همچنان از دستگاهشود. برای برنامهبه دالیل زیر توصیه می

مشخصات  ییرتغ 4.3.6.4"که در بخش  AndroidManifestپشتیبانی کنند، نمونه کد موجود در  7.0پیش از 
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آورده  "یبعد یها( و نسخه19سطح  API) 4.4 یددر اندرو یخارج سازییرهذخ یبه فضا یمرتبط با دسترس

 شده است را مشاهده فرمایید.

شود، برنامه قادر به دستیابی سازی خارجی داده میهنگامی که یک مجوز برای دسترسی به فضای ذخیره •

 هد بود.های دیگری به جز مقصد مورد نظر خوابه دایرکتوری

های جهت درخواست از کاربر برای انتخاب دایرکتوری Storage Access Frameworkاستفاده از چارچوب  •

گر روی هر شود که در آن کاربر باید یک انتخابقابل دستیابی، منجر به روندی دست و پا گیر می

سازی خارجی ذخیره همچنین، هنگامی که دسترسی به دایرکتوری روت یک فضای دسترسی پیکربندی کند.

 شود.سازی قابل دسترسی میفضای ذخیره کلشود، اعطا می

 Browsable Intentاستفاده از  

عملکرد اجرا شود. این از مرورگر  یتوب سا ینکل یک نمود تا با یطراح طوری توان یرا م یدندروی ابرنامه

"Browsable Intent" شود. با مشخص کردن طرح نامیده میURI  در فایلManifest ، انتقال به برنامه به

خود را دارد و برنامه با لینک به عنوان پارامتر اجرا  URIو غیره( که طرح  user tapدهد )لینک پاسخ می

 شود.می

ها و سایر پلتفرم iOSدر اندروید،  URIعالوه بر این، روش اجرای برنامه مرتبط از مرورگر با استفاده از طرح 

شود. به ی خارجی و غیره، استفاده میی وب و برنامهشود، و این معموالً برای ارتباط بین برنامهپشتیبانی می

های مرتبط هم در تعریف شده است، و برنامه Facebookیا  Twitterی زیر در برنامه URIعنوان نمونه، طرح 

 شوند.از مرورگر اجرا می iOSاندروید و هم در 

 18-4 جدول

URI scheme  Corresponding application  

fb://  Facebook  

twitter://  Twitter  

هایی  در رابطه با سوءاستفاده از این عملکرد توسط یک شخص ثالث مخرب وجود دارد. مثالً با آماده ریسک

پارامتر نادرست دارد از توابع برنامه سوءاستفاده  URLکردن یک وبسایت مخرب با یک لینک که در آن 

و نصب بدافزاری  وجود دارد را با حقه زدن به صاحب یک گوشی هوشمند URLکنند، یا اطالعاتی که در می

 آورند.به دست می دهد،پاسخ می URIکه به همان طرح 
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 وجود دارد. هاریسک یندر برابر ا "Browsable Intent"از نکات در هنگام استفاده از  یبرخ

 نمونه کد 

 اند.کند در ادامه آورده شدهاستفاده می "Browsable Intent"نمونه کدهای یک برنامه که از 

 نکات:

 ( اطالعات حساس نباید گنجانده شوند.Webpage)سمت  .1

 را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید. URLپارامتر  .2

Starter.html 
<html> 
    <body> 
        <!-- *** POINT 1 *** Sensitive information must not be included --> 
        <!-- Character strings to be passed as URL parameter, should be UTF-8 and URI encoded. --> 
        <a href="secure://jssec?user=user_id"> Login </a> 
    </body> 
</html> 

 
AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.browsableintent" > 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:allowBackup="false" > 
        <activity 
            android:name=".BrowsableIntentActivity" 
            android:label="@string/title_activity_browsable_intent" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 

 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
                // Accept implicit Intent 
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
                // Accept Browsable intent 
                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" /> 
                // Accept URI 'secure://jssec' 
                <data android:scheme="secure" android:host="jssec"/> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 

 
</manifest> 

 
BrowsableIntentActivity.java 
package org.jssec.android.browsableintent; 
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import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.TextView; 

 
public class BrowsableIntentActivity extends Activity { 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_browsable_intent); 

 
        Intent intent = getIntent(); 
        Uri uri = intent.getData(); 
        if (uri != null) { 
         // Get UserID which is passed by URI parameter 
            // *** POINT 2 *** Handle the URL parameter carefully and securely. 
            // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully 
and Securely." 
         String userID = "User ID = " +  uri.getQueryParameter("user"); 
         TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.text_userid); 
         tv.setText(userID); 
        } 
    } 
 
} 

 

 راهنمای قوانین 

 نمود.باید از قوانین زیر پیروی  "Browsable Intent"هنگام استفاده از 

 ی وب( اطالعات حساس نباید در پارامتر مرتبط با لینک باشند )ضروری( )طرف صفحه .1

 را به دقت و به صورت امن مدیریت کنید )ضروری(  URLپارامتر  .2

 ی وب( اطالعات حساس نباید در پارامتر مرتبط با لینک باشند )ضروری( )طرف صفحه 1.2.7.4

های خودش دارد )با استفاده از در داده URLکه یک مقدار  intent، یک در مرورگر ینکهنگام استفاده از ل

Intent#getData شود و یک برنامه که یک قابل بازیابی است( صادر میIntent Filter  مرتبط دارد از سیستم

 شود.اندروید اجرا می

ند وجود مشابه دریافت ک URIقرار است طرح  Intent Filterدر این لحظه، هنگامی که چندین برنامه که 

شود و یک برنامه کاربر ضمنی نشان داده می Intentدارند، دیالوگ انتخاب برنامه مانند اجرای نرمال توسط 

شود. در حالتی که یک بدافزار هم در لیست قرار داشته باشد، ریسک اجرای انتخاب کرده است اجرا می

 شوند.به بدافزار فرستاده می URLر بدافزار به اشتباه توسط کاربر وجود دارد و پارامترهای موجود د
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، زیرا برای ساخت یک لینک به صورت مستقیم ضروری است URLاجتناب از قرار دادن اطالعات در پارامتر 

Webpage  کلی است، چون تمام پارامترهایی که درURL  لینکwebpage اند، ممکن است به گنجانده شده

 بدافزار داده شوند.

Example that User ID and Password are included in URL 
insecure://sample/login?userID=12345&password=abcdef 

 

این ریسک وجود دارد که کاربر یک بدافزار اجرا کند و در مشخصات این طور تعریف شده باشد عالوه بر این، 

د، کاربر رمز عبور خود را در شود وارد شواجرا می "Browsable Intent"ای که توسط که رمز عبور در برنامه

باشد. بنابراین  User IDفقط حاوی اطالعات غیرحساس مانند  URLآن بدافزار وارد کند، حتی اگر پارامتر 

درون سمت برنامه انجام شود. این نکته را باید در  Loginباید در نظر داشت که مشخصاتی نظیر کل فرآیند 

کند، اجرا می "Browsable Intent"ذهن داشت که هنگام طراحی یک برنامه و سرویسی که آن برنامه را با 

 ی معتبر اجرا شود.ضمنی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که یک برنامه Intentمعادل با اجرا توسط 

 به صورت امن مدیریت کنید )ضروری( را به دقت و  URLپارامتر  2.2.7.4

ه وب قانونی نیستند، چون یک شوند، همواره از سوی یک صفحکه به یک برنامه فرستاده می URLپارامترهای 

دهنده و یا هر کس دیگری ساخته شود. بعالوه، هیچ تواند توسط توسعهاست می URIبق با طرح منطکه  لینک

 از سوی یک صفحه وب معتبر ارسال شده است یا خیر، وجود ندارد. URLروشی برای وارسی اینکه پارامتر 

پیش از استفاده از آن ضروری است، مثالً بررسی اینکه آیا حاوی یک  URLبنابراین وارسی ایمنی پارامتر 

 است یا خیر. مقدار غیر منتظره

 LogCat در Log نوشتن 

و نه تنها اطالعات الگ سیستم،  شودگفته می LogCatیک ساز و کار ورود در اندروید وجود دارد که به آن 

توان از را می LogCat. اطالعات الگ موجود در 1شوندنوشته می LogCatبلکه اطالعات الگ برنامه نیز در 

نویسد، در می LogCatای که اطالعات حساس را در ی دیگر در آن دستگاه خواند، بنابراین برنامهیک برنامه

 نوشت. LogCatی نشت اطالعات است. اطالعات حساس را نباید در پذیرمعرض آسیب

ی برنامه، بهتر است هیچ الگی از برنامه خارج نشود. با این حال، ی منتشر شدهاز نقظه نظر امنیتی، در نسخه

                                                 
1 Output 
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هایی شود. در اینجا، راهی برنامه، در برخی از موارد الگ به دالیلی نوشته میی منتشر شدهحتی در مورد نسخه

 شود.( معرفی میی برنامهی منتشر شدهحتی در نسخهتر )ای ایمنبه شیوه LogCatها در برای نوشتن پیام

نیز برای اطالعات  "برنامه یمنتشر شده ینوشتن الگ در نسخه یدو روش تفکر برا 1.3.8.4"لطفاً به بخش 

 بیشتر مراجعه فرمایید.

 نمونه کد 

آورده شده  برنامه یمنتشر شده ینسخهدر  ProGuardتوسط  LogCatدر ادامه، روش کنترل نوشتن الگ در 

های سازی است که به صورت خوادکار کد غیرضروری مانند روشیکی از ابزارهای بهینه ProGuardاست. 

 کند.بالاستفاده و غیره را حذف می

، ()Log.e() ،Log.w() ،Log.iوجود دارد،  android.util.Logپنج نوع روش برای نوشتن الگ در کالس 

Log.d() ،Log.v()( 1. با توجه به اطالعات الگ، باید میان نوشتن عمدی اطالعات الگ )اطالعات الگ عملیات

)اطالعات الگ  debug الگی منتشر شده از برنامه مناسب نیست، مانند و الگ کردنی که برای یک نسخه

برای نوشتن اطالعات الگ عملیات، و از  ()Log.e()/w()/iاز شود که (، تمایز قائل شد. توصیه می2توسعه

Log.d()/v()  برای نوشتن اطالعات الگ توسعه استفاده کنید. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد استفاده مناسب

و  "الگ و سطح الگ یخروجمتد  یانتخاب استانداردها 2.3.8.4"های از پنج روش نوشتن الگ، به بخش

 مراجعه کنید. "شوندیهمواره به صورت خودکار پاک نم VERBOSEو الگ  DEBUGالگ  3.3.8.4"

و  ()Log.dاین مثال حاوی  ای امن آورده شده است.به شیوه LogCatی استفاده از در اینحا مثالی از نحوه

Log.v()  برای نوشتن الگdebug  ای برای انتشار باشد، این دو روش به صورت نسخهاست.  اگر برنامه

ها های کدی که در آنبرای حذف خودکار بالک ProGuardشوند. در این نمونه کد، خودکار حذف می

Log.d()/v() شود. فراخوانی شده است، استفاده می 

 نکات:

 نوشته شوند. Log.e()/w()/i() ،System.out/errاطالعات حساس نباید توسط  .1

 نوشته شوند. ()Log.d()/vعات حساس در صورت نیاز باید توسط اطال .2

                                                 
1 Operation log information 

2 Development log information 
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 نباید مورد استفاده قرار گیرد )به قصد جایگزینی یا مقایسه(. ()Log.d()/vمقدار بازگشتی  .3

های الگ کردن نامناسب مانند هنگام ساخت یک برنامه برای انتشار، باید ساز و کاری برای حذف روش .4

Log.d()  یاLog.v() .در کد داشته باشید 

 ساخته شود. release buildهای ی انتشار )عمومی( باید در پیکربندیبرای نسخه APKیک فایل  .5

ProGuardActivity.java 
package org.jssec.android.log.proguard; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 

 
public class ProGuardActivity extends Activity { 

 
 final static String LOG_TAG = "ProGuardActivity"; 

 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_proguard); 

 
  // *** POINT 1 *** Sensitive information must not be output by Log.e()/w()/i(), 
System.out/err. 
  Log.e(LOG_TAG, "Not sensitive information (ERROR)"); 
  Log.w(LOG_TAG, "Not sensitive information (WARN)"); 
  Log.i(LOG_TAG, "Not sensitive information (INFO)"); 

 
  // *** POINT 2 *** Sensitive information should be output by Log.d()/v() in case of 
need. 
  // *** POINT 3 *** The return value of Log.d()/v()should not be used (with the 
purpose of substitution or comparison). 
  Log.d(LOG_TAG, "sensitive information (DEBUG)"); 
  Log.v(LOG_TAG, "sensitive information (VERBOSE)"); 
 } 
} 

 
proguard-project.txt 
# prevent from changing class name and method name etc. 
-dontobfuscate 

 
# *** POINT 4 *** When you build an application for release, you should bring the mechanism that 
automatically delete inappropriate logging method like Log.d() or Log.v() in your code. 
-assumenosideeffects class android.util.Log { 
    public static int d(...); 
    public static int v(...); 
} 

 release buildهای در پیکربندیی انتشار )عمومی( باید برای نسخه APK*** یک فایل  5*** نکته 

 ساخته شود.
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 ای از برنامه برای انتشاری ساخت نسخهنحوه -21-4 شکل

 release) برنامه یمنتشر شده ینسخه( و debug build) برنامهتوسعه  ینسخهدر  LogCat خروجیتفاوت بین 

build نشان داده شده است. 22-4( در شکل 

 

 ( release build) برنامه یمنتشر شده ینسخه( و debug build) برنامهی توسعه نسخهدر  LogCatتفاوت خروجی  -22-4شکل 

 راهنمای قوانین 

 ی کنید.و، از قوانین زیر پیرlogهای پیام تولیدهنگام 

 اطالعات حساس نباید در اطالعات الگ عمیات باشند )ضروری(  .1

2. Build System گ توسعه را هنگام ساخت را بسازید تا کدهایی که اطالعات الRelease  به عنوان خروجی

 دهند را به صورت خودکار پاک کند )توصیه( می

 استفاده کنید )توصیه( Throwable Objectهنگام خروجی  ()Log.d()/vاز روش  .3

 برای خروجی الگ استفاده کنید )توصیه( android.util.Logفقط از متدهای کالس  .4
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 اطالعات حساس نباید در اطالعات الگ عمیات باشند )ضروری(  1.2.8.4

های دیگر قابل خواندن است، بنابراین اطالعات حساس شود، توسط برنامهنوشته می LogCatالگی که در 

ی برنامه نوشته شوند. الزم است کدی ننویسم ی منتشر شدهمانند اطالعات الگین کاربر نباید توسط نسخه

س را هنگام توسعه در الگ بنویسد یا ضروری است تمام چنین کدهایی را پیش از انتشار که اطالعات حسا

 پاک کنیم.

برای پیروی از این قانون، ابتدا اطالعات حساس را در اطالعات الگ عملیات قرار ندهید. عالوه بر این، توصیه 

نویسد، پیش از انتشار می buildشود که سیستم را طوری بسازید تا کدی که اطالعات حساس را هنگام می

که  ییتا کدها یدبساز طوری را Build System 2.2.8.4"حذف کند. برای اطالعات بیشتر لطفاً به بخش 

را به صورت خودکار پاک کند  دهندیم یبه عنوان خروج Releaseاطالعات الگ توسعه را هنگام ساخت 

 مراجعه کنید. "(یه)توص

2.2.8.4 Build System بسازید تا کدهایی که اطالعات الگ توسعه را هنگام ساخت  طوری راRelease  به

 به صورت خودکار پاک کند )توصیه( دهند راعنوان خروجی می

دهیم اطالعات ترجیح می debuggingی برنامه، گاهی اوقات برای بررسی محتویات فرآیند و هنگام توسعه

فرآیند منطق پیچیده، اطالعات وضعیت داخلی برنامه،  ی عملیات موقتی در، مثل نتیجهحساس را الگ کنیم

در خین توسعه اهمیت  debug logی ارتباطی پروتکل ارتباطی. نوشتن اطالعات حساس به عنوان ساختار داده

باشند  یاتدر اطالعات الگ عم یداطالعات حساس نبا 1.2.8.4"ندارد، در این مورد همانگونه که در بخش 

 کد مربوط به نوشتن الگ پیش از انتشار باید حذف شود.گفته شد،  "(ی)ضرور

نویسد، سیستمی که حذف کد ها میrelease buildکدی که اطالعات الگ توسعه را هنگام  حتمی برای حذف

 1.8.4"که در بخش  ProGuardکند، باید ساخته شود. به صورت خودکار را با استفاده از ابزارهایی اجرا می

تواند برای این روش مناسب باشد. همانگونه که در ادامه توصیف شده سی قرار گرفت، میمورد برر "نمونه کد

وجود دارد. اینجا قرار است سیستم را بر  ProGuardنکات ارزشمندی در مورد حذف کد توسط است، 

 2.3.8.4"نویسند، بر مبنای بخش می ()Log.d()/vهایی که اطالعات الگ توسعه را توسط هر کدام از برنامه

 ، اعمال کند."الگ و سطح الگ یمتد خروج یانتخاب استانداردها

ProGuard کند. با مشخص کردن های بالاستفاده را به طور خودکار حذف میکد غیرضروری مانند روش

Log.d()/v() ی به عنوان پارامتر گزینه–assumenosideeffects فراخوانی ،Log.d()  وLog.v()  به عنوان کد
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 شود و باید پاک شود.غیرضروری در نظر گرفته می

By specifying -assumenosideeffects to Log.d()/v(), make it auto-deletion target 
-assumenosideeffects class android.util.Log { 

public static int d(...); 
public static int v(...); 

} 

وقتی که از مقدار بازگشتی  ()Log.v()/dدر صورت استفاده از این سیستم حذف خودکار، توجه کنید که که کد 

Log.d()  وLog.v() شود. بنابراین، مقدار بازگشتی کند، حذف نمیاستفاده میLog.d()  وLog.v()  نباید مورد

 شود.میدر کد بعدی حذف ن ()Log.vاستفاده قرار گیرد. به عنوان نمونه، 

Examination code which Log.v() that is specifeied to be deleted is not deketed 
int i = android.util.Log.v("tag", "message"); 
System.out.println(String.format("Log.v() returned %d. ", i)); //Use the returned value of Log.v() 
for examination 

را حفظ کنید. به  ProGuardلید از کد استفاده مجدد کنید، باید سازگاری محیط پروژه، شامل تنظیمات اگر مای

 ProGuardاست، به صورت خودکار توسط تنظیمات  ()Log.vو  ()Log.dی عنوان نمونه، کدی که در بردارنده

در آن تنظیم نشده است،  ProGuardای دیگر که شود. در صورت استفاده از این کد در پروژهباال حذف می

Log.d()  وLog.v() ی ریسک نشت اطالعات حساس وجود دارد. هنگام استفاده شوند، بنابراینحذف نمی

 ، باید محافظت شود.ProGuardمجدد از کد، سازگاری محیط پروژه، شامل تنظیمات 

 استفاده کنید )توصیه( Throwable Objectهنگام خروجی  ()Log.d()/vاز روش  3.2.8.4

الگ و سطح  یمتد خروج یانتخاب استانداردها 2.3.8.4"و  "نمونه کد 1.8.4"های همانگونه که در بخش

برای اینکه  در الگ نوشت. از سوی دیگر، ()Log.e()/w()/iگفته شد، اطالعات حساس را نباید از طریق  "الگ

 stack traceهنگام بروز استثناء، برنامه را در الگ بنویسد،  1دهنده بخواهد جزئیات غیرعادی بودنیک توسعه

 LogCatدر  Log.e(..., Throwable tr)/w(..., Throwable tr)/i(..., Throwable tr)در برخی موارد توسط 

گنجانده شوند، زیرا  stack traceشود. با این حال، گاهی اوقات اطالعات حساس ممکن است در نوشته می

، اینکه چه SQLiteExceptionدهد. به عنوان نمونه، هنگام نوشتن جزئیات ساختار داخلی برنامه را نشان می

به  SQLی تزریق شود، بنابراین ممکن است سرنخی برای حملهشود واضح میصادر می SQLنوعی از عبارت 

 throwable objectهنگام نوشتن  ()Log.d()/Log.vهای شود که فقط از روشدهد. از این رو، توصیه می تسد

 در الگ استفاده شود.

                                                 
1 Abnormality 
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 برای خروجی الگ استفاده کنید )توصیه( android.util.Logفقط از متدهای کالس  4.2.8.4

کند یا خیر، طی و اینکه آیا مطابق انتظار کار می برای وارسی رفتار برنامه System.out/errتوانید الگ را با می

نوشته شود، اما قویاً  System.out/errاز  ()print()/printlnتواند با روش البته، الگ می بنویسید.ی برنامه توسعه

 استفاده شود. android.util.Logهای کالس شود که به دالیل زیر فقط از روشتوصیه می

بر اساس ضرورت اطالعات استفاده کنید و این خروجی را ترین روش اً از مناسبهنگام نوشتن الگ، عموم

هایی مانند خطای جدی، هشدار، اخطار ساده برای اطالعات برنامه و بندیکنترل نمایید. به عنوان نمونه، دسته

شوند )اطالعات غیره، قرار است استفاده شوند. با این وجود، اطالعاتی که الزم است در زمان انتشار نوشته 

الگ عملیات( و اطالعاتی که ممکن است حاوی اطالعات حساس باشند )اطالعات الگ توسعه( با روش مشابه 

امکان دارد کند حذف شود، شوند. بنابراین، ممکن است وقتی کدی که اطالعات حساس را الگ مینوشته می

 برخی از حذفیات سهواً از نظر بیافتند.

برای خروجی الگ، در مقایسه با فقط  System.out/errو  android.util.Logهمراه با این، هنگام استفاده از 

یابند، بنابراین خطر وقوع برخی ، مواردی که باید در نظر گرفت افزایش میandroid.util.Logاستفاده از 

 اشتباهات، مثل از نظر افتادن برخی حذفیات، وجود دارد.

 android.util.Logشود فقط از متدهای کالس ریسک رخ دادن اشتباهات ذکر شده، توصیه میبرای کاهش 

 استفاده شود.

 مباحث پیشرفته 

 برنامه  یمنتشر شدهی الگ در نسخه نوشتنش تفکر برای دو رو 1.3.8.4

ی برنامه وجود دارد. یک روش این است که هیچ ی منتشر شدهدو روش تفکر برای نوشتن الگ در نسخه

ی نباید نوشته شود و روش دیگر این است که اطالعات ضروری برای آنالیزهای بعدی باید در الگ نوشته الگ

ی برنامه هیچ الگی هرگز نوشته نشود، اما ی منتشر شدهاز دیدگاه امنیت، مطلوب است که در نسخه شوند.

شود. هر یک از این ی برنامه، بنا به دالیل مختلفی نوشته میی منتشر شدهبرخی اوقات الگ حتی در نسخه

 اند.دو روش تفکر در ادامه توضیف شده

. دلیل این تفکر این است که خروج الگ "اید هیچ الگی نوشته شودهرگز نب"اولین روش تفکر این است که 

ی برنامه چندان ارزشمند نیست و ریسک نشت اطالعات حساس وجود دارد.. این امر ی منتشر شدهدر نسخه
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ی منتشر دهندگان وجود ندارد که بتوانند اطالعات الگ نسخهناشی از این است که هیچ متدی برای توسعه

های تحت وب های عملیاتی بسیاری از برنامهی اندروید، که یا محیطه را در محیط عملیاتی برنامهی برنامشده

آوری کنند. بر مبنای این تفکر، کدهای الگ کردن فقط در فاز توسعه مورد استفاده قرار متفاوت است، جمع

 شوند.یی برنامه حذف می منتشر شدهگیرند و تمام کدهای الگ کردن در ساخت نسخهمی

این به  ."اطالعات ضروری باید برای آنالیزهای بعدی در الگ ذخیره شوند"دومین روش تفکر این است که 

، در صورتی که هر سوال یا ابهامی های برنامه در پشتیبانی از مشتریای نهایی برای آنالیز باگعنوان گزینه

ه که در باال گفته شد، فراهم کردن سیستم برای . بر اساس این ایده، همانگوناست برای او وجود داشته باشد،

جلوگیری از خطاهای انسانی و استفاده از آن در پروژه ضروری است، زیرا اگر آن سیستم را نداشته باشید، 

 ی برنامه دوری کنید.ی منتشر شدهباید در ذهن داشته باشید که از الگ کردن اطالعات حساس در نسخه

 د متد الگ کردن، به مستند زیر مراجعه نمایید.برای جزئیات بیشتر در مور

Code Style Guidebook for Contributors / Log Sparingly http://source.android.com/source/code-

style.html#log-sparingly 

 انتخاب استانداردهای متد خروجی الگ و سطح الگ  2.3.8.4

که در کالس  (ERROR, WARN, INFO, DEBUG, VERBOSEپنج سطح برای الگ وجود دارد )

android.util.Log ترین روش را هنگام استفاده از کالس اند. باید مناسبدر اندروید تعریف شده

android.util.Log های الگ طبق جدول زیر انتخاب کنید که انتخاب استانداردهای متد و برای نوشتن پیام

 دهد.سطوح الگ کردن را نشان می

 ب استاندارهای سطوح الگ و متد نوشتن الگانتخا -19-4 جدول

Log level Method  Log information to be output Cautions for application release 

ERROR Log.e() Log information which is 

output when application is in a 

fatal state. 

Log information as per left may 

be referred by users, so it could 

be output both in development 

version application and in release 

version application. Therefore, 

sensitive information should not 

be output in these levels. 

WARN Log.w() Log information which is 

output when application faces 

the unexpected serious 

situation. 

INFO Log.i() Other than above, log 

information which is output to 

notify any remarkable 

changes or results in 

application state. 
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DEBUG Log.d() Program's internal state 

information which needs to be 

output temporarily for 

analyzing the cause 

of specific bug when 

developing application. 

Log information as per left is 

only for application developers. 

Therefore, this type of 

information should not be output 

in case of release version 

application. 

VERBOSE Log.v() Log information which is not 

applied to any of above. Log 

information which pplication 

developer outputs for many 

purposes, is applied this. For 

example, in case of outputting 

server communication data to 

dump. 

 مستند زیر رجوع کنید.برای جزئیات بیشتر در مورد متد الگ کردن، به 

Code Style Guidebook for Contributors / Log Sparingly http://source.android.com/source/code-

style.html#log-sparingly 

 شوند همواره به صورت خودکار پاک نمی VERBOSEو الگ  DEBUGالگ  3.3.8.4

، ERROR ،WARN ،INFOFEBUG ، از کمترین تا بیشترین عبارت است ازverbosityترتیب از لحاظ 

VERBOSE .Verbose  های هرگز نباید در یک برنامه )به جز در حین توسعه( کامپایل شود. الگdebug 

همواره نگه داشته  infoو  Error ،warningهای شوند. الگشود اما در زمان اجرا کنار گذاشته میکامپایل می

 شوند.می

را به صورت نادرست  Logرفتار کالس  دهندگان برنامهپس از خواندند متن باال، ممکن است برخی از توسعه

 درک کنند:

 شود.هرگز نوشته نمی VERBOSEشود، الگ کامپایل نمی release buildهنگام  ()Log.vفراخوانی  •

 شود.وشته نمیهرگز هنگام اجرا ن DEBUGشود، اما الگ کامپایل می ()Log.vفراخوانی  •

ها بدون توجه به اینکه آیا کنند و تمام پیامهای الگ کردن هرگز به صورت باال رفتار نمیبا این وجود، روش

شوند. اگر به دقت این راهنما را مطالعه کنید، متوجه نوشته میشوند، کامپایل می releaseیا  debugبا مُد 

 های الگ کردن.برای الگ کردن است، نه رفتار روش های پایهشوید این راهنما در مورد سیاستمی

 آورده شده است. ProGuardی مورد انتظار با استفاده از در اینجا نمونه کد برای گرفتن نتیجه
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 پاک کنید  Assemblyاطالعات حساس را از  4.3.8.4

 ProGuardبسازید، الزم است به یاد داشته باشید که  ()Log.dبرای حذف متد  ProGuardاگر کد زیر را با 

دارد، حتی اگر عبارت فراخوانی متد سازد )اولین خط کد( نگه میعبارتی که رشته را برای پیام الگ کردن می

Log.d() .را )دومین خط کد( حذف کند 

String debug_info = String.format("%s:%s", "Sensitive information1", "Sensitive information2"); 
if (BuildConfig.DEBUG) android.util.Log.d(TAG, debug_info); 

 

در حقیقت، هیچ فرآیند فراخوانی دهد. نشان می ProGuardکد باال را با  release buildی ی زیر نتیجهقطعه

Log.d() توانید تعریف سازگاری رشته کاراکتر مانند وجود ندارد، اما می"Sensitive information"  و فرآیند

 اند و هنوز آنجا هستند.را ببینید که حذف نشده ()String#formatفراخوانی متد 

const-string v1, "%s:%s" 
const/4 v2, 0x2 
new-array v2, v2, [Ljava/lang/Object; 
const/4 v3, 0x0 
const-string v4, "Sensitive information 1" 
aput-object v4, v2, v3 
const/4 v3, 0x1 
const-string v4, "Sensitive information 2" 
aput-object v4, v2, v3 
invoke-static {v1, v2}, Ljava/lang/String;->format(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang 
/String; 
move-result-object v0 

 

مانند باال ساده  assembledو اطالعات خروجی الگ  disassembled APKیافتن بخش مشخصی که فایل 

کنند، ابن نوع فرآیند در برخی ها که اطالعات بسیار محرمانه را اداره مینیست. با این حال، در برخی از برنامه

 باقی بماند. APKاز موارد نباید در فایل 

کد از چنین عواقبی از باقی ماندن اطالعات حساس در بایت سازی کنید تای خود را مانند زیر پیادهباید برنامه

 شوند.سازی کامپایلر حذف می، کدهای زیر به طور کامل توسط بهینهrelease buildاجتناب کنید. در 

if (BuildConfig.DEBUG) { 
String debug_info = String.format("%s:%s", " Snsitive information 1", "Sensitive information 
2"); 
if (BuildConfig.DEBUG) android.util.Log.d(TAG, debug_info); 

} 

 

 (.result:" + value"تواند پیام الگ کد زیر را پاک کند )نمی ProGuardعالوه بر این، 

Log.d(TAG, "result:" + value); 

 

 ی زیر حل کنید.توانید مساله را به شیوهدر این صورت، می
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if (BuildConfig.DEBUG) Log.d(TAG, "result:" + value); 

 

 هستند  LogCatخروجی برای  Intentمحتویات  5.3.8.4

را در  Intentمحتویات  ActivityManager، الزم است توجه داشته باشید که Activityهنگام استفاده از 

LogCat هنگام استفاده از  5.3.1.4"نویسد. لطفاً به بخش میActivityمراجعه  "یدرا الگ کن یها، خروج

 فرمایید.

 رود،  نگهداری کنیدمی System.out/errاز الگی که به  6.3.8.4

از این  هادهندهنویسد. اندروید حتی در صورتی که توسعهمی LogCatها را در تمام پیام System.out/errمتد 

به عنوان مثال، در موارد  بفرستد. System.out/errهایی به تواند پیاممی متدها در کدهایشان استفاده نکنند،

 فرستد.می System.errرا به متد  stack traceزیر اندروید 

 ()Exception#printStackTraceهنگام استفاده از  •

بفرستد )زمانی که استثناء توسط برنامه گرفته نشود، توسط  System.errهنگامی که به صورت ضمنی به  •

 شود(.داده می ()Exception#printStackTraceسیستم به 

شامل اطالعات منحصر به فردی در  stack traceباید خطاها و استثناها را به صورت مناسب اداره نمایید، زیرا 

 مورد برنامه است.

شود. کد زیر خروجی متد معرفی می System.out/errدر اینجا راهی برای تغییر مقصد خروجی پیش فرض 

System.out/err دهد. سازید، به هیچ جایی تغییر مسیر نمیی منتشر شده از برنامه میرا وقتی که یک نسخه

با این حال، باید در نظرداشته باشید که آیا این تغییر مسیر منجر به درست کار نکردن یک برنامه یا سیستم 

 شود یا خیر.( میویسدنمی System.out/errرفتار پیش فرض متد روی )به این دلیل که کد به صورت موقت 

 تاثیر است.ی شما موثر است و برای فرآیندهای سیستم بیعالوه بر این، این تغییر مسیر فقط برای برنامه

OutputRedirectApplication.java 
package org.jssec.android.log.outputredirection; 

 
import java.io.IOException; 
import java.io.OutputStream; 
import java.io.PrintStream; 

 
import android.app.Application; 

 
public class OutputRedirectApplication extends Application { 

 
 // PrintStream which is not output anywhere 
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 private final PrintStream emptyStream = new PrintStream(new OutputStream() { 
  public void write(int oneByte) throws IOException { 
   // do nothing 
  } 
 }); 
 
 @Override 
 public void onCreate() { 
  // Redirect System.out/err to PrintStream which doesn't output anywhere, when 
release build. 

 
  // Save original stream of System.out/err 
  PrintStream savedOut = System.out; 
  PrintStream savedErr = System.err; 

 
  // Once, redirect System.out/err to PrintStream which doesn't output anywhere 
  System.setOut(emptyStream); 
  System.setErr(emptyStream); 

 
  // Restore the original stream only when debugging. (In release build, the following 
1 line is deleted byProGuard.) 
  resetStreams(savedOut, savedErr); 
 } 
 
 // All of the following methods are deleted byProGuard when release. 
 private void resetStreams(PrintStream savedOut, PrintStream savedErr) { 
  System.setOut(savedOut); 
  System.setErr(savedErr); 
 } 
} 

 
AndroidManifest.xml 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.log.outputredirection" > 

 
    <application 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:name=".OutputRedirectApplication" 
        android:allowBackup="false" > 
        <activity 
            android:name=".LogActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 

 
proguard-project.txt 
# Prevent from changing class name and method name, etc 
-dontobfuscate 

 
# In release build, delete call from Log.d()/v() automatically. 
-assumenosideeffects class android.util.Log { 
    public static int d(...); 
    public static int v(...); 
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} 
 
# In release build, delete resetStreams() automatically. 
-assumenosideeffects class org.jssec.android.log.outputredirection.OutputRedirectApplication { 
    private void resetStreams(...); 
} 

 releaseی برنامه )ی منتشر شده( و نسخهdebug buildی برنامه )ی توسعهمیان نسخه LogCatتفاوت خروجی 

build نشان داده شده است. 23-4( در شکل 

 

 ( release buildی برنامه )ی منتشر شده( و نسخهdebug buildی برنامه )ی توسعهمیان نسخه LogCatتفاوت خروجی  -23-4شکل 

 WebViewاستفاده از  

WebView سازد تا محتویات ی شما را قادر میبرنامهHTML/JavaScript .را ادغام کنید 

 نمونه کد 

بسته به اینکه از طریق نشان دهیم،  WebViewرا با  htmlتوانیم وبسایت و فایل اگرچه به سادگی می

WebView  همچنین الزم است ریسک ناشی  اقدامی مناسب انجام دهیم.باید  مایلیم نشان دهیم،را چه چیزی

 را نیز در نظر بگیریم. JavaScript-Java object bindمانند  WebViewاز عملکزدهای شاخص 

به صورت پیش فرض غیر  JavaScriptتوجه کنیم )البته توجه داشته  باشید که  JavaScriptخصوصاً باید به 

، ریسک JavaScriptشود(. با فعال کردن فعال می ()WebSettings#setJavaScriptEnabledفعال است و با 

 آن را اداره کند وجود دارد.احتمالی که یک شخص ثالث مخرب اطالعات دستگاه را بگیرد و 

 آورده شده است: WebViewای با در ادامه قوانینی برای برنامه

را  JavaScriptتوانید شوند، میکند که به صورت داخلی مدیریت میاگر برنامه از محتویاتی استفاده می (1)

 فعال کنید.

 را فعال کنید. JavaScriptبه غیر از مورد باال، نباید  (2)
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 دهد.شکل زیر فلوچارت انتخاب نمونه کد مطابق با مشخصات محتوا را نشان می

 

 WebViewفلوچارت انتخاب نمونه کد  -24-4شکل 

 را نشان دهید APKدر  assets/resفقط محتویات ذخیره شده در دایرکتوری  1.1.9.4

توانید دهد، میرا نشان می apkدر  /resو  /assetsاگر برنامه شما فقط محتویات ذخیره شده در دایرکتوری 

JavaScript .را فعال کنید 

را نشان  /resو  /assetsبرای نمایش محتویات ذخیره شده در  WebViewی استفاده از نمونه کد زیر نحوه

 دهد.می

 نکات:

 (apkدر  /resو  /assetsهای موجود در ها را غیرفعال کنید )به جز فایلدسترسی به فایل .1

 را فعال کنید. JavaScriptتوانید می .2

WebViewAssetsActivity.java 
package org.jssec.webview.assets; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 

 
public class WebViewAssetsActivity extends Activity { 
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 /** 
  * Show contents in assets 
  */ 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 

 
  WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView); 
  WebSettings webSettings = webView.getSettings(); 

 
  // *** POINT 1 *** Disable to access files (except files under assets/ and res/ in 
this apk) 
  webSettings.setAllowFileAccess(false); 

 
  // *** POINT 2 *** Enable JavaScript (Optional) 
  webSettings.setJavaScriptEnabled(true); 

 
  // Show contents which were stored under assets/ in this apk 
  webView.loadUrl("file:///android_asset/sample/index.html"); 
 } 
} 

 

 اند را نشان دهیدفقط محتویاتی که به صورت داخلی مدیریت شده 2.1.9.4

شوند را نشان دهد را فعال کنید تا فقط محتویاتی را که به صورت داخلی مدیریت می JavaScriptتوانید می

کردن هر دو را  توانند اقدامات مناسب برای امنی اندرویدی شما میو برنامه web service)در صورتی که 

 انجام دهند(.

تواند شما می web serviceهمانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است، : web serviceاقدامات سمت  •

برای  web serviceشوند، ارجاع دهد. عالوه بر این، به محتویاتی که به صورت داخلی مدیریت میفقط 

 webانجام اقدامات امنیتی مناسب ضروری است. چون این ریسک احتمالی وجود دارد که محتویاتی که 

service ی مخرب، دستکاری ند؛ مانند تزریق کد حملهدهد ممکن است ریسکی باشها ارجاع میشما به آن

به صورت  یاتکه محتو یدرا فعال کن JavaScript یفقط در صورت 1.2.9.4"داده و غیره. لطفاً به بخش 

 مراجعه فرمایید. "(یشده باشند )ضرور یریتمد یداخل

 web service، برنامه باید اتصال شبکه را با HTTPSبا استفاده از  ی اندرویدی:اقدامات سمت برنامه •

 ی شما تنها در صورتی برقرار کند که گواهی مورد اعتماد باشد.مدیریت شده

 شوند.برای نشان دادن محتویاتی است به صورت داخلی مدیریت می activityنمونه کد زیر یک 
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 محتویات قابل دسترسی و غیرقابل دسترسی از برنامه -25-4شکل 

 ات:نک

 را به طور مناسب اداره کنید. WebViewاز  SSLخطای  .1

 را فعال کنید. WebViewاز  JavaScript)انتخابی(  .2

3. URL ها را فط به پروتکلHTTPS .محدود کنید 

4. URL.ها را به داخلی محدود کنید 

WebViewTrustedContentsActivity.java 
package org.jssec.webview.trustedcontents; 

 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.net.http.SslCertificate; 
import android.net.http.SslError; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.SslErrorHandler; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
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import java.text.SimpleDateFormat; 

 
public class WebViewTrustedContentsActivity extends Activity { 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main); 
  WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView); 

 
  webView.setWebViewClient(new WebViewClient() { 
   @Override 
   public void onReceivedSslError(WebView view, 
     SslErrorHandler handler, SslError error) { 
    // *** POINT 1 *** Handle SSL error from WebView appropriately 
    // Show SSL error dialog. 
    AlertDialog dialog = createSslErrorDialog(error); 
    dialog.show(); 

 
    // *** POINT 1 *** Handle SSL error from WebView appropriately 
    // Abort connection in case of SSL error 
    // Since, there may be some defects in a certificate like expiration 
of validity, 
    // or it may be man-in-the-middle attack.  
    handler.cancel(); 
   } 
  }); 
 
  // *** POINT 2 *** Enable JavaScript (optional)  
  // in case to show contents which are managed in house. 
  webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

 
  // *** POINT 3 *** Restrict URLs to HTTPS protocol only 
  // *** POINT 4 *** Restrict URLs to in-house 
  webView.loadUrl("https://url.to.your.contents/"); 
 } 
 
 private AlertDialog createSslErrorDialog(SslError error) { 
  // Error message to show in this dialog 
  String errorMsg = createErrorMessage(error); 
  // Handler for OK button 
  DialogInterface.OnClickListener onClickOk = new DialogInterface.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
    setResult(RESULT_OK); 
   } 
  }; 
  // Create a dialog 
  AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder( 
    WebViewTrustedContentsActivity.this).setTitle("SSL connection 
error") 
    .setMessage(errorMsg).setPositiveButton("OK", onClickOk) 
    .create(); 
  return dialog; 
 } 
 
 private String createErrorMessage(SslError error) { 
  SslCertificate cert = error.getCertificate(); 
        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"); 
        StringBuilder result = new StringBuilder() 
  .append("The site's certification is NOT valid. Connection was 
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disconnected.\n\nError:\n"); 
  switch (error.getPrimaryError()) { 
  case SslError.SSL_EXPIRED: 
   result.append("The certificate is no longer valid.\n\nThe expiration date 
is ") 
   .append(dateFormat.format(cert.getValidNotAfterDate())); 
   return result.toString(); 
  case SslError.SSL_IDMISMATCH: 
   result.append("Host name doesn't match. \n\nCN=") 
   .append(cert.getIssuedTo().getCName()); 
   return result.toString(); 
  case SslError.SSL_NOTYETVALID: 
   result.append("The certificate isn't valid yet.\n\nIt will be valid from ") 
   .append(dateFormat.format(cert.getValidNotBeforeDate())); 
   return result.toString(); 
  case SslError.SSL_UNTRUSTED: 
   result.append("Certificate Authority which issued the certificate is not 
reliable.\n\nCertificate Authority\n") 
   .append(cert.getIssuedBy().getDName()); 
   return result.toString(); 
  default: 
   result.append("Unknown error occured. "); 
   return result.toString(); 

 
  } 
 } 
} 

 

 اند را نشان دهیدمحتویاتی که به صورت داخلی مدیریت نشده 3.1.9.4

را  JavaScriptدهد، اند را نشان مییت نشدهی شما محتویاتی که به صورت داخلی مدیردر صورتی که برنامه

 زیرا ریسک احتمالی دسترسی به محتویات مخرب وجود دارد. فعال نکنید.

 شوند.برای نشان دادن محتویاتی است که به صورت داخلی مدیریت نمی activityنمونه کد زیر یک 

کند. دهد که کاربر از طریق نوار آدرس وارد میرا نشان می URLاین نمونه کد محتویات مشخص شده توسط 

شود. اتصال قطع می SSLغیر فعال شده است و هنگام بروز خطای  JavaScriptلطفاً توجه داشته باشید که 

برای  "یداند را نشان دهشده یریتمد یکه به صورت داخل یاتیفقط محتو 2.1.9.4"اداره نمودن خطا مشابه با 

 "HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 4.5"است. لطفاً برای جزئیات بیشتر به بخش  HTTPSجزئیات ارتباط 

 نیز مراجعه کنید.

 نکات:

 را به طور مناسب اداره کنید. WebViewاز  SSLخطای  .1

2. JavaScript  ازWebView .را غیرفعال کنید 

WebViewUntrustActivity.java 
package org.jssec.webview.untrust; 
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import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.net.http.SslCertificate; 
import android.net.http.SslError; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.webkit.SslErrorHandler; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebViewClient; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 

 
import java.text.SimpleDateFormat; 

 
public class WebViewUntrustActivity extends Activity { 
 /* 
  * Show contents which are NOT managed in-house (Sample program works as a simple browser) 
  */ 
 
 private EditText textUrl; 
 private Button buttonGo; 
 private WebView webView; 

 
 // Activity definition to handle any URL request  
 private class WebViewUnlimitedClient extends WebViewClient { 

 
  @Override 
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView webView, String url) { 
   webView.loadUrl(url); 
   textUrl.setText(url); 
   return true; 
  } 
 
  // Start reading Web page  
  @Override 
  public void onPageStarted(WebView webview, String url, Bitmap favicon) { 
   buttonGo.setEnabled(false); 
   textUrl.setText(url); 
  } 
 
  // Show SSL error dialog 
  // And abort connection.  
  @Override 
  public void onReceivedSslError(WebView webview, 
    SslErrorHandler handler, SslError error) { 

    
   // *** POINT 1 *** Handle SSL error from WebView appropriately 
   AlertDialog errorDialog = createSslErrorDialog(error); 
   errorDialog.show(); 
   handler.cancel(); 
   textUrl.setText(webview.getUrl()); 
   buttonGo.setEnabled(true); 
  } 
 
  // After loading Web page, show the URL in EditText. 
  @Override 
  public void onPageFinished(WebView webview, String url) { 
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   textUrl.setText(url); 
   buttonGo.setEnabled(true); 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main); 

 
  webView = (WebView) findViewById(R.id.webview); 
  webView.setWebViewClient(new WebViewUnlimitedClient()); 

 
  // *** POINT 2 *** Disable JavaScript of WebView 
  // Explicitly disable JavaScript even though it is disabled by default. 
  webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(false); 

 
  webView.loadUrl(getString(R.string.texturl)); 
  textUrl = (EditText) findViewById(R.id.texturl); 
  buttonGo = (Button) findViewById(R.id.go); 
 } 
 
 public void onClickButtonGo(View v) { 
  webView.loadUrl(textUrl.getText().toString()); 
 } 
 
 private AlertDialog createSslErrorDialog(SslError error) { 
  // Error message to show in this dialog 
  String errorMsg = createErrorMessage(error); 
  // Handler for OK button 
  DialogInterface.OnClickListener onClickOk = new DialogInterface.OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
    setResult(RESULT_OK); 
   } 
  }; 
  // Create a dialog 
  AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder( 
    WebViewUntrustActivity.this).setTitle("SSL connection error") 
    .setMessage(errorMsg).setPositiveButton("OK", onClickOk) 
    .create(); 
  return dialog; 
 } 
 
 private String createErrorMessage(SslError error) { 
  SslCertificate cert = error.getCertificate(); 
        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"); 
  StringBuilder result = new StringBuilder() 
  .append("The site's certification is NOT valid. Connection was 
disconnected.\n\nError:\n"); 
  switch (error.getPrimaryError()) { 
  case SslError.SSL_EXPIRED: 
   result.append("The certificate is no longer valid.\n\nThe expiration date 
is ") 
   .append(dateFormat.format(cert.getValidNotAfterDate())); 
   return result.toString(); 
  case SslError.SSL_IDMISMATCH: 
   result.append("Host name doesn't match. \n\nCN=") 
   .append(cert.getIssuedTo().getCName()); 
   return result.toString(); 
  case SslError.SSL_NOTYETVALID: 
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   result.append("The certificate isn't valid yet.\n\nIt will be valid from ") 
   .append(dateFormat.format(cert.getValidNotBeforeDate())); 
   return result.toString(); 
  case SslError.SSL_UNTRUSTED: 
   result.append("Certificate Authority which issued the certificate is not 
reliable.\n\nCertificate Authority\n") 
   .append(cert.getIssuedBy().getDName()); 
   return result.toString(); 
  default: 
   result.append("Unknown error occured. "); 
   return result.toString(); 
  } 
 } 
} 

 

 راهنمای قوانین 

 انین زیر پیروی کنید.واز ق Web Viewهنگام نیاز به استفاده از 

 را فعال کنید که محتویات به صورت داخلی مدیریت شده باشند )ضروری( JavaScriptفقط در صورتی  .1

استفاده کنید  HTTPSاند، از برای برقراری ارتباط با سرورهایی که به صورت داخلی مدیریت شده .2

 )ضروری(

را غیرفعال کنید   JavaScriptاند، و غیره دریافت شده Intenهایی که از طریق URLبرای نشان دادن  .3

 )ضروری(

 را به خوبی اداره کنید )ضروری( SSLخطای  .4

را فعال کنید که محتویات به صورت داخلی مدیریت شده باشند  JavaScriptفقط در صورتی  1.2.9.4

 )ضروری(

را فعال کنیم یا خیر. اساساً فقط در  JavaScriptباید به آن توجه نمود این است که آیا  WebViewآنچه در 

شوند، هایی که به صورت داخلی مدیریت میرا فعال کنیم که برنامه به سرویس JavaScriptتوانیم صورتی می

شوند وجود هایی که به صورت داخلی مدیریت نمیدسترسی یابد. در صورتی که احتمال دسترسی به سرویس

 فعال کنیم.را  JavaScriptداشته باشد، نباید 

 مدیریت شده به صورت داخلیهایی سرویس

اند و از طریق شده در صورتی که برنامه به محتویاتی دسترسی داشته باشد که به صورت داخلی توسعه داده

توان گفت که محتویات فقط توسط اند، توزیع شده باشند، میسرورهایی که به صورت داخلی مدیریت شده

ی ذخیره شده در سرورهایی شوند. بعالوه، الزم است هر یک محتویات فقط به محتویاتشرکت شما اصالح می
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 که امنیت مناسبی دارند، ارجاع دهند.

که  یاتیفقط محتو 2.1.9.4"فعال کنیم. لطفاً به بخش  WebViewرا روی  JavaScriptمیتوانیم در این سناریو، 

 نیز مراجعه کنید. "یداند را نشان دهشده یریتمد یبه صورت داخل

را نشان  apkدر  /resو  /assetsحتویات ذخیره شده در دایرکتوری ی شما تنها مهمچنین در صورتی که برنامه

 یرکتوریشده در دا یرهذخ یاتفقط محتو 1.1.9.4"را فعال کنید. لطفاً به بخش  JavaScriptتوانید دهد، میمی

assets/res  درAPK نیز مراجعه کنید. "یدرا نشان ده 

 های مدیریت نشده به صورت داخلیسرویس

از این رو،  توانید امن کنید.اند را میکنید که ایمنی محتویاتی که به صورت داخلی مدیریت نشدهنباید فکر 

اند را نشده یریتمد یکه به صورت داخل یاتیمحتو 3.1.9.4"را غیرفعال کنید. لطفاً به بخش  JavaScriptباید 

 مراجعه کنید. "یدنشان ده

( ذخیره شوند، باید microSDسازی خارجی )مانند های ذخیرهدر صورتی که محتویات در رسانه عالوه بر این،

JavaScript ها خواهند بود.های دیگر قادر به دستکاری آنرا غیرفعال کنید. زیرا برنامه 

استفاده کنید  HTTPSاند، از برای برقراری ارتباط با سرورهایی که به صورت داخلی مدیریت شده 2.2.9.4

 روری()ض

شوند استفاده کنید، زیرا برای برقراری ارتباط با سرورهایی که به صورت داخلی مدیریت می HTTPSباید از 

 ها توسط یک شخص مخرب ثالث وجود دارد.سرویس احتمال ریسک جعل

 یقارتباط از طر یبرقرار 4.5"و  "(ی)ضرور یداداره کن یرا به خوب SSL یخطا 4.2.9.4"های لطفاً به بخش

HTTPS" .مراجعه فرمایید 

را غیرفعال کنید   JavaScriptاند، و غیره دریافت شده Intenهایی که از طریق URLبرای نشان دادن  3.2.9.4

 )ضروری(

و غیره  Intentهای دیگر به عنوان که از سوی برنامههایی است URLدر صورتی که برنامه نیازمند نشان دادن 

مخرب  JavaScriptرا فعال نکنید. چون ریسک احتمالی نمایش صفحات وب مخرب با  JavaScriptاند، آمده

 وجود دارد.

، از "یداند را نشان دهشده یریتمد یکه به صورت داخل یاتیفقط محتو 2.1.9.4"نمونه کد موجود در بخش 
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شوند، برای تضمین ایمنی، برای نشان دادن محتویاتی که به صورت داخلی مدیریت می URLمقدار ثابت 

 کند.استفاده می

به  URLو غیره دریافت شده است ضروری است، باید تائید کتید که  Intentکه از  URLاگر نشان دادن 

که یک عبارت منظم را با لیست سفیدی  URLصورت داخلی مدیریت شده است. به طور خالصه، برنامه باید 

 باشد. HTTPSو غیره است، بررسی کند. بعالوه، باید 

 را به خوبی اداره کنید )ضروری( SSLخطای  4.2.9.4

 خطا را به کاربر اطالع دهید.باید ارتباط شبکه را خاتمه دهید و  HTTPSدر ارتباط  SSLهنگام بروز خطای 

MITMی مردی در میانه )ی ریسک گواهی سرور نامعتبر یا حملهنشان دهنده SSLخطای 
( است. لطفاً توجه 1

ی شما ندارد. از این رو، برنامه SSLهیچ ساز و کار اعالن خطا در رابطه با خطای  WebViewداشته باشید که 

های نه کد موجود در بخشرسانی ریسک به کاربر نشان دهد. لطفاً به نموباید اعالن خطا را برای اطالع

که به  یاتیمحتو 3.1.9.4"و  "یداند را نشان دهشده یریتمد یکه به صورت داخل یاتیفقط محتو 2.1.9.4"

 مراجعه کنید. "یداند را نشان دهنشده یریتمد یصورت داخل

موراد زیر را انجام  ی شما باید با اعالن خطا ارتباط را خاتمه دهد. به بیان دیگر، نبایدعالوه بر این، برنامه

 دهید.

 نادیده گرفتن خطا برای نگه داشتن تراکنش با سرویس. •

 .HTTPSبه جای  HTTPتالش مجدد برای ارتباط  •

 مراجعه کنید. "HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 4.5"برای جزئیات بیشتر به بخش 

است. از این رو، الزم است  SSLخاتمه دادن به ارتباط در صورت بروز خطای  WebViewرفتار پیش فرض 

 را به صورت مناسب اداره نماییم. SSLتوانیم خطای را اضافه کنیم. سپس می SSLاعالن خطای 

 پیشرفته مباحث 

 یا پیش از آن 4.1در اندروید  ()addJavascriptInterfaceپذیری ناشی از آسیب 1.3.9.4

به  ()addJavascriptInterfaceپذیری دارند که توسط ( یک آسیب17سطح  API) 4.2اندروید  های زیرنسخه

                                                 
1 Man-in-the-middle 



 

 

262 

 

روی  JavaScript( را از طریق Java) nativeتواند به مهاجمان اجازه دهد متدهای اندروید آید که میوجود می

WebView .فراخوانی کنند 

 یبه صورت داخل یاتمحتوکه  یدرا فعال کن JavaScript یفقط در صورت 1.2.9.4"همانگونه که در بخش 

هایی خارج از ها بتوانند به سرویستوضیح داده شد، در صورتی که سرویس "(یشده باشند )ضرور یریتمد

 نباید فعال شود. JavaScriptکنترل داخلی دسترسی داشته باشند، 

پذیری برای محدود کردن دسترسی از یا پس از آن، معیار آسیب( 17سطح  API) 4.2اندروید های نسخهدر 

JavaScript به فقط متدهایی با نشانه @JavascriptInterface  در کدهای جاوا به جای تمام متدهای تزریق

 JavaScript یفقط در صورت1.2.9.4"ی شی جاوا، در نظر گرفته شد. با این وجود، همانگونه که در بخش شده

ها گفته شد، در صورتی که سرویس "(یشده باشند )ضرور یریتمد یبه صورت داخل یاتکه محتو یدکنرا فعال 

ضروری  JavaScriptهایی خارج از کنترل داخلی دسترسی داشته باشند، غیرفعال کردن بتوانند به سرویس

 است.

 مشکل ناشی از شمای فایل 2.3.9.4

ها هایی که برنامه حق دسترسی به آنبا تنظیمات پیش فرض، تمام فایل WebViewدر صورت استفاده از 

دارد، باید بتوانند با استفاده از شمای فایل در صفحات وب )صرف نظر از منشا صفحه(، دسترسی داشته باشند. 

های ذخیره شده در دایرکتوری خصوصی برنامه با تواند به فایلبه عنوان نمونه، یک صفحه وب مخرب می

 یک فایل خصوصی از برنامه با شمای فایل، دسترسی داشته باشد. URIارسال یک درخواست به 

 یبه صورت داخل یاتکه محتو یدرا فعال کن JavaScript یفقط در صورت 1.2.9.4"همانگونه که در بخش 

هایی خارج از کنترل ها بتوانند به سرویسگفته شد، در صورتی که سرویس "(یشده باشند )ضرور یریتمد

است. این کار برای محافظت در  JavaScriptداخلی دسترسی داشته باشند، یک اقدام متقابل غیرفعال کردن 

 شود.برابر ارسال دخواست شمای فایل مخرب انجام می

توان از های پس از آن، میه( یا نسخ16سطح  API) 4.1همچنین در مورد اندروید 

setAllowFileAccessFromFileURLs()  وsetAllowUniversalAccessFromFileURLs()  برای محدود

 کردن دسترسی از طریق شمای فایل استفاده نمود.

Disabling the file scheme 
webView = (WebView) findViewById(R.id.webview); 
webView.setWebViewClient(new WebViewUnlimitedClient()); 
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WebSettings settings = webView.getSettings(); 
settings.setAllowUniversalAccessFromFileURLs(false); 
settings.setAllowFileAccessFromFileURLs(false); 

 رسانی وبهنگام استفاده از پیام Sender Originمشخص کردن  3.3.9.4

رسانی وب کند. پیاماضافه می HTML5رسانی وب برای درک پیام APIیک  (23سطح  API) 6.0اندروید 

 متفاوت تعریف شده است. 1ریومر هایزمینهبرای ارسال و دریافت داده بین  5HTMLچارچوبی است که در 

 رسانیمتدی برای پردازش انتقاالت داده از طریق پروتکل پیام WebViewبه کالس  ()postWebMessageمتد 

Cross-domain  تعریف شده توسطWeb Messaging کند.اضافه می 

 WebViewی مروری که به شود( از زمینهاین متد یک شی پیام  را )که توسط اولین پارامتر آن مشخص می

مشخص کردن منشا فرستنده به عنوان دومین پارامتر  کند. البته در این موردخوانده شده است را ارسال می

ی فرستنده نبود، پیام ارسال نخواهد شد. با اعمال موافق با منشا زمینهضروری است. اگر منشا مشخص شده 

ها به فرستندگان ناخواسته گیری از ارسال پیامها روی منشا فرستنده، این ساز و کار به دنبال جلواین محدودیت

 خواهد بود.

مشخص  ()postWebMessageتوانند به عنوان منشا در متد ها میwildcardاگرچه الزم به ذکر است که 

تواند از هر منشا دلخواهی شود و پیام میی پیام بررسی نمیها مشخص شوند، منشا فرستندهwildcardشوند. اگر 

های مهم خوانده شود، در صورتی که پیام WebViewفرستاده شود. در وضعیتی که در آن محتوای مخرب در 

ها ممکن است ایجاد شوند. از این رو، هنگام های منشا ارسال شوند، انواع مختلفی از آسیببدون محدودیت

رسانی وب، بهترین کار مشخص کردن یک منشا مشخص به صورت صریح برای پیام WebViewاستفاده از 

 است. ()postWebMessageدر متد 

 هاNotificationاز  استفاده 

کند. استفاده از یک ها به کاربران نهایی پیشنهاد میرا برای ارسال پیام Notificationاندروید ویژگی 

Notification روی صفحه نشان داده شود که درون آن  2ای به نام نوار وضعیتشود که ناحیهباعث می

 هایی را نمایش دهید.ها و پیامتوانید آیکونمی

                                                 
1 Browsing context 

2 Status bar 
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 Notificationای از یک نمونه -26-4شکل 

ی نمایش از ها اجازه( ارتقا یافت تا به گیام21سطح  API) 5.0در اندروید  Notificationرد ارتباطات عملک

حتی هنگامی که صفحه قفل است )بسته به تنظیمات کاربر و برنامه( را بدهد. اگرچه،  Notificationطریق 

)که فقط باید به خود کاربر نشان  هایی برای اطالعات خصوصیها ریسکNotificationی نادرست از استفاده

، زیرا ممکن است توسط اشخاص ثالث مشاهده شوند. به همین دلیل، این عملکرد آوردبه وجود می داده شوند(

 سازی شود.توجه دقیق به حریم خصوصی و امنیت پیادهباید با 

ها در جدول زیر به طور خالصه آورده Notificationو رفتار مرتبط با  Visibilityی مقادیر ممکن برای گزینه

 شده است.

Visibility value Behavior of Notifications 

Public  Notifications are displayed on all locked screens.  

Private  Notifications are displayed on all locked screens; however, on 

locked screens that have been password-protected (secure locks), 

fields such as the title and text of the Notification are hidden 

(replaced by publicly-releasable messages in which private 

information is hidden).  

Secret  Notifications are not displayed on locked screens that are 

protected by passwords or other security measures (secure 
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locks). (Notifications are displayed on locked screens that do not 

involve secure locks.)  

 

 نمونه کد  

حاوی اطالعات خصوصی در ارتباط با کاربر است، یک پیام که اطالعات حساس  Notificationکه یک  هنگامی

 ی قفل اضافه شود.اند باید آماده شود و برای نمایش در صفحهاز آن حذف شده

 

 ی قفلروی صفحه Notificationیک  -27-4شکل 

های حساس های که حاوی دادهها برای پیامNotificationدر ادامه نمونه کدی برای نمایش استفاده مناسب از 

 هستند، آورده شده است.

 نکات:

ای از های خصوصی هستند، نسخههایی که حاوی دادهها برای پیامNotificationهنگام استفاده از  .1

Notification (.ی قفل باشدرا آماده کنید که برای نمایش عمومی مناسب باشد )قابل نمایش روی صفحه 

ی اید )قابل نمایش روی صفحهکه برای نمایش عمومی آماده کرده Notificationاطالعات خصوصی را در  .2

 قفل(، قرار ندهید.
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 کنید. Privateرا به صورت صریح  Visibilityها، Notificationهنگام ساخت  .3

 ات خصوصی باشند.توانند حاوی اطالعها میNotificationدارد،  Privateمقدار  Visibilityهنگامی که  .4

VisibilityPrivateNotificationActivity.java 
package org.jssec.notification.visibilityPrivate; 

 
import android.app.Activity; 
import android.app.Notification; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.content.Context; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 

 
public class VisibilityPrivateNotificationActivity extends Activity { 
    /** 
     * Display a private Notification 
     */ 
    private final int mNotificationId = 0; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
    } 
 
    public void onSendNotificationClick(View view) { 
        // *** POINT 1 *** When preparing a Notification that includes private information, prepare 
an additional Noficiation for public display (displayed when the screen is locked). 
        Notification.Builder publicNotificationBuilder = new 
Notification.Builder(this).setContentTitle("Notification : Public"); 

 
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) 
            publicNotificationBuilder.setVisibility(Notification.VISIBILITY_PUBLIC); 
        // *** POINT 2 *** Do not include private information in Notifications prepared for public 
display (displayed when the screen is locked). 
        publicNotificationBuilder.setContentText("Visibility Public : Omitting sensitive data."); 
        publicNotificationBuilder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher); 
        Notification publicNotification = publicNotificationBuilder.build(); 

 
        // Construct a Notification that includes private information. 
        Notification.Builder privateNotificationBuilder = new 
Notification.Builder(this).setContentTitle("Notification : Private"); 

 
        // *** POINT 3 *** Explicitly set Visibility to Private when creating Notifications. 
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) 
            privateNotificationBuilder.setVisibility(Notification.VISIBILITY_PRIVATE); 
        // *** POINT 4 *** When Visibility is set to Private, Notifications may contain private 
information. 
        privateNotificationBuilder.setContentText("Visibility Private : Including user info."); 
        privateNotificationBuilder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher); 
        // When creating a Notification with Visibility=Private, we also create and register a 
separate Notification with Visibility=Public for public display. 
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) 
            privateNotificationBuilder.setPublicVersion(publicNotification); 

 
        Notification privateNotification = privateNotificationBuilder.build(); 
        //Although not implemented in this sample code, in many cases 
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        //Notifications will use setContentIntent(PendingIntent intent) 
        //to ensure that an Intent is transmission when Notification 
        //is clicked. In this case, it is necessary to take steps--depending 
        //on the type of component being called--to ensure that the Intent 
        //in question is called by safe methods (for example, by explicitly 
        //using Intent). For information on safe methods for calling various 
        //types of component, see the following sections. 
        //4.1. Creating and using Activities 
        //4.2. Sending and receiving Broadcasts 
        //4.4. Creating and using Services 

 
        NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) 
this.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 
        notificationManager.notify(mNotificationId, privateNotification); 
    } 
} 

 

 راهنمای قوانین  

 قوانین زیر باید مورد توجه قرار گیرند. Notificationهنگام ساخت 

ها نباید حاوی اطالعات حساس باشند )اگرچه اطالعات Visibility ،Notificationصرف نظر از تنظیمات  .1

 خصوصی استثناء هستند( )ضروری(

2. Notification ها باVisibility = Public ی(نباید حاوی اطالعات خصوصی باشند )ضرور 

 Privateباید به صورت صریح  Visibilityهایی که حاوی اطالعات خصوصی هستند، Notificationبرای  .3

 قرار داده شود )ضروری( Secretیا 

 = Visibilityاضافی با  Notification، یک Visibility = Privateهایی با Notificationهنگام استفاده از  .4

Public )برای نمایش عمومی بسازید )توصیه 

ها نباید حاوی اطالعات حساس باشند )اگرچه Visibility ،Notificationصرف نظر از تنظیمات  1.2.10.4

 اطالعات خصوصی استثناء هستند( )ضروری(

برای  Settingsی توانند از پنجرههای بعدی، کاربران می( یا نسخه18سطح  API) 4.3های اندروید در ترمینال

ها داده هایی که این مجوز به آنها استفاده کنند. برنامهNotificationها برای خواندن دن مجوز به برنامهدا

ها خواهند بود. به همین دلیل، اطالعات حساس Notificationشده است، قادر به خواندن تمام اطالعات در 

 ها گنجانده شوند.Notificationنباید در 

را  Notificationای که هایی به جز برنامهعموماً توسط برنامه ها، نبایدNotificationاطالعات گنجانده شده در 

های منتخب خود به صورت خوانده شوند. با این حال، کاربران ممکن است به برخی از برنامهفرستاده است، 
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هایی که کاربر به برنامهها را بخوانند. چون فقط Notificationصریح مجوز دهند تا تمام اطالعات موجود در 

ای در مورد ها خواهند بود، هیچ مسالهNotificationها مجوز داده است قادر به خواندن اطالعات در آن

اطالعات حساسی به وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر  Notificationگنجاندن اطالعات خصوصی کاربر درون 

ای که فقط نده شود )مثل اطالعات محرمانهگنجا Notificationجز اطالعات خصوصی کاربر در یک 

 Notificationدانند(، کاربر خودش ممکن است سعی کند اطالعات گنجانده شده در دهندگان برنامه میتوسعه

ها نیز مجوز مشاهده این اطالعات را بدهد. از این رو، قرار دادن اطالعات حساسی به جز را بخواند و به برنامه

 ساز است.ر مشکلاطالعات خصوصی کارب

 یمشاهده یاعطا شده توسط کاربر برا یاجازه 1.3.10.4"برای شرایط و متدهای مشخص، بخش 

Notificationرا مشاهده نمایید. "ها 

2.2.10.4 Notification ها باVisibility = Public )نباید حاوی اطالعات خصوصی باشند )ضروری 

گنجانده  Notification، اطالعات خصوصی کاربر نباید در Visibility=Publicهای با Notification هنگام ارسال

است، اطالعات موجود در  Visibility=Publicدارای تنظیمات  Notificationشوند. هنگامی که یک 

Notification شوند. این امر به این دلیل است که چنین حتی در صورت قفل بودن صفحه نمایش داده می

Notification هایی حاوی این ریسک هستند که اطالعات خصوصی ممکن است دیده شوند و توسط یک شخص

 ثالث در مجاورت فیزیکی، مورد سرقت قرار گیرند.

VisibilityPrivateNotificationActivity.java 
// Prepare a Notification for public display (to be displayed on locked screens) that does 
not contain sensitive information 
Notification.Builder publicNotificationBuilder = new 
Notification.Builder(this).setContentTitle("Notification : Public"); 
publicNotificationBuilder.setVisibility(Notification.VISIBILITY_PUBLIC); 
// Do not include private information in Notifications for public display (to be displayed 
on locked screens) 
publicNotificationBuilder.setContentText("Visibility Public: sending notification without 
sensitive information "); 
publicNotificationBuilder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher); 

 

باید به صورت صریح  Visibilityهایی که حاوی اطالعات خصوصی هستند، Notificationبرای  3.2.10.4

Private  یاSecret )قرار داده شود )ضروری 

ها را Notificationکنند، های پس از آن استفاده مییا نسخه (21سطح  API) 5.0هایی که از اندروید ترمینال

حاوی اطالعات  Notificationدهند. از این رو، هنگامی که حتی هنگتمی که صفحه قفل باشد نمایش می

شود. این کار برای محافظت  Secretیا  Privateآن باید به صورت صریح  Visibilityخصوصی است، پرچم 
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 ی قفل است.در صفحه Notificationش اطالعات خصوصی موجود در یک در برابر ریسک نمای

الذکر است، بنابراین ریسک فوق Privateها Notificationبرای  Visibilityدر حال حاضر، مقدار پیش فرض 

تغییر کند. با این وجود، مقدار پیش  Publicآید که این مقدار به صورت صریح به فقط در صورتی به وجود می

رای وضوح اهداف هنگام اداره نمودن و نیز ب ر آینده تغییر کند. به همین دلیلممکن است د Visibility فرض

هایی که حاوی اطالعات خصوصی هستند، قرار دادن Notificationبرای ها، اطالعات در تمام زمان

Visibility=Private .به صورت صریح، الزامی است 

VisibilityPrivateNotificationActivity.java 
// Create a Notification that includes private information 
Notification.Builder priavteNotificationBuilder = new 
Notification.Builder(this).setContentTitle("Notification : Private"); 
// *** POINT *** Explicitly set Visibility=Private when creating the Notification 
priavteNotificationBuilder.setVisibility(Notification.VISIBILITY_PRIVATE); 

های مکان کاربر و سایر موارد فهرست های ارسالی به کاربر، دادهاطالعات خصوصی شامل ایمیلهایی از نمونه

 است. "یخصوص یمحر یهادهداره کردن داا 5.5"شده در بخش 

توانند کاربران میکنند، های بعد از آن استفاده می( یا نسخه18سطح  API) 4.3هایی که از اندروید در ترمینال

هایی ها استفاده کنند. برنامهNotificationها برای خواندن برای اعطای مجوز به برنامه Settingsی از پنیجره

ها خواهند بود. به Notificationشود قادر به خواندن تمام اطالعات موجود در ها داده میکه این مجوز به آن

 ها گنجانده شوند.Notificationهمین دلیل، اطالعات حساسی به جز اطالعات خصوصی کاربر نباید در 

 Visibilityاضافی با  Notification، یک Visibility = Privateهایی با Notificationهنگام استفاده از  4.2.10.4

= Public )برای نمایش عمومی بسازید )توصیه 

، مطلوب است به طور همزمان یک Visibility=Privateبا  Notificationهنگام تبادل اطالعات از طریق 

Notication  اضافی برای نمایش عمومی باVisibility=Public  ساخته شود. این کار برای محدود کردن

مربوط به نمایش عمومی با یک  Notificationی قفل است. اگر یک اطالعات نمایش داده شده روی صفحه

Notification  باVisibility=Private شود، ثبت نشود، یک پیام پیش فرض که توسط سیستم عامل مهیا می

ی امنیتی در این مورد وجود ندارد. هد شد. از این رو، هیچ مسالههنگامی که صفحه قفل است نمایش داده خوا

شود که یک ها،توصیه میبا این حال، به منظور وضوح اهداف هنگام اداره نمودن اطالعات در تمام زمان

Notification .برای نمایش عمومی به صورت صریح ساخته و ثبت شود 

VisibilityPrivateNotificationActivity.java 
// Create a Notification that contains private information 
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Notification.Builder privateNotificationBuilder = new 
Notification.Builder(this).setContentTitle("Notification : Private"); 
// *** POINT *** Explicitly set Visibility=Private when creating the Notification 
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) 

privateNotificationBuilder.setVisibility(Notification.VISIBILITY_PUBLIC); 
// *** POINT *** Notifications with Visibility=Private may include private information 
privateNotificationBuilder.setContentText("Visibility Private : Including user info."); 
privateNotificationBuilder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher); 
// When creating a Notification with Visibility=Private, simultaneously create and register 
a public-display Notification with Visibility=Public 
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) 

privateNotificationBuilder.setPublicVersion(publicNotification); 

 مباحث پیشرفته  

 هاNotificationی ی اعطا شده توسط کاربر برای مشاهدهاجازه 1.3.10.4

اطالعات  یحاو یدها نباVisibility ،Notification یماتصرف نظر از تنظ 1.2.10.4"بخش همانگونه که در 

هایی که از اندروید در ترمینال گفته شد، "(یاستثناء هستند( )ضرور یحساس باشند )اگرچه اطالعات خصوص

4.3 (API  یا نسخه18سطح )های انتخاب شده توسط کاربر کنند، برخی از برنامههای بعد از آن استفاده می

 ها را بخوانند.Notificationالعات تمام توانند اطشود، میها داده میکه مجوز از سوی کاربر به آن

 Serviceبرای دریافت این مجوز از کاربر واجد شرایط باشد، برنامه باید یک با این وجود، برای اینکه یک برنامه 

 سازی کند.را پیاده NotificationListenerServiceگرفته شده از 

 

 را پیکربندی نمود Notificationتوان کنترل خواندن ها که از آن میNotificationی دسترسی به پنجره -28-4شکل 
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 دهد.را نشان می  NotificationListenerServiceی استفاده ازیر، نحوهزکد نمونه 
AndroidManifest.xml 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.notification.notificationListenerService"> 
<application 

android:allowBackup="false" 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" > 
<service android:name=".MyNotificationListenerService" 

android:label="@string/app_name" 
android:permission="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"> 
<intent-filter> 

<action android:name= 
"android.service.notification.NotificationListenerService" /> 

</intent-filter> 
</service> 

</application> 
</manifest> 

 

MyNotificationListenerService.java 
package org.jssec.notification.notificationListenerService; 
 
import android.app.Notification; 
import android.service.notification.NotificationListenerService; 
import android.service.notification.StatusBarNotification; 
import android.util.Log; 
 
public class MyNotificationListenerService extends NotificationListenerService { 
 

@Override 
public void onNotificationPosted(StatusBarNotification sbn) { 

// Notification is posted. 
outputNotificationData(sbn, "Notification Posted : "); 

} 
 
@Override 
public void onNotificationRemoved(StatusBarNotification sbn) { 

// Notification is deleted. 
outputNotificationData(sbn, "Notification Deleted : "); 

} 
 
private void outputNotificationData(StatusBarNotification sbn, String prefix) { 

Notification notification = sbn.getNotification(); 
int notificationID = sbn.getId(); 
String packageName = sbn.getPackageName(); 
long PostTime = sbn.getPostTime(); 
 
String message = prefix + "Visibility :" + notification.visibility + " ID : " + notificationID; 
message += " Package : " + packageName + " PostTime : " + PostTime; 
 
Log.d("NotificationListen", message); 

} 
} 
 

ی برای به دست آوردن اجازه  NotificationListenerServiceهمانگونه که در باال بحث شد، با استفاده از

ها به طور Notifictionپذیر است. با این حال، چون اطالعات موجود در ها امکانNotifictionکاربر، خواندن 

 مداوم حاوی اطالعات خصوصی روی پایانه هستند، برای مدیریت چنین اطالعاتی باید مراقب بود.
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 ی استفاده از توابع امنیتینحوه فصل پنجم:
توابع  ین. اگر اوجود دارند یدندروادر  یرهمجوز و غ ،یجیتالد ءامضا ی،مانند رمزگذار یمختلف یتیتوابع امن

ایجاد  1روزنهو  کنندعمل نمید مکارآ به صورت یتیتوابع امن یرند،مورد استفاده قرار نگ یبه درست یتیامن

 .شودداده می ضیحتو یتیاز توابع امنمناسب فصل نحوه استفاده  ینادر . شود.می

 صفحات ورود رمز عبور ساخت 

 نمونه کد 

ی ورود رمز عبور، برخی از نکات را که از لحاظ امنیت مربوط به ورود رمز عبور باید در صفحه هنگام ساخت

 شوند.نظر گرفت در اینجا توصیف می

 
 1-5 شکل

 نکات:

 (.*رمز عبور ورودی باید به صورت ماسک شده نمایش داده شود )نمایش با  .1

                                                 
1 Loophole  
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 متنی ساده فراهم کنید. انتخابی برای نمایش رمز عبور به صورت .2

 به کاربر هشدار دهید که نمایش رمز عبور به صورت متنی ساده ریسک به دنبال دارد. .3

 نکات: هنگام اداره نمودن آخرین رمز عبور ورودی، به نکات زیر در کنار نکات باال توجه داشته باشید.

ی به صورت رقم ود، اعداد ثابتشی اولیه نشان داده میدر صورتی که آخرین رمز عبور ورودی در صفحه .4

 نقاط سیاه به صورت ساختگی نمایش دهید تا تعداد ارقام آخرین رمز عبور ورودی قابل حدس نباشد.

شود، آخرین فشرده می "Show password"ی شود و دکمههنگامی که رمز عبور ساختگی نمایش داده می .5

 رمزعبور جدید مهیا کنید.وضعیت را برای ورود رمز عبور ورودی را پاک کنید و 

شود، در صورتی که کاربر سعی هنگامی که آخرین رمز عبور ورودی به صورت ساختگی نمایش داده می .6

کند رمز عبور وارد نماید، آخرین رمز عبور ورودی را پاک کنید و با ورودی کاربر جدید به عوان رمز 

 عبور جدید برخورد کنید.

password_activity.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    android:orientation="vertical" 
    android:padding="10dp" > 

 
    <!-- Label for password item --> 
    <TextView 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/password" /> 

 
    <!-- Label for password item --> 
    <!-- *** POINT 1 *** The input password must be masked (Display with black dot) --> 
    <EditText 
        android:id="@+id/password_edit" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:hint="@string/hint_password" 
        android:inputType="textPassword" /> 

 
    <!-- *** POINT 2 *** Provide the option to display the password in a plain text --> 
    <CheckBox 
        android:id="@+id/password_display_check" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/display_password" /> 

 
    <!-- *** POINT 3 *** Alert a user that displaying password in a plain text has a risk. --> 
    <TextView 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/alert_password" /> 
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    <!-- Cancel/OK button --> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginTop="50dp" 
        android:gravity="center" 
        android:orientation="horizontal" > 

 
        <Button 
            android:layout_width="0dp" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="1" 
            android:onClick="onClickCancelButton" 
            android:text="@android:string/cancel" /> 

 
        <Button 
            android:layout_width="0dp" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="1" 
            android:onClick="onClickOkButton" 
            android:text="@android:string/ok" /> 
    </LinearLayout> 
</LinearLayout> 

 شود. تنظیمقرار دارند، باید بسته به اهداف  PasswordActivity.javaسازی سه روش که در انتهای پیاده

• private String getPreviousPassword() 

• private void onClickCancelButton(View view) 

• private void onClickOkButton(View view) 
PasswordActivity.java 
package org.jssec.android.password.passwordinputui; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.text.Editable; 
import android.text.InputType; 
import android.text.TextWatcher; 
import android.view.View; 
import android.view.WindowManager; 
import android.widget.CheckBox; 
import android.widget.CompoundButton; 
import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 

 
public class PasswordActivity extends Activity { 

 
    // Key to save the state 
    private static final String KEY_DUMMY_PASSWORD = "KEY_DUMMY_PASSWORD"; 

 
    // View inside Activity 
    private EditText mPasswordEdit; 
    private CheckBox mPasswordDisplayCheck; 

 
    // Flag to show whether password is dummy display or not 
    private boolean mIsDummyPassword; 
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    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.password_activity); 
        // Set Disabling Screen Capture 
        getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE); 

 
        // Get View 
        mPasswordEdit = (EditText) findViewById(R.id.password_edit); 
        mPasswordDisplayCheck = (CheckBox) findViewById(R.id.password_display_check); 

 
        // Whether last Input password exist or not. 
        if (getPreviousPassword() != null) { 
            // *** POINT 4 *** In the case there is the last input password in an initial display, 
         // display the fixed digit numbers of black dot as dummy in order not that the 
digits number of last password is guessed. 

 
            // Display should be dummy password. 
            mPasswordEdit.setText("**********"); 
            // To clear the dummy password when inputting password, set text change listener. 
            mPasswordEdit.addTextChangedListener(new PasswordEditTextWatcher()); 
            // Set dummy password flag 
            mIsDummyPassword = true; 
        } 
 
        // Set a listner to change check state of password display option. 
        mPasswordDisplayCheck 
                .setOnCheckedChangeListener(new OnPasswordDisplayCheckedChangeListener()); 
    } 
 
    @Override 
    public void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 
        super.onSaveInstanceState(outState); 

 
        // Unnecessary when specifying not to regenerate Activity by the change in screen aspect 
ratio. 
        // Save Activity state 
        outState.putBoolean(KEY_DUMMY_PASSWORD, mIsDummyPassword); 
    } 
 
    @Override 
    public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 

 
        // Unnecessary when specifying not to regenerate Activity by the change in screen aspect 
ratio. 
        // Restore Activity state 
        mIsDummyPassword = savedInstanceState.getBoolean(KEY_DUMMY_PASSWORD); 
    } 
 
    /** 
     * Process in case password is input 
     */ 
    private class PasswordEditTextWatcher implements TextWatcher { 

 
        public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, 
                int after) { 
            // Not used 
        } 
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        public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, 
                int count) { 
            // *** POINT 6 *** When last Input password is displayed as dummy, in the case an user 
tries to input password, 
         // Clear the last Input password, and treat new user input as new password. 
            if (mIsDummyPassword) { 
                // Set dummy password flag 
                mIsDummyPassword = false; 
                // Trim space 
                CharSequence work = s.subSequence(start, start + count); 
                mPasswordEdit.setText(work); 
                // Cursor position goes back the beginning, so bring it at the end. 
                mPasswordEdit.setSelection(work.length()); 
            } 
        } 
 
        public void afterTextChanged(Editable s) { 
            // Not used 
        } 
 
    } 
 
    /** 
     * Process when check of password display option is changed. 
     */ 
    private class OnPasswordDisplayCheckedChangeListener implements 
            OnCheckedChangeListener { 

 
        public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 
                boolean isChecked) { 
            // *** POINT 5 ***  When the dummy password is displayed and the "Show password" button 
is pressed, 
         // clear the last input password and provide the state for new password input. 
            if (mIsDummyPassword && isChecked) { 
                // Set dummy password flag 
                mIsDummyPassword = false; 
                // Set password empty 
                mPasswordEdit.setText(null); 
            } 
 
            // Cursor position goes back the beginning, so memorize the current cursor position. 
            int pos = mPasswordEdit.getSelectionStart(); 

 
            // *** POINT 2 *** Provide the option to display the password in a plain text 
            // Create InputType 
            int type = InputType.TYPE_CLASS_TEXT; 
            if (isChecked) { 
                // Plain display when check is ON. 
                type |= InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD; 
            } else { 
                // Masked display when check is OFF. 
                type |= InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD; 
            } 
 
            // Set InputType to password EditText 
            mPasswordEdit.setInputType(type); 

 
            // Set cursor position 
            mPasswordEdit.setSelection(pos); 
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        } 
 
    } 
 
    // Implement the following method depends on application  

 
    /** 
     * Get the last Input password 
     * 
     * @return Last Input password 
     */ 
    private String getPreviousPassword() { 
        // When need to restore the saved password, return password character string 
        // For the case password is not saved, return null 
        return "hirake5ma"; 
    } 
 
    /** 
     * Process when cancel button is clicked  
     * 
     * @param view 
     */ 
    public void onClickCancelButton(View view) { 
        // Close Activity 
        finish(); 
    } 
 
    /** 
     * Process when OK button is clicked 
     * 
     * @param view 
     */ 
    public void onClickOkButton(View view) { 
        // Execute necessary processes like saving password or using for authentication 
        String password = null; 

 
        if (mIsDummyPassword) { 
            // When dummy password is displayed till the final moment, grant last iInput password 
as fixed password. 
            password = getPreviousPassword(); 
        } else { 
            // In case of not dummy password display, grant the user input password as fixed 
password. 
            password = mPasswordEdit.getText().toString(); 
        } 
 
        // Display password by Toast 
        Toast.makeText(this, "password is \"" + password + "\"", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 
        // Close Activity 
        finish(); 
    } 
} 

 قوانینراهنمای  

 ی ورود رمز عبور از قوانین زیر پیروی کنید.هنگام ساخت صفحه
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 (ی)ضرور یدماسک کردن صفحه در صورت ورود رمز عبور را فراهم کن یژگیو .1

 (ی)ضرور یدرمز عبور به صورت متن ساده را فراهم کن یشانتخاب نما .2

 (اجرا شد، رمز عبور را ماسک کنید )ضروری Activityهنگامی که  .3

 (یداده شود )ضرور یشنما یدبا یرمز عبور ساختگ ی،رمز عبور ورود ینآخر یشهنگام نما  .4

 )ضروری( را فراهم کنید ویژگی ماسک کردن صفحه در صورت ورود رمز عبور 1.2.1.5

گیرد و ریسک اینکه رمز های شلوغ مانند قطار یا اتوبوس مورد استفاده قرار میگوشی هوشمند اغلب در مکان

زیر چشمی دیده شود وجود دارد. بنابراین ماسک کردن نمایش رمز عبور به عنوان یک عبور توسط کسی 

 ی برنامه کاری ضروری است.مشخصه

مشخص کردن آن به صورت ایستا در  به صورت رمز عبور وجود دارد: EditTextدو روش برای نمایش 

layout XML برنامه. اولین روش با تعیین ، یا مشخص کردن آن به صورت پویا با تعویض صفحه از یک

"textPassword"  برای صفتandroid:inputType  یا با استفاده از صفتandroid:password شود.انجام می 

برای افزودن  EditTextاز کالس  ()setInputTypeروش دوم با استفاده از 

InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD آید.به نوع ورودی خودش به دست می 

 ها در زیر آورده شده است.نمونه کد هر یک از آن

password_activity.xml 
<!—Password input item --> 
<!—Set true for the android:password attribute --> 
<EditText 

android:id="@+id/password_edit" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:hint="@string/hint_password" 
android:password="true" /> 

 

PasswordActivity.java 
// Set password display type 
// Set TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD for InputType. 
EditText passwordEdit = (EditText) findViewById(R.id.password_edit); 
int type = InputType.TYPE_CLASS_TEXT 

| InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD; 
passwordEdit.setInputType(type); 

 را فراهم کنید )ضروری( انتخاب نمایش رمز عبور به صورت متن ساده 2.2.1.5

شود، بنابراین در مقایسه با ورودی صفحه انجام میورودی رمز عبور در گوشی هوشمند با پنل ورودی لمسی 

دردسر ورود رمز عبور، د. به دلیل رخ ده یبه راحت تواندمی یوروداشتباه در ی شخصی، کلید در یک رایانه
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 1به خاطر وجود سیاست چونکاربر ممکن است از رمز عبور ساده استفاده کند که خطرناک است. عالوه بر این، 

شود، الزم است تا حد ممکن از اشتباه در یک اکانت به دلیل چندین بار شکست در ورودی رمز عبور قفل می

حلی برای این مشکالت، با فراهم کردن امکان انتخاب نمایش رمز عبور به به عنوان راهاجتناب شود.  یورود

 تواند از رمز عبور ایمن استفاده نماید.صورت متنی ساده، کاربر می

شود. بنابراین هنگام استفاده از  2با این وجود، هنگام نمایش رمز عبور به صورت متنی ساده، ممکن است شنود

عالوه بر این، در حالتی که امکان  هشدار داده شود. سر برای شنود از پشت این امکان، ضروری است به کاربر

تم نمایش به صورت متنی ساده را به سازی شود، الزم است سیسانتخاب نمایش به صورت متنی ساده پیاده

 صورت خودکار لغو کند، مثل تنظیم زمان نمایش به صورت ساده.

 

 2-5کل ش

، نمایش به صورت ماسک شده و نمایش به صورت متنی ساده EditTextمربوط به  InputTypeبا تعیین 

 توانند با هم تعویض شوند.می

PasswordActivity.java 
/** 

                                                 
1 Policy 
2 Sniff 
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     * Process when check of password display option is changed. 
     */ 
    private class OnPasswordDisplayCheckedChangeListener implements 
            OnCheckedChangeListener { 

 
        public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 
                boolean isChecked) { 
            // *** POINT 5 ***  When the dummy password is displayed and the "Show password" button 
is pressed, 
         // clear the last input password and provide the state for new password input. 
            if (mIsDummyPassword && isChecked) { 
                // Set dummy password flag 
                mIsDummyPassword = false; 
                // Set password empty 
                mPasswordEdit.setText(null); 
            } 
 
            // Cursor position goes back the beginning, so memorize the current cursor position. 
            int pos = mPasswordEdit.getSelectionStart(); 

 
            // *** POINT 2 *** Provide the option to display the password in a plain text 
            // Create InputType 
            int type = InputType.TYPE_CLASS_TEXT; 
            if (isChecked) { 
                // Plain display when check is ON. 
                type |= InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD; 
            } else { 
                // Masked display when check is OFF. 
                type |= InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD; 
            } 
 
            // Set InputType to password EditText 
            mPasswordEdit.setInputType(type); 

 
            // Set cursor position 
            mPasswordEdit.setSelection(pos); 
        } 
 
    } 

 اجرا شد، رمز عبور را ماسک کنید )ضروری(  Activity که هنگامی 3.2.1.5

باید  Activityانتخاب نمایش هنگام اجرای  پیش فرضبه منظور جلوگیری از نگاه دزدکی به رمز عبور، مقدار 

OFF  تر انتخاب شود.باید همواره در حالت امن پیش فرضباشد. اساساً مقدار 

 یش آخرین رمز عبور ورودی، رمز عبور ساختگی باید نمایش داده شود )ضروری(هنگام نما  4.2.1.5

ای به رمز عبور وجود برای اینکه به شخص ثالث داده نشود یا اشارههنگام تعیین آخرین رمز عبور ورودی، 

و غیره( نمایش داده شود.  *نداشته باشد، باید به صورت ساختگی با اعداد رقمی ثابت از کاراکترهای ماسک )

فشرده شود، رمز عبور  "Show password"عالوه بر این، هنگامی وجود این رمز عبور ساختگی، در صورتی که 

تواند به کاهش امکان شنود آخرین رمز عبور این امر می رود.پاک شده و به حالت نمایش متنی ساده می
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ر داده شود )مانند زمانی که به سرقت رفته است(. ورودی کمک کند، حتی اگر دستگاه به یک شخص دیگ

الزم به ذکر است که در صورت نمایش رمز عبور ساختگی و هنگامی که کاربر بخواهد رمز عبور وارد کند، 

 رمز عبور ساختگی باید لغو شود و به وضعیت ورودی نرمال برگردد.

 ش دهید.هنگام نمایش آخرین رمز عبور ورودی، رمز عبور ساختگی را نمای

PasswordActivity.java 
@Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.password_activity); 
        // Set Disabling Screen Capture 
        getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE); 

 
        // Get View 
        mPasswordEdit = (EditText) findViewById(R.id.password_edit); 
        mPasswordDisplayCheck = (CheckBox) findViewById(R.id.password_display_check); 

 
        // Whether last Input password exist or not. 
        if (getPreviousPassword() != null) { 
            // *** POINT 4 *** In the case there is the last input password in an initial display, 
         // display the fixed digit numbers of black dot as dummy in order not that the 
digits number of last password is guessed. 

 
            // Display should be dummy password. 
            mPasswordEdit.setText("**********"); 
            // To clear the dummy password when inputting password, set text change listener. 
            mPasswordEdit.addTextChangedListener(new PasswordEditTextWatcher()); 
            // Set dummy password flag 
            mIsDummyPassword = true; 
        } 
        [...] 
    } 
    /** 
     * Get the last Input password 
     * 
     * @return Last Input password 
     */ 
    private String getPreviousPassword() { 
        // When need to restore the saved password, return password character string 
        // For the case password is not saved, return null 
        return "hirake5ma"; 
    } 

است، محتوای نمایش داده شده را پاک  ONدر صورت نمایش رمز عبور ساختگی، زمانی که نمایش رمز عبور 

 کنید.
PasswordActivity.java 
     /** 
     * Process when check of password display option is changed. 
     */ 
    private class OnPasswordDisplayCheckedChangeListener implements 
            OnCheckedChangeListener { 

 
        public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 
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                boolean isChecked) { 
            // *** POINT 5 ***  When the dummy password is displayed and the "Show password" button 
is pressed, 
         // clear the last input password and provide the state for new password input. 
            if (mIsDummyPassword && isChecked) { 
                // Set dummy password flag 
                mIsDummyPassword = false; 
                // Set password empty 
                mPasswordEdit.setText(null); 
            } 
            [...] 
        } 
    } 

کند رمز عبور وارد کند، نمایش رمزعبور تالش میدر صورت نمایش رمز عبور ساختگی، زمانی که کاربر 

 ساختگی را پاک کنید.
PasswordActivity.java 
    // Key to save the state 
    private static final String KEY_DUMMY_PASSWORD = "KEY_DUMMY_PASSWORD"; 
 
    [...] 
 
    // Flag to show whether password is dummy display or not 
    private boolean mIsDummyPassword; 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 
    [...] 
 
        // Whether last Input password exist or not. 
        if (getPreviousPassword() != null) { 
            // *** POINT 4 *** In the case there is the last input password in an initial display, 
         // display the fixed digit numbers of black dot as dummy in order not that the 
digits number of last password is guessed. 

 
            // Display should be dummy password. 
            mPasswordEdit.setText("**********"); 
            // To clear the dummy password when inputting password, set text change listener. 
            mPasswordEdit.addTextChangedListener(new PasswordEditTextWatcher()); 
            // Set dummy password flag 
            mIsDummyPassword = true; 
        } 
 
    [...] 
 
    @Override 
    public void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 
        super.onSaveInstanceState(outState); 

 
        // Unnecessary when specifying not to regenerate Activity by the change in screen aspect 
ratio. 
        // Save Activity state 
        outState.putBoolean(KEY_DUMMY_PASSWORD, mIsDummyPassword); 
    } 
@Override 
    public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); 

 
        // Unnecessary when specifying not to regenerate Activity by the change in screen aspect 
ratio. 
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        // Restore Activity state 
        mIsDummyPassword = savedInstanceState.getBoolean(KEY_DUMMY_PASSWORD); 
    } 
     /** 
     * Process in case password is input 
     */ 
    private class PasswordEditTextWatcher implements TextWatcher { 

 
        public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, 
                int after) { 
            // Not used 
        } 
        public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, 
                int count) { 
            // *** POINT 6 *** When last Input password is displayed as dummy, in the case an user 
tries to input password, 
         // Clear the last Input password, and treat new user input as new password. 
            if (mIsDummyPassword) { 
                // Set dummy password flag 
                mIsDummyPassword = false; 
                // Trim space 
                CharSequence work = s.subSequence(start, start + count); 
                mPasswordEdit.setText(work); 
                // Cursor position goes back the beginning, so bring it at the end. 
                mPasswordEdit.setSelection(work.length()); 
            } 
        } 
 
        public void afterTextChanged(Editable s) { 
            // Not used 
        } 
 
    } 

 مباحث پیشرفته 

 Loginفرآیند  1.3.1.5

 Loginدر فرآیند کاتی که باید است. در اینجا ن loginمثالی گویا از اینکه رمز عبور کجا مورد نیاز است، فرآیند 

 اند.ها توجه نمود، آورده شدهبه آن

 loginپیام خطا هنگام شکست در 

، login)اکانت( و رمز عبور هستند. هنگام شکست در  IDدو اطالعات باید وارد شوند که ، loginدر فرآیند 

وجود دارد اما رمز  IDوجود ندارد. حالت دیگر این است که  IDدو حالت وجود دارد. حالت اول این است که 

نمایش داده شوند،  loginعبور نادرست است. اگر هر یک از این دو تشخیص داده شوند و در پیام شکست در 

خاص وجود دارد یا خیر. برای متوقف کردن چنین حدسیاتی، این  IDتواند حدس بزند که آیا یک مهاجم می

 مشخص شوند و این پیام باید مانند زیر نمایش داده شود. loginدر پیام شکست در دو مورد نباید 

Message example: Login ID or password is incorrect. 
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 خودکار loginتابع 

رمز عبور در دفعات بعدی /IDبه صورت خودکار با حذف ورود  loginخودکار، تابعی برای انجام  loginتابع 

تواند ورود پیچیده را حذف کند. بنابراین خودکار می loginتابع  آمیز است.موفقیت loginپس از یک فرآیند 

ی یابد، اما از سوی دیگر زمانی که گوشی هوشمند مورد سرقت قرار گیرد، ریسک استفادهراحتی افزایش می

 آید.مخرب از آن توسط یک شخص ثالث به وجود می

توسط شخص ثالث مخرب تا حدی قابل قبول است یا در مواقعی که های به وجود آمده فقط زمانی که آسیب

ی به عنوان نمونه، برای برنامه خودکار استفاده نمود. loginتوان از تابع قابل انجام باشند، می امنیتی تمهیدات

ی تواند منجر به زیان مالبانکداری آنالین، هنگامی که دستگاه توسط یک شخص ثالث به کار گرفته شود، می

برخی از اقدامات خودکار ضروری هستند.  loginشود. بنابراین، در این حالت تمهیدات امنیتی در کنار تابع 

درخواست ورود مجدد رمز عبور درست پیش از خاذ نمود، مانند توان اتمتقابل احتمالی را در این زمینه می

خودکار،  الزم است با در نظر داشتن راحتی  login. هنگام استفاده از انجام فرآیند مالی مانند فرآیند پرداخت

 ها در کنار اقدامات متقابل مفروض، به دقت بررسی انجام شود.و ریسک

 تغییر رمز عبور 2.3.1.5

 تنظیم شده است، موارد ورودی زیر باید روی صفحه فراهم شوند.هنگام تغییر رمز عبوری که یک بار 

 رمز عبور کنونی •

 رمز عبور جدید •

 ید(رمز عبور جدید )تائ •

خودکار معرفی شد، احتماالتی وجود داشت که شخص ثالث بتواند از برنامه استفاده کند.  loginزمانی که تابع 

ی رمز عبور، ورود رمز عبور کنونی ضروری است. عالوه بر در آن حالت، به منظور دوری از تغییر غیر منتظره

دلیل ورود اشتباه رمز عبور، دو بار  دهی بهاین، برای کاهش ریسک رفتن به وضعیت غیر قابل سرویس

 درخواست رمز عبور جدید الزامی است.
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 "Make passwords visible"توجه به تنظیمات  3.3.1.5

شود. برای اندروید نامیده می "Make passwords visible"اندروید وجود دارد که  settingتنظیماتی در منوی 

 شود.به صورت زیر نشان داده می 4.4

Setting > Security > Make passwords visible 

 
 3-5 شکل

، آخرین کاراکتر ورودی به صورت متنی ساده نمایش ONبه  "Make passwords visible"هنگام تنظیم مقدار 

ثانیه(، یا پس از ورود کاراکتر بعدی، کاراکترهایی که  2شود. پس از گذشت زمانی مشخص )حدود داده می

کردن آن، درست پس از ورود  OFFشوند. هنگام به صورت متنی ساده نمایش داده شده بودند، ماسک می

هایی که از تابع نمایش رمز عبور گذارد و بر تمام برنامهکل سیستم اثر می شود. این تنظیمات برماسک می

EditText شود.کنند، اعمال میاستفاده می 
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 4-5 شکل

 Screen Shotغیرفعال کردن  4.3.1.5

توانند به صورت واضح روی صفحه نمایش داده شوند. در چنین در صفحات ورود رمز عبور، رمزهای عبور می

فعال  پیش فرضدر صورتی که تابع به صورت سیدگی به اطالعات شخصی هستند، که مسئول ر صفحاتی

ی خارجی نشت ذخیره شده روی حافظه screenshotهای رمزهای عبور ممکن است از طریق فایلمانده باشد، 

د. برای صفحاتی مانند صفحات ورود رمز عبور غیر فعال شو screenshotشود از این رو، توصیه می پیدا کنند.

 تواند غیرفعال شود.با افزودن کد زیر می screenshotتابع 

PasswordActivity.java 
@Override 
public void onCreate(Bundle saveInstanceState) { 
[...] 

Window window = getWindow(); 
window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE); 
setContentView(R.layout.passwordInputScreen); 

[...] 
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 سطح مجوز و محافظت 

 signatureOrSystemو  3امضاء، 2خطرناک، 1نرمال چهار گونه سطح محافظت درون مجوز وجود دارد و شامل

یا مجوز  خطرناک، مجوز امضاء، مجوز نرمالهستند. بسته به سطح محافظت، مجوز به یکی از موارد مجوز 

signatureOrSystem شود.هایی استفاده میهای بعد از چنین نامشود. در بخشاطالق می 

 نمونه کد 

 های سیستمی مربوط به سیستم عامل اندرویدمجوزچگونگی استفاده از  1.1.2.5

های کاربر مانند مخاطبان و یک دارد که از دارایی "مجوز"یک ساز و کار امنیتی به نام  سیستم عامل اندروید

کند. هنگامی که یک برنامه به دنبال دسترسی به چنین اطالعات ئر برابر یک بدافزار محافظت می GPSویژگی 

برای دسترسی به  شوند، الزم است برنامههایی است که تحت سیستم عامل اندروید محافظت میو/یا ویژگی

که مجوزی را اعالن کرده  شودنصب می ها، به صورت صریح یک مجوز اعالن کند. زمانی که یک برنامهآن

 شود.ی تائید زیر ظاهر میبه رضایت کاربر برای استفاده نیاز دارد، صفحهاست که 

                                                 
1 Normal 

2 Dangerous 

3 Signature  
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 5-5 شکل

چه نوعی از  شود که یک برنامه سعی در دسترسی بهمی قادر به دانستن اینکاربر ی تائید، صفحهاز این 

ها و/یا اطالعاتی ها و/یا اطالعات دارد. اگر رفتار یک برنامه این است که سعی در دسترسی به ویژگیویژگی

رو، چون برنامه  یناز اآن برنامه بدافزار است.  ه وضوح غیرضروری هستند، آنگاه به احتمال زیاددارد که ب

 به حداقل برسد. یدبدافزار باشد، اعالن مجوز استفاده با یک یستشما قرار ن

 نکات:

 اعالن کنید. uses-permissionیک مجوز مورد استفاده در برنامه را با  .1

 اعالن نکنید. uses-permissionهیچ مجوز غیرضروری را با  .2

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.permission.usespermission" > 
<!-- *** POINT 1 *** Declare a permission used in an application with uses-permission --> 
<!-- Permission to access Internet --> 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 
<!-- *** POINT 2 *** Do not declare any unnecessary permissions with uses-permission --> 
<!-- If declaring to use Permission that is unnecessary for application behaviors, it gives 
users a sense of distrust. --> 
<application 

android:allowBackup="false" 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
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android:label="@string/app_name" > 
<activity 

android:name=".MainActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:exported="true" > 
<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 
</activity> 

</application> 
</manifest> 

 داخلی  یتعریف شدهامضاء  مجوزهای داخلی با بین برنامه ی برقراری ارتباطنحوه 2.1.2.5

سیستم تعریف شده توسط سیستم عامل اندروید، یک برنامه قادر به تعریف کردن مجوزهای در کنار مجوزهای 

توانید تر مجوز امضاء داخلی(، میخود نیز هست. در صورت استفاده از مجوزهای داخلی )و به عبارت دقیق

بر  1ودن تابع ترکیبیبا ارائه نم های داخلی مجاز باشد.ساز و کاری بسازید که در آن فقط ارتباطات بین برنامه

تر شده و کسب و کار شما با فروش بالها جی داخلی، برنامهای بین چندین برنامهبرنامه بینمبنایارتباطات 

 تعریف ءمورد استفاده از مجوز امضا ینا تر شود.تواند پر رونق، میای()یا مجموعه ریها به صورت سِآن

 است. ی داخلیشده

-In-house"ی نمونه برنامه "In-house-defined Signature Permission (UserApp)"ی نمونه برنامه

defined Signature Permission (ProtectedApp)"  را باContext.startActivity() کند. هر دو برنامه اجرا می

هیچ  UserAppد، دهنده مشابهی دارند. اگر کلیدهای امضاء متفاوت باشننیاز به امضاء شدن با کلید توسعه

Intent  بهProtectedApp فرستد و نمیProtectedApp  هیچIntent  دریافتی ازUserApp کند. را پردازش نمی

این کار جلوی دور زدن مجوز امضاء شما توسط بدافزارها را، با استفاده از مبحث مربوط به عالوه بر این، 

 گیرد.ت(، میترتیب نصب )که در بخش مباحث پیشرفته آورده شده اس

 
 6-5 شکل

                                                 
1 Composite function 
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 Application Providing Componentنکات: 

 تعریف کنید. "protectionLevel="signatureیک مجوز با  .1

 ، مجوز را با صفت مجوز آن اعمال کنید.Componentبرای یک  .2

 تعریف کنید. Intent-filterاست، نباید  Activityیک  Componentاگر  .3

 مجوز امضاء توسط خودش روی کد برنامه تعریف شده باشد. در زمان اجرا، وارسی کنید که .4

 Componentهای استفاده کننده از ای که برنامهدهنده، آن را با همان کلید توسعهAPKهنگام صدور یک  .5

 کنند، امضاء نمایید.استفاده می

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.permission.protectedapp" > 
<!-- *** POINT 1 *** Define a permission with protectionLevel="signature" --> 
<permission 

android:name="org.jssec.android.permission.protectedapp.MY_PERMISSION" 
android:protectionLevel="signature" /> 

<application 
android:allowBackup="false" 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" > 
<!--***POINT 2***For a component, enforce the permission with its permission attribute --> 
<activity 

android:name=".ProtectedActivity" 
android:exported="true" 
android:label="@string/app_name" 
android:permission="org.jssec.android.permission.protectedapp.MY_PERMISSION" > 
<!--***POINT 3s***If the component is an activity, you must define no intent-filter --> 

</activity> 
</application> 

</manifest> 

 

ProtectedActivity.java 
package org.jssec.android.permission.protectedapp; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.TextView; 
public class ProtectedActivity extends Activity { 

// In-house Signature Permission 
private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.permission.protectedapp.MY_PERMISSION 
"; 
// Hash value of in-house certificate 
private static String sMyCertHash = null; 
private static String myCertHash(Context context) { 

if (sMyCertHash == null) { 
if (Utils.isDebuggable(context)) { 

// Certificate hash value of "androiddebugkey" of debug.keystore 
sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 F77C8255"; 

} else { 
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// Certificate hash value of "my company key" of keystore 
sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 42E142CA"; 
} 

} 
return sMyCertHash; 

} 
private TextView mMessageView; 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
mMessageView = (TextView) findViewById(R.id.messageView); 
// *** POINT 4 *** At run time, verify if the signature permission is defined by itself on 
the program code 
if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 

mMessageView.setText("In-house defined signature permission is not defined by in-house 
application."); 

return; 
} 
// *** POINT 4 *** Continue processing only when the certificate matches 
mMessageView.setText("In-house-defined signature permission is defined by in-house application, 
was confirmed."); 
} 

} 

 

SigPerm.java 
package org.jssec.android.shared; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.PermissionInfo; 
public class SigPerm { 

public static boolean test(Context ctx, String sigPermName, String correctHash) { 
if (correctHash == null) return false; 
correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
return correctHash.equals(hash(ctx, sigPermName)); 

} 
public static String hash(Context ctx, String sigPermName) { 

if (sigPermName == null) return null; 
try { 

// Get the package name of the application which declares a permission named sigPermName. 
PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
PermissionInfo pi; 
pi = pm.getPermissionInfo(sigPermName, PackageManager.GET_META_DATA); 
String pkgname = pi.packageName; 
// Fail if the permission named sigPermName is not a Signature Permission 
if (pi.protectionLevel != PermissionInfo.PROTECTION_SIGNATURE) return null; 
// Return the certificate hash value of the application which declares a permission named 
sigPermName. 
return PkgCert.hash(ctx, pkgname); 

} catch (NameNotFoundException e) { 
return null; 

} 
} 

} 

 

PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import android.content.Context; 
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import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
public class PkgCert { 

public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
if (correctHash == null) return false; 
correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 

} 
public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 

if (pkgname == null) return null; 
try { 

PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple signatures. 
Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
byte[] cert = sig.toByteArray(); 
byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
return byte2hex(sha256); 

} catch (NameNotFoundException e) { 
return null; 

} 
} 
private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 

try { 
return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 

} catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
return null; 

} 
} 
private static String byte2hex(byte[] data) { 

if (data == null) return null; 
final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
for (final byte b : data) { 

hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
} 
return hexadecimal.toString(); 

} 
} 

استفاده کننده  یهاکه برنامه یادهندهتوسعه ید، آن را با همان کلAPK یکهنگام صدور ***  5*** نکته 

 .ییدامضاء نما کنند،یاستفاده م Componentاز 
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 5-7 شکل

 Application Using Componentنکات: 

 کند، نباید تعریف شود.همان مجوز امضاء که برنامه استفاده می .6

 اعالن کنید. permission-uses 1مجوز داخلی را با برچسب .7

کند، را روی کد برنامه فراهم می Componetnای که وارسی کنید که مجوز امضاء داخلی توسط برنامه .8

 تعریف شده باشد.

 ی داخلی باشد.ی مقصد یک برنامهکه برنامهوارسی کنید  .9

 صریح استفاده کنید. Intentاست، از یک  Activityمقصد یک  Componentهنگامی که  .10

کند، ی مقصد از آن استفاده میای که برنامهدهنده، آن را با همان کلید توسعهAPKهنگام صدور یک  .11

 امضاء نمایید.

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.permission.userapp" > 
<!-- *** POINT 6 *** The same signature permission that the application uses must not be defined 
--> 
<!-- *** POINT 7 *** Declare the in-house permission with uses-permission tag --> 
<uses-permission 
android:name="org.jssec.android.permission.protectedapp.MY_PERMISSION" /> 
<application 

android:allowBackup="false" 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" > 
<activity 

android:name=".UserActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:exported="true" > 

                                                 
1 Tag 
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<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 
</activity> 

</application> 
</manifest> 

 
UserActivity.java 
package org.jssec.android.permission.userapp; 
 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.SigPerm; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Toast; 
 
public class UserActivity extends Activity { 

// Requested (Destination) application's Activity information 
private static final String TARGET_PACKAGE = "org.jssec.android.permission.protectedapp"; 
private static final String TARGET_ACTIVITY = 
"org.jssec.android.permission.protectedapp.ProtectedActivity"; 
// In-house Signature Permission 
private static final String MY_PERMISSION = 
"org.jssec.android.permission.protectedapp.MY_PERMISSION"; 
// Hash value of in-house certificate 
private static String sMyCertHash = null; 
private static String myCertHash(Context context) { 

if (sMyCertHash == null) { 
if (Utils.isDebuggable(context)) { 

// Certificate hash value of "androiddebugkey" of debug.keystore. 
sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 

} else { 
// Certificate hash value of "my company key" of keystore. 
sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 

} 
} 
return sMyCertHash; 

} 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 

} 
public void onSendButtonClicked(View view) { 

// *** POINT 8 *** Verify if the in-house signature permission is defined by the application 
that provides the component on the program code. 
if (!SigPerm.test(this, MY_PERMISSION, myCertHash(this))) { 

Toast.makeText(this, "In-house-defined signature permission is not defined by In house 
appli 
cation.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
return; 

} 
// *** POINT 9 *** Verify if the destination application is an in-house application. 
if (!PkgCert.test(this, TARGET_PACKAGE, myCertHash(this))) { 

Toast.makeText(this, "Requested (Destination) application is not in-house application.", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
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return; 
} 
// *** POINT 10 *** Use an explicit intent when the destination component is an activity. 
try { 

Intent intent = new Intent(); 
intent.setClassName(TARGET_PACKAGE, TARGET_ACTIVITY); 
startActivity(intent); 

} catch(Exception e) { 
Toast.makeText(this, 

String.format("Exception occurs:%s", e.getMessage()), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 

} 
} 

} 
 

 
PkgCertWhitelists.java 
package org.jssec.android.shared; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import android.content.Context; 
 
public class PkgCertWhitelists { 

private Map<String, String> mWhitelists = new HashMap<String, String>(); 
public boolean add(String pkgname, String sha256) { 

if (pkgname == null) return false; 
if (sha256 == null) return false; 
sha256 = sha256.replaceAll(" ", ""); 
if (sha256.length() != 64) return false; // SHA-256 -> 32 bytes -> 64 chars 
sha256 = sha256.toUpperCase(); 
if (sha256.replaceAll("[0-9A-F]+", "").length() != 0) return false; // found non hex char 
mWhitelists.put(pkgname, sha256); 
return true; 

} 
public boolean test(Context ctx, String pkgname) { 

// Get the correct hash value which corresponds to pkgname. 
String correctHash = mWhitelists.get(pkgname); 
// Compare the actual hash value of pkgname with the correct hash value. 
return PkgCert.test(ctx, pkgname, correctHash); 

} 
} 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 
public class PkgCert { 

public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
if (correctHash == null) return false; 
correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 

} 
public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 

if (pkgname == null) return null; 
try { 

PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, PackageManager.GET_SIGNATURES); 
if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle multiple signatures. 
Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
byte[] cert = sig.toByteArray(); 
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byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
return byte2hex(sha256); 

} catch (NameNotFoundException e) { 
return null; 

} 
} 
private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 

try { 
return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 

} catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
return null; 

} 
} 
private static String byte2hex(byte[] data) { 

if (data == null) return null; 
final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
for (final byte b : data) { 

hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
} 
return hexadecimal.toString(); 

} 
} 

 ید، آن را با همان کل[Generate Signed APK] <- [Build]با  APK یک تولیدهنگام ***  11*** نکته 

 .ییدامضاء نما کند،یمقصد از آن استفاده م یکه برنامه یادهندهتوسعه

 
 8-5 شکل

 گواهی یک برنامه Hash Valueچگونگی وارسی  3.1.2.5

 مستند آورده ینبرنامه که در نقاط مختلف در ا یک یگواه Hash Valueوارسی  یدر مورد چگونگ یحیما توض

گواهی کلید  SHA256 Hash Value"به معنی  Hash Valueبه بیان دقیق،  کرد. یمشده است، ارائه خواه

 است. "APKدهنده مورد استفاده برای امضاء عمومی برای کلید توسعه

 Keytoolچگونگی وارسی با 
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اثر انگشت )که به آن  Hash Valueتواند است، می JDKهمراه با که  Keytoolای به نام با استفاده از برنامه

دهنده را به دست آورید. به خاطر تفاوت یک گواهی کلید عمومی برای کلید توسعه (شودگواهی نیز گفته می

وجود دارد. با این وجود، با در نظر   SHA256و  MD5 ،SHA1های مختلفی مانند ، روشHashدر الگوریتم 

ه، کند. متاسفانرا توصیه می  SHA256گرفتن قدرت امنیتی طول بیت رمزنگاری، این مستند استفاده از 

Keytool  همراه باJDK6  که درAndroid SDK شود، از استفاده میSHA256  ی برای محاسبهHash Value ها

 ضروری است. JDK7همراه با  Keytoolکند. از این رو، استفاده از پشتیبانی نمی

Example of outputting the content of a debugging certicate of an Android through a keytool 
> keytool -list -v -keystore < keystore file > -storepass < password > 
 
Type of keystore: JKS 
Keystore provider: SUN 
 
One entry is included in a keystore 
 
Other name: androiddebugkey 
Date of creation: 2012/01/11 
Entry type: PrivateKeyEntry 
Length of certificate chain: 1 
Certificate[1]: 
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US 
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US 
Serial number: 4f0cef98 
Start date of validity period: Wed Jan 11 11:10:32 JST 2012 End date: Fri Jan 03 11:10:32 JST 2042 
Certificate fingerprint: 

MD5: 9E:89:53:18:06:B2:E3:AC:B4:24:CD:6A:56:BF:1E:A1 
SHA1: A8:1E:5D:E5:68:24:FD:F6:F1:ED:2F:C3:6E:0F:09:A3:07:F8:5C:0C 
SHA256: 
FB:75:E9:B9:2E:9E:6B:4D:AB:3F:94:B2:EC:A1:F0:33:09:74:D8:7A:CF:42:58:22:A2:56:85:1B:0F 
:85:C6:35 
Signatrue algorithm name: SHA1withRSA 
Version: 3 

 
******************************************* 
******************************************* 

 JSSEC Certificate Hash Value Checkerبا چگونگی وارسی 

 JSSEC Certificate Hash Value Checkerگواهی را با استفاده از  Hash Valueتوانید می ،JDK7بدون نصب 

 به سادگی وارسی کنید.
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 9-5 شکل

اند، های گواهی برنامه را که در دستگاه نصب شدهHash Valueی اندرویدی است که فهرستی از این یک برنامه

نشان  "sha-256"که در سمت راست  1یمالهگزادس کاراکتری 64رشته نشانه دهد. در شکل باال، نشان می

 گواهی است.  Hash Valueداده شده است، 

 و باالتر 6.0های خطرناک در اندروید مجوزهایی برای استفاده از روش 4.1.2.5

ها مرتبط است سازی برنامهکه به پیاده شامل مشخصات اصالح شده است (23سطح  API) 6.0اندروید 

 شود(.ها مجوز داده می)مشخصاً، موارقعی که به برنامه

های قبلی، تمام مجوزهای اعالن شده توسط یک برنامه ( و نسخه22 سطح API) 5.1تحت مدل مجوز اندروید 

ان برنامه دهندگهای بعدی، توسعهو نسخه 6.0شوند. با این وجود، در اندروید به آن در زمان نصب داده می

های سازی کنند که برنامه در زمانها را برای مجوزهای خطرناک طوری پیادهباید به صورت صریح برنامه

ی تائید انند آنچه کند، یک پنجرهب درخواست مجوز دهد. هنگامی که یک برنامه درخواست مجوز میمناس

تصمیمی از سوی شود که که در پایین نشان داده شده است به کاربر سیستم عامل اندروید نمایش داده می

فاده از مجوز را اد، برنامه ی استاگر کاربر اجازهکند. کاربر در مورد اینکه مجوز بدهد یا خیر، درخواست می

 تواند هر عملیاتی که به آن مجوز نیاز دارد را انجام دهد.می

                                                 
1 64-character hexadecimal notation string  
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 10-5 شکل

اند. پیش از این، تمام شوند اصالح شدههمچنین، مشخصات در رابطه با واحدهایی که در آن مجوزها اعطا می

های بعد، مجوزها به و نسخه (23سطح  API) 6.0شدند؛ در اندروید مجوزهای به صورت همزمان داده می

های در رابطه با این اصالح، اکنون به کاربران پنجره شوند.( داده میPermission Groupگانه )توسط جدا طور

تری دهد تا تصمیمات منعطفشود. این کار به کاربران اجازه میتائید جداگانه برای هر مجوز نشان داده می

 های خود رادهندگان برنامه باید مشخصات و طراحی برنامهتوسعه مجوزها بگیرند. در مورد دادن یا رد کردن

 مورد بازبینی قرار دهند. ،مجوزها ردبا توجه کامل به امکان 

 نکات:

 کنند.ها مجوزهایی که استفاده خواهند نمود را اعالن میبرنامه .1

 استفاده از مجوزهای غیرضروری را اعالن نکنید. .2

 اند یا خیر.آیا مجوزها به برنامه داده شدهبررسی کنید که  .3

 (.ای برای درخواست مجوز از کاربران باز نماییدیک کادر محاورهمجوزها را درخواست کنید ) .4

 سازی کنید.شود، پیادهرفتار مناسب برای مواردی که در آن استفاده از مجوز رد می .5
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AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.permission.permissionrequestingpermissionatruntime" > 
<!-- *** POINT 1 *** Apps declare the Permissions they will use --> 
<!-- Permission to read information on contacts (Protection Level: dangerous) --> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" /> 
<!-- *** POINT 2 *** Do not declare the use of unnecessary Permissions --> 
<application 

android:allowBackup="true" 
android:icon="@mipmap/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:supportsRtl="true" 
android:theme="@style/AppTheme" > 
<activity 

android:name=".MainActivity" 
android:exported="true"> 
<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 
</activity> 
<activity 

android:name=".ContactListActivity" 
android:exported="false"> 

</activity> 
</application> 

</manifest> 

 
MainActivity.java 
package org.jssec.android.permission.permissionrequestingpermissionatruntime; 
import android.Manifest; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.ActivityCompat; 
import android.support.v4.content.ContextCompat; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener { 

private static final int REQUEST_CODE_READ_CONTACTS = 0; 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main); 
Button button = (Button)findViewById(R.id.button); 
button.setOnClickListener(this); 

} 
@Override 
public void onClick(View v) { 

readContacts(); 
} 
private void readContacts() { 

// *** POINT 3 *** Check whether or not Permissions have been granted to the app 
if(ContextCompat.checkSelfPermission(getApplicationContext(),Manifest.permission.READ_CONTACTS) 
!= PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

// Permission was not granted 
// *** POINT 4 *** Request Permissions (open a dialog to request permission from users) 
ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.READ_CONTACTS}, 
REQUEST_CODE_READ_CONTACTS); 

} else { 
// Permission was previously granted 
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showContactList(); 
} 

} 
// A callback method that receives the result of the user's selection 
@Override 
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) 
{ 

switch (requestCode) { 
case REQUEST_CODE_READ_CONTACTS: 
if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

// Permissions were granted; we may execute operations that use contact information 
showContactList(); 

} else { 
// Because the Permission was denied, we may not execute operations that use contact 
information 
// *** POINT 5 *** Implement appropriate behavior for cases in which the use of a Perm 
ission is refused 
Toast.makeText(this, String.format("Use of contact is not allowed."), Toast.LENGTH_LO 
NG).show(); 

} 
return; 

} 
} 
// Show contact list 
private void showContactList() { 

// Launch ContactListActivity 
Intent intent = new Intent(); 
intent.setClass(getApplicationContext(), ContactListActivity.class); 
startActivity(intent); 

} 
} 

 راهنمای قوانین 

 هنگام استفاده از مجوز داخلی، از قوانین زیر پیروی کنید.

های کاربر مجوزهای خطرناک سیستم مربوط به سیستم عامل اندروید باید فقط برای محافظت از دارایی .1

 استفاده شوند )ضروری(

 ودتان نباید استفاده شود )ضروری(مجوز خطرناک خ .2

 دهنده تعریف شود )ضروری(ی سمت ارائهمجوز امضاء خودتان فقط باید در برنامه .3

 ی داخلی تعریف شده باشد )ضروری(ی داخلی، توسط یک برنامهوارسی کنید که مجوز امضاء تعریف شده .4

 د مورد اسفاده قرار گیرد )توصیه(مجوز خودتان نبای .5

 از نام پکیج برنامه باشد )توصیه(. گسترشیرشته برای نام مجوز خودتان باید  .6
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 هایییمحافظت از دارا یفقط برا یدبا یدعامل اندرو یستممربوط به س یستمخطرناک س یمجوزها 1.2.2.5

 روری(کاربر استفاده شوند )ض

 یدمجوز خطرناک خودتان نبا 2.2.2.5"شود )لطفاً به بخش نمیچون استفاده از مجوز خطرناک خودتان توصیه 

عامل  یستممربوط به س یستمما بر فرض استفاده از مجوز خطرناک سمراجعه کنید(،  "(یاستفاده شود )ضرور

 داد. یمادامه خواه ید،آندرو

مجوز به  یاعطا یکاربر برا یترضابرخالف سه نوع مجوز دیگر، مجوز خطرناک یک ویژگی دارد که نیازمند 

برنامه است. هنگام نصب یک برنامه روی دستگاه که یک مجوز خطرناک برای استفاده را اعالن کرده است، 

ی زیر نمایش داده خواهد شد. در نتیجه، کاربر قادر به دانستن اینکه برنامه سعی در استفاده از چه صفحه

را انتخاب کند،  "install"بود. هنگامی که کاربر  سطحی از مجوز دارد )مجوز خطرناک و مجوز نرمال(، خواهد

 مجوز به برنامه داده و سپس نصب خواهد شد.

 
 11-5 شکل

حافظت کند را اداره نماید. باید خواهد مدهنده میهایی که توسعههای کاربر و داراییداراییتواند یک برنامه می

کاربر تنها کسی است که کاربر محافظت کند، زیرا های تواند از داراییگاه باشیم که موز خطرناک فقط میآ



 

 

303 

 

توانند خواهد محافظت کند نمیدهنده میهایی که توسعهاعطا مجوز به او سپرده شده است. از سوی دیگر، دارایی

 با روش باال محافظت شوند.

ارتباط برقرار اخلی ی ددارد که فقط با یک برنامه Componentفرض کنید که یک برنامه یک به عنوان نمونه، 

ای دهد و به گونههای دیگر را نمیای از شرکتتوسط هیچ برنامه Componentی دسترسی به کند، اجازهمی

ای از یک شرکت هنگامی که یک کاربر به برنامه شود.سازی شده است که با مجوز خطرناک محافظت میپیاده

ه نیازمند محافظت هستند ممکن است توسط آن های داخلی کدیگر بر اساس قضاوت خود مجوز دهد، دارایی

های داخلی، برنامه مورد سوءاستفاده قرار گیرند. در چنین مواردی، به منظور فراهم کردن حافظت برای دارایی

 شود. ی داخلی توصیه میاستفاده از مجوز امضاء تعریف شده

 مجوز خطرناک خودتان نباید استفاده شود )ضروری( 2.2.2.5

 Asking for the"پیام گیرد، ی داخلی مورد استفاده قرار میشده وز خطرناک تعریفمج حتی هنگامی که

Allowance of Permission from User" شود. این امر به آن معنی است در برخی از موارد نشان داده نمی

ی مجوز خطرناک که بعضی اوقات آن ویژگی که خواستار اجازه بر مبنای قضاوت کاربر است، که مشخصه

ی داخلی نباید استفاده مجوز خطرناک تعرف شده"کند. به همین دلیل، در این مستند قانون کار نمیاست، 

 ده است.بیان ش "شود

کنیم دو نوع برنامه داریم. برنامه از نوع اول یک مجوز خطرناک داخلی تعریف ، فرض میآن یحتوض یبرا

کند و به آن که با این مجوز تحت محافظت است را عمومی می Componentای است که یک کند و برنامهمی

ProtectedApp ی دیگر که به آن گوییم. برنامهمیAttackerApp کند از وییم، تالش میگمیComponent 

 Componentتواند از می AttackerAppکنیم که سوءاستفاده کند. همچنین فرض می ProtectedAppی برنامه

 بدون رضایت کاربر در موارد زیر استفاده نماید: ProtectedAppیک 

روی صفحه مبتنی بر  کند، این نصب بدون ظاهر شدن پیامیرا نصب می AttackerAppهنگامی که کاربر  .1

 درخواست از کاربر برای اعطا مجوز خطرناک به برنامه، کامل شود.

 کند، نصب بدون هشدار خاصی کامل شود.را نصب می ProtectedAppبه طور مشابه، هنگامی که کاربر  .2
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 Componentبتواند به  AttackerAppکند، را پس از آن نصب می AttackerAppهنگامی که کاربر  .3

تواند منجر به احتماالً میبدون اینکه توسط کاربر شناسایی شود دست یابد، که  ProtectedAppی هبرنام

 آسیب شود.

را نصب نماید،  AttackerAppکند اول هنگامی که کاربر سعی می دلیل این مورد در ادامه آورده شده است.

 اعالن شده بود، هنوز روی دستگاه مشخص تعریف نشده است. uses-permissionمجوزی که برای استفاده با 

بدون پیدا کردن هیچ خطایی، سیستم عامل اندروید به نصب ادامه خواهد داد. چون رضایت کاربر برای مجوز 

شود که انگار قبالً نصب شده است طوری اداره میای که خطرناک فقط در زمان نصب مورد نیاز است، برنامه

یک برنامه که بعداً نصب شده است با مجوز خطرناکی  Componentبه آن مجوز داده شده بود. در نتیجه، اگر 

 خواهد بود. Componentبا همان نام محافظت شود، برنامه از قبل و بدون مجوز کاربر قادر به سوءاستفاده از 

ن وجود مجوزهای خطرناک تعریف شده توسط سیستم عامل اندروید، هنگامی که یک برنامه عالوه بر این، چو

 uses-permissionشود، تضمین شده است، درخواست وارسی توسط کاربر هر دفعه که یک برنامه با نصب می

  د.آیپیش می 1شود، نمایش داده خواهد شد. این مساله فقط در مورد مجوز خطرناک خودتعریفینصب می

الزم به ذکر اسن که تا زمان نگارش این مستند، هیچ راه حل مناسبی برای این مساله تعریف نشده است. از 

 این رو، نباید از مجوز خطرناک خودتان استفاده کنید.

 دهنده تعریف شود )ضروری(ی سمت ارائهمجوز امضاء خودتان فقط باید در برنامه 3.2.2.5

 یتعریف شدهبا مجوز امضاء  یداخل یهابرنامه ینارتباط ب یبرقرار ینحوه 2.1.2.5"همانگونه که در بخش 

های داخلی با برنامه یابرنامه ینب اتارتباطنشان داده شد، با بررسی مجوز امضاء در زمان اجرای  "یداخل

ن توان از امنیت اطمینان حاصل نمود. هنگام استفاده از این ساز و کار، تعریف مجوزی که سطح حفاظت آمی

را دارد تعریف شود،  Componentدهنده که ی سمت ارائهبرنامه AndroidManifest.xmlامضاء است، باید در 

نیز اعمال  signatureOrSystemی سمت کاربر نباید مجوز اضاء  را تعریف کند. این قانون به مجوز اما برنامه

 دلیل این کار به شرح زیر است. شود.می

اند نصب شدهدهنده ی سمت ارائهی سمت کاربر وجود دارد که پیش از برنامهکه چندین برنامه کنیمفرض می

                                                 
1 Self-defined 
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دهنده تعریف نموده است را در خواست ی سمت ارائهی سمت کاربر نه تنها مجوز امضاء که برنامهو هر برنامه

های سمت کاربر قادر به امهتمام برنکرده است، بلکه مجوز مشابهی نیز تعریف نموده است. تحت این شرایط، 

دهنده خواهند بود. در نتیجه، ی سمت ارائهدهنده درست پس از نصب برنامهی سمت ارائهدسترسی به برنامه

شود، تعریف مجوز نیز حذف خواهد شد و سمت کاربر که ابتدا نصب شده بود پاک میی هنگامی که برنامه

های باقیمانده سمت کاربر قادر به برنامه. در نتیجه، سپس معلوم خواهد شد که مجوز تعریف نشده است

 دهنده نخواهند بود.ی سمت ارائهدسترسی به برنامه

تواند به طور نماید، میی سمت کاربر یک مجوز خودتعریفی را تعریف میهنگامی که برنامه یب،ترت ینبه ا

دهنده که ی سمت ارائهبرنامه ای معلوم شود که مجوز تعریف نشده است. از این رو، فقطغیرمنتظره

Componentدهد که نیاز به محافظت دارد، باید مجوز را تعریف کند و باید از تعریف مجوز ی را ارائه می

 سمت کاربر دوری نمود.

ی با انجام کاری که در باال ذکر شد، مجوز خودتعریفی توسط سیستم عامل اندروید در زمان نصب برنامه

مال خواهد شد و زمان پاک کردن برنامه مشخص خواهد شد که مجوز تعریف نشده دهنده اعسمت ارائه

ی یک دهنده است، ارائهی سمت ارائهاست. از این رو، چون وجود تعریف مجوز هماره مرتبط با برنامه

Component  پذیر است.امکانمناسب و محافظت از آن 

ی داخلی تعریف شده باشد ط یک برنامهی داخلی، توسوارسی کنید که مجوز امضاء تعریف شده 4.2.2.5

 )ضروری(

 و AnroidManifest.xmlتوان گفت که با اعالن یک مجوز امضاء از طریقنمی آنچه مسلم است این است که

برای جزئیات بیشتر در این خصوص، لطفاً  .ی کافی ایمن هستیدمجوز، شما به اندازهبا  Componetnحفاظت از 

و اقدمات متقابل  گیردیرا م یفمجوز امضاء خودتعر یکه جلو یدعامل اندرو یستمس هاییژگیو 1.3.2.5"به 

 در بخش مباحث پیشرفته مراجعه کنید. "آن

 شده است. در ادامه آورده دقیقو  منبه صورت ا یداخلء امضا مجوز مراحل استفاده از

 بنویسید: AndroidManifest.xmlابتدا، مطابق زیر در 

 دهنده تعریف کنید. )تعریف مجوز(ی سمت ارائهبرنامه AndroidManifest.xmlدر  مجوز امضاء داخلی را .1
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 </ "permission android:name="xxx" android:protectionLevel="signature> مثال:

ی سمت برنامه AndroidManifest.xmlکه باید محافظت شود، در  Componentمجوز را با صفت مجوز  .2

 . )اعمال مجوز(یددهنده اعمال کنارائه

 <activity android:permission="xxx" ... >...</activity>مثال: 

هر  AndroidManifest.xmlدر  uses-permissionداخلی را با برچسب  یتعریف شدهمجوز امضاء  .3

که باید محافظت شود دسترسی یابد. )اعالن  Componentای در سمت کاربر اعالن کنید تا به برنامه

 استفاده از مجوز(

 </ "uses-permission android:name="xxx>مثال: 

 سازی کنید.سپس، موارد زیر را در کد پیاده

ی داخلی ابتدا وارسی کنید که مجوز امضاء تعریف شده ،Componentپیش از پردازش یک درخواست به  .4

ریف شده باشد. اگر چنین نبود، درخواست را نادیده بگیرید. )حفاظت در ی داخلی تعتوسط یک برنامه

Component دهنده(سمت ارائه 

توسط یک  ی داخلی، ابتدا وارسی کنید که مجوز امضاء تعریف شدهComponentپیش از دستیابی به  .5

)حفاظت در دسترسی پیدا نکنید.  Componentبه ی داخلی تعریف شده باشد. اگر چنین نبود، برنامه

Component )سمت کاربر 

 اجرا کنید. Android Studioدر  Signingدر نهایت، مورد زیر را با تابع 

6. APK ی دهندهای( را با کلید توسعه)با ارتباطات بین برنامه ی که با هم مراوده دارندهایتمام برنامههای

 مشابه امضاء کنید.

 شود.به کار برده می نیز signatureOrSystemاین قانون برای مجوز 

 مجوز خودتان نباید مورد اسفاده قرار گیرد )توصیه( 5.2.2.5

 AndroidManifest.xmlدر  uses-permissionتواند از یک مجوز نرمال فقط با اعالن آن با یک برنامه می

دافزار در برابر یک ب Componentتوانید از یک مجوز نرمال برای محافظت از یک استفاده کند. از این رو، نمی

 نصب شده استفاده کنید.
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مجوز  ای با مجوز نرمال خودتعریفی، اینکه به یک برنامه بتواندعالوه بر این، در حالت ارتباطات بین برنامه

کنید داده شود، به ترتیب نصب بستگی دارد. به عنوان نمونه، هنگامی که یک برنامه )در سمت کاربر( نصب می

دارای یک دهنده( اعالن کرده است که ی دیگری )در سمت ارائهکه استفاده از مجوز نرمال را پیش از برنامه

Component کاربر قادر به دسترسی به ی سمت است که مجوز را تعریف کرده است، برنامهComponent 

 دهنده بعداً نصب شده باشد.ی سمت ارائهحفاظت شده با مجوز نخواهد بود، حتی اگر برنامه

ای به دلیل ترتیب نصب، ممکن است به به عنوان روشی برای جلوگیری از از دست دادن ارتباط بین برنامه

ی سمت کاربر پیش از با این روش، حتی اگر یک برنامه فکر تعریف مجوز در هر برنامه در ارتباط باشید.

ی سمت قادر به دسترسی به برنامههای سمت کاربر دهنده نصب شده باشد، تمام برنامهی سمت ارائهبرنامه

نشده  تعریفمجوز در آن  خواهد شد که یجادا یتوضع یکوجود،  ینبا ادهنده خواهند بود. با این وجود، ارائه

بود، پاک شود. در اول نصب شده کاربر که  سمت یکاربرد یکه برنامهدهد وضعیت زمانی رخ می. این است

دهنده ی سمت ارائههای دیگری در سمت کاربر باشند، قادر نخواهند بود به برنامهنتیجه، حتی اگر برنامه

 دسترسی پیدا کنند.

، وجود دارد برنامه یک بودن سترسر ددآسیب رسیدن به در مورد  یکه در باال ذکر شد، نگران گونههمان

 د.نیاستفاده ک یدرا نبا نرمال حودتانمجوز  ینبنابرا

 رشته برای نام مجوز خودتان باید گسترشی از نام پکیج برنامه باشد )توصیه( 6.2.2.5

تعریف شده  کنند، سطح محافظتتحت یک نام مشابه تعریف میهنگامی که چندین برنامه مجوزهایی را 

ای است، اعمال خواهد شد. محافظت توسط مجوز امضاء در حالتی که برنامهای که اول نصب شده برنامهتوسط 

ای که بعداً نصب شده است یک محوز امضاء که اول نصب شده است یک مجوز نرمال تعریف کند و برنامه

اخل نام مجوزها مخرب، یک تد Intentدر دسترس نخواهد بود. حتی در غیاب تحت همان نام تعریف کند، 

ای شود. به تواند منجر به رفتارهایی خالف سطح محافظت مورد انتظار توسط هر برنامهرنامه میبین چندین ب

ای گسترشی بر نام پکیج برنامه مانند مثال زیر شود که نام یک مجوزاتفاقاتی، توصیه میمنظور اجتناب از چنین 

 ام پکیج آغاز شود.، مثالً با نکند باشدکه مجوز را تعریف می

(package name).permission.(identifying string) 
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، org.jssec.android.sampleبرای پکیج  READبه عنوان نمونه، نام زیر هنگام تعریف یک مجوز دسترسی 

 شود.ترجیح داده می

org.jssec.android.sample.permission.READ 

 مباحث پیشرفته 

 ات متقابل آنگیرد و اقدمخودتعریف را میهای سیستم عامل اندروید که جلوی مجوز امضاء ویژگی 1.3.2.5

ی دهندههایی که با کلید توسعهای بین برنامهمجوز امضاء خودتعریفی، مجوزی ایت که ارتباطات بین برنامه

یک کلید خصوص است و نباید عمومی باشد،  دهندهکند. چون کلید توسعهعملی میاند را مشابهی امضاء شده

ارتباط  یکدیگربا  داخلی یهااست که برنامه یحفاظت فقط در موارد یمجوز برا ءبه استفاده از امضا یلتما

 .کنندیبرقرار م

ی اندروید هدهندی پایه از مجوز امضاء خودتعریفی که در راهنمای توسعهاستفادهابتدا، 

(http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html توضیح داده شده است را توصیف )

کنیم. با این حال، مشکالتی در ارتباط با اجتناب از مجوز وجود دارد. در نتیجه، اقدامات متقابلی که در این می

 اند، ضروری هستند.همستند توصیف شد

 ای از مجوز امضاء خودتعریفی هستند.ی پایهاستفاده موارد زیر،

دهنده تعریف کنید. )تعریف ی سمت ارائهبرنامه AndroidManifest.xmlیک مجوز امضاء خودتعریفی در  .1

 مجوز(

 </ "permission android:name="xxx" android:protectionLevel="signature>مثال: 

ی سمت برنامه AndroidManifest.xmlکه باید حفاظت شود در  Componentمجوز را با صفت مجوز  .2

 دهنده اعمال کنید. )اعمال مجوز(ارائه

 <activity android:permission="xxx" ... >...</activity>مثال: 

ای در هر برنامه AndroidManifest.xmlدر  uses-permissionمجوز امضاء خودتعریفی را یا برچسب  .3

 که باید حفاظت شود دسترسی یابند. )اعالن استفاده از مجوز( Componentکنید تا به  سمت کاربر اعالن

 </ "uses-permission android:name="xxx>مثال: 
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4. APKی دهندهای( را با کلید توسعههایی که با هم مراوده دارند )با ارتباطات بین برنامههای تمام برنامه

 مشابه امضاء کنید.

 شود. یریمجوز جلوگ ءکند تا از انجام امضا یم یجادا یزگر راه یکروش  یند، انبرآورده شو یرز یطاگر شرا

و به  ProtectedAppشود ای که توسط مجوز امضاء خودتعریفی محافظت میبه منظور توضیح، به برنامه

گفته  AttackerAppامضاء شده است  ProtectedAppای متفاوت از دهندهای که توسط کلید توسعهبرنامه

اینکه یک راه گریز برای اجتناب از انجام مجوز امضاء چیست، این است که علیرغم عدم تطابق  معنای شود.می

 پذیر است.امکان  ProtectedAppی برنامه Component، دسترسی یافتن به  AttackerAppامضاء 

تعریف  ProtectedAppکه توسط  نیز یک مجوز نرمال تحت همان نام مجوز امضاء AttackerAppیک . 1شرط 

 .(به بیان دقیق، مجوز امضاء نیز مورد پذیرش استکند )شده بود،  تعریف می

 </ "permission android:name=" xxx" android:protectionLevel="normal> مثال:

 کند.اعالن می uses-permissionمجوز نرمال خودتعریفی با  AttackerApp. 2شرط 

 </ "uses-permission android:name="xxx>مثال: 

 روی دستگاه نصب شده است. ProtectedAppپیش از  AttackerApp. 3شرط 

 
 12-5 شکل
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تواند به آسانی توسط یک مهاجم که ضروری است، می 2و  1نام مجوز که برای برآورده کردن شرط 

AndroidManifest.xml  را از یک فایلAPK 3تواند شرط کشد، مشخص شود. همچنین مهاجم میبیرون می 

 مقداری تالش برآورده کند )مثلالً با فریب یک کاربر(.را با 

ی پایه اتخاذ شود، از محافظت طفره ود دارد که مجوز امضاء خودتعریفی، در ضورتی که استفادهاین ریسک وج

یزی ضروری است. برای حل مشکالتی که در باال به رود و یک اقدام متقابل برای جلوگیری از چنین راه گر

 یکتوسط  ی،داخل یشده یفکه مجوز امضاء تعر یدکن یوارس 4.2.2.5"توانید به بخش ها اشاره شد، میآن

 مراجعه نمایید. "شده باشد یفتعر یداخل یبرنامه

 توسط یک کاربر AndroidManifest.xmlتحریف  2.3.2.5

د خالف آنچه که در نظر توانیرا می یفتعرخودکه سطح حفاظت از مجوز  یمموضوع اشاره کرد ینا به ما قبالً

سازی انواعی از پیاده رد در چنین مواردی،اشکال در عملکبه منظور جلوگیری از  .کند ییرتغ گرفته شده است،

، در مود AndroidManifest.xmlمورد نیاز است. از نقطه نظر تحریف اقدامات متقابل در سمت کد جاوا 

تواند اقدامات متقابلی که برای سمت کد باید اتخاذ نمود، صحبت خواهیم کرد. یک مورد ساده از نصب که می

ها را تشخیص دهد، نشان خواهیم داد. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این اقدامات متقابل در تحریف

 ، کارایی کمی دارند.دهندای که با اهداف مجرمانه تحریف انجا میبرابر هکرهای حرفه

این مبحث به دلیل اینکه  این بخش در مورد تحریف یک برنامه و کاربرانی با اهداف مخرب است. اگرچه

های اندرویدی در دسترس عموم قرار دارند، مرتبط با مجوز است و ابزارهایی برای تحریف به صورت برنامه

اقدامات متقابل ساده در مقابل "آن تحت عنوان ی این مستند است، اما در این مستند به خارج از حوزه

 شود.اشاره می "1ایغیرحرفههکرهای 

هایی هستند بدون امتیاز روت توانند نصب شوند، برنامهاز بازار میهایی که باید به یاد داشته باشیم که برنامه

را  APKهای شوند و فایل rebuildتوانند هایی که میتوانند تحریف شوند. دلیل این امر آن است که برنامهمی

ها، هرکسی شوند. با اسفاده از این برنامهدستکاری شده امضاء کنند، توزیع می AndroidManifest.xmlبا 

 اند، حذف نماید.هایی که نصب شدهتواند هر مجوزی را از برنامهمی

                                                 
1 Amateur  
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 AndroidManifest.xmlارد که وجود دها با امضاءهای متفاوت APKکردن  rebuildمواردی از به عنوان نمونه، 

 مصرف کنند.های تبلیغات الصاق شده را در برنامه بیماژولاند تا تغییر داده INTERNETحذف مجوز  را با

  کنند.کند، تحسین میبرخی از کاربران این ابزارها را به این دلیل که هیچ اطالعات شخصی جایی نشت نمی

دهندگانی ، باعث ایجاد خسارات مالی برای توسعهاندمتصل شدهها این تبلیغات که به برنامه متوقف کردن

 شود که روی درآمد تبلیغات حساب کرده بودند.می

-usesرا با  INTERNETای که مجوز دهیم که یک برنامهسازی را نشان میای از پیادهدر کد زیر، نمونه

permission کند که آیا مجوز ی میاعالن مرده بود، وارسINTERNET  درAndroidManifest.xml  خودش

 در زمان اجرا توصیف شده است یا خیر.

public class CheckPermissionActivity extends Activity { 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
// Acquire Permission defined in AndroidManifest.xml 
List<String> list = getDefinedPermissionList(); 
// Detect falsification 
if( checkPermissions(list) ){ 

// OK 
Log.d("dbg", "OK."); 

}else{ 
Log.d("dbg", "manifest file is stale."); 
finish(); 

} 
} 
/** 
* Acquire Permission through list that was defined in AndroidManifest.xml 
* @return 
*/ 
private List<String> getDefinedPermissionList(){ 

List<String> list = new ArrayList<String>(); 
list.add("android.permission.INTERNET"); 
return list; 

} 
/** 
* Verify that Permission has not been changed Permission 
* @param permissionList 
* @return 
*/ 
private boolean checkPermissions(List<String> permissionList){ 

try { 
PackageInfo packageInfo = getPackageManager().getPackageInfo( 
getPackageName(), PackageManager.GET_PERMISSIONS); 
String[] permissionArray = packageInfo.requestedPermissions; 
if (permissionArray != null) { 

for (String permission : permissionArray) { 
if(! permissionList.remove(permission)){ 

// Unintended Permission has been added 
return false; 

} 
} 
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} 
if(permissionList.size() == 0){ 
// OK 
return true; 
} 

} catch (NameNotFoundException e) { 
} 

return false; 
} 

} 

 APKتشخیص تحریف  3.3.2.5

به توصیف تشخیص تحریف مجوزها  "کاربر یکتوسط  AndroidManifest.xml یفتحر 2.3.2.5"در بخش 

توسط یک کاربر پرداختیم. با این وجود، تحریف برنامه فقط محدود به مجوز نیست و موارد بسیار دیگری 

 یمورد یک عنوان نمونه،اند. به ها بدون هیچ تغییری در کد اختصاص یافتهها برنامهوجود دارند که در آن

 یگزینیفقط با جاانگار کنند،  یم یع( در بازار توزتحریفیرا ) یگردان دهندگتوسعه یهاها برنامهاست که آن

تر برای تشخیص تحریف یک در اینجا، یک روش کلی .است خودشان یهابرنامه هامنابع خودشان،آن امنابع ب

 نشان خواهیم داد. APKفایل 

ی شود، محتویاتشان اصالح ها رمزگشایها و فایلبه پوشه APK، الزم است فایل APKبه منظور تحریف یک 

ی اصلی دهندهکننده کلید توسعهکرد. چون تحریف rebuildجدید  APKها را در یک فایل شود و سپس آن

حتماً منجر به تغییر  APKتحریف یک را با کلید خودش امضاء کند. چون  APKرا ندارد، باید فایل جدید 

ی گواهی در زمان اجرا تحریف شده است یا خیر با مقایسه APKشود، تشخیص اینکه یک امضاء )گواهی( می

APK پذیر است.دهنده که مانند زیر در کد تعبیه شده است، امکانو گواهی توسعه 

سازی به ای قادر خواهد بود تا اگر این نمونه پیادهآورده شده است. همچنین، یک هکر حرفه زیر در نمونه کد

تان، ی تشخیص تحریف را دور بزند. در صورت اعمال این نمونه کد در برنامههمین شکل استفاده شود، به سادگ

 سازی ساده است.لطفاً آگاه باشید که این یک نمونه پیاده

 :هتنک

 دهنده باشد.متعلق به توسعهگواهی برنامه  پیش از آغاز پردازش اصلی، وارسی کنید که .1

SignatureCheckActivity.java 
package org.jssec.android.permission.signcheckactivity; 

 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 
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import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.Toast; 

 
public class SignatureCheckActivity extends Activity { 
 // Self signed certificate hash value 
 private static String sMyCertHash = null; 
 private static String myCertHash(Context context) { 
  if (sMyCertHash == null) { 
   if (Utils.isDebuggable(context)) { 
    // Certificate hash value of "androiddebugkey" of debug. 
    sMyCertHash = "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 
1E29DD26 F77C8255"; 
   } else { 
    // Certificate hash value of "my company key" of keystore 
    sMyCertHash = "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B 
D7B3A7C2 42E142CA"; 
   } 
  } 
  return sMyCertHash; 
 } 
 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.main); 

 
  // *** POINT 1 *** Verify that an application's certificate belongs to the developer 
before major processing is started 
  if (!PkgCert.test(this, this.getPackageName(), myCertHash(this))) { 
   Toast.makeText(this, "Self-sign match  NG", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
   finish(); 
   return; 
  } 
  Toast.makeText(this, "Self-sign match  OK", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
 } 
} 

 

PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 

 
public class PkgCert { 

 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
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    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 مجدد مجوز یضتفوی مساله 4.3.2.5

های خود که با اطالعات و ویژگی GPSاستفاده از مجوز را هنگام دسترسی به مخاطبان یا یک برنامه باید 

شوند، اعالن کند. هنگامی که مجوز مورد نیاز داده شود، مجوز به توسط سیستم عامل اندروید محافظت می

 جوز خواهد بود.های محافظت شده با مشود و برنامه قادر به دسترسی به اطالعات و ویژگیبرنامه تفویض می

ای که به آن مجوز داده شده است قادر به به دست بسته به اینکه برنامه چگونه طراحی شده است، برنامه

های ی دیگری دادهتواند به برنامههای محافظت شده با مجوز خواهد بود. عالوه بر این، برنامه میآوردن داده

های محافظت شده این چیزی کمتر از دسترسی به داده محافظت شده را بدون اعمال همان مجوز، عرضه کند.

این امری تقریباً مشابه با تفویض مجدد مجوز است و به آن  ای بدون مجوز نیست.با مجوز توسط برنامه

بر این اساس، مشخصات ساز و کار مجوز اندروید فقط قادر به شود. گفته می مجدد مجوز یضتفو یسالهم

 های محافظت شده خواهد بود.یم از برنامه به دادهمدیریت مجوز دسترسی مستق
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ای که دهد که برنامهیک مثال مشخص نشان داده شده است. برنامه در مرکز نشان می 13-5در شکل 

android.permission.READ_CONTACTS خواند و سپس در پایگاه را اعالن کرده است، مخاطبان را می

اند، دهد که اطالعاتی که ذخیره شدهزمانی رخ می مجدد مجوز یضتفو یسالهکند. می خودش ذخیره میداده

 شوند.عرضه می Content Providerی دیگری بدون هیچگونه محدودیت از طریق به برنامه

 

 آوردی بدون مجوز مخاطبان را به دست مییک برنامه -13-5 شکل

را برای دریافت یک شماره تلفن  android.permission.CALL_PHONEای که به عنوان مثالی مشابه، برنامه

ی دیگر که آن مجوز را تفویض نکرده است، اعالن کرده است. )که شاید توسط کاربر وارد شود( از یک برنامه

وجود  مجدد مجوز یضتفو یسالهاگر به شماره بدون وارسی یک کاربر زنگ زده شود، آنگاه در اینجا نیز یک م

 د.دار

تقریباً  یاطالعاتدارایی  دارایی تابعی یا با ،ی دیگری یک برنامهها فراهم کردن ثانویهمواردی هستند که در آن

دهنده باید همان مجوز را برای ی سمت ارائه، با مجوز مورد نیاز است. در آن موارد، برنامهدست نخورده

همچنین، در مورد فراهم کردن فقط یک  ید.فراهم کردن درخواست کند تا سطح اصلی حفاظت را حفظ نما

ی آسیبی مطابق با درجهبخشی از دارایی اطالعاتی و دارایی تابعی به صورت ثانویه، مقدار مناسبی از حفاظت 

توانیم از معیارهای دهد، ضروری است. میکه هنگام سوءاستفاده از دارایی اطالعاتی یا دارایی تابعی رخ می
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ی هایی برای برنامهمجوز مشابه با قبل، وارسی رضایت کاربر و تنظیم محدودیت حفاظتی همچون درخواست

ساخت/استفاده از  4.1.1.4"یا  "یخصوص یهاActivityساخت/استفاده از  1.1.1.4"هدف با استفاده از 

Activityو غیره، استفاده نماییم. "یداخل یها 

ی اندرویدی، یک برنامهاندروید نیست. برای  ی فقط محدود به مشکل مجوزمجدد مجوز یضتفوچنین مساله 

سازی متفاوتی به دست آورد، های ذخیرهها و رسانهها، شبکهاینکه برنامه اطالعات/توابع الزم را از برنامه

ها مورد نیاز هستند. ها برای دسترسی به آنعمومی است. در بسیاری از موارد، برخی از مجوزها و محدودیت

و اگر یک  log-inمجوز، اگر شبکه باشد، ی اندرویدی باشد، دهنده یک برنامهاگر منبع ارائهبه عنوان نمونه، 

های دسترسی خواهد بود. از این رو، الزم است چنین معیارهایی برای سازی باشد، محدودیتی ذخیرهرسانه

قصد کاربر استفاده برخالف سازی شوند، زیرا اطالعات/توابع یک برنامه پس از بررسی دقیق باید پیاده

ای دیگر به صورت ثانویه یا انتقال به شوند. این امر به ویژه در زمان ارائه کردن اطالعات/توابع به برنامهنمی

سازی، مهم است. بسته به ضرورت، باید مجوز یا محدودیت مصرف مشابه با مجوز ی ذخیرهها یا رسانهشبکه

 بر بخشی از راه حل است.اندروید اعمال کنید. درخواست رضایت کار

ای که فهرستی را از پایگاه داده با استفاده مجوز دهیم که در آن برنامهدر کد زیر، موردی را نشان می

READ_CONTACTS به دست آورده است، همان مجوز READ_CONTACTS  را روی منبع مقصد

 کند.اطالعات اعمال می

 نکته:

 است را اعمال کنید. دهنده اعمال کردههمان مجوزی که ارائه .1

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encofing="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="org.jssec.android.permission.transferpermission" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
<uses-sdk 

android:minSdkVersion="8" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/> 
<application 

android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name" 
android:theme="@style/AppTheme" > 
<activity 

android:name=".TransferPermissionActivity" 
android:label="@string/title_activity_transfer_permission" > 
<intent-filter> 
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<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 
</activity> 
<provider 

android:name=".TransferPermissionContentProvider" 
<!-- *** Point1 *** Enforce the same permission that the provider does. --> 
android:authorities="org.jssec.android.permission.transferpermission" 
android:enabled="true" 
android:exported="true" 
android:readPermission="android.permission.READ_CONTACTS" > 

</provider> 
</application> 

</manifest> 

کند، روش باال قادر به حل آن نخواهد بود. با استفاده از هنگامی که یک برنامه چندین مجوز را اعمال می

Context#checkCallingPermission()  یاPackageManager#checkPermission()  از کد، وارسی کنید که

 اعالن کرده است یا خیر. Manifestدر  uses-permissionکننده تما مجوزها را با ی فراخوانیآیا برنامه

In the case of an Activity 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

[...] 
if(checkCallingPermission("android.permission.READ_CONTACTS")==PackageManager.PERMISSION_GRANTED 
&&checkCallingPermission("android.permission.WRITE_CONTACTS")==PackageManager.PERMISSION_GRANTED) 
{ 

// Processing during the time when an invoker is correctly declaring to use 
return; 

} 
finish(); 

} 

 و باالتر( 5.0)اندروید  1ساز و کار بررسی امضاء برای مجوزهای سفارشی 5.3.2.5

کند، در ای که مجوز سفارشی خودش را تعریف می( و باالتر، برنامه21سطح  API) 5.0های اندروید در نسخ

 تواند نصب شود.صورت مواجه شدن با شروط زیر، نمی

 مجوز خودش را با همان تعریف کرده است، از قبل روی دستگاه نصب باشد. ی دیگری که. برنامه1شرط 

 ها با کلیدهای متفاوتی امضاء شده باشند.برنامه. 2شرط 

کند ای که از تابع استفاده می( و هم یک برنامهComponentهنگامی که هم یک برنامه با تابع محافظت شده )

نند و با کلیدی مشابه امضاء شده باشند، ساز و کار باال در برابر مجوزهای خودشان را با نامی مشابه تعریف ک

کند. کنند، محافظت میهای دیگر که مجوز سفارشی خودشان را با همان تعریف میهای شرکتنصب برنامه

دهنده سمت ارائه یدر برنامه یدمجوز امضاء خودتان فقط با 3.2.2.5"با این وجود، همانگونه که در بخش 

                                                 
1 Custom 
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آن ساز و کار به خوبی برای بررسی اینکه آیا یک مجوز ت.سط شرکت گفته شد،  "(یشود )ضرور یفتعر

های چندگانه همان مجوز کند، زیرا مجوز بدون قصد شما و با حذف برنامهخود شما تعریف شده است کار نمی

 .شدباتواند تعریف نشده را تعریف کنند، می

ی شما هنگامی که برنامه( و باالتر هم، الزم است 21سطح  API) 5.0های اندروید به طور خالصه، در نسخه

ی مجوز امضاء خودتان فقط باید در برنامه 3.2.2.5"مطابق با دو قانون کند، مجوز امضاء خدتان را تعریف می

ی داخلی، وارسی کنید که مجوز امضاء تعریف شده 4.2.2.5"و  "دهنده تعریف شود )ضروری(سمت ارائه

 باشید. "ی داخلی تعریف شده باشد )ضروری(برنامه توسط یک

  Account Managerهای داخلی به افزودن اکانت 

Account Manager  اطالعات اکانت )نام اکانت، رمز یک سیستم مربوط به سیستم عامل اندروید است که

وری است، به صورت ها برای دسترسی به سرویس آنالین و توکن احراز اصالت ضرعبور( را که برای برنامه

ذخیره کند  Account Managerرا از قبل در کند. یک کاربر الزم است اطالعات اکانت مرکزی مدیریت می

به صورت خودکار  Account Manager، کند به سرویس آنالین دسترسی یابدو هنگامی که یک برنامه سعی می

این است  Account Managerکند. مزیت م میتوکن احراز اصالت برنامه را پس از گرفتن مجوز کاربر فراه

 که برنامه الزم نیست اطالعات به شدت حساس رمز عبور را اداره کند.

آمده است.  14-5در شکل کنداستفاده می Account Managerکه از  ساختار عملکرد مدیریت اکانت

"Requesting application" به سرویس آنالین دسترسی ای است که با گرفتن توکن احراز اصالت برنامه

یک  "Authenticator application"ای است که در باال ذکر شد. از سوی دیگر، یابد و این همان برنامهمی

سرویس تواند اطالعات اکانت و توکن احراز اصالت است که می Account Managerی عملکرد برای افزونه

ضرورتاً  Authenticator applicationو  Requesting applicationآنالین را به صورت مرکزی مدیریت کند. 

 سازی نمود.ها را به عنوان یک برنامه منفرد پیادهتوان آنجدا از هم نیستند، بنابراین می
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 کننداستفاده می Account Managerپیکربندی توابع مدیریت اکانت که از  -14-5شکل 

 1کنندهی احراز اصالتبرنامه( و Requesting applicationی کاربر )نامهدهنده بردر اصل، کلید امضاء توسعه

یک باگ چارچوب اندروید وجود دارد  x.4.0های اندروید توانند متفاوت باشند. با این وجود، فقط در دستگاهمی

ی کاربر استثنا امهمتفاوت هستند، در برنکننده ی احراز اصالتبرنامهی کاربر و و هنگامی که کلید امضاء برنامه

سازی راه حلی برای این نقص پیادههیچ  توان استفاده نمود. نمونه کد زیردهد و از اکانت داخلی نمیرخ می

دهد کلیدهای استثنا زمانی رخ می x.4.0در اندروید  2.3.3.5"کند. لطفاً برای جزئیات بیشتر به بخش نمی

 مراجعه نمایید. "کننده متفاوت باشندلتی احراز اصای کاربر و برنامهامضاء برنامه

 نمونه کد 

 2.1.3.5"شود و کننده فراهم میی احراز اصالتای از برنامهبه عنوان نمونه "ساخت اکانت داخلی 1.1.3.5"

شود. در نمونه کد که در فراهم می 2ی درخواست دهندهای از برنامهبه عنوان نمونه "استفاده  از اکانت داخلی

و  AccountManager Authenticatorها مرتبط با توزیع شده است، هر یک از آن JSSECوبسایت 

AccountManager User .است 

 ساخت اکانت داخلی 1.1.3.5

سازد تا از را قادر می Account Managerکننده آورده شده است که ی احراز اصالتنمونه کد برنامه در اینجا

اجرا شود.  homeی وجود ندارد که بتواند از صفحه Activityاکانت داخلی استفاده کند. در این برنامه هیچ 

 2.1.3.5"از یک نمونه کد دیگر  Account Managerلطفاً توجه داشته باشید که به صورت غیرمستقیم از طریق 

 ود.شفراخوانی می "یاستفاده  از اکانت داخل

                                                 
1 Authenticator application 

2 Requesting application 
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 نکات:

 ( باید خصوصی باشد.authenticatorکننده )ی یک احراز اصالتسرویس فراهم کننده .1

2. Activity سازی شود.کننده پیادهی احراز اصالتی الگین باید در یک برنامهصفحه 

3. Activity ی الگین باید یک صفحهActivity .عمومی باشد 

4. Intent  صریح که نام کالسActivity در آن مشخص شده باشد، باید  ی الگینصفحهKEY_INTENT 

 قرار داده شود.

 اطالعات حساس )مانند اطالعات اکانت یا توکن احراز اصالت( نباید در الگ نوشته شوند. .5

 ذخیره شود. Account Managerرمز عبور نباید در  .6

 ه شود.استفاد HTTPSهای آنالین باید از کننده و سرویسبرای ارتباطات بین یک احراز اصالت .7

تعریف  AndroidManifest.xmlدهد، در را می Authenticatorیک  Account Manager Ibinderسرویسی که 

 مشخص کنید. meta-dataدر آن نوشته شده است را با  Authenticatorمنبع که  XMLشود. فایل می

AccountManager Authenticator/AndroidManifest.xml 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.accountmanager.authenticator" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> 

 
    <!-- Necessary Permission to implement Authenticator --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS" /> 

 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" > 

         
        <!-- Service which gives IBinder of Authenticator to AccountManager --> 
        <!-- *** POINT 1 *** The service that provides an authenticator must be private. --> 
        <service 
            android:name=".AuthenticationService" 
            android:exported="false" > 
         <!-- intent-filter and meta-data are usual pattern. --> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.accounts.AccountAuthenticator" /> 
            </intent-filter> 
            <meta-data 
                android:name="android.accounts.AccountAuthenticator" 
                android:resource="@xml/authenticator" /> 
        </service> 

 
        <!-- Activity for for login screen which is displayed when adding an account --> 
        <!-- *** POINT 2 *** The login screen activity must be implemented in an authenticator 
application. --> 
        <!-- *** POINT 3 *** The login screen activity must be made as a public activity. --> 
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        <activity 
            android:name=".LoginActivity" 
            android:exported="true" 
            android:label="@string/login_activity_title" 
            android:theme="@android:style/Theme.Dialog" 
            tools:ignore="ExportedActivity" /> 
    </application> 

 
</manifest> 

 

Authenticator با فایل  راXML  تعریف کنید. نوع اکانت و موارد دیگر مربوط به اکانت داخلی را مشخص

 کنید.

res/xml/authenticator.xml 
<account-authenticator xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:accountType="org.jssec.android.accountmanager" 
    android:icon="@drawable/ic_launcher" 
    android:label="@string/label" 
    android:smallIcon="@drawable/ic_launcher" 
    android:customTokens="true" /> 

 

سازی ساده که دهد. پیادهمی AccountManagerرا به  Authenticatorمربوط به  Instanceسرویسی که 

Instance  کالسJssecAuthenticator  که در این نمونه کدAuthenticator  آن را باonBind()  تعریف کرده

 است، کافی است.

AuthenticationService.java 
package org.jssec.android.accountmanager.authenticator; 

 
import android.app.Service; 
import android.content.Intent; 
import android.os.IBinder; 

 
public class AuthenticationService extends Service { 

 
 private JssecAuthenticator mAuthenticator; 

 
 @Override 
 public void onCreate() { 
  mAuthenticator = new JssecAuthenticator(this); 
 } 
 
 @Override 
 public IBinder onBind(Intent intent) { 
  return mAuthenticator.getIBinder(); 
 } 
} 

JssecAuthenticator  آنAuthenticator سازی شده است. از است که در نمونه پیاده

AbstractAccountAuthenticator برد و تمام متدهای ارث میabstract اند. این متدها توسط سازی شدهپیاده
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Account Manager شوند. در فراخوانی میaddAccount()  وgetAuthToken() ،intent  مربوط به اجرای

LoginActivity  برای گرفتن توکن احراز اصالت از سرویس آنالین بهAccount Manager شوند.بازگردانده می 

JssecAuthenticator.java 
package org.jssec.android.accountmanager.authenticator; 

 
import android.accounts.AbstractAccountAuthenticator; 
import android.accounts.Account; 
import android.accounts.AccountAuthenticatorResponse; 
import android.accounts.AccountManager; 
import android.accounts.NetworkErrorException; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 

 
public class JssecAuthenticator extends AbstractAccountAuthenticator { 

 
 public static final String JSSEC_ACCOUNT_TYPE = "org.jssec.android.accountmanager"; 
 public static final String JSSEC_AUTHTOKEN_TYPE = "webservice"; 
 public static final String JSSEC_AUTHTOKEN_LABEL = "JSSEC Web Service"; 
 public static final String RE_AUTH_NAME = "reauth_name"; 

  
 protected final Context mContext; 

 
 public JssecAuthenticator(Context context) { 
  super(context); 
  mContext = context; 
 } 
 
 @Override 
 public Bundle addAccount(AccountAuthenticatorResponse response, String accountType, 
   String authTokenType, String[] requiredFeatures, Bundle options) 
   throws NetworkErrorException { 

 
  AccountManager am = AccountManager.get(mContext); 
  Account[] accounts = am.getAccountsByType(JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
  Bundle bundle = new Bundle(); 
  if (accounts.length > 0) { 
   // In this sample code, when an account already exists, consider it as an 
error. 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_ERROR_CODE, String.valueOf(-1)); 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_ERROR_MESSAGE, 
     mContext.getString(R.string.error_account_exists)); 
  } else { 
   // *** POINT 2 *** The login screen activity must be implemented in an 
authenticator application. 
   // *** POINT 4 *** The explicit intent which the class name of the login 
screen activity is specified must be set to KEY_INTENT. 
   Intent intent = new Intent(mContext, LoginActivity.class); 
   intent.putExtra(AccountManager.KEY_ACCOUNT_AUTHENTICATOR_RESPONSE, 
response); 

 
   bundle.putParcelable(AccountManager.KEY_INTENT, intent); 
  } 
  return bundle; 
 } 
 
 @Override 
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 public Bundle getAuthToken(AccountAuthenticatorResponse response, Account account, 
   String authTokenType, Bundle options) throws NetworkErrorException { 

 
  Bundle bundle = new Bundle(); 
  if (accountExist(account)) { 
   // *** POINT 4 *** KEY_INTENT must be given an explicit intent that is 
specified the class name of the login screen activity. 
   Intent intent = new Intent(mContext, LoginActivity.class); 
   intent.putExtra(RE_AUTH_NAME, account.name); 
   bundle.putParcelable(AccountManager.KEY_INTENT, intent); 
  } else { 
   // When the specified account doesn't exist, consider it as an error. 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_ERROR_CODE, String.valueOf(-2)); 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_ERROR_MESSAGE, 
     mContext.getString(R.string.error_account_not_exists)); 
  } 
  return bundle; 
 } 
 
 @Override 
 public String getAuthTokenLabel(String authTokenType) { 
  return JSSEC_AUTHTOKEN_LABEL; 
 } 
 
 @Override 
 public Bundle confirmCredentials(AccountAuthenticatorResponse response, Account account, 
   Bundle options) throws NetworkErrorException { 
  return null; 
 } 
 
 @Override 
 public Bundle editProperties(AccountAuthenticatorResponse response, String accountType) { 
  return null; 
 } 
 
 @Override 
 public Bundle updateCredentials(AccountAuthenticatorResponse response, Account account, 
   String authTokenType, Bundle options) throws NetworkErrorException { 
  return null; 
 } 
 
 @Override 
 public Bundle hasFeatures(AccountAuthenticatorResponse response, Account account, 
   String[] features) throws NetworkErrorException { 
  Bundle result = new Bundle(); 
  result.putBoolean(AccountManager.KEY_BOOLEAN_RESULT, false); 
  return result; 
 } 
 
 private boolean accountExist(Account account) { 
  AccountManager am = AccountManager.get(mContext); 
  Account[] accounts = am.getAccountsByType(JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
  for (Account ac : accounts) { 
   if (ac.equals(account)) { 
    return true; 
   } 
  } 
  return false; 
 } 
} 
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فرستد و احراز اصالت الگین است که یک نام اکانت و رمز عبور به سرویس آنالین می Login activityاین 

گیرد. هنگام افزودن یک اکانت جدید یا هنگام دهد و به عنوان نتیجه یک توکن احراز اصالت میرا انجام می

سرویس فرض بر این است که دسترسی حقیقی به شود. گرفتن مجدد توکن احراز اصالت نمایش داده می

 شود.سازی میپیاده WebServiceآنالین در کالس 

LoginActivity.java 
package org.jssec.android.accountmanager.authenticator; 

 
import org.jssec.android.accountmanager.webservice.WebService; 

 
import android.accounts.Account; 
import android.accounts.AccountAuthenticatorActivity; 
import android.accounts.AccountManager; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.text.InputType; 
import android.text.TextUtils; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.widget.EditText; 

 
public class LoginActivity extends AccountAuthenticatorActivity { 
 private static final String TAG = AccountAuthenticatorActivity.class.getSimpleName(); 
 private String mReAuthName = null; 
 private EditText mNameEdit = null; 
 private EditText mPassEdit = null; 

 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle icicle) { 
  super.onCreate(icicle); 

   
  // Display alert icon 
  requestWindowFeature(Window.FEATURE_LEFT_ICON); 
  setContentView(R.layout.login_activity); 
  getWindow().setFeatureDrawableResource(Window.FEATURE_LEFT_ICON, 
    android.R.drawable.ic_dialog_alert); 

 
  // Find a widget in advance 
  mNameEdit = (EditText) findViewById(R.id.username_edit); 
  mPassEdit = (EditText) findViewById(R.id.password_edit); 

   
  // *** POINT 3 *** The login screen activity must be made as a public activity, and 
suppose the attack access from other application. 
  // Regarding external input, only RE_AUTH_NAME which is String type of Intent#extras, 
are handled. 
  // This external input String is passed toextEdit#setText(), WebService#login(),new 
Account(), 
  // as a parameter,it's verified that there's no problem if any character string is 
passed. 
  mReAuthName = getIntent().getStringExtra(JssecAuthenticator.RE_AUTH_NAME); 
  if (mReAuthName != null) { 
   // Since LoginActivity is called with the specified user name, user name 
should not be editable. 
   mNameEdit.setText(mReAuthName); 
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   mNameEdit.setInputType(InputType.TYPE_NULL); 
   mNameEdit.setFocusable(false); 
   mNameEdit.setEnabled(false); 
  } 
 } 
 
 // It's executed when login button is pressed. 
 public void handleLogin(View view) { 
  String name = mNameEdit.getText().toString(); 
  String pass = mPassEdit.getText().toString(); 

 
  if (TextUtils.isEmpty(name) || TextUtils.isEmpty(pass)) { 
   // Process when the inputed value is incorrect 
   setResult(RESULT_CANCELED); 
   finish(); 
  } 
 
  // Login to online service based on the inpputted account information. 
  WebService web = new WebService(); 
  String authToken = web.login(name, pass); 
  if (TextUtils.isEmpty(authToken)) { 
   // Process when authentication failed 
   setResult(RESULT_CANCELED); 
   finish(); 
  } 
   
  // Process when login was successful, is as per below. 

 
  // *** POINT 5 *** Sensitive information (like account information or authentication 
token) must not be output to the log. 
  Log.i(TAG, "WebService login succeeded"); 

 

 
  if (mReAuthName == null) { 
   // Register accounts which logged in successfully, to aAccountManager 
   // *** POINT 6 *** Password should not be saved in Account Manager. 
   AccountManager am = AccountManager.get(this); 
   Account account = new Account(name, JssecAuthenticator.JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
   am.addAccountExplicitly(account, null, null); 
   am.setAuthToken(account, JssecAuthenticator.JSSEC_AUTHTOKEN_TYPE, 
authToken); 
   Intent intent = new Intent(); 
   intent.putExtra(AccountManager.KEY_ACCOUNT_NAME, name); 
   intent.putExtra(AccountManager.KEY_ACCOUNT_TYPE, 
     JssecAuthenticator.JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
   setAccountAuthenticatorResult(intent.getExtras()); 
   setResult(RESULT_OK, intent); 
  } else { 
   // Return authentication token 
   Bundle bundle = new Bundle(); 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_ACCOUNT_NAME, name); 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_ACCOUNT_TYPE, 
     JssecAuthenticator.JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
   bundle.putString(AccountManager.KEY_AUTHTOKEN, authToken); 
   setAccountAuthenticatorResult(bundle); 
   setResult(RESULT_OK); 
  } 
  finish(); 
 } 
} 
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ای است که سازی نمونهاست و این پیاده 1سازی ساختگیدر اینجا یک پیاده WebServiceدر حقیقت، کالس 

آمیز است و رشته کاراکتر ثابت به عنوان توکن احراز اصالت کند احراز اصالت همواره موفقیتفرض می

 شود.بازگردانده می

WebService.java 
package org.jssec.android.accountmanager.webservice; 

 
public class WebService { 

 
 /** 
  * Suppose to access to account managemnet function of online service. 
  *  
  * @param username Account name character string 
  * @param password password character string 
  * @return Return authentication token 
  */ 
 public String login(String username, String password) { 
  // *** POINT 7 *** HTTPS should be used for communication between an authenticator 
and the online services. 
  // Actually, communication process with servers is implemented here, but Omit here, 
since this is a sample. 
  return getAuthToken(username, password); 
 } 
 
 private String getAuthToken(String username, String password) { 
  // In fact, get the value which uniqueness and impossibility of speculation are 
guaranteed by the server, 
  // but the fixed value is returned without communication here, since this is sample. 
  return "c2f981bda5f34f90c0419e171f60f45c"; 
 } 
} 

 

 استفاده  از اکانت داخلی 2.1.3.5

کند، کند و یک توکن احراز اصالت دریافت میدر اینجا نمونه کد یک برنامه که اکانت داخلی را اضافه می

در یک دستگاه نصب  "یساخت اکانت داخل 1.1.3.5"ی دیگری نمونه برنامه هنگامی که آورده شده است.

 "Access request"ی تواند افزوده شود یا توکن احراز اصالت دریافت شود. صفحهشود، اکانت داخلی میمی

 شود که کلیدهای امضاء هر دو برنامه متفاوت باشند.فقط زمانی نشان داده می

                                                 
1 Dummy  
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 AccountManager Userی رفتار نمونه برنامه صفحه -15-5شکل 

 نکات:

 کننده عادی باشد، اجرا کنید.فرآیند اکانت را پس از وارسی اینکه احراز اصالت .1

. استفاده از مجوزهای ضروری را AccountManagerی کاربر مربوط به برنامه AndroidManifest.xmlفایل 

مراجعه  "و مجوز Account Managerاستفاده از  1.3.3.5"اعالن کنید. برای مجوزهای ضروری به بخش 

 فرمایید.

AccountManager User/AndroidManifest.xml 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="org.jssec.android.accountmanager.user" > 

 
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_ACCOUNTS" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.USE_CREDENTIALS" /> 

 
    <application 
        android:allowBackup="false" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name=".UserActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:exported="true" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 
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Activity ی روی صفحه، یا ی کاربر. هنگام زدن دکمهبرنامهaddAccount()  یاgetAuthToken()  اجرا

ای که مرتبط با نوع مشخصی از اکانت است ممکن است در برخی از موارد جعلی کنندهشوند. احراز اصالمی

 شروع شود. Authenticatorباشد، بنابراین توجه کنید که فرآیند اکانت پس از وارسی عادی بودن 

UserActivity.java 
package org.jssec.android.accountmanager.user; 

 
import java.io.IOException; 

 
import org.jssec.android.shared.PkgCert; 
import org.jssec.android.shared.Utils; 

 
import android.accounts.Account; 
import android.accounts.AccountManager; 
import android.accounts.AccountManagerCallback; 
import android.accounts.AccountManagerFuture; 
import android.accounts.AuthenticatorDescription; 
import android.accounts.AuthenticatorException; 
import android.accounts.OperationCanceledException; 
import android.app.Activity; 
import android.content.Context; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 

 
public class UserActivity extends Activity { 

 
 // Information of the Authenticator to be used 
 private static final String JSSEC_ACCOUNT_TYPE = "org.jssec.android.accountmanager"; 
 private static final String JSSEC_TOKEN_TYPE = "webservice"; 
 private TextView mLogView; 

 
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.user_activity); 

   
  mLogView = (TextView)findViewById(R.id.logview); 
 } 
 
 public void addAccount(View view) { 
  logLine(); 
  logLine("Add a new account"); 

 
  // *** POINT 1 *** Execute the account process after verifying if the authenticator 
is regular one. 
  if (!checkAuthenticator()) return; 

 
  AccountManager am = AccountManager.get(this); 
  am.addAccount(JSSEC_ACCOUNT_TYPE, JSSEC_TOKEN_TYPE, null, null, this, 
    new AccountManagerCallback<Bundle>() { 
     @Override 
     public void run(AccountManagerFuture<Bundle> future) { 
      try { 
       Bundle result = future.getResult(); 
       String type = 
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result.getString(AccountManager.KEY_ACCOUNT_TYPE); 
       String name = 
result.getString(AccountManager.KEY_ACCOUNT_NAME); 
       if (type != null && name != null) { 
        logLine("Add the following 
accounts:"); 
        logLine("  Account type: %s", type); 
        logLine("  Account name: %s", name); 
       } else { 
        String code = 
result.getString(AccountManager.KEY_ERROR_CODE); 
        String msg = 
result.getString(AccountManager.KEY_ERROR_MESSAGE); 
        logLine("The account cannot be 
added"); 
        logLine("  Error code %s: %s", code, 
msg); 
       } 
      } catch (OperationCanceledException e) { 
      } catch (AuthenticatorException e) { 
      } catch (IOException e) { 
      } 
     } 
    }, 
    null); 
 } 
 
 public void getAuthToken(View view) { 
  logLine(); 
  logLine("Get token"); 

 
  // *** POINT 1 *** After checking that the Authenticator is the regular one, execute 
account process. 
  if (!checkAuthenticator()) return; 

 
  AccountManager am = AccountManager.get(this); 
  Account[] accounts = am.getAccountsByType(JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
  if (accounts.length > 0) { 
   Account account = accounts[0]; 
   am.getAuthToken(account, JSSEC_TOKEN_TYPE, null, this, 
     new AccountManagerCallback<Bundle>() { 
      @Override 
      public void run(AccountManagerFuture<Bundle> future) 
{ 
       try { 
        Bundle result = future.getResult(); 
        String name = 
result.getString(AccountManager.KEY_ACCOUNT_NAME); 
        String authtoken = 
result.getString(AccountManager.KEY_AUTHTOKEN); 
        logLine("%s-san's token:", name); 
        if (authtoken != null) { 
         logLine("    %s", authtoken); 
        } else { 
         logLine("    Couldn't get"); 
        } 
       } catch (OperationCanceledException e) { 
        logLine("  Exception: 
%s",e.getClass().getName()); 
       } catch (AuthenticatorException e) { 
        logLine("  Exception: 
%s",e.getClass().getName()); 
       } catch (IOException e) { 
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        logLine("  Exception: 
%s",e.getClass().getName()); 
       } 
      } 
     }, null); 
  } else { 
   logLine("Account is not registered."); 
  } 
 } 
 
 // *** POINT 1 *** Verify that Authenticator is regular one. 
 private boolean checkAuthenticator() { 
  AccountManager am = AccountManager.get(this); 
  String pkgname = null; 
  for (AuthenticatorDescription ad : am.getAuthenticatorTypes()) { 
   if (JSSEC_ACCOUNT_TYPE.equals(ad.type)) { 
    pkgname = ad.packageName; 
    break; 
   } 
  } 
   
  if (pkgname == null) { 
   logLine("Authenticator cannot be found."); 
   return false; 
  } 
   
  logLine("  Account type: %s", JSSEC_ACCOUNT_TYPE); 
  logLine("  Package name of Authenticator: "); 
  logLine("    %s", pkgname); 

 
  if (!PkgCert.test(this, pkgname, getTrustedCertificateHash(this))) { 
   logLine("  It's not regular Authenticator(certificate is not matched.)"); 
   return false; 
  } 
   
  logLine("  This is regular Authenticator."); 
  return true; 
 } 
 
 // Certificate hash value of regular Authenticator application  
 // Certificate hash value can be checked in sample applciation JSSEC CertHash Checker 
 private String getTrustedCertificateHash(Context context) { 
  if (Utils.isDebuggable(context)) { 
   // Certificate hash value of  debug.keystore "androiddebugkey" 
   return "0EFB7236 328348A9 89718BAD DF57F544 D5CCB4AE B9DB34BC 1E29DD26 
F77C8255"; 
  } else { 
   // Certificate hash value of  keystore "my company key" 
   return "D397D343 A5CBC10F 4EDDEB7C A10062DE 5690984F 1FB9E88B D7B3A7C2 
42E142CA"; 
  } 
 } 
  
 private void log(String str) { 
  mLogView.append(str); 
 } 
  
 private void logLine(String line) { 
  log(line + "\n"); 
 } 
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 private void logLine(String fmt, Object... args) { 
  logLine(String.format(fmt, args)); 
 } 
 
 private void logLine() { 
  log("\n"); 
 } 
} 

 
PkgCert.java 
package org.jssec.android.shared; 

 
import java.security.MessageDigest; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import android.content.Context; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.content.pm.Signature; 

 
public class PkgCert { 

 
 public static boolean test(Context ctx, String pkgname, String correctHash) { 
  if (correctHash == null) return false; 
  correctHash = correctHash.replaceAll(" ", ""); 
  return correctHash.equals(hash(ctx, pkgname)); 
 } 
 
    public static String hash(Context ctx, String pkgname) { 
     if (pkgname == null) return null; 
     try { 
      PackageManager pm = ctx.getPackageManager(); 
   PackageInfo pkginfo = pm.getPackageInfo(pkgname, 
PackageManager.GET_SIGNATURES); 
   if (pkginfo.signatures.length != 1) return null; // Will not handle 
multiple signatures. 
   Signature sig = pkginfo.signatures[0]; 
   byte[] cert = sig.toByteArray(); 
   byte[] sha256 = computeSha256(cert); 
   return byte2hex(sha256); 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static byte[] computeSha256(byte[] data) { 
     try { 
   return MessageDigest.getInstance("SHA-256").digest(data); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
   return null; 
  } 
    } 
 
    private static String byte2hex(byte[] data) { 
     if (data == null) return null; 
     final StringBuilder hexadecimal = new StringBuilder(); 
     for (final byte b : data) { 
      hexadecimal.append(String.format("%02X", b)); 
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     } 
     return hexadecimal.toString(); 
    } 
} 

 

 راهنمای قوانین 

 کننده از قوانین زیر پیروی کنید.ی احراز اصالتسازی برنامهبرای پیاده

 کند، باید خصوصی باشد )ضروری(فراهم می ( راAuthenticatorکننده )سرویسی که احراز اصالت .1

 سازی شود )ضروری(پیادهکننده ی احراز اصالتی الگین باید توسط برنامهصفحه .2

3. Activity ی الگین باید به عنوان یک صفحهActivity  های حمله توسط دسترسی 1یالزمهعمومی باشد و

 های دیگر باشد )ضروری(برنامه

4. KEY_INTENT  را باIntent یصریح با نام کالس مشخص شده Activity فراهم نمایید ی الگینصفحه 

 )ضروری(

 )مانند اطالعات اکانت و توکن احراز اصالت( نباید در الگ نوشته شوند )ضروری(اطالعات حساس  .5

 ذخیره شود )توصیه( Account Managerرمز عبور نباید در  .6

 استفاده نمود )ضروری( HTTPSو سرویس آنالین باید از  Authenticatorبرای ارتباطات بین یک  .7

 پیروی کنید.ی کاربر از قوانین زیر سازی برنامههنگام پیاده

 عادی است اجرا شود )ضروری( Authenticatorفرآیند اکانت باید پس از وارسی اینکه  .8

 کند، باید خصوصی باشد )ضروری(فراهم می ا( رAuthenticatorکننده )سرویسی که احراز اصالت 1.2.3.5

ورد م Account Managerکند، توسط را فراهم می Authenticatorکه  Serviceپیش فرض این است که 

های دیگر مورد دسترسی قرار گیرد. بنابراین، با خصوصی کردن گیرد و نباید توسط برنامهاستفاده قرار می

Serviceهای دیگر را حذف کند. بعالوه، ها توسط برنامهتواند دسترسی، میAccount Manager  با امتیاز سیستم

 تواند دسترسی پیدا کند.می Account Managerخصوصی باشد،  Serviceشود، بنابراین حتی اگر اجرا می

 سازی شود )ضروری(کننده پیادهی احراز اصالتی الگین باید توسط برنامهصفحه 2.2.3.5

 Authenticatorی ی الگین برای افزودن یک اکانت جدید و گرفتن توکن احراز اصالت باید توسط برنامهصفحه

                                                 
1 Suppose  
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 ی کاربر ارائه شود. همانگونه که در ابتدادر سمت برنامهی الگین به سیستم خود نباید صفحهسازی شود. پیاده

این است که برنامه الزم نیست اطالعات به شدت حساس رمز عبور را  Account Managerذکر شد ]مزیت 

ی کاربر اداره ی کاربر فراهم شود، رمز عبور توسط برنامهی الگین در سمت برنامهاداره کند.[، اگر صفحه

  شود.می Account Managerآن فراتر از سیاست شود و طراحی می

ی الگین تواند از صفحهکننده، کسی که میی احراز اصالتی الگین توسط برنامهبا فراهم کردن صفحه

های مخرب )با تالش ای به اکانت برای برنامهبرداری کند، فقط کاربر دستگاه است. یعنی هیچ راه حملهبهره

 قیم یا با ساخت یک اکانت( وجود ندارد.برای الگین به صورت مست

3.2.3.5 Activity ی الگین باید به عنوان یک صفحهActivity های حمله دسترسی 1یعمومی باشد و الزمه

 های دیگر باشد )ضروری(توسط برنامه

Activity شود. برای اینکه ی کاربر اجرا میسیستمی است که توسط برنامهی الگین صفحهActivity ی صفحه

کننده متفاوت هستند نشان داده ی احراز اصالتی کاربر و برنامهحتی هنگامی که کلیدهای امضاء برنامهالگین 

 سازی شود.عمومی پیاده Activityباید به صورت ی الگین صفحه Activityشود، 

های مخرب اجرا شود، این است که شانس اینکه توسط برنامهی الگین صفحه Activityمنظور از عمومی بودن 

ی ورودی اعتماد نکنید. از این رو، الزم است اقدامات متقابل گفته شده در بخش وجود دارد. هرگز به هیچ داده

 اتخاذ شوند. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"

4.2.3.5 KEY_INTENT  را باIntent ی صریح با نام کالس مشخص شدهActivity ی الگین فراهم صفحه

 نمایید )ضروری(

ی صفحه Activityکه  Intentدارد، ی الگین صفحه Activityنیاز به باز کردن  Authenticatorهنگامی که 

بازگردانده  Account Managerبه  KEY_INTENTداده شود که با  Bundleکند باید در را اجرا میالگین 

را مشخص ی الگین صفحه Activityصریحی باشد که نام کالس  Intentاید که باید داده شود، ب Intentشود. می

کند، این امکان وجود دارد که را مشخص می Actionضمنی که نام  Intentکند. در حالت مشخص کردن می

ی برنامه Activityخودش فراهم کرده است، که یک   Authenticatorی که برنامهی الگین صفحه Activityنه 

کند که ی الگین را فراهم میی مخرب یک صفحهفراهم نموده است، اجرا شود. هنگامی که یک برنامه دیگر

                                                 
1 Suppose 
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ی الگین جعلی ی الگین عادی است، این ریسک وجود دارد که یک کاربر رمز عبور را در صفحهشبیه صفحه

 وارد کند.

 گ نوشته شوند )ضروری(اطالعات حساس )مانند اطالعات اکانت و توکن احراز اصالت( نباید در ال 5.2.3.5

آمیز هایی که به سرویس آنالین دسترسی دارند، گاهی با مشکالتی مانند ناتوانی در دسترسی موفقیتبرنامه

شوند. دلیل دسترسی ناموفق متفاوت هستند، مانند فقدان قراردادهای محیط به سرویس آنالین مواجه می

سازی رایج فقدان مجوز، خطای احراز اصالت و غیره. یک پیاده سازی پروتکل ارتباطی،شبکه، اشتباهاتی در پیاده

دنده بتواند دلیل یک برنامه نویسد، تا توسعهاین است که یک برنامه اطالعات با جزئیات فراوان را در الگ می

 را بعداً تجزیه و تحلیل کند.

توانند های دیگر میبرنامهند. اطالعات حساس مانند رمز عبور یا توکن احراز اصالت نباید در الگ نوشته شو

های اکانت در صورتی را بخوانند، بنابراین ممکن است منجر به نشت اطالعات شود. همچنین، نام اطالعات الگ

 که بتوانند منجر به آسیب نشت اطالعات شوند، نباید در الگ نوشته شوند.

 ذخیره شود )توصیه( Account Managerرمز عبور نباید در  6.2.3.5

دو تا از اطالعات احراز اصالت، یعنی رمز عبور و توکن احراز اصالت، باید بتوانند در یک اکانت ذخیره شوند 

های زیر، به صورت در دایرکتوری accounts.dbثبت شوند این اطالعات باید در  AccountManagerتا در 

 متنی ساده )یعنی بدون رمزگذاری( ذخیره شوند.

• Android 4.1 or earlier  

/data/system/accounts.db 

• Android 4.2 or later  

/data/system/0/accounts.db or /data/system/<UserId>/accounts.db 

های تواند از دستگاه، یا امتیاز روت یا امتیاز سیستم مورد نیاز است و نمیaccounts.dbبرای خواندن محتویات 

عامل اندروید، که امکان گرفتن پذیری در سیستمجود آسیبخوانده شود. در صورت و marketedاندرویدی 

ذخیره  accounts.dbامتیاز روت یا امتیاز سیستم توسط مهاجمان وجود دارد، اطالعات احراز اصالت که در 

 ی حمله قرار خواهند گرفت.اندروی لبهشده

 AccountManagerراز اصالت در ی توکن احکننده که در اینجا معرفی شد، برای ذخیرهی احراز اصلتبرنامه

ی طراحی شده است. هنگام دسترسی مدوام به سرویس آنالین در یک دوره کاربری رمز عبور بدون ذخیره
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شود، بنابراین این طراحی که رمز عبور در آن ی انقضا توکن احراز اصالت تمدید میعموماً دوره مشخص،

 شود، در اکثر مواقع کافی است.ذخیره نمی

تواند هر زمانی غیرفعال شود. در کمتر از رمز عبور است و میتوکن احراز اصالت تاریخ اعتبار ور کلی، به ط

توان آن را غیرفعال نمود. بنابراین، توکن احراز صورتی که توکن احراز اصالت  نشت پیدا کند )افشا شود(، می

توکن احراز اصالت غیرفعال شود، کاربر تر است. در صورتی که اصالت در مقایسه با رمز عبور نسبتًا ایمن

 تواند دوباره رمز عبور را وارد کند تا یک توکن احراز اصالت جدید بگیرد.می

تواند از سرویس آنالین استفاده کند. در در صورت غیرفعال کردن رمز عبور هنگام نشت آن، کاربر دیگر نمی

ی زیادی دارد. از این رو، بهتر است از این از مرکز تماس و غیره است و هزینهاین مورد، نیازمند پشتیبانی 

ذخیره شود، اجتناب شود. در صورتی که نتوان از این طراحی  AccountManagerطراحی که رمز عبور در 

ید سازی کلاجتناب نمود، سطح باالیی از اقدامات متقابل مهندسی معکوس مانند رمزگذاری رمز عبور و مبهم

 باید انجام شوند. رمزگذاری

 استفاده نمود )ضروری( HTTPSو سرویس آنالین باید از  Authenticatorبرای ارتباطات بین یک  7.2.3.5

شود و اگر در اختیاز شخص ثالث قرار به رمز عبور یا توکن احراز اصالت، اطالعات احراز اصالت گفته می

این نوع از اطالعات  Authenticatorتواند خود را به جای یک کاربر مجاز جا بزند. چون گیرند، شخص ثالث می

ی مطمئنی مانند شدهی رمزگذاریکند، متد ارتباطاحراز اصالت را با سرویس آنالین ارسال/دریافت می

HTTPS .باید مورد استفاده قرار گیرد 

 عادی است اجرا شود )ضروری( Authenticatorفرآیند اکانت باید پس از وارسی اینکه  8.2.3.5

که برای یک نوع اکانت که در یک دستگاه تعریف شده است،  Authenticatorچندین  صورت وجوددر 

Authenticator در صورتی که  شود. بنابراین،است، مجاز می که زودتر نصب شدهAuthenticator  خودش

 گیرد.دیرتر نصب شود، مورد استفاده قرار نمی

کرده باشد، اطالعات اکانت  1پوشیکه زودتر نصب شده است، یک بدافزار باشد که رخ Authenticatorاگر 

ی کاربر باید نوع اکانتی که عملیات نامهوارد شده توسط کاربر ممکن است در اختیار بدافزار قرار گیرد. بر

                                                 
1 Masquerade 
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عادی  masqueradeآیا پیش از انجام عملیات اکانت بررسی کند که و وارسی کند دهد اکانت را انجام می

 .است یا خیر

تواند با بررسی که به یک نوع اکانت تخصیص داده شده است عادی باشد یا خیر، می Authenticatorچه 

گواهی معتبر که از پیش تائید شده است، وارسی  hashبا مقدار  Authenticatorپکیج  hashکردن تطبیق مقدار 

اقدامی برای برانگیختن کاربر برای لغو نصب پکیج که با هم مطابقت نداشته باشند،  hashشود. اگر مقادیر 

 اقدامی مورد ترجیح است.تخصیص یافته به آن نوع اکانت است،  Authenticatorشامل 

 پیشرفتهمباحث  

 و مجوز Account Managerاستفاده از  1.3.3.5

( مناسب در Permission، اعالن استفاده از مجوز )AccountManagerبرای استفاده از هر متد کالس 

AndroidManifest.xml  تناظر متدها و برنامه، ضروری است. جدول زیرPermission دهد.را نشان می 

 Permissionو  Account Managerتوابع  -1-5 جدول

 Functions that Account Manager provides 

Permission Method Explanation 

AUTHENTICATE_ACCOUNTS 

(Only Packages which are signed by 

the same key of Authenticator, can 

use.) 

getPassword()  To get password  

getUserData()  To get user information  

addAccountExplicitly()  To add accounts to DB  

peekAuthToken()  To get cached token  

setAuthToken()  To register authentication 

token  

setPassword()  To change password  

setUserData()  To set user information  

renameAccount()  To rename account  

GET_ACCOUNTS getAccounts() To get a list of all accounts 

getAccountsByType() To get a list of accounts 

which account types are 

same 

getAccountsByTypeAndFeatures() To get a list of accounts 

which have the specified 

function 

addOnAccountsUpdatedListener() To register event listener 

hasFeatures() Whether it has the 

specified function or not 

MANAGE_ACCOUNTS getAuthTokenByFeatures() To get authentication 

token of the accounts 

which have the specified 

function 

addAccount() To request a user to add 
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accounts 

removeAccount() To remove an account 

clearPassword() Initialize password 

updateCredentials() Request a user to change 

password 

editProperties() Change Authenticator 

setting 

confirmCredentials() Request a user to input 

password again 

USE_CREDENTIALS getAuthToken() To get authentication 

token 

blockingGetAuthToken() To get authentication 

token 

MANAGE_ACCOUNTS 

or 

USE_CREDENTIALS 

invalidateAuthToken() To delete cached token 

ضروری است،  AUTHENTICATE_ACCOUNTS Permissionدر صورت استفاده از گروه متدهایی که 

یک محدودیت مرتبط با کلید امضاء پکیج در کنار مجوز وجود دارد. مشخصاً کلید برای امضاء پکیج که 

Authenticator کند، باید یکسان کند را فراهم میای که از متدها استفاده میو کلید برای امضاء پکیج در برنامه

 Authenticatorکند که برای آن به جز استفاده می که از گروه متدی ایتوزیع برنامه ی کههنگامباشد. بنابراین، 

 ،AUTHENTICATE_ACCOUNTS Permission امضاء باید توسط کلیدی که مشابه با وری استضر ،

Authenticator  .است، امضاء شود 

ممکن است توسط برخی   fixed debug keystore، چون یک Android Studioیافته توسط در یک فاز توسعه

را  Account Managerدهندگان ممکن است به اشتراک گذاشته شود، توسعه Android Studioهای از پروژه

دهدگانی که از سازی و تست کنند. خصوصاً برای توسعهبا در نظر گرفتن فقط مجوزها و بدون امضاء، پیاده

کنند، ضروری است که هنگام انتخاب کلید مورد استفاده رنامه استفاده میکلیدهای امضاء متفاوت به ازای هر ب

های به دست آمده توسط ها، دقت کنند. عالوه بر این، چون دادهها، با در نظر گرفتن محدودیتبرای برنامه

AccountManager کردن محتاطانه هستند تا ریسک نشت یا  شامل اطالعات حساس هستند، نیازمند اداره

 ی غیرمجاز کاهش یابد.ستفادها

ی احراز ی کاربر و برنامهدهد که کلیدهای امضاء برنامه، استثنا زمانی رخ میx.4.0در اندروید  2.3.3.5

 کننده متفاوت باشنداصالت

ی کاربری مورد نیاز است که با کلید هنگامی که تابع به دست آوردن توکن احراز اصالت توسط برنامه
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کننده است که شامل ی احراز اصالتای امضاء شده است که متفاوت از کلید برنامهدهندهتوسعه

Authenticator ،استAccountManager  ها مجوز استفاده از توکن کند که آیا به آنکاربران را وارسی می

دهد احراز اصالت انجام می توکن 1ی گواهیو این کار را با نشان دادن صفحه احراز اصالت را اعطا کند یا خیر

(GrantCredentialsPermissionActivity با این وجود، یک باگ در چارچوب اندروید .)4.0.x  وجود دارد، به

شود )شکل دهد و برنامه به اجبار بسته میاستثنا رخ می AccountManagerمحض باز شدن این صفحه توسط 

 https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=23421(. برای جزئیات بیشتر در مورد باگ 5-16

 های بعدی وجود ندارد.و نسخه x.4.1را مشاهده کنید. این باگ در اندروید 

 

 زمان نمایش صفحه گواهی توکن احراز اصالت استاندارد اندروید -16-5 شکل

 HTTPSبرقراری ارتباط از طریق  

های کنند. به عنوان روشهای گوشی هوشمند با سرورهای وب روی اینترنت ارتباط برقرار میاغلب برنامه

را  HTTPSکنیم. از نقطه نظر امنیتی، ارتباطات تمرکز می HTTPSو  HTTPارتباطی، در اینجا به دو روش 

 HTTPSرت پیش فرض از به صو Facevookیا  Googleدهیم. اخیراً، خدمات وب بزرگی مانند ترجیح می

                                                 
1 License  
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 کنند.استفاده می

ره شده اهای اندرویدی اشدر برنامه HTTPSسازی ارتباطات در پیاده بسیاریبه نقاط ضعف ، 2012از سال 

 کنندکار میسرور  یهایگواه که باوب  یبه تست سرورها یدسترس یممکن است براط ضعف است. این نقا

صادر  یبه صورت خصوصبلکه د، نشومیصادر نقابل اعتماد ثالث شخص  یگواه صدور مراجعکه توسط  ،باشد

 شود(.یم گفته یخصوص یهایگواه هانه آ)در ادامه ب شوندمی

به  HTTPSشوند و روش دسترسی امن با توضیح داده می HTTPSو  HTTPهای ارتباطی در این بخش؛ روش

 شود.کند نیز توصیف مییک سرور وب که با یک گواهی خصوصی کار می

 نمونه کد 

که در  ینمودار یقرا از طر یدکن سازییادهکه قرار است پ HTTP / HTTPS VHنوع ارتباط  یدتوان یشما م

 .یدکن یدانشان داده شده است، پ یرزشکل 

 

 17-5 شکل

استفاده نمود، زیرا کانال  HTTPSشوند، باید از ارتباط ت میهنگامی که اطالعات حساس فرستاده یا دریاف

 برای اطالعات حساس زیر مورد نیاز است. HTTPSرمزنگاری شده است. ارتباط  SSL/TLSارتباطی آن با 
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• ID/ رمز عبورLogin های وببه سرویس 

 و غیره( session ID ،token ،Cookieای حفظ وضعیت احراز اصالت )اطالعات بر •

 های وب )اطالعات شخصی، اطالعات کارت اعتباری و غیره(اطالعات مهم/محرمانه بسته به سرویس •

یا  HTTPو وب سرور است. شما باید  "سیستم"با ارتباطات شبکه بخشی از یک  ی گوشی هوشمندیک برنامه

HTTPS  انتخاب  "یستمس"را برای هر ارتباط بر اساس طراحی امن و کدنویسی امن و با در نظر گرفتن کل

ها در نمونه ی تفاوتدهندهپردازد. جدول بعدی نیز نشانمی HTTPSو  HTTPی کنید. جدول زیر به مقایسه

 کد است.
 HTTPSو HTTPهای ارتباطی مقایسه بین روش -2-5جدول 

 
HTTPS HTTPS 

 Characteristics 

  

URL Starting with http://   Starting with https://  

Encrypting contents   Not available  Available  

Tampering detection of 

contents   

Impossible    Possible  

Authenticating a server  Impossible  Possible  

 Damage Risk   

  

Reading contents by attackers   High Low 

Modifying contents by 

attackers   

High Low 

Application's access to a fake 

server   

High Low 

 

 HTTP/HTTPSتوضیح نمونه کد ارتباطات  -3-5جدول 

 Sample code    

Communication   

 Sending/Receiving 

sensitive information   

 Server certificate   

Communicating 

via HTTP   

 HTTP    Not applicable    -  

Communicating 

via HTTPS   

 HTTPS    OK   Server certificates issued by trusted third 

party's certificate authorities like 

Cybertrust and VeriSign etc.   

Communicating 

via HTTPS with 

private 

certificate   

 HTTPS    OK   Private certificate * Operation mode 

which can be often seen in intra server or 

in test server.   

به عنوان  supports java.net.HttpURLConnection/javax.net.ssl.HttpsURLConnectionاندروید از 

API های ارتباطیHTTP/HTTPS کند. پشتیبانی از پشتیبانی میApache HttpClient ی که یک کتابخانه

 ( حذف شده است.23سطح  API) 6.0است نیز از اندروید  HTTPینت دیگری برای کال
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 HTTPبرقراری ارتباط از طریق  1.1.4.5

بر اساس دو فرضیه است که تمام محتویات ارسال/دریافت شده از طریق  HTTPبرقراری ارتباط از طریق 

ممکن است توسط مهاجمان شنود و دستکاری شود و سرور مقصد شما ممکن است با سرورهای  HTTPارتباط 

استفاده نمود که باعث هیچ  HTTPتوان از ارتباط جعلی مهاجمان جایگزین شده باشد. فقط در صورتی می

د ی مجاز باشد. در صورتی که یک برنامه نتوانآسیبی نشود یا آسیب حتی تحت فرضیات درون محدوده

 یبرقرار 3.1.3.5"و  "HTTPS یقارتباط از طر یرقرارب 2.1.3.5"های فرضیات را بپذیرد، لطفاً به بخش

 مراجعه نمایید. "یخصوص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر

دهد، تصویر دهد که یک جستجوی تصویر روی یک سرور وب انجام میای را نشان مینمونه کد زیر برنامه

شود. اولین با سرور دو برابر یک جستجو انجام می HTTPدهد. ارتباطات گیرد و آن را نمایش مینتیجه را می

مربوط به  Worker threadاست. ی تصویر است و دومین ارتباط برای گرفتن آن ارتباط برای جستجوی داده

شوند انجام می UI threadی که روی تشود تا از ارتباطاساخته می AsyncTaskپردازش ارتباط با استفاده از 

شوند )مانند دوری کند. محتویات ارسال/دریافت شده در ارتباطات با سرور در اینجا حساس در نظر گرفته نمی

ی تصویر و داده URLی دریافتی مانند ی تصویر(. بنابراین، دادهداده تصویر یا URLرشته کاراکتر جستجو، 

اقدام متقابلی هیچ تصویر ممکن است توسط مهاجمان ارائه شوند. برای نشان دادن نمونه کد به صورت ساده، 

نین، شود. همچقابل قبول هستند، انجام نمی شده یافتحمله در یهاداده در نظر گرفتن اینکهبا  کد در نمونه

شوند. اداره نمودن های تصویر، حذف مییا نمایش داده JSON purseاداره نمودن استثنائات ممکن طی 

 استثنائات به صورت مناسب و بسته به مشخصات برنامه، امری ضروری است.

 نکات:

 های ارسالی گنجانده شوند.اطالعات حساس نباید در داده .1

 از طرف مهاجمان فرستاده شده باشند. های دریافتی ممکن استفرض کنید که داده .2

HttpImageSearch.java 
package org.jssec.android.https.imagesearch; 

 
import android.os.AsyncTask; 

 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 

 
import java.io.BufferedInputStream; 
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import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.URL; 

 
public abstract class HttpImageSearch extends AsyncTask<String, Void, Object> { 

 
    @Override 
    protected Object doInBackground(String... params) { 
        byte[] responseArray; 
        // -------------------------------------------------------- 
        // Communication 1st time: Execute image search 
        // -------------------------------------------------------- 
 
        // *** POINT 1 *** Sensitive information must not be contained in send data. 
        // Send image search character string 
        StringBuilder s = new StringBuilder(); 
        for (String param : params){ 
            s.append(param); 
            s.append('+'); 
        } 
        s.deleteCharAt(s.length() - 1); 

 
        String search_url = "http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/images?v=1.0&q=" + 
                s.toString(); 

 
        responseArray = getByteArray(search_url); 
        if (responseArray == null) { 
            return null; 
        } 
 
        // *** POINT 2 *** Suppose that received data may be sent from attackers. 
        // This is sample, so omit the process in case of the searching result is the data from an 
attacker. 
        // This is sample, so omit the exception process in case of JSON purse. 
        String image_url; 
        try { 
            String json = new String(responseArray); 
   image_url = new JSONObject(json).getJSONObject("responseData") 
     .getJSONArray("results").getJSONObject(0).getString("url"); 
        } catch(JSONException e) { 
            return e; 
        } 
 
        // -------------------------------------------------------- 
        // Communication 2nd time: Get images 
        // -------------------------------------------------------- 
        // *** POINT 1 *** Sensitive information must not be contained in send data. 
        if (image_url != null ) { 
            responseArray = getByteArray(image_url); 
            if (responseArray == null) { 
                return null; 
            } 
        } 
 
        // *** POINT 2 *** Suppose that received data may be sent from attackers. 
        return responseArray; 
    } 
 
    private byte[] getByteArray(String strUrl) { 
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        byte[] buff = new byte[1024]; 
        byte[] result = null; 
        HttpURLConnection response; 
        BufferedInputStream inputStream = null; 
        ByteArrayOutputStream responseArray = null; 
        int length; 

 
        try { 
            URL url = new URL(strUrl); 
            response = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
            response.setRequestMethod("GET"); 
            response.connect(); 
            checkResponse(response); 

 
            inputStream = new BufferedInputStream(response.getInputStream()); 
            responseArray = new ByteArrayOutputStream(); 

 
            while ((length = inputStream.read(buff)) != -1) { 
                if (length > 0) { 
                    responseArray.write(buff, 0, length); 
                } 
            } 
            result = responseArray.toByteArray(); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } finally { 
            if (inputStream != null) { 
                try { 
                    inputStream.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    // This is sample, so omit the exception process 
                } 
            } 
            if (responseArray != null) { 
                try { 
                    responseArray.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    // This is sample, so omit the exception process 
                } 
            } 
        } 
        return result; 
    } 
 
    private void checkResponse(HttpURLConnection response) throws IOException { 
        int statusCode = response.getResponseCode(); 
        if (HttpURLConnection.HTTP_OK != statusCode) { 
            throw new IOException("HttpStatus: " + statusCode); 
        } 
    } 
} 

 

ImageSearchActivity.java 
package org.jssec.android.https.imagesearch; 

 
import android.app.Activity; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
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import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.TextView; 

 
public class ImageSearchActivity extends Activity { 

 
 private EditText mQueryBox; 
 private TextView mMsgBox; 
 private ImageView mImgBox; 
 private AsyncTask<String, Void, Object> mAsyncTask ; 

  
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 

         
        mQueryBox = (EditText)findViewById(R.id.querybox); 
        mMsgBox = (TextView)findViewById(R.id.msgbox); 
  mImgBox = (ImageView)findViewById(R.id.imageview); 
    } 
 
    @Override 
 protected void onPause() { 
     // After this, Activity may be deleted, so cancel the asynchronization process in advance. 
     if (mAsyncTask != null) mAsyncTask.cancel(true); 
  super.onPause(); 
 } 
 
 public void onHttpSearchClick(View view) { 
     String query = mQueryBox.getText().toString(); 
  mMsgBox.setText("HTTP:" + query); 
  mImgBox.setImageBitmap(null); 

      
     // Cancel, since the last asynchronous process might not have been finished yet. 
     if (mAsyncTask != null) mAsyncTask.cancel(true); 
      
     // Since cannot communicate by UI thread, communicate by worker thread by AsynchTask. 
     mAsyncTask = new HttpImageSearch() { 
   @Override 
   protected void onPostExecute(Object result) { 
    // Process the communication result by UI thread. 
                if (result == null) { 
                    mMsgBox.append("\nException occurs\n"); 
                } else if (result instanceof Exception) { 
     Exception e = (Exception)result; 
     mMsgBox.append("\nException occurs\n" + e.toString()); 
    } else { 
     // Exception process when image display is omitted here, 
since it's sample. 
     byte[] data = (byte[])result; 
     Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, 
data.length); 
     mImgBox.setImageBitmap(bmp); 
    } 
   } 
             }.execute(query); // pass search character string and start asynchronous 
process 
    } 
 
 public void onHttpsSearchClick(View view) { 
     String query = mQueryBox.getText().toString(); 
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  mMsgBox.setText("HTTPS:" + query); 
  mImgBox.setImageBitmap(null); 

      
     // Cancel, since the last asynchronous process might not have been finished yet. 
     if (mAsyncTask != null) mAsyncTask.cancel(true); 

      
     // Since cannot communicate by UI thread, communicate by worker thread by AsynchTask. 
     mAsyncTask = new HttpsImageSearch() { 
   @Override 
   protected void onPostExecute(Object result) { 
    // Process the communication result by UI thread. 
    if (result instanceof Exception) { 
     Exception e = (Exception)result; 
     mMsgBox.append("\nException occurs\n" + e.toString()); 
    } else { 
     byte[] data = (byte[])result; 
     Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, 
data.length); 
     mImgBox.setImageBitmap(bmp); 
    } 
   } 
             }.execute(query); // pass search character string and start asynchronous 
process 
    } 
} 

 HTTPSبرقراری ارتباط از طریق  2.1.4.5

ی انتقالی رمزنگاری شود که آیا سرور مورد اعتماد هست یا خیر و همچنین داده، بررسی می HTTPS ارتباط در

دهی تراکنش که در فاز دست "گواهی سرور"اندروید  HTTPSی شود. برای احراز اصالت سرور، کتابخانهمی

HTTPS کند:یابد را با نکات زیر وارسی میانتقال می 

 گواهی ثالث مورد اعتماد امضاء شده باشد. صدور گواهی سرور توسط یک مرجع •

 واهی سرور مجاز باشندهای گپریود و سایر ویژگی •

 Subject( در فیلد Subject Alternative Names) SAN( یا Common Name) CNنام میزبان سرور با  •

 گواهی سرور همخوانی داشته باشد.

SSLException دهد که وارسی باال به شکست بیانجامد. این امر )استثناء وارسی گواهی سرور( زمانی رخ می

ی شما باید استثناء را با یک توالی یا فقط نقص گواهی سرور است. برنامه 1ی مرد میانیاحتماالً به معنی حمله

 مناسب بر اساس مشخصات برنامه اداره کند. 

است که به یک سرور وب با گواهی سرور صادر شده توسط  HTTPSکد بعدی، یک نمونه کد برای ارتباط 

با یک گواهی سرور که به  HTTPSشود. برای ارتباط ، متصل میگواهی ثالث مورد اعتماد صدور یک مرجع

                                                 
1 Man-in-the-middle attack 
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 یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"صورت خصوصی صادر شده است، لطفاً به بخش 

 مراجعه کنید. "یخصوص

دهد، تصویر دهد که یک جستجوی تصویر روی یک سرور وب انجام میای را نشان مینمونه کد زیر برنامه

شود. ارتباط با سرور دو برابر یک جستجو انجام می HTTPSدهد. ارتباط گیرد و آن را نمایش مینتیجه را می

مربوط به پردازش  Worker threadی تصویر و ارتباط دوم برای گرفتن آن است. اول برای جستجوی داده

شوند دوری کند. انجام می UI threadشود تا از ارتباطاتی که روی ساخته می AsyncTaskارتباط با استفاده از 

شوند )مانند رشته تمام محتویات ارسال/دریافت شده در ارتباطات با سرور در اینجا حساس در نظر گرفته می

ی تصویر(. برای نشان دادن نمونه کد به صورت ساده، هیچ مدیریت تصویر یا داده URLکاراکتر جستجو، 

شود. اداره نمودن استثنائات به صورت مناسب و بسته به مشخصات انجام نمی SSLExceptionخاصی برای 

دهد. به را می SSLv3ی برقراری ارتباط با استفاده برنامه، امری ضروری است. همچنین نمونه کد زیر اجازه

غیرفعال شود. این کار به  SSLv3کنیم تا ، پیکربندی تنظیمات روی سرورهای راه دور را توصیه میطور کلی

اند مشهور هستند( را هدف گرفته POODLE)که به  SSLv3پذیری در منظور دوری از حمالتی که یک آسیب

 شود.انجام می

 نکات:

1. URL  باhttps:// شود.آغاز می 

 های ارسالی گنجاند.دادهتوان در اطالعات حساس را می .2

متصل  HTTPSها از سروری که با های دریافتی را به دقت و به صورت امن اداره کتید، حتی اگر دادهداده .3

 است ارسال شده باشند.

4. SSLException .باید با یک توالی مناسب در یک برنامه مدیریت شود 

HttpsImageSearch.java 
package org.jssec.android.https.imagesearch; 

 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 

 
import android.os.AsyncTask; 

 
import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.HttpURLConnection; 
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import java.net.URL; 

 
public abstract class HttpsImageSearch extends AsyncTask<String, Void, Object> { 

 
 @Override 
 protected Object doInBackground(String... params) { 
        byte[] responseArray; 
     // -------------------------------------------------------- 
  // Communication 1st time : Execute image search 
  // -------------------------------------------------------- 
    
     // *** POINT 1 *** URI starts with https://. 
  // *** POINT 2 *** Sensitive information may be contained in send data. 
        StringBuilder s = new StringBuilder(); 
        for (String param : params){ 
            s.append(param); 
            s.append('+'); 
        } 
        s.deleteCharAt(s.length() - 1); 

 
        String search_url = "https://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/images?v=1.0&q=" + 
                s.toString(); 

 
        responseArray = getByteArray(search_url); 
        if (responseArray == null) { 
            return null; 
        } 
 
  // *** POINT 3 *** Handle the received data carefully and securely, 
        // even though the data was sent from the server connected by HTTPS. 
        // Omitted, since this is a sample. Please refer to "3.2 Handling Input Data Carefully and 
Securely." 
        String image_url; 
        try { 
            String json = new String(responseArray); 
            image_url = new JSONObject(json).getJSONObject("responseData") 
                    .getJSONArray("results").getJSONObject(0).getString("url"); 
        } catch(JSONException e) { 
            return e; 
        } 
    
  // -------------------------------------------------------- 
  // Communication 2nd time : Get image 
  // -------------------------------------------------------- 
    
  // *** POINT 1 *** URI starts with https://. 
        // *** POINT 2 *** Sensitive information may be contained in send data. 
        if (image_url != null ) { 
            responseArray = getByteArray(image_url); 
            if (responseArray == null) { 
                return null; 
            } 
        } 
 
        return responseArray; 
 } 
 
    private byte[] getByteArray(String strUrl) { 
        byte[] buff = new byte[1024]; 
        byte[] result = null; 
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        HttpURLConnection response; 
        BufferedInputStream inputStream = null; 
        ByteArrayOutputStream responseArray = null; 
        int length; 

 
        try { 
            URL url = new URL(strUrl); 
            response = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
            response.setRequestMethod("GET"); 
            response.connect(); 
            checkResponse(response); 

 
            inputStream = new BufferedInputStream(response.getInputStream()); 
            responseArray = new ByteArrayOutputStream(); 

 
            while ((length = inputStream.read(buff)) != -1) { 
                if (length > 0) { 
                    responseArray.write(buff, 0, length); 
                } 
            } 
            result = responseArray.toByteArray(); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } finally { 
            if (inputStream != null) { 
                try { 
                    inputStream.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    // This is sample, so omit the exception process 
                } 
            } 
            if (responseArray != null) { 
                try { 
                    responseArray.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    // This is sample, so omit the exception process 
                } 
            } 
        } 
        return result; 
    } 
 
    private void checkResponse(HttpURLConnection response) throws IOException { 
        int statusCode = response.getResponseCode(); 
        if (HttpURLConnection.HTTP_OK != statusCode) { 
            throw new IOException("HttpStatus: " + statusCode); 
        } 
    } 
} 

توانید به هستند که می "HTTP یقارتباط از طر یبرقرار 1.1.3.5"های نمونه کد مشابه با بخش سایر فایل

 آن بخش مراجعه کنید.
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 با گواهی خصوصی HTTPSبرقراری ارتباط از طریق  3.1.4.5

با یک گواهی سرور که به صورت خصوصی صادر شده است )گواهی  HTTPSاین بخش نمونه کدی از ارتباط 

های گواهی خصوصی و گواهی صدور دهد. لطفاً برای ساخت یک گواهی روت یک مرجعخصوصی( را نشان می

 یخصوص یساخت گواه یچگونگ 1.3.3.5"روی یک سرور وب، به بخش  HTTPSخصوصی و انجام تنظیمات 

ها دارد که یک فایل در دارایی cacert.crtمراجعه کنید. نمونه برنامه یک فایل  "سرور یماتتنظ بندییکرو پ

 گواهی خصوصی است. صدور گواهی روت از مرجع

دهد. گیرد و آن را نمایش میدهد که یک تصویر از یک سرور وب را میای را نشان میبرنامهنمونه کد زیر 

مربوط به پردازش ارتباط با استفاده از  Worker thread. . شوداستفاده می HTTPSبرای ارتباط با سرور از 

AsyncTask شود تا از ارتباطاتی که روی ساخته میUI thread شوند دوری کند. تمام محتویات انجام می

(URL ارسال/دریافت شده در ارتباطات با سرور در اینجا حساس در نظر گرفته تصویر و داده )ی تصویر

شود. انجام نمی SSLExceptionن دادن نمونه کد به صورت ساده، هیچ مدیریت خاصی برای شوند. برای نشامی

 اداره نمودن استثنائات به صورت مناسب بسته به مشخصات برنامه، امری ضروری است. 

 نکات:

 یک گواهی سرور را با گواهی روت یک مرجعه گواهی خصوصی وارسی کنید. .1

2. URI  باhttps:// شود.آغاز می 

 های ارسالی گنجانده شوند.توانند در دادهعات حساس میاطال .3

 د.نموهای دریافتی و سرور اعتماد دادهتوان به می .4

5. SSLException .باید با یک توالی مناسب در یک برنامه مدیریت شود 

PrivateCertificatehttpsGet.java 
package org.jssec.android.https.privatecertificate; 

 
import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.URL; 
import java.security.KeyStore; 
import java.security.SecureRandom; 

 
import javax.net.ssl.HostnameVerifier; 
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection; 
import javax.net.ssl.SSLContext; 
import javax.net.ssl.SSLException; 
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import javax.net.ssl.SSLSession; 
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory; 

 
import android.content.Context; 
import android.os.AsyncTask; 

 
public abstract class PrivateCertificateHttpsGet extends AsyncTask<String, Void, Object> { 

 
    private Context mContext; 

 
    public PrivateCertificateHttpsGet(Context context) { 
        mContext = context; 
    } 
 
    @Override 
    protected Object doInBackground(String... params) { 
        TrustManagerFactory trustManager; 
        BufferedInputStream inputStream = null; 
        ByteArrayOutputStream responseArray = null; 
        byte[] buff = new byte[1024]; 
        int length; 

 
        try { 
            URL url = new URL(params[0]); 
            // *** POINT 1 *** Verify a server certificate with the root certificate of a private 
certificate authority. 
            // Set keystore which includes only private certificate that is stored in assets, to 
client. 
            KeyStore ks = KeyStoreUtil.getEmptyKeyStore(); 
            KeyStoreUtil.loadX509Certificate(ks, 
                    mContext.getResources().getAssets().open("cacert.crt")); 

 
            // *** POINT 2 *** URI starts with https://. 
            // *** POINT 3 *** Sensitive information may be contained in send data. 
            trustManager = 
TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 
            trustManager.init(ks); 
            SSLContext sslCon = SSLContext.getInstance("TLS"); 
            sslCon.init(null, trustManager.getTrustManagers(), new SecureRandom()); 

 
            HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection(); 
            HttpsURLConnection response = (HttpsURLConnection)con; 
            response.setDefaultSSLSocketFactory(sslCon.getSocketFactory()); 

 
            response.setSSLSocketFactory(sslCon.getSocketFactory()); 
            checkResponse(response); 

 
            // *** POINT 4 *** Received data can be trusted as same as the server. 
            inputStream = new BufferedInputStream(response.getInputStream()); 
            responseArray = new ByteArrayOutputStream(); 
            while ((length = inputStream.read(buff)) != -1) { 
                if (length > 0) { 
                    responseArray.write(buff, 0, length); 
                } 
            } 
            return responseArray.toByteArray(); 
        } catch(SSLException e) { 
            // *** POINT 5 *** SSLException should be handled with an appropriate sequence in an 
application. 
            // Exception process is omitted here since it's sample. 
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            return e; 
        } catch(Exception e) { 
            return e; 
        } finally { 
            if (inputStream != null) { 
                try { 
                    inputStream.close(); 
                } catch (Exception e) { 
                    // This is sample, so omit the exception process 
                } 
            } 
            if (responseArray != null) { 
                try { 
                    responseArray.close(); 
                } catch (Exception e) { 
                    // This is sample, so omit the exception process 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    private void checkResponse(HttpURLConnection response) throws IOException { 
        int statusCode = response.getResponseCode(); 
        if (HttpURLConnection.HTTP_OK != statusCode) { 
            throw new IOException("HttpStatus: " + statusCode); 
        } 
    } 
} 

 

KeyStoreUtil.java 
package org.jssec.android.https.privatecertificate; 

 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.security.KeyStore; 
import java.security.KeyStoreException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.cert.Certificate; 
import java.security.cert.CertificateException; 
import java.security.cert.CertificateFactory; 
import java.security.cert.X509Certificate; 
import java.util.Enumeration; 

 
public class KeyStoreUtil { 
 public static KeyStore getEmptyKeyStore() throws KeyStoreException, 
   NoSuchAlgorithmException, CertificateException, IOException { 
  KeyStore ks = KeyStore.getInstance("BKS"); 
  ks.load(null); 
  return ks; 
 } 

 
 public static void loadAndroidCAStore(KeyStore ks) 
   throws KeyStoreException, NoSuchAlgorithmException, 
   CertificateException, IOException { 
  KeyStore aks = KeyStore.getInstance("AndroidCAStore"); 
  aks.load(null); 
  Enumeration<String> aliases = aks.aliases(); 
  while (aliases.hasMoreElements()) { 
   String alias = aliases.nextElement(); 
   Certificate cert = aks.getCertificate(alias); 
   ks.setCertificateEntry(alias, cert); 
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  } 
 } 
  
 public static void loadX509Certificate(KeyStore ks, InputStream is) 
   throws CertificateException, KeyStoreException { 
  try { 
   CertificateFactory factory = CertificateFactory.getInstance("X509"); 
   X509Certificate x509 = (X509Certificate)factory.generateCertificate(is); 
   String alias = x509.getSubjectDN().getName(); 
   ks.setCertificateEntry(alias, x509); 
  } finally { 
   try { is.close(); } catch (IOException e) { /* This is sample, so omit the 
exception process */ } 
  } 
 } 
} 

 

PrivateCertificateHttpsActivity.java 
package org.jssec.android.https.privatecertificate; 

 
import android.app.Activity; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.TextView; 

 
public class PrivateCertificateHttpsActivity extends Activity { 

 
 private EditText mUrlBox; 
 private TextView mMsgBox; 
 private ImageView mImgBox; 
 private AsyncTask<String, Void, Object> mAsyncTask ; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
         
        mUrlBox = (EditText)findViewById(R.id.urlbox); 
        mMsgBox = (TextView)findViewById(R.id.msgbox); 
  mImgBox = (ImageView)findViewById(R.id.imageview); 
    } 
     
    @Override 
 protected void onPause() { 
     // After this, Activity may be discarded, so cancel asynchronous process in advance. 
     if (mAsyncTask != null) mAsyncTask.cancel(true); 
  super.onPause(); 
 } 
     
    public void onClick(View view) { 
     String url = mUrlBox.getText().toString(); 
     mMsgBox.setText(url); 
     mImgBox.setImageBitmap(null); 
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     // Cancel, since the last asynchronous process might have not been finished yet. 
     if (mAsyncTask != null) mAsyncTask.cancel(true); 

      
     // Since cannot communicate through UI thread, communicate by worker thread by AsynchTask. 
     mAsyncTask = new PrivateCertificateHttpsGet(this) { 
   @Override 
   protected void onPostExecute(Object result) { 
    // Process the communication result through UI thread. 
    if (result instanceof Exception) { 
     Exception e = (Exception)result; 
     mMsgBox.append("\nException occurs\n" + e.toString()); 
    } else { 
     byte[] data = (byte[])result; 
     Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, 
data.length); 
     mImgBox.setImageBitmap(bmp); 
    } 
   } 
     }.execute(url); // Pass URL and start asynchronization process 
    } 
} 

 راهنمای قوانین 

 از قاونین زیر پیروی کنید. HTTP/HTTPSبرای ارتباط با 

 ارسال/دریافت شوند )ضروری( HTTPSاطالعات حساس باید از طریق ارتباط  .1

 به صورت امن مدیریت شوند )ضروری(باید به دقت و  HTTPهای دریافتی از طریق داده .2

3. SSLException  باید به صورت مناسب مانندNotification )به کاربر مدیریت شود )ضروری 

4. TrustManager )سفارشی نباید ساخته شود )ضروری 

5. HostnameVerifier )سفارشی نباید ساخته شود )ضروری 

 ارسال/دریافت شوند )ضروری( HTTPSاطالعات حساس باید از طریق ارتباط  1.2.4.5

تصل ممکن ، اطالعات ارسالی و دریافتی ممکن است شنود یا دستکاری شوند و سرور مHTTPدر تراکنش 

 ارسال/دریافت شوند. HTTPSالعات حساس باید توسط ارتباط شود. اط 1پوشیاست رخ

 باید به دقت و به صورت امن مدیریت شوند )ضروری( HTTPهای دریافتی از طریق داده 2.2.4.5

پذیری یک ممکن است توسط مهاحمان برای سوءاستفاده از آسیب HTTPهای دریافتی در ارتباطات داده

کند و ها را دریافت میفرض کنید که برنامه هر مقدار و فرمتی از دادهبرنامه تولید شده باشند. بنابراین باید 

پذیری را در سازی کنید تا هیچ آسیبهای دریافتی پیادهها را برای پردازش دادهی دادهادارهسپس به دقت 

                                                 
1 Masquerad 
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 HTTPSرور نیز اعتماد کنید. زیرا س HTTPSهای سرور آن قرار ندهید. عالوه بر این، نباید کورکورانه به داده

های دیگری به جز سرور های دریافتی ممکن است در مکانممکن است توسط مهاجم ساخته شده باشد یا داده

HTTPS  مراجعه نمایید. "یورود یهاداده یمنبا دقت و ا یریتمد 2.3"ساخته شده باشند. لطفاً به بخش 

3.2.4.5 SSLException  باید به صورت مناسب مانندNotification )به کاربر مدیریت شود )ضروری 

به عنوان یک خطای وارسی هنگامی که یک گواهی سرور معتبر نیست  HTTPS ،SSLExceptionدر ارتباط 

ی استثناء مناسب برای دهد. بنابراین باید یک اداره، رخ میی مرد میانی باشدیا ارتباط تحت حمله

SSLException مورد شکست ارتباط،  راطالع به کاربر د سازی کنید.پیادهlog  کردن آن شکست و غیره را

ی استثناء در نظر گرفت. از سوی دیگر، در برخی از موارد های معمول در ادارهسازیتوان به عنوان پیادهمی

به  SSLExceptionگونگی اداره نمودن چچون  ممکن است دادن هیچ اطالع خاصی به کاربر نیاز نباشد.

 بررسی کامل باید تعیین کنید، بستگی دارد. پس از اولین  هایی کهو ویژگی مشخصات برنامه

ی مرد میانی به ممکن است توسط حمله SSLExceptionهمانگونه که در باال به آن اشاره شد، هنگام وقوع 

برنامه حمله شده باشد، بنابراین نباید مانند سعی در ارسال/دریافت اطالعات حساس از طریق پروتکلی ناامن 

 سازی شود.پیاده HTTPنند ما

4.2.4.5 TrustManager )سفارشی نباید ساخته شود )ضروری 

 HTTPSشود، برای برقراری ارتباط از طریق های سرور استفاده میکه برای وارسی گواهی KeyStoreفقط تغییر 

 3.3.3.5"کافی است. با این وجود، همانطور که در بخش  شده امضاء با یک گواهی خصوصی مانند گواهی خود

های خطرناک بسیاری از سازیتوضیح داده شده است، پیاده "کندیم یرفعالرا غ یگواه یکه وارس یکیسکد ر

TrustManager ای که با ارجاع به این به عنوان نمونه کد برای چنین اهدافی در اینترنت وجود دارد. برنامه

 اشته باشد.پذیری دسازی شده باشد، ممکن است آسیبکدها پیاده نمونه

با یک گواهی خصوصی دارید، به نمونه کد امن در  HTTPSهنگامی که نیاز به برقراری ارتباط از طریق 

 مراجعه نمایید. "یخصوص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"

فرآیند  سازی شود، اما به دانش کافی برایتواند به صورت امن پیادهسفارشی می TrustManagerالبته، 

بنابراین، این قانون ضروری سازی نشوند. پذیر پیادهرمزنگاری و ارتباطات رمزنگاری نیاز است تا کدهای آسیب

 شود.محسوب می
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5.2.4.5 HostnameVerifier )سفارشی نباید ساخته شود )ضروری 

 HTTPSز طریق شود، برای برقراری ارتباط اهای سرور استفاده میکه برای وارسی گواهی KeyStoreفقط تغییر 

 3.3.3.5"کافی است. با این وجود، همانطور که در بخش  شده امضاء با یک گواهی خصوصی مانند گواهی خود

های خطرناک بسیاری از سازیتوضیح داده شده است، پیاده "کندیم یرفعالرا غ یگواه یکه وارس یکیسکد ر

HostnameVerifier   ای که با ارجاع به در اینترنت وجود دارد. برنامهبه عنوان نمونه کد برای چنین اهدافی

 پذیری داشته باشد.سازی شده باشد، ممکن است آسیبکدها پیاده این نمونه

با یک گواهی خصوصی دارید، به نمونه کد امن در  HTTPSهنگامی که نیاز به برقراری ارتباط از طریق 

 مراجعه نمایید. "یوصخص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"

سازی شود، اما به دانش کافی برای فرآیند تواند به صورت امن پیادهسفارشی می HostnameVerifierالبته، 

سازی نشوند. بنابراین، این قانون ضروری پذیر پیادهرمزنگاری و ارتباطات رمزنگاری نیاز است تا کدهای آسیب

 شود.محسوب می

 مباحث پیشرفته 

 بندی تنظیمات سرورت گواهی خصوصی و پیکرچگونگی ساخ 1.3.4.5

و  Ubuntuدر این بخش، چگونگی ساخت گواهی خصوصی و پیکربندی تنظیمات سرور در لینوکس مانند 

CentOS شود. گواهی خصوصی به این معنی است که یک گواهی سرور که به صورت خصوصی توصیف می

و  Cybertrustگواهی ثالث مانند  صدور وسط مراجعده تهای سرور صادر شا بتوان از گواهیصادر شده است ر

VeriSign .تشخیص داد 

 یخصوص یمرجع صدور گواهساخت 

مرجع  ی بسازید.خصوصبرای صدور یک گواهی خصوصی  خصوصی یمرجع صدور گواه ابتدا، الزم است یک

خصوصی به معنی یک مرجع صدور گواهی است که مانند گواهی خصوصی، به صورت  خصوصی یصدور گواه

 یخصوص یها یگواهبا استفاده از یک مرجع صدور گواهی خصوصی منفرد،  یدتوان یم ساخته شده است.

ای که مرجع صدور گواهی خصوصی در آن ذخیره شده است، باید شدیداً محدود رایانه .یدصادر کن چندگانه

 شود تا فقط توسط افراد مورد اعتماد مورد دسترسی قرار گیرد.
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و فایل  newca.sh 1شِل اسکریپتیک مرجع صدور گواهی خصوصی، باید دو فایل مانند  به منظور ساخت

 CAENDو  CASTART، شِل اسکریپتها را اجرا کنید. در زیر بنویسید و سپس آن openssl.cnfتنظیمات 

ی نام مرجع صدور گواهی است. دهندهنشان CASUBJو  معتبر مرجع صدور گواهی یدورهی دهندهنشان

سازید تغییر کنند. هنگام اجرای شِل اسکریپت، بنابراین، این مقادیر باید مطابق با مرجع صدور گواهی که شما می

شود، بنابراین باید آن را هر بار رمز عبور برای دسترسی به مرجع صدور گواهی در مجموع سه بار پرسیده می

 وارد نمایید.

newca.sh – Shell Script to create certificate authority 
#!/bin/bash 
umask 0077 
CONFIG=openssl.cnf 
CATOP=./CA 
CAKEY=cakey.pem 
CAREQ=careq.pem 
CACERT=cacert.pem 
CAX509=cacert.crt 
CASTART=130101000000Z # 2013/01/01 00:00:00 GMT 
CAEND=230101000000Z # 2023/01/01 00:00:00 GMT 
CASUBJ="/CN=JSSEC Private CA/O=JSSEC/ST=Tokyo/C=JP" 
mkdir -p ${CATOP} 
mkdir -p ${CATOP}/certs 
mkdir -p ${CATOP}/crl 
mkdir -p ${CATOP}/newcerts 
mkdir -p ${CATOP}/private 
touch ${CATOP}/index.txt 
openssl req -new -newkey rsa:2048 -sha256 -subj "${CASUBJ}" ¥ 

-keyout ${CATOP}/private/${CAKEY} -out ${CATOP}/${CAREQ} 
openssl ca -selfsign -md sha256 -create_serial -batch ¥ 

-keyfile ${CATOP}/private/${CAKEY} ¥ 
-startdate ${CASTART} -enddate ${CAEND} -extensions v3_ca ¥ 
-in ${CATOP}/${CAREQ} -out ${CATOP}/${CACERT} ¥ 
-config ${CONFIG} 

openssl x509 -in ${CATOP}/${CACERT} -outform DER -out ${CATOP}/${CAX509} 

 

 openssl.cnf -Setting file of openssl command which 2 shell scripts refers in common.   

 [ ca ]   

 default_ca    = CA_default    # The default ca section   

 [ CA_default ]   

 dir = ./CA    # Where everything is kept   

 certs    = $dir/certs    # Where the issued certs are kept   

 crl_dir    = $dir/crl    # Where the issued crl are kept   

 database    = $dir/index.txt    # database index file.   

 #Proprietary-defined    _subject = no    # Set to 'no' to allow creation of   

   # several ctificates with same subject.   
 new_certs_dir    = $dir/newcerts    # default place for new certs.   

                                                 
1 Shell script 
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 certificate    = $dir/cacert.pem    # The CA certificate   

 serial    = $dir/serial    # The current serial number   

 crlnumber    = $dir/crlnumber    # the current crl number   

   # must be commented out to leave a V1 CRL   

 crl    = $dir/crl.pem    # The current CRL   

 private_key    = $dir/private/cakey.pem# The private key   

 RANDFILE    = 
$dir/private/.rand   

 # private random number file   

 x509_extensions = usr_cert    # The extentions to add the cert   

 name_opt    = ca_default    # Subject Name options   

 cert_opt    = ca_default    # Certificate field options   

 policy    = policy_match     

 [ policy_match ]   

 countryName    = match   
 

 stateOrProvinceName    = match   
 

 organizationName    = supplied   
 organizationalUnitName    = optional   

 commonName    = supplied   

 emailAddress    = optional   

 [ usr_cert ]   

 basicConstraints=CA:FALSE     
 

 nsComment    = "OpenSSL Generated Certificate"   

 subjectKeyIdentifier=hash     
 

 authorityKeyIdentifier=keyid,issuer   

 [ v3_ca ]   

 subjectKeyIdentifier=hash   

 authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer   

 basicConstraints = CA:true   

شود. این در دایرکتوری کاری ساخته می CAپس از اجرای شِل اسکریپت باال، یک دایرکتوری به نام 

گواهی روت مرجع صدور گواهی  CA/cacert.crtیک مرجع صدور گواهی خصوصی است. فایل  CAدایرکتوری 

گفته  "یخصوص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"خصوصی است و همانگونه که در بخش 

 یگواه نصب  2.3.3.5"شود، یا همانگونه که در بخش های یک برنامه ذخیره میشد در دایرکتوری دارایی

در  ه استتوصیف شد "یدعامل اندرو یستمس یدر مخزن صدور گواه یخصوص یگواه صدورروت مرجع 

 شود.دستگاه اندروید نصب می

 ساخت گواهی خصوصی



 

 

358 

 

زیر بسازید و آن را اجرا کنید. در  newca.shیک شِل اسکریپت مانند  برای ساخت یک گواهی خصوصی، باید

 SVSUBJی معتبر برای گواهی خصوصی و ی دورهدهندهنشان SVENDو  SVSTARTشِل اسکریپت، 

ی نام سرور وب است، بنابراین الزم است این مقادیر مطابق با سرور وب هدف تغییر کنند. خصوصاً، دهندهنشان

که با آن نام میزبان سرور وب  SVSUBJدر  CN/مینان یابید که یک نام میزبان نادرست برای شما باید اط

باید مشخص شود، قرار ندهید. در حین اجرای شِل اسکریپت، برای دستررسی به مرجعه صدور گواهی رمز 

ذاشتید شود، بنابراین باید رمز عبوری که هنگام ساخت مرجعه صدور گواهی خصوصی گعبور درخواست می

 وارد کنید. yشود و باید هر دو دفعه پرسیده می y/nرا وارد کنید. پس از آن، در مجموع دو بار 

newsv.sh - Shell script which issues private certificate 
#!/bin/bash 
umask 0077 
CONFIG=openssl.cnf 
CATOP=./CA 
CAKEY=cakey.pem 
CACERT=cacert.pem 
SVKEY=svkey.pem 
SVREQ=svreq.pem 
SVCERT=svcert.pem 
SVX509=svcert.crt 
SVSTART=130101000000Z # 2013/01/01 00:00:00 GMT 
SVEND=230101000000Z # 2023/01/01 00:00:00 GMT 
SVSUBJ="/CN=selfsigned.jssec.org/O=JSSEC Secure Cofing Group/ST=Tokyo/C=JP" 
openssl genrsa -out ${SVKEY} 2048 
openssl req -new -key ${SVKEY} -subj "${SVSUBJ}" -out ${SVREQ} 
openssl ca -md sha256 ¥ 

-keyfile ${CATOP}/private/${CAKEY} -cert ${CATOP}/${CACERT} ¥ 
-startdate ${SVSTART} -enddate ${SVEND} ¥ 
-in ${SVREQ} -out ${SVCERT} -config ${CONFIG} 

openssl x509 -in ${SVCERT} -outform DER -out ${SVX509} 

)فایل گواهی  svcert.pem)فایل کلید خصوصی( و هم  svkey.pemپس از اجرای شِل اسکریپت باال، هم 

 شوند.خصوصی( برای سرور وب تحت دایرکتوری کاری تولید می

 انند زیر تعیین نمایید.را در فایل پیکربندی م cert.pemو  prikey.pemباشد،  Apacheهنگامی که سرور وب 

SSLCertificateFile "/path/to/svcert.pem" 
SSLCertificateKeyFile "/path/to/svkey.pem" 

 مخزن صدور گواهی سیستم عامل اندرویددر  گواهی خصوصیصدور مرجع نصب گواهی روت  2.3.4.5

های برقراری نشست ، روش"یخصوص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"در نمونه کد بخش 

HTTPS  ،به یک سرور وب از یک برنامه با استفاده از یک گواهی خصوصی، با نصب گواهی روت در برنامه

هایی که به سرورهای وب از تمام برنامه HTTPSهای روش برقراری نشستدر این بخش،  معرفی شد.
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شود. توجه کنند، با نصب گواهی روت در سیستم عامل اندروید، معرفی میهای خصوصی استفاده میگواهی

های صادر شده توسط مراجع صدور گواهی مورد کنید باید گواهیداشته باشید که تمام آنچه که نصب می

 ن، باشند.اعتماد،شامل مراجعه صدور گواهی خودتا

سازی داخلی ذخیره کنید. را از دستگاه اندرویدی در فضای ذخیره "cacert.crt"ابتدا، باید فایل گواهی روت 

توانید فایل گواهی روت مورد استفاده در این مثال را از آدرس همچنین می

https://selfsigned.jssec.org/cacert.crt .دریافت کنید 

توانید گواهی روت را در یک دستگاه اندرویدی را از تنظیمات اندروید باز کنید و می Securityی سپس، صفحه

 مطابق زیر نصب کنید.

 
 هایی برای نصب گواهی روتِ مرجع صدور گواهی خصوصیگام -18-5 شکل
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 بررسی اینکه گواهی روت نصب شده است یا خیر -19-5 شکل

توانند به درستی هر گواهی خصوصی صادر ها میمام برنامهبا نصب گواهی روت در سیستم عامل اندروید، ت

مثالی از نمایش  20-5شده توسط مرجع صدور گواهی را وارسی کنند. شکل 

https://selfsigned.jssec.org/droid_knight.png  را در مرورگرChrome دهد.نشان می 

 
 توانند به درستی وارسی شوند.میهای خصوصی وقتی که گواهی روت نصب شد، گواهی -20-5 شکل
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 یقارتباط از طر یبرقرار 2.1.3.5"هایی که از نمونه کد بخش با نصب گواهی روت به این صورت، حتی برنامه

HTTPS" توانند به درستی از طریق کنند، میاستفاده میHTTPS  به یک سرور وب متصل شوند که با یک

 کند.گواهی خصوصی کار می

 کندرسی گواهی را غیرفعال میی که واککد ریس 3.3.4.5

های )قطعه کدهای( نادرست بسیاری در اینترنت وجود دارند که حتی پس از وقوع خطای واری گواهی، نمونه

با سرورهای وب ارتباط برقرار کند. چون این کدها راهی برای  HTTPSدهند از طریق به برنامه اجازه می

های اند، برنامهوب با استفاده از یک گواهی خصوصی معرفی کردهبا سرورهای  HTTPSبرقراری ارتباط از طریق 

( copy and pasteدهندگان ساخته شده است که از آن نمونه کدها با کپی و چسباندن )بسیاری توسط توسعه

 ی مرد میانی هستند.ها مستعد حملهاند. متاسفانه، بیشتر آناستفاده کرده

اند. هنگامی که شوند، در زیر نشان داده شدهپذیر میآسیب HTTPS چندین قطعه کد که منجر به ارتباطات

 HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"کدهایی را یافتید، جایگزین کردن نمونه کد بخش  ابتدا چنین قطعه

 شود. به شدت توصیه می "یخصوص یبا گواه

Risk:Case which creates empty TrustManager 
TrustManager tm = new X509TrustManager() { 

@Override 
public void checkClientTrusted(X509Certificate[] chain, 

String authType) throws CertificateException { 
// Do nothing -> accept any certificates 

} 
@Override 
public void checkServerTrusted(X509Certificate[] chain, 

String authType) throws CertificateException { 
// Do nothing -> accept any certificates 

} 
@Override 
public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 

return null; 
} 

}; 

 

Risk:Case which creates empty HostnameVerifier 
HostnameVerifier hv = new HostnameVerifier() { 

@Override 
public boolean verify(String hostname, SSLSession session) { 

// Always return true -> Accespt any host names 
return true; 

} 
}; 

 

Risk:Case that ALLOW_ALL_HOSTNAME_VERIFIER is used. 
SSLSocketFactory sf; 
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[...] 
sf.setHostnameVerifier(SSLSocketFactory.ALLOW_ALL_HOSTNAME_VERIFIER); 

 HTTPای در مورد پیکربندی سرایندهای درخواست نکته 4.3.4.5

مشخص کنید، از  HTTPSیا  HTTPخودتان را برای ارتباط  HTTPخواهید سرایند درخواست اگر می

setRequestProperty()  یاaddRequestProperty()  در کالسURLConnection های استفاده کنید. اگر از داده

های ورودی دریافت شده از منابع خارجی به عنوان پارامتر برای این دو استفاده خواهید کرد، باید حفاظت

HTTP header-injection سازی کنید. اولین گام در حمالت مبتنی بر تزریق سرایند را پیادهHTTP گنجاندن ،

های روند( در دادهبه کار می HTTPها در سرایندهای است )که به عنوان جدا کننده carriage-returnکدهای 

 های ورودی حذف شوند.باید از داده carriage-returnورودی است. به همین دلیل، تمام کدهای 

Configure HTTP request header 
public byte[] openConnection(String strUrl, String strLanguage, String strCookie) { 

// HttpURLConnection is a class derived from URLConnection 
HttpURLConnection connection; 
try { 

URL url = new URL(strUrl); 
connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
connection.setRequestMethod("GET"); 
// *** POINT *** When using input values in HTTP request headers, 
// check the input data in accordance with the application's requirements 
// (see Section 3.2: Handling Input Data Carefully and Securely) 
if (strLanguage.matches("^[a-zA-Z ,-]+$")) { 

connection.addRequestProperty("Accept-Language", strLanguage); 
} else { 

throw new IllegalArgumentException("Invalid Language : " + strLanguage); 
} 
// *** POINT *** Or URL-encode the input data (as appropriate for the purposes of the app 
in queestion) 
connection.setRequestProperty("Cookie", URLEncoder.encode(strCookie, "UTF-8")); 
connection.connect(); 
[...] 

 pinningبرای  های نمونهسازینکات و پیاده 5.3.4.5

دهی در ابتدای ارتباط انجام کند، یک گام در روند دستاستفاده می HTTPهنگامی که یک برنامه از ارتباطات 

یا گواهی ارسالی از سرور راه دور توسط یک مرجع صدور گواهی ثالث امضاء شده شود تا بررسی شود که آمی

را ار متصدیان احراز اصالت ثالث، یا  های نامناسباست یا خیر. با این وجود، مهاجمان ممکن است گواهی

ین های نامناسب بسازند. در چنکلیدهای امضاء شده را از یک مرجع صدور گواهی به دست آورند تا گواهی

در نتیجه، احتمال آسیب رسیدن  دهی، نخواهند بود.ها قادر به تشخیص حمله طی فرآیند دستمواردی، برنامه

 وجود دارد.
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های از مراجع راهبردی مناسب برای جلوگیری از حمالت مرد میانی با استفاه از این نوع گواهی pinningروش 

دهای عمومی برای سرورهای راه دور از قبل در یک ها و کلیگواهیصدور گواهی ثالث است. در این روش، 

دهی دهی و آزمودن مجدد پس از تکمیل فرآیند دستشوند و این اطالعات برای فرآیند دستبرنامه ذخیره می

 شوند.استفاده می

Pinning بازیابی امنیت ارتباطات در مواردی که اعتبار یک مرجع صدور گواهی ثالث )که اساس تواند برای می

دهندگان برنامه باید سطح دارایی اداره دار شده است، استفاده شود. توسعهزیرساخت کلید عمومی است( لکه

 سازی کنند یا خیر.ها را پیادهای خودشان را ارزیابی کنند و  تصمیم بگیرند که آیا این آزمونشده توسط برنامه

 دهی استفاده کنیدطی روند دستها و کلیدهای عمومی ذخیره شده درون یک برنامه از گواهی

های سرور راه دور یا کلیدهای عمومی ذخیره شده درون یک برای استفاده از اطالعات گنجانده شده در گواهی

خود را که حاوی این اطالعات است بسازد و از آن  KeyStoreدهی، یک برنامه باید برنامه طی روند دست

دهی را حتی این امر به برنامه اجازه خواهد داد تا اشتباهات طی روند دست هنگام برقراری ارتباط استفاده کند.

ی مرد میانی، با استفاده از یک گواهی از یک مجع صدور گواهی ثالث نامناسب، در صورت رخ دادن حمله

ی خودتان برای اداره برنامه KeyStoreهای با جزئیات بیشتر در مورد برقراری برای روش تشخیص دهد.

مراجعه  "یخصوص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"، به بخش HTTPSدن ارتباطات کر

 کنید.

های و اطالعات کلید عمومی ذخیره شده درون برنامه برای آزمودن مجدد پس از تکمیل روند از گواهی

 دهی استفاده کنیددست

که  زنجیره گواهیدهی، برنامه ابتدا باید ستبه منظور آزمودن مجدد سرور راه دور پس از تکمیل روند د

دهی توسط سیستم مورد اعتماد قرار گرفته بود را به دست آورد، سپس این آزموده شده بود و طی دست

ی دهندهی این مقایسه نشانرا با اطالعات از قبل ذخیره شده در برنامه مقایسه کند. اگر نتیجه زنجیره گواهی

ی ارتباط مجاز است؛ در غیر این صورت، روند ارتباط باید ادامهشده در برنامه بود،  ا اطالعات ذخیرهتوافق ب

 قطع شود.
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های زیر در تالش برای به دست آوردن زنجیره گواهی که سیستم طی اگر یک برنامه از روشبا این حال، 

ورد انتظار را به دست ، استفاده نماید، برنامه ممکن است زنجیره گواهی مدهی به آن اعتماد کرده استدست

 ممکن است به درستی کار نکند. pinningکند که آورد، این ریسک را مطرح می

• javax.net.ssl.SSLSession.getPeerCertificates() 
• javax.net.ssl.SSLSession.getPeerCertificateChain() 

دهی نیست، بلکه آن زنجیره مورد اعتماد توسط سیسام طی دست زنجیره گواهیگردانند ها برمیآنچه این روش

ی گواهی است که برنامه خودش از شریک ارتباطی دریافت کرده است. به همین دلیل، حتی اگر یک حمله

افزوده  زنجیره گواهیمرد میانی منجر به این امر شود که یک گواهی از یک مرجع صدور گواهی نامناسب به 

دهی را باز نخواهند گرداند؛ در عوض، گواهی سروری ال گواهی مورد اعتماد سیستم طی دستهای باشود، روش

این گواهی )گواهی سروری که برنامه  شود.که برنامه سعی در اتصال به آن را داشت نیز همزمان برگردانده می

در برنامه خواهد بود؛  معادل با گواهی از پیش ذخیره شده pinningسعی در اتصال به آن را داشت(، به دلیل 

بهترین  و دالیل مشابه دیگر، همین دلیلاز این رو، آزمودن مجدد آن هیچ اشتباهی را تشخیص نخواهد داد. به 

 باال استفاده نکنیم. دهی از دو روشسازی آزمون مجدد پس از دستکار این است که هنگام گیاده

درون  ()checkServerTrustedتفاده از ( و پس از آن، اس17سطح  API) 4.2در اندروید نسخه 

net.http.X509TrustManagerExtensions دهد تا فقط زنجیره گواهی مورد اعتماد سیستم به برنامه اجازه می

 دهی را به دست آورد.طی دست

An example illustrating pinning using X509TrustManagerExtensions 
// Store the SHA-256 hash value of the public key included in the correct certificate for the remote 
server (pinning) 
private static final Set<String> PINS = new HashSet<>(Arrays.asList( 

new String[] { 
"d9b1a68fceaa460ac492fb8452ce13bd8c78c6013f989b76f186b1cbba1315c1", 
"cd13bb83c426551c67fabcff38d4496e094d50a20c7c15e886c151deb8531cdc" 

} 
)); 
// Communicate using AsyncTask work threads 
protected Object doInBackground(String... strings) { 

[...] 
// Obtain the certificate chain that was trusted by the system by testing during the handshake 
X509Certificate[] chain = (X509Certificate[]) connection.getServerCertificates(); 
X509TrustManagerExtensions trustManagerExt = new 
X509TrustManagerExtensions((X509TrustManager) (trustManagerFactory.getTrustManagers()[0])); 
List<X509Certificate> trustedChain = trustManagerExt.checkServerTrusted(chain, "RSA", 
url.getHost()); 
// Use public-key pinning to test 
boolean isValidChain = false; 
for (X509Certificate cert : trustedChain) { 

PublicKey key = cert.getPublicKey(); 
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 



 

 

365 

 

String keyHash = bytesToHex(md.digest(key.getEncoded())); 
// Compare to the hash value stored by pinning 
if(PINS.contains(keyHash)) isValidChain = true; 

} 
if (isValidChain) { 

// Proceed with operation 
} else { 

// Do not proceed with operation 
} 
[...] 

} 
private String bytesToHex(byte[] bytes) { 

StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
for (byte b : bytes) { 

String s = String.format("%02x", b); 
sb.append(s); 

} 
return sb.toString(); 

} 

 Google Play Servicesبا استفاده از  OpenSSLهای پذیریراهبردهایی برای پرداختن به آسیب 6.3.4.5

Google Play Services و باالتر( چارچوبی به نام  5.0ی )نسخهProvider Installer کند. این را فراهم می

 OpenSSLسازی از ، که یک پیادهSecurity Providerها در پذیریرسیدگی به آسیبتواند برای چارچوب می

 5.3.4.5"رمزنگاری است، مورد استفاده قرار گیرد. برا یجزئیات بیشتر، به بخش های مرتبط با و سایر فناوری

 مراجعه نمایید. "Google Play Servicesاز  Security Providerبا استفاده از  هاپذیرییببه آس یدگیرس

 پیکربندی امنیت شبکه 7.3.4.5

معرفی کرد که به  Network Security Configuration( چارچوبی به نام 24سطح  API) 7.0اندروید 

دهد تا تنظیمات امنیتی خود را برای ارتباطات شبکه پیکربندی کنند. استفاده از این های منفرد اجازه میبرنامه

 pinningهای خصوصی و با گواهی HTTPSهایی برای بهبود امنیت، شامل ارتباطات چارچوب مشارکت با روش

های خصوصی ( و استفاده از گواهیHTTP) نشده یرمزگذارز ارتباطات کلید عمومی و همچنین جلوگیری ا

 کند.، را ساده میdebuggingفعال شده فقط در هنگام 

، به سادگی از طریق پیکربندی Network Security Configurationانواع مختلفی از عمکردهای ارائه شده توسط 

یک برنامه اعمال شوند، قابل  HTTPSو  HTTPارتباطات  کلکه ممکن است به  xmlهای تنظیمات در فایل

کند، و منجر به حذف میاین امر، نیاز به اصالح کد برنامه یا انجام هر پردازش اضافی را  دسترسی هستند.

 شود.ها میپذیریها یا آسیبباگسازی حفاظتی موثر در برابر سازی و فراهمساده شدن پیاده

 های خصوصیبا گواهی HTTPSارتباطات از طریق 
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، نمونه کدی ارائع شد که ارتباطات "یخصوص یبا گواه HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 3.1.3.5"در بخش 

HTTPS های بین سازمانی(. یا گواهی شده امضاء های خودداد )مانند گواهیهای خصوصی انجام میرا با گواهی

های خصوصی توانند از گواهیدهندگان می، توسعهNetwork Security Configurationبا استفاده از با این وجود، 

 استفاده کنند. "HTTPS یقارتباط از طر یبرقرار 2.1.3.5"سازی ارائع شده در نمونه کد بخش بدون پیاده

Use private certificates to communicate with specific domains 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<network-security-config> 

<domain-config> 
<domain includeSubdomains="true">jssec.org</domain> 
<trust-anchors> 

<certificates src="@raw/private_ca" /> 
</trust-anchors> 

</domain-config> 
</network-security-config> 

ها و ( مورد استفاده برای ارتباط را با شرایط استفاده از آنprivate_caهای خصوصی )گواهیدر مثال باال، 

توان به عنوان منابع درون برنامه ذخیره نمود. با استفاده می xml.های یی کاربرد توصیف شده در فایلمحدوده

های خاصی امکانپذیر است. های خصوصی فقط در دامنه، به کار بردن گواهی<domain-config>از برچسب 

 <base-config>انجام شده توسط برنامه، از برچسب  HTTPSها برای تمام ارتباطات استفاده از گواهیبرای 

 مانند زیر استفاده کنید.

Use private certificates for all HTTPS communications performed by the app 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<network-security-config> 

<base-config> 
<trust-anchors> 

<certificates src="@raw/private_ca" /> 
</trust-anchors> 

</base-config> 
</network-security-config> 

Pinning 

کلید عمومی اشاره شد.  pinning، به بحث "pinning یبرا نمونه هایسازییادهنکات و پ 5.3.3.5"در بخش 

سازی برای پیکربندی تنظیمات مانند مثال زیر، نیاز به پیاده Network Security Configurationبا استفاده از 

برای حصول اطمینان از  xmlکنید؛ در عوض، مشخصات فایل فرآیند احراز اصالت را در کد خود حذف می

 احراز اصالت مناسب کافی است.

Use public key pinning for HTTPS communication 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<network-security-config> 

<domain-config> 
<domain includeSubdomains="true">jssec.org</domain> 
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<pin-set expiration="2018-12-31"> 
<pin digest="SHA-256">e30Lky+iWK21yHSls5DJoRzNikOdvQUOGXvurPidc2E=</pin> 

<!-- バックアップ用 --> 
<pin digest="SHA-256">fwza0LRMXouZHRC8Ei+4PyuldPDcf3UKgO/04cDM1oE=</pin> 

</pin-set> 
</domain-config> 

</network-security-config> 

کلید عمومی مورد استفاده  base64-encoded hash valueدر باال،  <pin>کمیت توصیف شده توسط برچسب 

 است. SHA-256مورد پشتیبانی  hashاست. تنها تابع  pinningبرای 

 ( را بگیریدHTTP) نشده یرمزگذارجلوی ارتباطات 

ارتباطات ) HTTPدهد تا جلوی ارتباطات به شما اجازه می Network Security Configurationاستفاده از 

 ها را بگیرید.( از برنامهنشده یرمزگذار

Prevent unencrypted (HTTP) communication 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<network-security-config> 

<domain-config cleartextTrafficPermitted="false"> 
<domain includeSubdomains="true">jssec.org</domain> 

</domain-config> 
</network-security-config> 

مشخص کردیم.  <domain-config>را در برچسب  "cleartextTrafficPermitted="falseدر مثال باال، صفت 

 HTTPSگیرد و مجبور به استفاده از ارتباطات ی مشخص شده را میبا دامنه HTTPاین کار جلوی ارتباطات 

ها را با تمام دامنه HTTPجلوی ارتباطات  <base-config>کند. گنجاندن این تنظیمات صفت در برچسب می

 نیست. WebViewاین تنظیمات قابل اعمال به توجه داشته باشید که با احتیاط گیرد. با این وجود، می

 debuggingهای خصوصی انحصاری برای اهداف گواهی

های خصوصی دهندگان ممکن است بخواهند از گواهیی برنامه، توسعهطی توسعه debuggingبرای اهداف 

ی برنامه موحود است، استفاده کنند. خاصی که برای اهداف توسعه HTTPSسرورهای  برای برقراری ارتباط با

سازی خطرناکی )شامل کدی دهندگان باید مراقب باشند تا اطمینان یابند که هیچ پیادهدر این صورت، توسعه

که  یسکیکد ر 3.3.3.5"کند( در برنامه گنجانده نشده باشد؛ در بخش که احراز اصالت گوای را غیر فعال می

 Network Securityبه بحث در این مورد پرداخته شده است. در  "کندیم یرفعالرا غ یگواه یوارس

Configurationهایی که فقط ای از گواهیتوانند مانند مثال زیر برای مشخص کردن مجموعه، تنظیمات می

در  android:debuggableقرار است استفاده شوند، پیکربندی شوند )فقط در صورتی که  debuggingهنگام 

به ممکن است داشته باشد(. این کار ریسک اینکه کد خطرناک  "true"مقدار  AndroidManifest.xmlفایل 
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مفید ای کند. از این رو، وسیلهحفظ شود را حذف می ی یک برنامهی منتشر شدهدر نسخه تصادفیصورت 

 ها است.پذیریبرای جلوگیری از آسیب

Use private certificates only when debugging 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<network-security-config> 

<debug-overrides> 
<trust-anchors> 

<certificates src="@raw/private_cas" /> 
</trust-anchors> 

</debug-overrides> 
</network-security-config> 

 های حریم خصوصیاداره کردن داده 

های به عنوان روندی جهانی برای محافظت از داده "1حریم خصوصی در طراحی"های اخیر مفهوم در سال

ی برای محافظت از حریم خصوص ها قوانین رامبنای این مفهوم، دولتحریم خصوصی معرفی شده است. بر 

 دهند.ارتقا می

هایی برای اطمینان یافتن از کنند، باید گامهای هوشمند استفاده میهای کاربر در گوشیهایی که از دادهبرنامه

های شخصی و حریم خصوصی از برنامه استفاده اینکه کاربران به صورت امن و  بدون ترس در مورد داده

های کاربر به صورت مناسب و پرسیدن از کاربر در مورد ادهها شامل اداره کردن دکنند، بردارند. این گام

های خاصی است. تا اینجا، هر برنامه باید یک سیاست حریم خصوصی را آماده کند و ی برنامه از دادهاستفاده

ی این است که برنامه از چه اطالعاتی و چگونه استفاده خواهد نمود. عالوه دهندهآن را نمایش دهد که نشان

واکشی و استفاده از اطالعات خاصی، برنامه باید ابتدا از کاربر مجوز بخواهد. توجه داشته باشید این، هنگام بر 

های حریم خصوصی برنامه با مستندات دیگری که ممکن است در گذشته ارائه شده باشند )مانند که سیاست

"Personal Data Protection Policies"  و"Terms of Use" است و باید به صورت جداگانه از چنین (، متفاوت

 مستنداتی ساخته شود.

 Smartphone"های حریم خصوصی، به مستندات برای جزئیات بیشتر در مورد ساخت و اجرای سیاست

Privacy Initiative"  و"Smartphone Privacy Initiative II" (JMIC’s SPI ) و  یوزارت امور داخلکه توسط

MIC) ارتباطات ژاپن
 مراجعه فرمایید. (2

                                                 
1 Privacy-by-Design 

2 Ministry of Internal Affairs and Communications 
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 اند.تعریف شده "فرهنگ اصطالحات 2.3.5.5"مجموعه اصطالحات مورد استفاده در اینجا، در بخش 

 نمونه کد 

 Tools to Assist in Creating Application Privacy"توانید از هنگام فراهم کردن سیاست حریم خصوصی، می

Policies
ی مفصل از سیاست ی خالصه و یک نسخه)یک نسخهوجی این ابزارها دو فایل خر استفاده کنید. "1

 XMLو  HTMLهستند. محتوای  XMLو  HTMLکنند که هر دو به فرمت تولید میحریم خصوصی برنامه( 

ها است. در نمونه هایی مانند جستجوی تگاست که شامل ویژگی MIC’s SPIهای مطابق با توصیهها این فایل

 HTMLهای ابزارها برای معرفی سیاست حریم خصوصی با استفاده از فایلی استفاده از این کد زیر، نحوه

 دهد.فراهم شده توسط این ابزار را نشان می

 
 ای از سیاست حریم خصوصی انتزاعی برنامهنمونه -21-5شکل 

 توانید از فلوچارت زیر برای تعیین اینکه کدام نمونه کد را به کار برید، استفاده کنید.مشخص، میبه طور 

                                                 
1 http://www.kddilabs.jp/tech/public-tech/appgen.html 
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 های حریم خصوصیفلوچارت برای انتخاب نمونه کد برای اداره نمودن داده -22-5شکل 

اجرای برنامه  ای اشاره دارد که با اولینبه مجوز گسترده "(broad consentرضایت گسترده )"در اینجا عبارت 

شود تا برنامه و از طریق نمایش و بازبینی سیاست حریم خصوصی برنامه، توسط کاربر به برنامه داده می

به رضایت  "(specific consentرضایت خاص )"مخابره کند. در مقابل، عبارت های کاربر را به سرورها داده

 شود.اص کاربر گرفته میهای خقبلی اشاره دارد که بالفاصاله پیش از ارسال داده

هایی که شامل سیاست حریم برنامهشوند: هر دو مورد رضایت گسترده و رضایت خاص اعطا می 1.1.5.5

 خصوصی برنامه هستند

 یخصوص یمحر یاستکه شامل س ییها: برنامهشوندیخاص اعطا م یتگسترده و رضا یتهر دو مورد رضا) نکات:

 (برنامه هستند

هایی که توسط برنامه اداره ی دادهرسانی برنامه(، رضایت گسترده را برای مخابرهدر اولین اجرا )یا به روز  .1

 خواهند شد، بگیرید.

 های کاربر را مخابره نکنید.اگر کاربر رضایت گسترده نداد، داده .2

 نمودن همراه با ظرافت هستند، رضایت خاص را بگیرید. ی کاربر که نیازمند ادارههای دادهپیش از مخابره .3

 های مربوطه را مخابره نکنید.ر کاربر رضایت خاص را اعطا نکرد، دادهاگ .4

 ها کاربر بتواند سیاست حریم خصوصی برنامه را بازبینی کند.هایی فراهم کنید که توسط آنروش .5

 های مخابره شده بتوانند توسط عملیات کاربر حذف شوند.ها دادههایی فراهم کنید که توسط آنروش .6
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 مخابره بتوانند توسط عملیات کاربر متوقف شوند.در حال های ها دادهکنید که توسط آن هایی فراهمروش .7

 های کاربر استفاده کنید.ی دادهها برای نگه داشتن سابقهها یا کوکیUUIDاز  .8

 قرار دهید. assetsی ی خالصه از سیاست حریم خصوصی برنامه را در پوشهیک نسخه .9

MainActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicy; 

 
import java.io.IOException; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import org.jssec.android.privacypolicy.ConfirmFragment.DialogListener; 

 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesClient; 
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil; 
import com.google.android.gms.location.LocationClient; 

 
import android.location.Location; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentSender; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.support.v4.app.FragmentManager; 
import android.text.Editable; 
import android.text.TextWatcher; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class MainActivity extends FragmentActivity implements 
GooglePlayServicesClient.ConnectionCallbacks, GooglePlayServicesClient.OnConnectionFailedListener, 
DialogListener { 
    private static final String BASE_URL = "https://www.example.com/pp"; 
    private static final String GET_ID_URI = BASE_URL + "/get_id.php"; 
    private static final String SEND_DATA_URI = BASE_URL + "/send_data.php"; 
    private static final String DEL_ID_URI = BASE_URL + "/del_id.php"; 

 
    private static final String ID_KEY = "id"; 
    private static final String LOCATION_KEY = "location"; 
    private static final String NICK_NAME_KEY = "nickname"; 

 
    private static final String PRIVACY_POLICY_COMPREHENSIVE_AGREED_KEY = 
"privacyPolicyComprehensiveAgreed"; 
    private static final String PRIVACY_POLICY_DISCRETE_TYPE1_AGREED_KEY = 
"privacyPolicyDiscreteType1Agreed"; 

 
    private static final String PRIVACY_POLICY_PREF_NAME = "privacypolicy_preference"; 
    private static final int CONNECTION_FAILURE_RESOLUTION_REQUEST = 257; 

 
    private String UserId = ""; 
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    private LocationClient mLocationClient = null; 

 
    private final int DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT = 1; 
    private final int DIALOG_TYPE_PRE_CONFIRMATION = 2; 

 
    private static final int VERSION_TO_SHOW_COMPREHENSIVE_AGREEMENT_ANEW = 1; 

 
    private TextWatcher watchHandler = new TextWatcher() { 

 
        @Override 
        public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) { 
        } 
 
        @Override 
        public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) { 
            boolean buttonEnable = (s.length() > 0); 

 
            MainActivity.this.findViewById(R.id.buttonStart).setEnabled(buttonEnable); 
        } 
 
        @Override 
        public void afterTextChanged(Editable s) { 
        } 
    }; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 

 
        // Fetch user ID from serverFetch user ID from server 
        new GetDataAsyncTask().execute(); 

 
        findViewById(R.id.buttonStart).setEnabled(false); 
        ((TextView) findViewById(R.id.editTextNickname)).addTextChangedListener(watchHandler); 

 
        int resultCode = GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this); 
        if (resultCode == ConnectionResult.SUCCESS) { 
            mLocationClient = new LocationClient(this, this, this); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStart() { 
        super.onStart(); 

 
        SharedPreferences pref = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, MODE_PRIVATE); 
        int privacyPolicyAgreed = pref.getInt(PRIVACY_POLICY_COMPREHENSIVE_AGREED_KEY, -1); 

 
        if (privacyPolicyAgreed <= VERSION_TO_SHOW_COMPREHENSIVE_AGREEMENT_ANEW) { 
            // *** POINT 1 *** On first launch (or application update), obtain broad consent to 
transmit user data that will be handled by the application. 
            // When the application is updated, it is only necessary to renew the user's grant of 
broad consent if the updated application will handle new types of user data. 
            ConfirmFragment dialog = ConfirmFragment.newInstance(R.string.privacyPolicy, 
R.string.agreePrivacyPolicy, DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT); 
            dialog.setDialogListener(this); 
            FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 
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            dialog.show(fragmentManager, "dialog"); 
        } 
 
        // Used to obtain location data 
        if (mLocationClient != null) { 
            mLocationClient.connect(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStop() { 
        if (mLocationClient != null) { 
            mLocationClient.disconnect(); 
        } 
        super.onStop(); 
    } 
 
    public void onSendToServer(View view) { 
        // Check the status of user consent. 
        // Actually, it is necessary to obtain consent for each user data type. 
        SharedPreferences pref = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, MODE_PRIVATE); 
        int privacyPolicyAgreed = pref.getInt(PRIVACY_POLICY_DISCRETE_TYPE1_AGREED_KEY, -1); 
        if (privacyPolicyAgreed <= VERSION_TO_SHOW_COMPREHENSIVE_AGREEMENT_ANEW) { 
            // *** POINT 3 *** Obtain specific consent before transmitting user data that requires 
particularly delicate handling. 
            ConfirmFragment dialog = ConfirmFragment.newInstance(R.string.sendLocation, 
R.string.cofirmSendLocation, DIALOG_TYPE_PRE_CONFIRMATION); 
            dialog.setDialogListener(this); 
            FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 
            dialog.show(fragmentManager, "dialog"); 
        } else { 
            // Start transmission, since it has the user consent. 
            onPositiveButtonClick(DIALOG_TYPE_PRE_CONFIRMATION); 
        } 
    } 
 
    public void onPositiveButtonClick(int type) { 
        if (type == DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT) { 
            // *** POINT 1 *** On first launch (or application update), obtain broad consent to 
transmit user data that will be handled by the application. 
            SharedPreferences.Editor pref = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE).edit(); 
            pref.putInt(PRIVACY_POLICY_COMPREHENSIVE_AGREED_KEY, getVersionCode()); 
            pref.apply(); 
        } else if (type == DIALOG_TYPE_PRE_CONFIRMATION) { 
            // *** POINT 3 *** Obtain specific consent before transmitting user data that requires 
particularly delicate handling. 
            if (mLocationClient != null && mLocationClient.isConnected()) { 
                Location currentLocation = mLocationClient.getLastLocation(); 
                if (currentLocation != null) { 
                    String locationData = "Latitude:" + currentLocation.getLatitude() + ", 
Longitude:" + currentLocation.getLongitude(); 
                    String nickname = ((TextView) 
findViewById(R.id.editTextNickname)).getText().toString(); 

 
                    Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + "\n - 
nickname : " + nickname + "\n - location : " + locationData, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 
                    new SendDataAsyncTack().execute(SEND_DATA_URI, UserId, locationData, 
nickname); 
                } 
            } 
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            // Store the status of user consent. 
            // Actually, it is necessary to obtain consent for each user data type. 
            SharedPreferences.Editor pref = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE).edit(); 
            pref.putInt(PRIVACY_POLICY_DISCRETE_TYPE1_AGREED_KEY, getVersionCode()); 
            pref.apply(); 
        } 
    } 
 
    public void onNegativeButtonClick(int type) { 
        if (type == DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT) { 
            // *** POINT 2 *** If the user does not grant general consent, do not transmit user 
data. 
            // In this sample application we terminate the application in this case. 
            finish(); 
        } else if (type == DIALOG_TYPE_PRE_CONFIRMATION) { 
            // *** POINT 4 *** If the user does not grant specific consent, do not transmit the 
corresponding data. 
            // The user did not grant consent, so we do nothing. 
        } 
    } 
 
    private int getVersionCode() { 
        int versionCode = -1; 
        PackageManager packageManager = this.getPackageManager(); 
        try { 
            PackageInfo packageInfo = packageManager.getPackageInfo(this.getPackageName(), 
PackageManager.GET_ACTIVITIES); 
            versionCode = packageInfo.versionCode; 
        } catch (NameNotFoundException e) { 
            // This is sample, so omit the exception process 
        } 
 
        return versionCode; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        switch (item.getItemId()) { 
            case R.id.action_show_pp: 
                // *** POINT 5 *** Provide methods by which the user can review the application 
privacy policy. 
                Intent intent = new Intent(); 
                intent.setClass(this, WebViewAssetsActivity.class); 
                startActivity(intent); 
                return true; 
            case R.id.action_del_id: 
                // *** POINT 6 *** Provide methods by which transmitted data can be deleted by user 
operations. 
                new SendDataAsyncTack().execute(DEL_ID_URI, UserId); 
                return true; 
            case R.id.action_donot_send_id: 
                // *** POINT 7 *** Provide methods by which transmitting data can be stopped by 
user operations. 

 
                // If the user stop sending data, user consent is deemed to have been revoked. 
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                SharedPreferences.Editor pref = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE).edit(); 
                pref.putInt(PRIVACY_POLICY_COMPREHENSIVE_AGREED_KEY, 0); 
                pref.apply(); 

 
                // In this sample application if the user data cannot be sent by user operations, 
                // finish the application because we do nothing. 
                String message  = getString(R.string.stopSendUserData); 
                Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
message, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                finish(); 

 
                return true; 
        } 
 
        return false; 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnected(Bundle connectionHint) { 
        if (mLocationClient != null && mLocationClient.isConnected()) { 
            Location currentLocation = mLocationClient.getLastLocation(); 
            if (currentLocation != null) { 
                String locationData = "Latitude \t: " + currentLocation.getLatitude() + 
"\n\tLongitude \t: " + currentLocation.getLongitude(); 

 
                String text = "\n" + getString(R.string.your_location_title) + "\n\t" + 
locationData; 

 
                TextView appText = (TextView) findViewById(R.id.appText); 
                appText.setText(text); 
            } 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onConnectionFailed(ConnectionResult result) { 
        if (result.hasResolution()) { 
            try { 
                result.startResolutionForResult(this, CONNECTION_FAILURE_RESOLUTION_REQUEST); 
            } catch (IntentSender.SendIntentException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onDisconnected() { 
        mLocationClient = null; 
    } 
 
    private class GetDataAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 
        private String extMessage = ""; 

 
        @Override 
        protected String doInBackground(String... params) { 
            // *** POINT 8 *** Use UUIDs or cookies to keep track of user data 
            // In this sample we use an ID generated on the server side 
            SharedPreferences sp = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, MODE_PRIVATE); 
            UserId = sp.getString(ID_KEY, null); 
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            if (UserId == null) { 
                // No token in SharedPreferences; fetch ID from server 
                try { 
                    UserId = NetworkUtil.getCookie(GET_ID_URI, "", "id"); 
                } catch (IOException e) { 
                    // Catch exceptions such as certification errors 
                    extMessage = e.toString(); 
                } 
 
                // Store the fetched ID in SharedPreferences 
                sp.edit().putString(ID_KEY, UserId).commit(); 
            } 
            return UserId; 
        } 
 
        @Override 
        protected void onPostExecute(final String data) { 
            String status = (data != null) ? "success" : "error"; 
            Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + status + " 
: " + extMessage, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
    } 
 
    private class SendDataAsyncTack extends AsyncTask<String, Void, Boolean> { 
        private String extMessage = ""; 

 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(String... params) { 
            String url = params[0]; 
            String id = params[1]; 
            String location = params.length > 2 ? params[2] : null; 
            String nickname = params.length > 3 ? params[3] : null; 

 
            Boolean result = false; 
            try { 
                JSONObject jsonData = new JSONObject(); 
                jsonData.put(ID_KEY, id); 
                if (location != null) 
                    jsonData.put(LOCATION_KEY, location); 

 
                if (nickname != null) 
                    jsonData.put(NICK_NAME_KEY, nickname); 

 
                NetworkUtil.sendJSON(url, "", jsonData.toString()); 

 
                result = true; 
            } catch (IOException e) { 
                // Catch exceptions such as certification errors 
                extMessage = e.toString(); 
            } catch (JSONException e) { 
                extMessage = e.toString(); 
            } 
            return result; 
        } 
 
        @Override 
        protected void onPostExecute(Boolean result) { 
            String status = result ? "Success" : "Error"; 
            Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + status + " 
: " + extMessage, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
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        } 
    } 
} 

 
ConfirmFragment.java 
package org.jssec.android.privacypolicy; 

 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.DialogFragment; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.TextView; 

 
public class ConfirmFragment extends DialogFragment { 

 
 private DialogListener mListener = null; 

 
 public static interface DialogListener { 
  public void onPositiveButtonClick(int type); 

 
  public void onNegativeButtonClick(int type); 
 } 
 
 public static ConfirmFragment newInstance(int title, int sentence, int type) { 
  ConfirmFragment fragment = new ConfirmFragment(); 
  Bundle args = new Bundle(); 
  args.putInt("title", title); 
  args.putInt("sentence", sentence); 
  args.putInt("type", type); 
  fragment.setArguments(args); 
  return fragment; 
 } 
 
 @Override 
 public Dialog onCreateDialog(Bundle args) { 
        // *** POINT 1 *** On first launch (or application update), obtain broad consent to transmit 
user data that will be handled by the application. 
        // *** POINT 3 *** Obtain specific consent before transmitting user data that requires 
particularly delicate handling. 
  final int title = getArguments().getInt("title"); 
  final int sentence = getArguments().getInt("sentence"); 
  final int type = getArguments().getInt("type"); 

 
  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
getActivity().getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
  View content = inflater.inflate(R.layout.fragment_comfirm, null); 
  TextView linkPP = (TextView) content.findViewById(R.id.tx_link_pp); 
  linkPP.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
                // *** POINT 5 *** Provide methods by which the user can review the application 
privacy policy. 
    Intent intent = new Intent(); 
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    intent.setClass(getActivity(), WebViewAssetsActivity.class); 
    startActivity(intent); 
   } 
  }); 
 
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity()); 
  builder.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
  builder.setTitle(title); 
  builder.setMessage(sentence); 
  builder.setView(content); 

 
  builder.setPositiveButton(R.string.buttonConsent, new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 
    if (mListener != null) { 
     mListener.onPositiveButtonClick(type); 
    } 
   } 
  }); 
  builder.setNegativeButton(R.string.buttonDonotConsent, new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 
    if (mListener != null) { 
     mListener.onNegativeButtonClick(type); 
    } 
   } 
  }); 
 
  Dialog dialog = builder.create(); 
  dialog.setCanceledOnTouchOutside(false); 

 
  return dialog; 
 } 
 
 @Override 
 public void onAttach(Activity activity) { 
  super.onAttach(activity); 
  if (!(activity instanceof DialogListener)) { 
   throw new ClassCastException(activity.toString() + " must implement 
DialogListener."); 
  } 
  mListener = (DialogListener) activity; 
 } 
 
 public void setDialogListener(DialogListener listener) { 
  mListener = listener; 
 } 
} 

 
WebViewAssetsActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicy; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 

 
public class WebViewAssetsActivity extends Activity { 
    // *** POINT 9 *** Place a summary version of the application privacy policy in the assets 
folder 
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 private static final String ABST_PP_URL = "file:///android_asset/PrivacyPolicy/app-policy-
abst-privacypolicy-1.0.html"; 

  
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_webview); 

 
  WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView); 
  WebSettings webSettings = webView.getSettings(); 

 
  webSettings.setAllowFileAccess(false); 

 
  webView.loadUrl(ABST_PP_URL); 
 } 
} 

 

 هستند برنامه هایی که شامل سیاست حریم خصوصیشود: برنامهرضایت گسترده اعطا می 2.1.5.5

 (برنامه هستند یخصوص یمحر یاستکه شامل س ییها: برنامهشودیگسترده اعطا م یترضا)نکات: 

هایی که توسط برنامه اداره ی دادهبه روز رسانی برنامه(، رضایت گسترده را برای مخابره در اولین اجرا )یا .1

 خواهند شد، بگیرید.

 های کاربر را مخابره نکنید.اگر کاربر رضایت گسترده نداد، داده .2

 ها کاربر بتواند سیاست حریم خصوصی برنامه را بازبینی کند.هایی فراهم کنید که توسط آنروش .3

 های مخابره شده بتوانند توسط عملیات کاربر حذف شوند.ها دادهایی فراهم کنید که توسط آنهروش .4

 شوند. متوقفمخابره بتوانند توسط عملیات کاربر در حال های ها دادههایی فراهم کنید که توسط آنروش .5

 های کاربر استفاده کنید.ی دادهها برای نگه داشتن سابقهها یا کوکیUUIDاز  .6

 قرار دهید. assetsی ی خالصه از سیاست حریم خصوصی برنامه را در پوشهیک نسخه .7

MainActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm; 

 
import java.io.IOException; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm.MainActivity; 
import org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm.R; 
import org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm.ConfirmFragment.DialogListener; 

 

 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.content.pm.PackageInfo; 
import android.content.pm.PackageManager; 
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import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.support.v4.app.FragmentManager; 
import android.telephony.TelephonyManager; 
import android.text.Editable; 
import android.text.TextWatcher; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class MainActivity extends FragmentActivity implements DialogListener { 
 private final String BASE_URL = "https://www.example.com/pp"; 
 private final String GET_ID_URI = BASE_URL + "/get_id.php"; 
 private final String SEND_DATA_URI = BASE_URL + "/send_data.php"; 
 private final String DEL_ID_URI = BASE_URL + "/del_id.php"; 

 
 private final String ID_KEY = "id"; 
 private final String NICK_NAME_KEY = "nickname"; 
 private final String IMEI_KEY = "imei"; 

 
 private final String PRIVACY_POLICY_AGREED_KEY = "privacyPolicyAgreed"; 

 
 private final String PRIVACY_POLICY_PREF_NAME = "privacypolicy_preference"; 

 
 private String UserId = ""; 

 
 private final int DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT = 1; 

 
 private final int VERSION_TO_SHOW_COMPREHENSIVE_AGREEMENT_ANEW = 1; 

 
 private TextWatcher watchHandler = new TextWatcher() { 

 
  @Override 
  public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) { 
  } 
 
  @Override 
  public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) { 
   boolean buttonEnable = (s.length() > 0); 

 
   MainActivity.this.findViewById(R.id.buttonStart).setEnabled(buttonEnable); 
  } 
 
  @Override 
  public void afterTextChanged(Editable s) { 
  } 
 }; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 

 
        // Fetch user ID from serverFetch user ID from server 
  new GetDataAsyncTask().execute(); 
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  findViewById(R.id.buttonStart).setEnabled(false); 
  ((TextView) 
findViewById(R.id.editTextNickname)).addTextChangedListener(watchHandler); 
 } 
 
 @Override 
 protected void onStart() { 
  super.onStart(); 

 
  SharedPreferences pref = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE); 
  int privacyPolicyAgreed = pref.getInt(PRIVACY_POLICY_AGREED_KEY, -1); 

 
  if (privacyPolicyAgreed <= VERSION_TO_SHOW_COMPREHENSIVE_AGREEMENT_ANEW) { 
            // *** POINT 1 *** On first launch (or application update), obtain broad consent to 
transmit user data that will be handled by the application. 
            // When the application is updated, it is only necessary to renew the user's grant of 
broad consent if the updated application will handle new types of user data. 
   ConfirmFragment dialog = 
ConfirmFragment.newInstance(R.string.privacyPolicy, R.string.agreePrivacyPolicy, 
DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT); 
   dialog.setDialogListener(this); 
   FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 
   dialog.show(fragmentManager, "dialog"); 
  } 
 } 
 
 public void onSendToServer(View view) { 
  String nickname = ((TextView) 
findViewById(R.id.editTextNickname)).getText().toString(); 
  TelephonyManager tm = (TelephonyManager) getSystemService(TELEPHONY_SERVICE); 
  String imei = tm.getDeviceId(); 
  Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + "\n - nickname 
: " + nickname + ", imei = " + imei, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  new SendDataAsyncTack().execute(SEND_DATA_URI, UserId, nickname, imei); 
 } 
 
 public void onPositiveButtonClick(int type) { 
  if (type == DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT) { 
            // *** POINT 1 *** On first launch (or application update), obtain broad consent to 
transmit user data that will be handled by the application. 
   SharedPreferences.Editor pref = 
getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, MODE_PRIVATE).edit(); 
   pref.putInt(PRIVACY_POLICY_AGREED_KEY, getVersionCode()); 
   pref.apply(); 
  } 
 } 
 
 public void onNegativeButtonClick(int type) { 
  if (type == DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT) { 
            // *** POINT 2 *** If the user does not grant general consent, do not transmit user 
data. 
            // In this sample application we terminate the application in this case. 
   finish(); 
  } 
 } 
 
 private int getVersionCode() { 
  int versionCode = -1; 
  PackageManager packageManager = this.getPackageManager(); 
  try { 
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   PackageInfo packageInfo = 
packageManager.getPackageInfo(this.getPackageName(), PackageManager.GET_ACTIVITIES); 
   versionCode = packageInfo.versionCode; 
  } catch (NameNotFoundException e) { 
            // This is sample, so omit the exception process 
  } 
 
  return versionCode; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  switch (item.getItemId()) { 
  case R.id.action_show_pp: 
            // *** POINT 3 *** Provide methods by which the user can review the application privacy 
policy. 
   Intent intent = new Intent(); 
   intent.setClass(this, WebViewAssetsActivity.class); 
   startActivity(intent); 
   return true; 
  case R.id.action_del_id: 
            // *** POINT 4 *** Provide methods by which transmitted data can be deleted by user 
operations. 
   new SendDataAsyncTack().execute(DEL_ID_URI, UserId); 
   return true; 
  case R.id.action_donot_send_id: 
            // *** POINT 5 *** Provide methods by which transmitting data can be stopped by user 
operations. 

 
            // If the user stop sending data, user consent is deemed to have been revoked. 
   SharedPreferences.Editor pref = 
getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, MODE_PRIVATE).edit(); 
   pref.putInt(PRIVACY_POLICY_AGREED_KEY, 0); 
   pref.apply(); 

 
            // In this sample application if the user data cannot be sent by user operations, 
            // finish the application because we do nothing. 
   String message  = getString(R.string.stopSendUserData); 
   Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
message, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
   finish(); 

 
   return true;  } 
  return false; 
 } 
 
 private class GetDataAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 
  private String extMessage = ""; 

 
  @Override 
  protected String doInBackground(String... params) { 
            // *** POINT 6 *** Use UUIDs or cookies to keep track of user data 
            // In this sample we use an ID generated on the server side 
   SharedPreferences sp = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE); 
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   UserId = sp.getString(ID_KEY, null); 
   if (UserId == null) { 
                // No token in SharedPreferences; fetch ID from server 
    try { 
     UserId = NetworkUtil.getCookie(GET_ID_URI, "", "id"); 
    } catch (IOException e) { 
                    // Catch exceptions such as certification errors 
     extMessage = e.toString(); 
    } 
 
                // Store the fetched ID in SharedPreferences 
    sp.edit().putString(ID_KEY, UserId).commit(); 
   } 
   return UserId; 
  } 
 
  @Override 
  protected void onPostExecute(final String data) { 
   String status = (data != null) ? "success" : "error"; 
   Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
status + " : " + extMessage, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
 } 
 
 private class SendDataAsyncTack extends AsyncTask<String, Void, Boolean> { 
  private String extMessage = ""; 

 
  @Override 
  protected Boolean doInBackground(String... params) { 
   String url = params[0]; 
   String id = params[1]; 
   String nickname = params.length > 2 ? params[2] : null; 
   String imei = params.length > 3 ? params[3] : null; 

 
   Boolean result = false; 
   try { 
    JSONObject jsonData = new JSONObject(); 
    jsonData.put(ID_KEY, id); 

 
    if (nickname != null) 
     jsonData.put(NICK_NAME_KEY, nickname); 

 
    if (imei != null) 
     jsonData.put(IMEI_KEY, imei); 

 
    NetworkUtil.sendJSON(url, "", jsonData.toString()); 

 
    result = true; 
   } catch (IOException e) { 
                // Catch exceptions such as certification errors 
    extMessage = e.toString(); 
   } catch (JSONException e) { 
    extMessage = e.toString(); 
   } 
   return result; 
  } 
 
  @Override 
  protected void onPostExecute(Boolean result) { 
   String status = result ? "Success" : "Error"; 
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   Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
status + " : " + extMessage, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
 } 
} 

 
ConfirmFragment.java 
package org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm; 

 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.Dialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.DialogFragment; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.TextView; 

 
public class ConfirmFragment extends DialogFragment { 

 
 private DialogListener mListener = null; 

 
 public static interface DialogListener { 
  public void onPositiveButtonClick(int type); 

 
  public void onNegativeButtonClick(int type); 
 } 
 
 public static ConfirmFragment newInstance(int title, int sentence, int type) { 
  ConfirmFragment fragment = new ConfirmFragment(); 
  Bundle args = new Bundle(); 
  args.putInt("title", title); 
  args.putInt("sentence", sentence); 
  args.putInt("type", type); 
  fragment.setArguments(args); 
  return fragment; 
 } 
 
 @Override 
 public Dialog onCreateDialog(Bundle args) { 
        // *** POINT 1 *** On first launch (or application update), obtain broad consent to transmit 
user data that will be handled by the application. 
  final int title = getArguments().getInt("title"); 
  final int sentence = getArguments().getInt("sentence"); 
  final int type = getArguments().getInt("type"); 

 
  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
getActivity().getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
  View content = inflater.inflate(R.layout.fragment_comfirm, null); 
  TextView linkPP = (TextView) content.findViewById(R.id.tx_link_pp); 
  linkPP.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
                // *** POINT 3 *** Provide methods by which the user can review the application 
privacy policy. 
    Intent intent = new Intent(); 
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    intent.setClass(getActivity(), WebViewAssetsActivity.class); 
    startActivity(intent); 
   } 
  }); 
 
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity()); 
  builder.setIcon(R.drawable.ic_launcher); 
  builder.setTitle(title); 
  builder.setMessage(sentence); 
  builder.setView(content); 

 
  builder.setPositiveButton(R.string.buttonConsent, new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 
    if (mListener != null) { 
     mListener.onPositiveButtonClick(type); 
    } 
   } 
  }); 
  builder.setNegativeButton(R.string.buttonDonotConsent, new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
   public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 
    if (mListener != null) { 
     mListener.onNegativeButtonClick(type); 
    } 
   } 
  }); 
 
  Dialog dialog = builder.create(); 
  dialog.setCanceledOnTouchOutside(false); 

 
  return dialog; 
 } 
 
 @Override 
 public void onAttach(Activity activity) { 
  super.onAttach(activity); 
  if (!(activity instanceof DialogListener)) { 
   throw new ClassCastException(activity.toString() + " must implement 
DialogListener."); 
  } 
  mListener = (DialogListener) activity; 
 } 
 
 public void setDialogListener(DialogListener listener) { 
  mListener = listener; 
 } 
} 

 
WebViewAssetsActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm; 

 
import org.jssec.android.privacypolicynopreconfirm.R; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 

 
public class WebViewAssetsActivity extends Activity { 
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    // *** POINT 7 *** Place a summary version of the application privacy policy in the assets 
folder 
 private final String ABST_PP_URL = "file:///android_asset/PrivacyPolicy/app-policy-abst-
privacypolicy-1.0.html"; 

  
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_webview); 

 
  WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView); 
  WebSettings webSettings = webView.getSettings(); 

 
  webSettings.setAllowFileAccess(false); 

 
  webView.loadUrl(ABST_PP_URL); 
 } 
} 

 

 هایی که شامل سیاست حریم خصوصی برنامه هستندنیاز به رضایت گسترده نیست: برنامه 3.1.5.5

 (برنامه هستند یخصوص یمحر یاستکه شامل س ییها: برنامهیستگسترده ن یتبه رضا یازن)نکات: 

 خصوصی برنامه را بازبینی کند. ها کاربر بتواند سیاست حریمهایی فراهم کنید که توسط آنروش .1

 های مخابره شده بتوانند توسط عملیات کاربر حذف شوند.ها دادههایی فراهم کنید که توسط آنروش .2

 مخابره بتوانند توسط عملیات کاربر متوقف شوند.در حال های ها دادههایی فراهم کنید که توسط آنروش .3

 های کاربر استفاده کنید.ی دادهها برای نگه داشتن سابقهها یا کوکیUUIDاز  .4

 قرار دهید. assetsی ی خالصه از سیاست حریم خصوصی برنامه را در پوشهیک نسخه .5

MainActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicynocomprehensive; 

 
import java.io.IOException; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 

 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.text.Editable; 
import android.text.TextWatcher; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class MainActivity extends FragmentActivity { 
 private static final String BASE_URL = "https://www.example.com/pp"; 
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 private static final String GET_ID_URI = BASE_URL + "/get_id.php"; 
 private static final String SEND_DATA_URI = BASE_URL + "/send_data.php"; 
 private static final String DEL_ID_URI = BASE_URL + "/del_id.php"; 

 
 private static final String ID_KEY = "id"; 
 private static final String NICK_NAME_KEY = "nickname"; 

 
 private static final String PRIVACY_POLICY_PREF_NAME = "privacypolicy_preference"; 

 
 private String UserId = ""; 

 
 private TextWatcher watchHandler = new TextWatcher() { 

 
  @Override 
  public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) { 
  } 
 
  @Override 
  public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) { 
   boolean buttonEnable = (s.length() > 0); 

 
   MainActivity.this.findViewById(R.id.buttonStart).setEnabled(buttonEnable); 
  } 
 
  @Override 
  public void afterTextChanged(Editable s) { 
  } 
 }; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 

 
        // Fetch user ID from serverFetch user ID from server 
  new GetDataAsyncTask().execute(); 

 
  findViewById(R.id.buttonStart).setEnabled(false); 
  ((TextView) 
findViewById(R.id.editTextNickname)).addTextChangedListener(watchHandler); 
 } 
 
 public void onSendToServer(View view) { 
  String nickname = ((TextView) 
findViewById(R.id.editTextNickname)).getText().toString(); 
  Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + "\n - nickname 
: " + nickname, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  new sendDataAsyncTack().execute(SEND_DATA_URI, UserId, nickname); 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
  return true; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
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  switch (item.getItemId()) { 
  case R.id.action_show_pp: 
            // *** POINT 1 *** Provide methods by which the user can review the application privacy 
policy. 
   Intent intent = new Intent(); 
   intent.setClass(this, WebViewAssetsActivity.class); 
   startActivity(intent); 
   return true; 
  case R.id.action_del_id: 
            // *** POINT 2 *** Provide methods by which transmitted data can be deleted by user 
operations. 
   new sendDataAsyncTack().execute(DEL_ID_URI, UserId); 
   return true; 
  case R.id.action_donot_send_id: 
            // *** POINT 3 *** Provide methods by which transmitting data can be stopped by user 
operations. 

 
            // In this sample application if the user data cannot be sent by user operations, 
            // finish the application because we do nothing. 
   String message  = getString(R.string.stopSendUserData); 
   Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
message, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
   finish(); 

    
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
 
 private class GetDataAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 
  private String extMessage = ""; 

 
  @Override 
  protected String doInBackground(String... params) { 
            // *** POINT 4 *** Use UUIDs or cookies to keep track of user data 
            // In this sample we use an ID generated on the server side 
   SharedPreferences sp = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE); 
   UserId = sp.getString(ID_KEY, null); 
   if (UserId == null) { 
                // No token in SharedPreferences; fetch ID from server 
    try { 
     UserId = NetworkUtil.getCookie(GET_ID_URI, "", "id"); 
    } catch (IOException e) { 
                    // Catch exceptions such as certification errors 
     extMessage = e.toString(); 
    } 
 
                // Store the fetched ID in SharedPreferences 
    sp.edit().putString(ID_KEY, UserId).commit(); 
   } 
   return UserId; 
  } 
 
  @Override 
  protected void onPostExecute(final String data) { 
   String status = (data != null) ? "success" : "error"; 
   Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
status + " : " + extMessage, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
 } 
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 private class sendDataAsyncTack extends AsyncTask<String, Void, Boolean> { 
  private String extMessage = ""; 

 
  @Override 
  protected Boolean doInBackground(String... params) { 
   String url = params[0]; 
   String id = params[1]; 
   String nickname = params.length > 2 ? params[2] : null; 

 
   Boolean result = false; 
   try { 
    JSONObject jsonData = new JSONObject(); 
    jsonData.put(ID_KEY, id); 

 
    if (nickname != null) 
     jsonData.put(NICK_NAME_KEY, nickname); 

 
    NetworkUtil.sendJSON(url, "", jsonData.toString()); 

 
    result = true; 
   } catch (IOException e) { 
                // Catch exceptions such as certification errors 
    extMessage = e.toString(); 
   } catch (JSONException e) { 
    extMessage = e.toString(); 
   } 
   return result; 
  } 
 
  @Override 
  protected void onPostExecute(Boolean result) { 
   String status = result ? "Success" : "Error"; 
   Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + " - " + 
status + " : " + extMessage, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  } 
 } 
} 

 
WebViewAssetsActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicynocomprehensive; 

 
import org.jssec.android.privacypolicynocomprehensive.R; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.webkit.WebView; 

 
public class WebViewAssetsActivity extends Activity { 
    // *** POINT 5 *** Place a summary version of the application privacy policy in the assets 
folder 
 private static final String ABST_PP_URL = "file:///android_asset/PrivacyPolicy/app-policy-
abst-privacypolicy-1.0.html"; 

  
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_webview); 
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  WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView); 
  WebSettings webSettings = webView.getSettings(); 

 
  webSettings.setAllowFileAccess(false); 

 
  webView.loadUrl(ABST_PP_URL); 
 } 
} 

 

 هایی که شامل سیاستی برای حریم خصوصی برنامه نیستندبرنامه 4.1.5.5

 یستند(برنامه ن یخصوص یمحر یبرا یاستیکه شامل س ییهابرنامه)نکات: 

آورد استفاده کند، نیازی به دستگاه به دست میی شما فقط از اطالعاتی که از درون در صورتی که برنامه .1

 نمایش سیاستی برای حریم خصوصی برنامه ندارید.

برنامه اطالعاتی که به های مشابه، توجه داشته باشید که یا برنامه marketplaceهای در مستندات برنامه .2

 کند.آورد رابه بیرون مخابره نمیدست می

MainActivity.java 
package org.jssec.android.privacypolicynoinfosent; 

 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesClient; 
import com.google.android.gms.location.LocationClient; 

 
import android.location.Location; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Bundle; 
import android.content.Intent; 
import android.content.IntentSender; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 

 
public class MainActivity extends FragmentActivity implements 
GooglePlayServicesClient.ConnectionCallbacks, GooglePlayServicesClient.OnConnectionFailedListener 
{ 
 private LocationClient mLocationClient = null; 

 
 private final int CONNECTION_FAILURE_RESOLUTION_REQUEST = 257; 

 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 

 
  mLocationClient = new LocationClient(this, this, this); 
 } 
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 @Override 
 protected void onStart() { 
  super.onStart(); 

 
        // Used to obtain location data 
  if (mLocationClient != null) { 
   mLocationClient.connect(); 
  } 
 } 
 
 @Override 
 protected void onStop() { 
  if (mLocationClient != null) { 
   mLocationClient.disconnect(); 
  } 
  super.onStop(); 
 } 
 
 @Override 
 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
  return true; 
 } 
 
 public void onStartMap(View view) { 
        // *** POINT 1 *** You do not need to display an application privacy policy if your 
application will only use the information it obtains within the device. 
  if (mLocationClient != null && mLocationClient.isConnected()) { 
   Location currentLocation = mLocationClient.getLastLocation(); 
   if (currentLocation != null) { 
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("geo:" + 
currentLocation.getLatitude() + "," + currentLocation.getLongitude())); 
    startActivity(intent); 
   } 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public void onConnected(Bundle connectionHint) { 
  if (mLocationClient != null && mLocationClient.isConnected()) { 
   Location currentLocation = mLocationClient.getLastLocation(); 
   if (currentLocation != null) { 
    String locationData = "Latitude \t: " + 
currentLocation.getLatitude() + "\n\tLongitude \t: " + currentLocation.getLongitude(); 

 
    String text = "\n" + getString(R.string.your_location_title) + 
"\n\t" + locationData; 

 
    Toast.makeText(MainActivity.this, this.getClass().getSimpleName() + 
text, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 
    TextView appText = (TextView) findViewById(R.id.appText); 
    appText.setText(text); 
   } 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public void onConnectionFailed(ConnectionResult result) { 
  if (result.hasResolution()) { 
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   try { 
    result.startResolutionForResult(this, 
CONNECTION_FAILURE_RESOLUTION_REQUEST); 
   } catch (IntentSender.SendIntentException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 @Override 
 public void onDisconnected() { 
  mLocationClient = null; 
  Toast.makeText(this, "Disconnected. Please re-connect.", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 } 
} 

 

 در ادامه آورده شده است. marketplaceی شرح نمونه

 
 marketplaceشرح در  -23-5شکل 

 راهنمای قوانین 

 های خصوصی، از قوانین زیر پیروی کنید.هنگام کار کردن با داده

 (ی)ضرورمحدود کنید به حداقل الزم  را کاربر یانتقال داده ها .1
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های کاربر که نیازمند ی دادهدر اولین اجرا )یا به روز رسانی برنامه(، رضایت گسترده کاربر را برای مخابره .2

 ها برای کاربر دشوار باشد را بگیرید )ضروری(نمودن همراه با ظرافت هستند یا ممکن است تغییر آن اداره

 یریدخاص را بگ یتنمودن همراه با ظرافت هستند، رضا اداره یازمندکاربر که ن یاهداده یاز مخابره یشپ .3

 )ضروری(

 )ضروری( کند ینیبرنامه را بازب یخصوص یمحر یاستها کاربر بتواند سکه توسط آن یدفراهم کن ییهاروش .4

 ()توصیه یدقرار ده assets یبرنامه را در پوشه یخصوص یمحر یاستخالصه از س ینسخه یک .5

های و داده های مخابره شده بتوانند توسط عملیات کاربر حذفها دادههایی فراهم کنید که توسط آنروش .6

 در حال مخابره متوقف شوند )توصیه(

7. ID های مختص دستگاه را ازUUIDها جدا کنید )توصیه(ها و کوکی 

ها به خارج ارسال اعالم کنید که دادهکنید، به کاربر های کاربر درون دستگاه استفاده میاگر فقط از داده .8

 نخواهند شد )توصیه(

 (ی)ضرورمحدود کنید به حداقل الزم  را کاربر یانتقال داده ها 1.2.5.5

ها را به حداقل الزم محدود کنید ی مصرفی به سرورهای خارجی یا مقصدهای دیگر، انتقالی دادههنگام مخابره

های کاربر دسترسی ها را طوری طراحی کنید که فقط به دادههتا سرویس را فراهم نمایید. شما باید آن برنام

 ها را کاربر بتواند بر اساس شرح برنامه تصور کند.داشته باشند که هدف استفاده از آن

های مکان ی هشدار است، نباید به دادهکند یک برنامهای که کاربر تصور میبه عنوان مثال، یک برنامه

ی هشدار بتواند هشدار را بر اساس مکان کاربر و ی دیگر، اگر یک برنامهدسترسی داشته باشد. از سو

تواند به اطالعات مکان هایی که در شرح آن برنامه نوشته شده است به صدا در آورد، برنامه میویژگی

 دسترسی داشته باشد.

خارج خودداری کنید و ی اطالعات به در مواردی که اطالعات فقط درون برنامه مورد نیاز هستند، از مخابره

 های کاربر بردارید.های دیگری برای کمینه کردن احتمال نشت غیرعمدی دادهگام
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کاربر که  یهاداده یمخابره یگسترده کاربر را برا یتبرنامه(، رضا یبه روز رسان یااجرا ) یندر اول 2.2.5.5

کاربر دشوار باشد را  یها براآن ییرممکن است تغ یانمودن همراه با ظرافت هستند  اداره یازمندن

 (ی)ضرور یریدبگ

های کاربر که نیازمند اداره های کاربر را که تغییرشان برای کاربر دشوار است یا دادهاگر یک برنامه داده

-optنمودن همراه با ظرافت هستند را به سرورهای خارجی مخابره کند، برنامه باید از کاربر رضایت پیشرفته )

in ی نوع اطالعاتی که به و به او درباره بگیرداینکه کاربر استفاده از برنامه را شروع کند(  )پیش از( از کاربر

ها، و اینکه آیا اشخاص ثالث هم دخیل خواهند بود یا خیر، سرورها ارسال خواهند شد و هدف از ارسال آن

هد و تائید کند که کاربر در اولین اجرا برنامه باید سیاست حریم خصوصی خود را نشان د اطالع دهد. مشخصاً،

همچنین، هر زمان که یک برنامه طوری  بازبینی کرده است و رضایت خود را اعالم کرده است.مرور و آن را 

کند، باید های کاربر را به سرورهای خارجی مخابره میبه روز رسانی شود که اکنون انواع جدیدی از داده

مجدداً تائید کند که کاربر این تغییرات را مرور کرده است و رضایت خود را اعالم نموده است. اگر کاربر 

هایی جهت اطمینان یافتن از اینکه تمام عملکردهای مورد نیاز برای ه یابد یا گامرضایت ندهد، برنامه باید خاتم

 اند، بردارد.ها غیرفعال شدهی دادهمخابره

های خود را هنگام استفاده از یک برنامه درک ی اداره نمودن دادهها برای تضمین اینکه کاربران نحوهاین گام

 دهد.رکی از امنیت و ارتقاء اطمینان به برنامه را ارائه میکند و به کاربران داند فراهم میکرده

MainActivity.java 
protected void onStart() { 

super.onStart(); 
(some portions omitted) 
if (privacyPolicyAgreed <= VERSION_TO_SHOW_COMPREHENSIVE_AGREEMENT_ANEW) { 

// *** POINT *** On first launch (or application update), obtain broad consent to 
transmit user data that will be handled by the application. 
// When the application is updated, it is only necessary to renew the user’s grant 
of broad consent if the updated application will handle new types of user data. 
ConfirmFragment dialog = ConfirmFragment.newInstance( 

R.string.privacyPolicy, R.string.agreePrivacyPolicy, 
DIALOG_TYPE_COMPREHENSIVE_AGREEMENT); 

dialog.setDialogListener(this); 
FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 
dialog.show(fragmentManager, "dialog"); 

} 
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 ای از رضایت گستردهنمونه -24-5شکل 

خاص را  یتنمودن همراه با ظرافت هستند، رضا اداره یازمندکاربر که ن یهاداده یاز مخابره یشپ 3.2.5.5

 (ی)ضرور یریدبگ

با ظرافت است، یک برنامه  های کاربر به سرورهای خارجی که نیازمند اداره نمودن همراهی دادهمخابرههنگام 

های کاربر )یا برای هر ویژگی که ( را از کاربران برای هر یک از چنین انواع دادهopt-inباید رضایت پیشرفته )

امر عالوه بر نیاز به کسب رضایت عمومی است. اگر های کاربر است( کسب کند. این ی دادهشامل مخابره

 های مربوطه را به سرور خارجی بفرستد.کاربر رضایت ندهد، برنامه نباید داده

هایی های یک برنامه )و سرویسی بین ویژگیتری از رابطهکند که کاربران به درک جامعاین کار تضمین می

ها کاربر رضایت خود را اعالم کرده بود، دست یابند. های کاربر که برای آنی دادهکند( و مخابرهکه فراهم می

 تر باشند.گیری دقیقتوانند منتظر کسب رضایت کاربر بر اساس تصمیمان برنامه میدهندگهمزمان، ارائه

MainActivity.java 
public void onSendToServer(View view) { 

// *** POINT *** Obtain specific consent before transmitting user data that requires 
particularly delicate handling. 
ConfirmFragment dialog = ConfirmFragment.newInstance(R.string.sendLocation, R.string.cofi 
rmSendLocation, DIALOG_TYPE_PRE_CONFIRMATION); 
dialog.setDialogListener(this); 
FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 
dialog.show(fragmentManager, "dialog"); 



 

 

396 

 

} 

 
 ای از رضایت خاصنمونه -25-5شکل 

کند  ینیبرنامه را بازب یخصوص یمحر یاستها کاربر بتواند سکه توسط آن یدفراهم کن ییهاروش 4.2.5.5

 (ی)ضرور

های حریم خصوصی برنامه برای کاربران هایی با سیاستی اندروید لینکبرنامه marketplaceبه طور کلی، 

ها را بازبینی کنند. عالوه بر پشتیبانی از این ویژگی، فراهم کردن کند تا پیش از نصب برنامه آنفراهم می

های حریم خصوصی را پس از نصب برنامه روی ها کاربران بتوانند سیاستهایی که توسط آنروش

ها هایی که توسط آنها است. به ویژه فراهم کردن روشهایشان بازبینی کنند، امری مهم برای برنامهدستگاه

ی های حریم خصوصی برنامه را در مواقعی که شامل رضایت برای مخابرهکاربران بتوانند به سادگی سیاست

تر گیری مناسببه کاربران برای تصمیم رود تاهای کاربر به سرورهای خارجی است، امری مهم به شمار میداده

 کمک کند.

MainActivity.java 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

switch (item.getItemId()) { 
case R.id.action_show_pp: 

// *** POINT *** Provide methods by which the user can review the application 
privacy policy. 
Intent intent = new Intent(); 
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intent.setClass(this, WebViewAssetsActivity.class); 
startActivity(intent); 
return true; 

 

 
 منوی محتویات برای نمایش سیاست حریم خصوصی -26-5شکل 

 (یه)توص یدقرار ده assets یبرنامه را در پوشه یخصوص یمحر یاستخالصه از س ینسخه یک 5.2.5.5

ی خوبی برای حصول ایده assets یدر پوشهبرنامه  یخصوص یمحر یاستخالصه از س ینسخهقرار دادن یک 

 یاستساربر بتواند در مواقع لزوم آن را بازبینی و مرور کند، است. اطمینان یافتن از اینکه کاطمینان از اینکه 

دهد تا به سادگی به آن دسترسی موجود است، به کاربران اجازه می assetsی در پوشهبرنامه  یخصوص یمحر

که برنامه  یخصوص یمحر یاستسی مخدوش یا تقلبی از ی یک نسخهیابند و نیز مانع از ریسک مشاهده

 شود.توسط یک شخص ثالث مخرب فراهم شده است، توسط کاربران می

و  ه شده بتوانند توسط عملیات کاربر حذفهای مخابرها دادههایی فراهم کنید که توسط آنروش 6.2.5.5

 های در حال مخابره متوقف شوند )توصیه(داده

با بتوانند  اندکاربر که به سرورهای خارجی مخابره شده هایها دادهآنهایی که توسط فراهم کردن روش

های رنامه دادهها خود بی خوبی است. به طور مشابه، در مواردی که در آنشوند ایده کاربر حذف درخواست

ها هایی برای کاربران برای حذف این داده، فراهم کردن روشذخیره )یا کپی( کرده استدرون دستگاه کاربر را 
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های در حال انتقال کاربر بتوانند با ها دادههایی که توسط آنی خوبی است. همچنین، فراهم کردن روشایده

 ی است.ی مناسبدرخواست کاربر متوقف شوند نیز ایده

MainActivity.java 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

switch (item.getItemId()) { 
(some portions omitted) 
case R.id.action_del_id: 

// *** POINT *** Provide methods by which transmitted data can be deleted by 
user operations. 
new SendDataAsyncTack().execute(DEL_ID_URI, UserId); 
return true; 

} 

 

7.2.5.5 ID های مختص دستگاه را ازUUIDها جدا کنید )توصیه(ها و کوکی 

IMEI ها و سایرIDاند، مخابره شوند.های کاربر گره خوردههایی که با دادههای مختص دستگاه نباید به روش 

همراه شوند و حتی فقط یک بار ی کاربر به یکدیگر مختص دستگاه و یک یک تکه داده IDدر واقع، اگر یک 

یرممکن خواهد مختص دستگاه غ IDمتعاقباً تغییر آن برای عموم منتشر شوند یا نشت پیدا کنند )افشا شوند(، 

در چنین  اهد بود.حداقل دشوار( خو یاممکن )و یرکاربر غ یهاو داده ID ینصورت قطع ارتباط ب یندر اشد، 

های متغیری که هر زمان بر مبنای اعداد تصادفی دوباره IDها )یعنی ها یا کوکیUUIDبهتر است از مواردی، 

 های کاربر استفاده کنیم.همراه با داده های مختص دستگاه هنگام مخابرهIDشوند( به جای می دتولی

MainActivity.java 
@Override 
protected String doInBackground(String... params) { 

// *** POINT *** Use UUIDs or cookies to keep track of user data 
// In this sample we use an ID generated on the server side 
SharedPreferences sp = getSharedPreferences(PRIVACY_POLICY_PREF_NAME, 
MODE_PRIVATE); 
UserId = sp.getString(ID_KEY, null); 
if (UserId == null) { 

// No token in SharedPreferences; fetch ID from server 
try { 

UserId = NetworkUtil.getCookie(GET_ID_URI, "", "id"); 
} catch (IOException e) { 

// Catch exceptions such as certification errors 
extMessage = e.toString(); 

} 
// Store the fetched ID in SharedPreferences 
sp.edit().putString(ID_KEY, UserId).commit(); 

} 
return UserId; 

} 
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ها به خارج کنید، به کاربر اعالم کنید که دادههای کاربر درون دستگاه استفاده میاگر فقط از داده 8.2.5.5

 ارسال نخواهند شد )توصیه(

های کاربر فقط به صورت موقت درون دستگاه کاربر مورد دسترسی قرار خواهند حتی در مواردی که داده

ی گرفت، ارتباط این امر با کاربر برای حصول اطمینان از کامل و شفاف ماندن درک کاربر از رفتار برنامه، ایده

های کاربر که  توسط یک برنامه اددهشود. مشخصاً، به کاربران باید آگاهی داده شود که دخوبی محسوب می

اند، فقط درون دستگاه برای هدفی مشخص استفاده خواهند شد و ذخیره یا ارسال مورد دسترسی قرار گرفته

مراوده کردن این محتوا با کاربر شامل مشخص کردن آن درون شرح های ممکن برای نخواهند شد. روش

ی که فقط به صورت موقت درون دستگاه مورد استفاده قرار هستند. شرح اطالعات marketplaceبرنامه در 

 گیرند، در سیاس حریم خصوصی برنامه ضروری نیست.می

 

 marketplaceشرح در  -27-5شکل 
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 مباحث پیشرفته 

 های حریم خصوصیپیشینه و مفاهیم مرتبط با سیاست 1.3.5.5

های کاربر را گرفته و آن را به خارج ارسال خواهد ی گوشی هوشمند دادهها یک برنامهبرای مواردی که در آن

نمود، فراهم کردن و نمایش داادن یک سیاست حریم خصوصی برنامه برای آگاهی دادن به کاربران در مورد 

ها اداره خواهند شد، ضروری است. داده هایی کهآوری خواهند شد و روشای که جمعجزئیاتی مانند انواع داده

 Smartphone Privacy Initiativeمحتوایی که در سیاست حریم خصوصی برنامه باید گنجانده شود در 

advocated  توسطJMIC’s SPI  آورده شده است. هدف اصلی سیاست حریم خصوصی برنامه باید به وضوح

ها برای آن مورد دسترسی قرار خواهند گرفت، هدفی که داده ی کاربر را که توسط یک برنامهتمام انواع داده

 ها به چه مقصدهایی مخابره خواهند شد را بیان کند.ها کجا ذخیره خواهند شد و دادهشوند، دادهاستفاده می

 یازمورد ن برنامه یخصوص یمحفظ حر یاستعالوه بر سسیاست حریم خصوصی برنامه که جدا از مستند دوم، 

های کاربر از آوری تمام دادهجزئیاتی در مورد چگونگی جمعبه است که  Enterprise Privacy Policy، است

پردازد. سیاست ، میسازی، مدیریت و از بین بردن آنهای مختلف آن توسط یک سازمان و ذخیرهبرنامه

Enterprise Privacy Policyدر ارتباط با سیاست حریم خصوصی است که برای مطابقت با ، Japan’s Personal 

Information Protection Law های مناسب است. شرح همراه با جزئیات بیشتر در مورد روششدهفراهم می

های بازی شده توسط انواغ های حریم خصوصی همراه با شرحی از نقشبرای فراهم کردن و نمایش سیاست

 A Discussion of the Creation and Presentation of"های حریم خصوصی، در مستند متفاوتی از سیاست

Privacy Policies for JSSEC Smartphone Applications"  و در آدرس

http://www.jssec.org/event/20140206/03-1_app_policy.pdf.قابل مشاهده است ، 

 فرهنگ اصطالحات 2.3.5.5

 A"اند که برگرفته از مستند هدر جدول زیر تعدادی از اصطالحات مورد استفاده در این راهنماها آورده شد

Discussion of the Creation and Presentation of Privacy Policies for JSSEC Smartphone 

Applications" (http://www.jssec.org/event/20140206/03-1_app_policy.pdf.هستند ) 
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 4-5 جدول

Term Description 

Enterprise Privacy Policy A privacy policy that defines a corporation’s 

policies for protecting personal data. Created 

in accordance with Japan’s Personal 

Information Protection Law. 

Application Privacy Policy An application-specific privacy policy. 

Created in accordance with the guidelines of 

the Smartphone Privacy Initiative (SPI) of 

Japan’s Ministry of Internal Affairs and 

Communications (MIC). It is best to provide 

both summary and detailed versions 

containing easily understandable explanations. 

Summary version of the Application Privacy 

Policy 

A brief document that concisely summarizes 

what user information an application will use, 

for what purpose, and whether or not this 

information will be provided to third parties. 

Detailed version of the Application Privacy 

Policy 

A detailed document that complies with the 8 

items specified by the Smartphone Privacy 

Initiative (SPI) and the Smartphone Privacy 

Initiative II (SPI II) of Japan’s Ministry of 

Internal Affairs and Communications (MIC). 

User data that is easy for users to change Cookies, UUIDs, etc. 

User data that is difficulty for users to change IMEIs, IMSIs, ICCIDs, MAC addresses, OS-

generated IDs, etc. 

User data requiring particularly delicate 

handling 

Location information, address books, 

telephone numbers, email addresses, etc. 

 

 استفاده از رمزنگاری 

در تجزیه و تحلیل پاسخ به  "3در دسترس بودن"و  "2یکپارچگی"، "1محرمانگی"در دنیای امنیت، عبارات 

ی این سه عبارت به ترتیب به معیاری برای جلوگیری از مشاهدهگیرند. تهدیدات مورد استفاده قرار می

های مورد ارجاع توسط محافظت برای حصول اطمینان از اینکه دادههای خصوصی توسط افراد ثالث، داده

هایی برای تشخیص زمانی که تحریف شده باشد( و توانایی کاربران برای اند )یا روشکاربران تغییر نیافته

                                                 
1 Confidentiality 

2 Integrity 

3 Availability 
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های امنیتی، در نظر گرفتن هنگام طراحی حفاظت ها، هستند.ها در تمام زمانها و دادهدسترسی به سرویس

های رمزنگاری ببه طور مکرر برای حصول اطمینان از مهم است. به طور مشخص، روش سه عنصر ینا تمام

 هابه برنامهتا  مجهز شده است یرمزنگار یهایژگیبا انواع واند و اندروید محرمانگی و یکپارچگی استفاده شده

 را تحقق بخشند. یکپارچگیو  گیاجازه دهد محرمان

به بتوانند  های اندرویدیها برنامههایی که با استفاده از آنها برای نشان دادن روشد در این بخش از نمونه

( یا MACامن رمزنگاری و رمزگشایی را )برای حصول اطمینان از محرمانگی( و کدهای احراز اصالت )صورت 

 سازی کنند، استفاده شده است.امضاهای دیجیتال )برای حصول اطمینان از یکپارچگی( پیاده

 نمونه کد 

از جمله مواردی مانند رمزنگاری و رمزگشایی های رمزنگاری گوناگونی برای شرایط و اهداف خاصی، روش

، ها )برای حصول اطمینان از یکپارچگی(ها )برای حصول اطمینان از محرمانگی( و تشخیص تحریف دادهداده

های رمزنگاری بر مبنای هدف هر در اینجا نمونه کدهایی که به سه گروه وسیع از روش اند.توسعه داده شده

های فناوری رمزنگاری در هر مورد باید انتخاب یک نوع اند، آورده شده است. ویژگیبندی شدهفناوری دسته

 یهاخاب روشانت 1.3.4.5"کلید و روش رمزنگاری مناسب را امکانپذیر کند. برای جزئیات بیشتر به بخش 

 مراجعه کنید. "یرمزنگار

محافظت  یبرا اییهیارمع 3.3.4.5"سازی که از فناوری رمزنگاری استفاده کند، بخش پیش از طراحی یک پیاده

 را مطالعه کنید. "یاعداد تصادف یدکنندگانموجود در تول هایپذیرییبدر برابر آس

 ها در برابر استراق سمع شخص ثالثمحافظت از داده •
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 28-5 شکل

 ها توسط شخص ثالثتشخیص تحریف ایجاد شده در داده •

 

 29-5 شکل

 رمزنگاری و رمزگشایی با کلیدهای مبتنی بر رمز عبور 1.1.6.5

ی کاربر استفاده ای محرمانههای دادهتوانید از رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور به قصد محافظت از داراییمی

 کنید.

 نکات:
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 .را به صورت صریح مشخص کنید 1سبک و الیی گذاری رمزنگاری .1

، (هایی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارندبه ویژه، فناوریهای رمزنگاری قوی استفاده کنید )از فناوری .2

 های الیی گذاری.و حالت 2رمز قالبی هایها، حالتوریتمشامل الگ

 استفاده کنید. Saltهنگام تولید کلید از رمز عبور، از  .3

 مناسب تعیین کنید. Hash Iteration Countاز رمز عبور، یک هنگام تولید کلید  .4

 از یک کلید با طول کافی استفاده کنید تا قدرت رمزنگاری تضمین شود. .5

AesCryptoPBEKey.java 
package org.jssec.android.cryptsymmetricpasswordbasedkey; 

 
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 
import java.util.Arrays; 

 
import javax.crypto.BadPaddingException; 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 
import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 
import javax.crypto.SecretKey; 
import javax.crypto.SecretKeyFactory; 
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; 
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec; 

 
public final class AesCryptoPBEKey { 

 
 // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
 // *** POINT 2 *** Use strong encryption technologies (specifically, technologies that meet 
the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
 // Parameters passed to the getInstance method of the Cipher class: Encryption algorithm, 
block encryption mode, padding rule  
 // In this sample, we choose the following parameter values: encryption algorithm=AES, block 
encryption mode=CBC, padding rule=PKCS7Padding 
 private static final String TRANSFORMATION = "AES/CBC/PKCS7Padding"; 

 
 //  A string used to fetch an instance of the class that generates the key 
 private static final String KEY_GENERATOR_MODE = "PBEWITHSHA256AND128BITAES-CBC-BC"; 

 
 // *** POINT 3 *** When generating a key from a password, use Salt. 
 // Salt length in bytes  
 public static final int SALT_LENGTH_BYTES = 20; 

 
 // *** POINT 4 *** When generating a key from a password, specify an appropriate hash 
iteration count. 
 // Set the number of mixing repetitions used when generating keys via PBE 
 private static final int KEY_GEN_ITERATION_COUNT = 1024; 

                                                 
1 Encryption Mode and the Padding 
2 Block cipher 
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 // *** POINT 5 *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength of encryption. 
 // Key length in bits 
 private static final int KEY_LENGTH_BITS = 128; 

 
 private byte[] mIV = null; 
 private byte[] mSalt = null; 

 
 public byte[] getIV() { 
  return mIV; 
 } 
 
 public byte[] getSalt() { 
  return mSalt; 
 } 
 
 AesCryptoPBEKey(final byte[] iv, final byte[] salt) { 
  mIV = iv; 
  mSalt = salt; 
 } 
 
 AesCryptoPBEKey() { 
  mIV = null; 
  initSalt(); 
 } 

 
 private void initSalt() { 
  mSalt = new byte[SALT_LENGTH_BYTES]; 
  SecureRandom sr = new SecureRandom(); 
  sr.nextBytes(mSalt); 
 } 
 
 public final byte[] encrypt(final byte[] plain, final char[] password) { 
  byte[] encrypted = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption technologies (specifically, 
technologies that meet the relevant criteria), including algorithms, modes, and padding. 
   Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   // *** POINT 3 *** When generating keys from passwords, use Salt. 
   SecretKey secretKey = generateKey(password, mSalt); 
   cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey); 
   mIV = cipher.getIV(); 

 
   encrypted = cipher.doFinal(plain); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (NoSuchPaddingException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (IllegalBlockSizeException e) { 
  } catch (BadPaddingException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return encrypted; 
 } 
 
 public final byte[] decrypt(final byte[] encrypted, final char[] password) { 
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  byte[] plain = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption technologies (specifically, 
technologies that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding 
modes. 
   Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   // *** POINT 3 *** When generating a key from a password, use Salt. 
   SecretKey secretKey = generateKey(password, mSalt); 
   IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(mIV); 
   cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, ivParameterSpec); 

 
   plain = cipher.doFinal(encrypted); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (NoSuchPaddingException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) { 
  } catch (IllegalBlockSizeException e) { 
  } catch (BadPaddingException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return plain; 
 } 

 
 private static final SecretKey generateKey(final char[] password, final byte[] salt) { 
  SecretKey secretKey = null; 
  PBEKeySpec keySpec = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption technologies (specifically, 
technologies that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding 
modes. 
   // Fetch an instance of the class that generates the key 
   // In this example, we use a KeyFactory that uses SHA256 to generate AES-
CBC 128-bit keys. 
   SecretKeyFactory secretKeyFactory = 
SecretKeyFactory.getInstance(KEY_GENERATOR_MODE); 

 
   // *** POINT 3 *** When generating a key from a password, use Salt. 
   // *** POINT 4 *** When generating a key from a password, specify an 
appropriate hash iteration count. 
   // *** POINT 5 *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength 
of encryption. 
   keySpec = new PBEKeySpec(password, salt, KEY_GEN_ITERATION_COUNT, 
KEY_LENGTH_BITS); 
   // Clear password 
   Arrays.fill(password, '?'); 
   // Generate the key 
   secretKey = secretKeyFactory.generateSecret(keySpec); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeySpecException e) { 
  } finally { 
   keySpec.clearPassword(); 
  } 
 
  return secretKey; 
 } 
} 
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 رمزنگاری و رمزگشایی با کلید عمومی 2.1.6.5

 ،شده یرهذخ یعموم یدکل یکداده، با استفاده از  ی، تنها رمزنگارهای رمزنگاریاز موارد، فقط دادهدر برخی 

، در حای که رمزگشایی در یک مکان امن مجزا )مانند یک سرور( تحت یک شودیانجام م برنامهدر سمت 

 یدکل) یعموم یدکل یامکان استفاده از رمزنگار ین،مانند ا یدر مواردگیرد. کلید خصوصی انجام صورت می

 ( وجود دارد.نامتقارن

 نکات:

 .را به صورت صریح مشخص کنید سبک و الیی گذاری رمزنگاری .1

هایی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارند(، ری قوی استفاده کنید )به ویژه، روشهای رمزنگااز روش .2

 های الیی گذاری.های رمز قالبی و حالتها، حالتشامل الگوریتم

 از یک کلید با طول کافی استفاده کنید تا قدرت رمزنگاری تضمین شود. .3

RsaCryptoAsymmetricKey.java 
package org.jssec.android.cryptasymmetrickey; 

 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.KeyFactory; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.PrivateKey; 
import java.security.PublicKey; 
import java.security.interfaces.RSAPublicKey; 
import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec; 
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec; 

 
import javax.crypto.BadPaddingException; 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 
import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 

 
public final class RsaCryptoAsymmetricKey { 

 
 // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
 // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies that meet the 
relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes.. 
 // Parameters passed to getInstance method of the Cipher class: Encryption algorithm, block 
encryption mode, padding rule 
 // In this sample, we choose the following parameter values: encryption algorithm=RSA, block 
encryption mode=NONE, padding rule=OAEPPADDING. 
 private static final String TRANSFORMATION = "RSA/NONE/OAEPPADDING"; 

 
 // encryption algorithm 
 private static final String KEY_ALGORITHM = "RSA"; 

 
 // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength of encryption. 
 // Check the length of the key 
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 private static final int MIN_KEY_LENGTH = 2000; 

 
 RsaCryptoAsymmetricKey() { 
 } 
 
 public final byte[] encrypt(final byte[] plain, final byte[] keyData) { 
  byte[] encrypted = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes.. 
   Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   PublicKey publicKey = generatePubKey(keyData); 
   if (publicKey != null) { 
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey); 
    encrypted = cipher.doFinal(plain); 
   } 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (NoSuchPaddingException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (IllegalBlockSizeException e) { 
  } catch (BadPaddingException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return encrypted; 
 } 
 
 public final byte[] decrypt(final byte[] encrypted, final byte[] keyData) { 
  // In general, decryption procedures should be implemented on the server side; 
  // however, in this sample code we have implemented decryption processing within 
the application to ensure confirmation of proper execution. 
  // When using this sample code in real-world applications, be careful not to retain 
any private keys within the application.  

   
  byte[] plain = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes.. 
   Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   PrivateKey privateKey = generatePriKey(keyData); 
   cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey); 

 
   plain = cipher.doFinal(encrypted); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (NoSuchPaddingException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (IllegalBlockSizeException e) { 
  } catch (BadPaddingException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return plain; 
 } 
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 private static final PublicKey generatePubKey(final byte[] keyData) { 
  PublicKey publicKey = null; 
  KeyFactory keyFactory = null; 

 
  try { 
   keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); 
   publicKey = keyFactory.generatePublic(new X509EncodedKeySpec(keyData)); 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeySpecException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength of 
encryption. 
  // Check the length of the key 
  if (publicKey instanceof RSAPublicKey) { 
   int len = ((RSAPublicKey) publicKey).getModulus().bitLength(); 
   if (len < MIN_KEY_LENGTH) { 
    publicKey = null; 
   } 
  } 
 
  return publicKey; 
 } 
 
 private static final PrivateKey generatePriKey(final byte[] keyData) { 
  PrivateKey privateKey = null; 
  KeyFactory keyFactory = null; 

 
  try { 
   keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); 
   privateKey = keyFactory.generatePrivate(new PKCS8EncodedKeySpec(keyData)); 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeySpecException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return privateKey; 
 } 
} 

 1رمزنگاری و رمزگشایی با کلیدهای از پیش مشترک 3.1.6.5

های بزرگ یا برای محافظت از محرمانگی یک توانند هنگام کار با مجموعه دادهکلیدهای از پیش مشترک می

 رار گیرند.های کاربر، مورد استفاده قبرنامه یا دارایی

 نکات:

 .یدمشخص کن یحرا به صورت صر یرمزنگار یگذار ییسبک و ال .1

                                                 
1 Pre shared keys 
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هایی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارند(، های رمزنگاری قوی استفاده کنید )به ویژه، فناوریاز روش .2

 های الیی گذاری.های رمز قالبی و حالتها، حالتشامل الگوریتم

 کنید تا قدرت رمزنگاری تضمین شود.از یک کلید با طول کافی استفاده  .3

AesCryptoPreSharedKey.java 
package org.jssec.android.cryptsymmetricpresharedkey; 

 
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

 
import javax.crypto.BadPaddingException; 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 
import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 
import javax.crypto.SecretKey; 
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec; 
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 

 
public final class AesCryptoPreSharedKey { 

 
 // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
 // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies that meet the 
relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
 // Parameters passed to getInstance method of the Cipher class: Encryption algorithm, block 
encryption mode, padding rule 
 // In this sample, we choose the following parameter values: encryption algorithm=AES, block 
encryption mode=CBC, padding rule=PKCS7Padding 
 private static final String TRANSFORMATION = "AES/CBC/PKCS7Padding"; 

 
 // Encryption algorithm 
 private static final String KEY_ALGORITHM = "AES"; 

 
 // Length of IV in bytes 
 public static final int IV_LENGTH_BYTES = 16; 

 
 // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength of encryption 
 // Check the length of the key 
 private static final int MIN_KEY_LENGTH_BYTES = 16; 

 
 private byte[] mIV = null; 

 
 public byte[] getIV() { 
  return mIV; 
 } 
 
 AesCryptoPreSharedKey(final byte[] iv) { 
  mIV = iv; 
 } 
 
 AesCryptoPreSharedKey() { 
 } 
 
 public final byte[] encrypt(final byte[] keyData, final byte[] plain) { 
  byte[] encrypted = null; 
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  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   SecretKey secretKey = generateKey(keyData); 
   if (secretKey != null) { 
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey); 
    mIV = cipher.getIV(); 

 
    encrypted = cipher.doFinal(plain); 
   } 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (NoSuchPaddingException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (IllegalBlockSizeException e) { 
  } catch (BadPaddingException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return encrypted; 
 } 
 
 public final byte[] decrypt(final byte[] keyData, final byte[] encrypted) { 
  byte[] plain = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   SecretKey secretKey = generateKey(keyData); 
   if (secretKey != null) { 
    IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(mIV); 
    cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, ivParameterSpec); 

 
    plain = cipher.doFinal(encrypted); 
   } 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (NoSuchPaddingException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) { 
  } catch (IllegalBlockSizeException e) { 
  } catch (BadPaddingException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return plain; 
 } 
 
 private static final SecretKey generateKey(final byte[] keyData) { 
  SecretKey secretKey = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength 
of encryption 
   if (keyData.length >= MIN_KEY_LENGTH_BYTES) { 
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    // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, 
technologies that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding 
modes. 
    secretKey = new SecretKeySpec(keyData, KEY_ALGORITHM); 
   } 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return secretKey; 
 } 
} 

 بر رمز عبور برای تشخیص تحریف دادهاستفاده از کلیدهای مبتنی  4.1.6.5

های یک کاربر استفاده برای وارسی یکپارچگی داده (مشترکتوانید از رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور )کلید می

 نمایید.

 نکات:

 .سبک و الیی گذاری رمزنگاری را به صورت صریح مشخص کنید .1

یی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارند(، هاهای رمزنگاری قوی استفاده کنید )به ویژه، فناوریاز روش .2

 های الیی گذاری.های رمز قالبی و حالتها، حالتشامل الگوریتم

 استفاده کنید. Saltهنگام تولید کلید از رمز عبور، از  .3

 مناسب تعیین کنید. Hash Iteration Countهنگام تولید کلید از رمز عبور، یک  .4

 تضمین شود. MACاز یک کلید با طول کافی استفاده کنید تا قدرت  .5

HmacPBEKey.java 
package org.jssec.android.signsymmetricpasswordbasedkey; 

 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.SecureRandom; 
import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 
import java.util.Arrays; 

 
import javax.crypto.Mac; 
import javax.crypto.SecretKey; 
import javax.crypto.SecretKeyFactory; 
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec; 

 
public final class HmacPBEKey { 

 
 // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
 // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies that meet the 
relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
 // Parameters passed to the getInstance method of the Mac class: Authentication mode 
 private static final String TRANSFORMATION = "PBEWITHHMACSHA1"; 
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 // A string used to fetch an instance of the class that generates the key 
 private static final String KEY_GENERATOR_MODE = "PBEWITHHMACSHA1"; 

 
 // *** POINT 3 *** When generating a key from a password, use Salt. 
 // Salt length in bytes  
 public static final int SALT_LENGTH_BYTES = 20; 

 
 // *** POINT 4 *** When generating a key from a password, specify an appropriate hash 
iteration count. 
 // Set the number of mixing repetitions used when generating keys via PBE 
 private static final int KEY_GEN_ITERATION_COUNT = 1024; 

 
 // *** POINT 5 *** Use a key of length sufficient to guarantee the MAC strength. 
 // Key length in bits 
 private static final int KEY_LENGTH_BITS = 160; 

 
 private byte[] mSalt = null; 

 
 public byte[] getSalt() { 
  return mSalt; 
 } 
 
 HmacPBEKey() { 
  initSalt(); 
 } 
 
 HmacPBEKey(final byte[] salt) { 
  mSalt = salt; 
 } 
 
 private void initSalt() { 
  mSalt = new byte[SALT_LENGTH_BYTES]; 
  SecureRandom sr = new SecureRandom(); 
  sr.nextBytes(mSalt); 
 } 
 
 public final byte[] sign(final byte[] plain, final char[] password) { 
  return calculate(plain, password); 
 } 
 
 private final byte[] calculate(final byte[] plain, final char[] password) { 
  byte[] hmac = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   Mac mac = Mac.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   // *** POINT 3 *** When generating a key from a password, use Salt. 
   SecretKey secretKey = generateKey(password, mSalt); 
   mac.init(secretKey); 

 
   hmac = mac.doFinal(plain); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } finally { 
  } 
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  return hmac; 
 } 
 
 public final boolean verify(final byte[] hmac, final byte[] plain, final char[] password) 
{ 

 
  byte[] hmacForPlain = calculate(plain, password); 

 
  if (Arrays.equals(hmac, hmacForPlain)) { 
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
 
 private static final SecretKey generateKey(final char[] password, final byte[] salt) { 
  SecretKey secretKey = null; 
  PBEKeySpec keySpec = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   // Fetch an instance of the class that generates the key  
   // In this example, we use a KeyFactory that uses SHA1 to generate AES-CBC 
128-bit keys. 
   SecretKeyFactory secretKeyFactory = 
SecretKeyFactory.getInstance(KEY_GENERATOR_MODE); 

 
   // *** POINT 3 *** When generating a key from a password, use Salt. 
   // *** POINT 4 *** When generating a key from a password, specify an 
appropriate hash iteration count. 
   // *** POINT 5 *** Use a key of length sufficient to guarantee the MAC 
strength. 
   keySpec = new PBEKeySpec(password, salt, KEY_GEN_ITERATION_COUNT, 
KEY_LENGTH_BITS); 
   // Clear password 
   Arrays.fill(password, '?'); 
   // Generate the key 
   secretKey = secretKeyFactory.generateSecret(keySpec); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeySpecException e) { 
  } finally { 
   keySpec.clearPassword(); 
  } 
 
  return secretKey; 
 } 
 
} 

 استفاده از کلیدهای عمومی برای تشخیص تحریف داده 5.1.6.5

های مجزا و امن )مانند ها با استفاده از کلید خصوصی ذخیره شده در مکانهایی که امضاء آنهنگام کار با داده

شامل هایی که توانید از رمزنگاری کلید عمومی )کلید نامتقارن( برای برنامهشود، میسرورها( تعیین می

 ها هستند، استفاده کنید.اصالت امضاء دادهسازی کلیدهای عمومی تنها در سمت برنامه به قصد احراز ذخیره
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 نکات:

 .سبک و الیی گذاری رمزنگاری را به صورت صریح مشخص کنید .1

هایی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارند(، های رمزنگاری قوی استفاده کنید )به ویژه، فناوریاز روش .2

 های الیی گذاری.های رمز قالبی و حالتها، حالتشامل الگوریتم

 از یک کلید با طول کافی استفاده کنید تا قدرت امضاء تضمین شود. .3

RsaSignAsymmetricKey.java 
package org.jssec.android.signasymmetrickey; 

 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.KeyFactory; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.PrivateKey; 
import java.security.PublicKey; 
import java.security.Signature; 
import java.security.SignatureException; 
import java.security.interfaces.RSAPublicKey; 
import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec; 
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec; 

 
public final class RsaSignAsymmetricKey { 

 
 // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
 // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies that meet the 
relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
 // Parameters passed to the getInstance method of the Cipher class: Encryption algorithm, 
block encryption mode, padding rule  
 // In this sample, we choose the following parameter values: encryption algorithm=RSA, block 
encryption mode=NONE, padding rule=OAEPPADDING. 
 private static final String TRANSFORMATION = "SHA256withRSA"; 

  
 // encryption algorithm 
 private static final String KEY_ALGORITHM = "RSA"; 

  
 // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the signature strength. 
 // Check the length of the key 
 private static final int MIN_KEY_LENGTH = 2000; 

 
 RsaSignAsymmetricKey() { 
 } 
  
 public final byte[] sign(final byte[] plain, final byte[] keyData) { 
  // In general, signature procedures should be implemented on the server side; 
  // however, in this sample code we have implemented signature processing within the 
application to ensure confirmation of proper execution. 
  // When using this sample code in real-world applications, be careful not to retain 
any private keys within the application.  

 
  byte[] sign = null; 

 
  try { 
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   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   Signature signature = Signature.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   PrivateKey privateKey = generatePriKey(keyData); 
   signature.initSign(privateKey); 
   signature.update(plain); 

 
   sign = signature.sign(); 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (SignatureException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return sign; 
 } 
 
 public final boolean verify(final byte[] sign, final byte[] plain, final byte[] keyData) { 

 
  boolean ret = false; 

   
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   Signature signature = Signature.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   PublicKey publicKey = generatePubKey(keyData); 
   signature.initVerify(publicKey);     
   signature.update(plain); 

    
   ret = signature.verify(sign); 

       
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } catch (SignatureException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return ret; 
 } 
 
 private static final PublicKey generatePubKey(final byte[] keyData) { 
  PublicKey publicKey = null; 
  KeyFactory keyFactory = null; 

   
  try { 
   keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); 
   publicKey = keyFactory.generatePublic(new X509EncodedKeySpec(keyData));
    
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeySpecException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the signature 
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strength. 
  // Check the length of the key 
  if (publicKey instanceof RSAPublicKey) { 
   int len = ((RSAPublicKey) publicKey).getModulus().bitLength(); 
   if (len < MIN_KEY_LENGTH) { 
    publicKey = null; 
   } 
  } 
 
  return publicKey; 
 } 
 
 private static final PrivateKey generatePriKey(final byte[] keyData) { 
  PrivateKey privateKey = null; 
  KeyFactory keyFactory = null; 

   
  try { 
   keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); 
   privateKey = keyFactory.generatePrivate(new PKCS8EncodedKeySpec(keyData)); 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeySpecException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return privateKey; 
 } 
} 

 استفاده از کلیدهای از پیش مشترک برای تشخیص تحریف داده 6.1.6.5

های کاربر استفاده های برنامه یا داراییوارسی یکپارچگی داراییتوانید از کلیدهای از پیش مشترک برای می

 کنید.

 نکات:

 .سبک و الیی گذاری رمزنگاری را به صورت صریح مشخص کنید .1

هایی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارند(، های رمزنگاری قوی استفاده کنید )به ویژه، فناوریاز روش .2

 های الیی گذاری.قالبی و حالتهای رمز ها، حالتشامل الگوریتم

 تضمین شود. MACاز یک کلید با طول کافی استفاده کنید تا قدرت  .3

HmacPreSharedKey.java 
package org.jssec.android.signsymmetricpresharedkey; 

 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.util.Arrays; 

 
import javax.crypto.Mac; 
import javax.crypto.SecretKey; 
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; 
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public final class HmacPreSharedKey { 

 
 // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
 // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies that meet the 
relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
 // Parameters passed to the getInstance method of the Mac class: Authentication mode 
 private static final String TRANSFORMATION = "HmacSHA256"; 

 
 // Encryption algorithm 
 private static final String KEY_ALGORITHM = "HmacSHA256"; 

 
 // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the MAC strength. 
 // Check the length of the key 
 private static final int MIN_KEY_LENGTH_BYTES = 16; 

 
 HmacPreSharedKey() { 
 } 
 
 public final byte[] sign(final byte[] plain, final byte[] keyData) { 
  return calculate(plain, keyData); 
 } 
 
 public final byte[] calculate(final byte[] plain, final byte[] keyData) { 
  byte[] hmac = null; 

 
  try { 
   // *** POINT 1 *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
   // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, technologies 
that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding modes. 
   Mac mac = Mac.getInstance(TRANSFORMATION); 

 
   SecretKey secretKey = generateKey(keyData); 
   if (secretKey != null) { 
    mac.init(secretKey); 

 
    hmac = mac.doFinal(plain); 
   } 
  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
  } catch (InvalidKeyException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return hmac; 
 } 
 
 public final boolean verify(final byte[] hmac, final byte[] plain, final byte[] keyData) { 
  byte[] hmacForPlain = calculate(plain, keyData); 

 
  if (hmacForPlain != null && Arrays.equals(hmac, hmacForPlain)) { 
   return true; 
  } 
 
  return false; 
 } 
 
 private static final SecretKey generateKey(final byte[] keyData) { 
  SecretKey secretKey = null; 
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  try { 
   // *** POINT 3 *** Use a key of length sufficient to guarantee the MAC 
strength. 
   if (keyData.length >= MIN_KEY_LENGTH_BYTES) { 
    // *** POINT 2 *** Use strong encryption methods (specifically, 
technologies that meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding 
modes. 
    secretKey = new SecretKeySpec(keyData, KEY_ALGORITHM); 
   } 
  } catch (IllegalArgumentException e) { 
  } finally { 
  } 
 
  return secretKey; 
 } 
} 

 راهنمای قوانین 

 هنگام استفاده از فناوری رمزناری، پیروی از قوانین زیر ضروری است.

گذاری رمزنگاری را به صورت صریح مشخص کنید  یسبک و الیهنگام تعیین یک الگوریتم رمزنگاری،  .1

 )ضروری(

 ( )ضروری(تبط مطابقت دارندمعیارهای مر با هایی کههای قوی استفاده کنید )به ویژه الگوریتماز الگوریتم .2

 هنگام استفاده از رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور، رمزهای عبور را در دستگاه ذخیره نکنید )ضروری( .3

 استفاده کنید )ضروری( Saltدها از رمزهای عبور، از هنگام تولید کلی .4

 مناسب را تعیین کنید )ضروری( Hash Iteration Countهنگام تولید کلیدها از رمزهای عبور،  .5

 (یه)توص یدعبور را انجام ده رمزهایقدرت  یشافزا یاقدامات الزم برا .6

رمزنگاری را به صورت صریح مشخص گذاری  هنگام تعیین یک الگوریتم رمزنگاری، سبک و الیی 1.2.6.5

 کنید )ضروری(

ها، مشخص کردن حالت و الیی گذاری های رمزنگاری مانند رمزگذاری و وارسی دادههنگام استفاده از فناوری

عمدتاً ی اندروید، ی برنامهرمزنگاری به صورت صریح امری مهم است. هنگام استفاده از رمزنگاری در توسعه

، ابتدا یک نمونه از شی Cipherالس کاستفاده خواهید نمود. برای استفاده از  java.cryptoدر  Cipherاز کالس 

ود و دو گفته می Transformationزنگاری مورد استفاده بسازید. به این کار را با تعیین نوع رم Cipherکالس 

 توانند تعیین شوند:ها میTransformationفرمت وجود دارد که در آن 

• “algorithm/mode/padding” 
• “algorithm” 
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مناسب برای  پیش فرض، حالت رمزنگاری و الیی گذاری به صورت ضمنی به مقادیر در مورد دوم

پیش شود. این مقادیر تواند به آن دسترسی یابد، تنظیم میی سرویس رمزنگاری که اندروید میکنندهعرضه

 یتیامن یهاینهموارد ممکن است گز یو در بعض اندانتخاب شده یو سازگار یراحت یبندیتاولو یبرا فرض

های امنیتی مناسب، استفاده از دو به همین دلیل، به مننظور حصول اطمینان از حفاظت نباشد.موجود  خاصی

 ند، الزامی است.ها حالت و الیی گذاری رمزنگاری به صورت صریح مشخص شدهفرمت قبلی، که در آن

هایی که با معیارهای مرتبط مطابقت دارند( ده کنید )به ویژه الگوریتمهای قوی استفااز الگوریتم 2.2.6.5

 )ضروری(

معیارهای خاصی را برآورده های قدرتمندی که های رمزگذاری، انتخاب الگوریتمهنگام استفاده از فناوری

دهد، در یی چند طول کلید را مکنند، امری مهم است. عالوه بر این، در مواردی که یک الگوریتم اجازهمی

عمر کامل محصول و انتخاب کلیدهایی با طول کافی برای تضمین امنیت مهم است. عالوه بر این، نظر گرفتن 

؛ ای از حمالت وجود داردشدههای الیی گذاری، راهبردهای شناختههای رمزنگاری و حالتبرای برخی حالت

 قاوم باشند.م یداتیتهد ینچن یهکه ع یمانجام ده ییهامهم است که انتخاب

به عنوان نمونه،  داشته باشد؛ یزآمفاجعه یامدهایتواند پیم یفضع یرمزنگار یهادر واقع، انتخاب روش

، ممکن است در اندشده یاز استراق سمع توسط شخص ثالث ظاهراً رمزگذار یریجلوگ یکه براهایی فایل

ی استراق سمع توسط شخص ثالث را بدهند. چون حقیقت به صورت ناکارآمدی محافظت شده باشند و اجازه

، در نظر گرفتن و های تجزیه و تحلیل رمزنگاری شده استمنجر به بهبود مداوم فناوری ITپیشرفت مداوم 

که انتظار دارید برنامه عملیاتی باقی بماند تضمین های بتوانند امنیت را در تمام دوره هایی کهوریتمانتخاب الگ

 است. حیاتی، کنند

های رمزنگاری واقعی از یک کشور به استانداردهای فناوریهمانگونه که در جداول زیر نشان داده شده است، 

 کشور دیگر متفاوت هستند.
 (bit)واحد:  NIST (USA) NIST SP800-57 -5-5جدول 

Algorithm 

Lifetime   

Symmetric-key 

encryption   

Asymmetric-key 

encryption   

Elliptic-curve 

encryption   

HASH 

(digital 

signature, 

HASH)   

HASH (HMA, KD, 

random-number 

generation) 

 ～2010    80    1024    160    160    160  

 ～2030    112    2048    224    224    160   

 2030～    128    3072    256    256    160   
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 (bit)واحد:  ECRYPT II (EU) -6-5جدول 

Algorithm 

Lifetime   

Symmetric-key 

encryption   

Asymmetric-key 

encryption   

Elliptic-curve 

encryption   

HASH 

 2009～2012    80    1248    160    160   

 2009～2020    96    1776    192    192   

 2009～2030    112    2432    224    224   

 2009～2040    128    3248    256    256   

 2009～    256    15424    512    512   

 

 CRYPTREC (Japan) CRYPTREC Ciphers List -7-5جدول 

Technology family Name 

Public-key 

cryptography 

Signature DSA,ECDSA,RSA-PSS,RSASSA-PKCS1-V1_5 

Confidentiality RSA-OAEP 

Key sharing DH,ECDH 

Shared-key 

cryptography 

64 bit block encryption 3-key Triple DES 

128 bit block encryption AES,Camellia 

Stream encryption KCipher-2 

Hash function  SHA-256,SHA-384,SHA-512 

Encryption usage 

mode 

Cipher mode CBC,CFB,CTR,OFB 

Authenticated 

cipher modes 
CBC,CFB,CTR,OFB 

Message authentication codes  CMAC,HMAC 

Entity authentication  ISO/IEC 9798-2,ISO/IEC 9798-3 

 

 عبور، رمزهای عبور را در دستگاه ذخیره نکنید )ضروری(هنگام استفاده از رمزنگاری مبتنی بر رمز  3.2.6.5

، هنگام تولید یک کلید رمزنگاری بر مبنای ورود رمز عبور توسط یک کاربر، در رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور

رمز عبور ار درون دستگاه ذخیره نکنید. مزیت رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور این است که نیاز به مدیریت 

شود. ی رمز عبور در دستگاه منجر به از بین رفتن این مزیت میبرد؛ ذخیرهگاری را از بین میکلیدهای رمزن

های دیگر را ، ریسک استراق سمع توسط برنامهروشن است که ذخیره نمودن رمزهای عبور روی یک دستگاه

 قابل پذیرش نیست.ها نیز به دالیل امنیتی ی رمزهای عبور روی دستگاهکند و در نتیجه ذخیرهایجاد می

 استفاده کنید )ضروری( Saltهنگام تولید کلیدها از رمزهای عبور، از  4.2.6.5

در رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور، هنگام تولید یک کلید رمزنگاری بر اساس ورود رمز عبور توسط یک کاربر، 

وت درون همان دستگاه ارائه هایی را برای کاربران متفااستفاده کنید. عالوه بر این، اگر ویژگی Saltهمواره از 
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متفاوت استفاده کنید. دلیل این کار این است که اگر کلیدهای رمزنگاری  Saltکنید، برای هر کدام از یک می

تولید کنید، رمزهای عبور ممکن است به سادگی  Saltساده بدون استفاده از  Hashرا فقط با استفاده از یک تابع 

به کار برده شود، کلیدهای تولید  Salt، بازیابی شوند. هنگامی که "rainbow table"و با استفاده از روشی به نام 

برای  rainbow tableهای متفاوت( و جلوی استفاده از Hash Valueشده از همان رمز عبور متمایز خواهند بود )

 شود.جستجوی کلیدها گرفته می

(Sample) When generating keys from passwords, use salt 
public final byte[] encrypt(final byte[] plain, final char[] password) { 

byte[] encrypted = null; 
try { 

// *** POINT *** Explicitly specify the encryption mode and the padding. 
// *** POINT *** Use strong encryption methods (specifically, technologies that 
meet the relevant criteria), including algorithms, block cipher modes, and padding 
modes. 
Cipher cipher = Cipher.getInstance(TRANSFORMATION); 
// *** POINT *** When generating keys from passwords, use Salt. 
SecretKey secretKey = generateKey(password, mSalt); 

 مناسب را تعیین کنید )ضروری( Hash Iteration Countهنگام تولید کلیدها از رمزهای عبور،  5.2.6.5

 در رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور، هنگام تولید یک کلید رمزنگاری بر اساس ورود رمز عبور توسط یک کاربر،

( انتخاب "stretching"قرار است تکرار شود را طی فرآیند تولید کلید ) hashingشما تعداد دفعاتی که روند 

مهم ی کافی بزرگ باشد، برای حصول اطمینان از امنیت این شماره به صورتی که به اندازهخواهید نمود؛ تعیین 

از ظت شود. اگر از کلید برای محافتکرار یا بیشتر کافی در نظر گرفته می 1000تعداد است. به طور کلی، 

زمان پردازش  چونیا بیشتر تعیین کنید.  1.000.000کنید، تعداد تکرار را اده میهای ارزشمندتر استفدارایی

تواند کوچک است، انجام حمالت کورکورانه برای مهاجمان می Hashی واحد تابع یک محاسبهمورد نیاز برای 

، (شودبه دفعات زیادی تکرار می Hashدر آن پردازش )که  stretchingروش تفاده از از این رو، با اس ساده شود.

کند و از این رو حمالت که پردازش زمان قابل توجهی صرف می یمحاصل کن ینانتعمداً اطم یمتوانیما م

نیز بر سرعت پردازش  stretchingتر هستند. توجه داشته باشید که تعداد تکرارهای کورکورانه پر هزینه

 اهد گذاشت، بنابراین هنگام انتخاب یک مقدار مناسب مراقب باشید.ی شما تاثیر خوبرنامه

(Sample) When generating key from password, Set hash iteration counts 
private static final SecretKey generateKey(final char[] password, final byte[] salt) { 

SecretKey secretKey = null; 
PBEKeySpec keySpec = null; 

(Omit) 
// *** POINT *** When generating a key from password, use Salt. 
// *** POINT *** When generating a key from password, specify an appropriate hash 
iteration count. 
// *** POINT *** Use a key of length sufficient to guarantee the strength of 
encryption. keySpec = new PBEKeySpec(password, salt, KEY_GEN_ITERATION_COUNT, 
KEY_LENGTH_BITS); 
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 (یه)توص یدعبور را انجام ده رمزهایقدرت  یشافزا یاقدامات الزم برا 6.2.6.5

یک کاربر، در رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور، هنگام تولید یک کلید رمزنگاری بر اساس ورود رمز عبور توسط 

هایی برای برداشتن گامقدرت کلید تولید شده به شدت تحت تاثیر قدرت رمز عبور کاربر است، و در نتیجه 

تقویت رمز عبور دریافتی از کاربران مطلوب است. برای مثال، ممکن است درخواست کنید که رمزهای عبور 

 .باشند (1نمادداقل یک حرف، یک عدد و یک کاراکتر باشند و حاوی چندین نوع کاراکتر )احتماالً ح 8حداقل 

 مباحث پیشرفته 

 های رمزنگاریانتخاب روش 1.3.6.5

سازی را نشان دادیم که شامل سه نوع روش رمزگذاری، هریک برای های پیادهمثالدر نمونه کدهای باال، 

در مورد  2انجام یک انتخاب دانه درشتها، بودند. برای رمزنگاری و رمزگشایی و برای تخیص تحرف داده

 29-5و شکل  28-5 توانید از شکلستفاده کنید، میخودتان از کدام روش رمزگذاری ا اینکه بر اساس برنامه

تر در مورد های رمزگذاری نیازمند مقایسات جزئیروش 3های دانه ریزتراستفاده نمایید. از سوی دیگر، انتخاب

 کنیم.مطرح میاین مقایسات را های مختلف هستند. در ادامه برخی از های روشویژگی

 های رمزگذاری برای رمزنگاری و رمزگشاییی روشمقایسه •

های با مقیاس باال مناسب ی پردازشی باالیی دارد و از این رو برای پردازش دادهرمزنگاری کلید عمومی هزینه

 نیست. با این وجود، چون کلیدهای مورد استفاده برای رمزنگاری و رمزگشایی متفاوت هستند، مدیریت

نید )یعنی فقط رمزنگاری را انجام کفقط کلید عمومی را در سمت برنامه مدیریت میکلیدهای در مواردی که 

رمزنگاری با کلید  ، نسبتاً ساده است.دهیددهید( و رمزگاشایی را در یک مکان مجزا )و امن( انجام میمی

های کمی است، اما در این حالت کلیدی مشابه برای رمزنگاری مشترک یک طرح همه منظوره با محدودیت

ی کلید به صورت امن درون برنامه ضروری است و منجر به ذخیره شود، و در نتیجهو رمزگشایی استفاده می

رمزنگاری با کلید مشترک بر اساس یک شود. رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور )دشوار شدن مدیریت کلید می

سازی اسرار به ذخیره کند، و نیازین شده توسط کاربر تولید میکلیدهایی را از رمزهای عبور تعی (رمز عبور

های شود که فقط از داراییهایی استفاده میکند. این روش برای برنامهها را رفع میید درون دستگاها کلمرتبط ب

                                                 
1 Symbol 

2 Coarse-grained choice 

3 More fine-tuned choices  
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کنند. چون قدرت رمزنگاری به قدرت رمز عبور وابسته است، انتخاب رمزهای کاربر )نه برنامه( محافظت می

شوند رشد کند، ضروری است. لطفاً هایی که باید محافظت ها به نسبت ارزش داراییعبوری که پیچیدگی آن

 مراجعه نمایید. "(یه)توص یدعبور را انجام ده یقدرت رمزها یشافزا یاقدامات الزم برا 6.2.4.5"به بخش 
 8-5 جدول

               Encryption method 

Item 

Public key  Shared key  Password-based 

Processing of large-scale 

data   

NO (processing cost 

too high)   

OK   OK   

Protecting application (or 

service) assets   

OK   OK   NO (allows eavesdropping 

by users)   

Protecting user assets   OK   OK   OK   

Strength of encryption   Depends on key length   Depends on key 

length   

Depends on strength of 

password, on Salt, and on 

the number of  hash 

repetitions  

Key storage   Easy (only public 

keys)   

Difficult   Easy   

Processing carried out by 

application   

Encryption 

(decryption is done on 

servers or elsewhere) 

Encryption and 

decryption   

Encryption and decryption   

 هاهای رمزگذاری برای تشخیص تحریف دادهی روشمقایسه •

ی اینجا مشابه با آنچه که برای رمزنگاری و رمزگشایی در باال توصیف شد است، با این استثناء که مقایسه

 یگر مرتبط نیست.ها بود، دی دادهبخشی در آن جدول که مربوط با اندازه
 9-5 جدول

           Encryption method 

Item 

Public key  Shared key  Password-based 

Protecting application (or 

service) assets 

OK OK NO (allows 

falsification by users) 

Protecting user assets OK OK OK 

Strength of encryption Depends on key length Depends on key length Depends on strength 

of password, on Salt, 

and on the number of 

hash repetitions 

Key storage Easy (only public keys) Difficult 

Please refer to 

“5.4.3.4 ProtectingKey“ 

Easy 

Processing carried out by 

application 

Signature verification 

(signing is done on 

servers or elsewhere) 

MAC computation; 

MAC verification 

MAC computation; 

MAC verification 
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سطح  به عنوانهستند که  ییهاییمربوط به حفاظت از دارا ها عمدتاً العمل دستور ینکه ا یدتوجه داشته باش

 "یو اقدامات متقابل محفاظت ییدارا یبنددسته 3.1.3"توصیف شده در  یبندمطابق با طبقهمتوسط  یا یینپا

، مانند مشکل از مسائل یشتریشامل در نظر گرفتن تعداد ب یاز آنجا که استفاده از رمزنگار .ندشویم یتلق

های دسترسی( است، رمزنگاری فقط بید )مانند کنترل یشگیرانهاقدامات پ یرسا نسبت به یدی،کل یساز یرهذخ

ی کافی درون حالت امنیت سیستم ها نتوانند به اندازهها داراییبرای مواردی در نظر گرفته شود که در آن

 عامل اندروید محافظت شوند.

 تولید اعداد تصادفی 2.3.6.5

های قدرتمند و کلیدهای به الگوریتمهای رمزنگاری و های رمزگذاری، انتخاب حالتهنگام استفاده از فناوری

بسیار مهم ها، ها و سرویسهای اداره شده توسط برنامهی کافی طوالنی برای اطمینان یافتن از امنیت دادهاندازه

ها به طور مناسب انجام شوند، وقتی که کلیدهایی که محور اصلی است. با این حال، حتی اگر تمام این انتخاب

های مورد نشت پیدا کنند یا حدس زده شوند، قدرت امنیت تضمین شده توسط الگوریتم پروتکل امنیت هستند

 یابد.استفاده فوراً به صفر کاهش می

های مشابه، و پروتکل AES( مورد استفاده برای رمزنگاری با کلید مشترک تحت 1IVحتی برای بردار اولیه )

اندازی حمالت، افزایش توانند راههای بزرگ میbiasبور، مورد استفاده برای رمزنگاری مبتنی بر رمز ع Saltیا 

ها را برای اشخاص ثالث ساده کنند. برای جلوگیری از چنین اوضاعی، تولید ریسک افشا تا خرابی یا نشت داده

ای که حدس زدن مقدارشان برای اشخاص ثالث دشوار شود ضروری است و اعداد ها به گونهIVکلیدها و 

دستگاهی که اعداد کنند. ایفا میی امر ضرور یناز تحقق ا ینانحصول اطمتصادفی نقشی به شدت مهم برای 

2) ی عدد تصادفیکنندهیک تولیدکند، تصادفی تولید می
RNG) در حالیکه شود. نامیده میRNG افزاری سخت

بینی یا تولید مجدد های طبیعی که قابل پیشگیری پدیدههای دیگر، با اندازهممکن است از حسگرها یا دستگاه

های کنندهتولیدافزاری که های نرمRNGنیستند، برای تولید اعداد تصادفی استفاده کند، اما مواجه شدن با 

3تصادفی ) عدد شبه
PRNGتر است.رایجشوند، ( نیز نامیده می 

                                                 
1 Initial vector 

2 Random-number generator 

3 Pseudorandom-number generator 
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کالس با استفاده از  ،یاستفاده در رمزنگار یبرا یکاف یتامن با یاعداد تصادف ،های اندرویدیدر برنامه

SecureRandom الس عملکرد ک شوند. یدتولتوانند میSecureRandom سازی به نام با یک پیادهProvider 

به وضوح  Provider یچو اگر ه توانند به صورت داخلی وجود داسته باشندمی Providerچندین شود. ارائه می

در  SecureRandomبه همین دلیل، استفاده از  انتخاب خواهد شد.پیش فرض  Provider، مشخص نشده باشد

استفاده هایی برای نشان دادن پذیر است. در ادامه، مثالها نیز امکانProviderسازی بدون آگاهی از وجود پیاده

 شوند.ارائه می SecureRandomاز 

تواند تعدادی ضعف در معرض نمایش ی اندروید میبسته به نسخه SecureRandomتوجه داشته باشید که 

 یارهاییمع 3.3.4.5"ها است. لطفاً به بخش سازیقرار دهد که نیازمند قرار دادن معیارهای بازدارنده در پیاده

 مراجعه کنید. "یاعداد تصادف یدکنندگانموجود در تول هایپذیریبیمحافظت در برابر آس یبرا

Using SecureRandom (using the default implementation) 
import java.security.SecureRandom; 
[...] 

SecureRandom random = new SecureRandom(); 
byte[] randomBuf = new byte [128]; 
random.nextBytes(randomBuf); 

[...] 

 

Using SecureRandom (with explicit specification of the algorithm) 
import java.security.SecureRandom; 
[...] 

SecureRandom random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); 
byte[] randomBuf = new byte [128]; 
random.nextBytes(randomBuf); 

[...] 

 

Using SecureRandom (with explicit specification of the implementation (Provider)) 
import java.security.SecureRandom; 
[...] 

SecureRandom random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG", “Crypto”); 
byte[] randomBuf = new byte [128]; 
random.nextBytes(randomBuf); 

[...] 

معموالً بر مبنای یک فرآیندی مانند  SecureRandomهایی مانند تصادفی در برنامه های عدد شبهکنندهتولید

شود؛ پس از ی حالت داخلی وارد میبرای مقداردهی اولیهعدد تصادفی  1یکنند. یک دانهکار می 30-5شکل 

                                                 
1 Seed 
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ای از که منجر به تولید دنباله شودکه یک عدد تصادفی تولید شد، حالت داخلی به روز رسانی میآن  هر بار 

 شود.اعداد تصادفی می

 

 PRNGفرآیند درونی  -30-5 شکل

 های عدد تصادفیدانه

 کند.ها بازی میPRNGدانه نقشی به شدت مهم در 

فرآیند تولید ها باید با تعیین یک دانه مقداردهی اولیه شوند. پس از آن، PRNGهمانگونه که در باال گفته شد، 

اعداد تصادفی یک الگوریتم قطعی است، بنابراین اگر همان دانه را تعیین کنید، همان دنباله از اعداد تصادفی 

ترسی دس PRNGی یک را به دست خواهید آورد. این امر به این معنا است که اگر یک شخص ثالث به دانه

تواند همان دنباله از اعداد تصادفی را تولید نماید، از این رو یابد )استراق سمع( یا آن را حدس بزند، می

 د.براز بین میخاصیت محرمانگی و یکپارچگی فراهم شده توسط اعداد تصادفی را 

انتخاب شود خودش یک بخش اطالعات بسیار محرمانه است که باید طوری  RNGی یک دانهبه همین دلیل، 

های مختص دستگاه )مانند عنوان مثال، اطالعات زمان یا دادهبینی یا حدس آن غیرممکن باشد. به که پیش

استفاده شوند. روی بساری از  RNGهای اندروید( نباید برای ساخت دانه IDیا  MAC ،IMEIآدرس 

سازی پیش فرض دهموجود است و پیا dev/random/یا  dev/urandom/های اندرویدی، دستگاه

SecureRandom ی های دستگاه برای تعیین دانهفراهم شده توسط اندروید از این فایلRNGکند. ها استفاده می

برای در حافظه موجود است، ریسک کمی  RNGی تا جایی که به محرمانگی مربوط است، تا زمانی که دانه

آورند، دارد. اگر که امتیازات روت را به دست می تشخیص توسط اشخاص ثالث به استثناء ابزارهای بدافزاری

های روت شده هم باقی بماند، با یک فرد سازی معیارهای امنیتی دارید که حتی در دستگاهنیاز به پیاده

 سازی امن مشورت کنید.متخصص در طراحی و پیاده
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 PRNGحالت داخلی یک 

شود، سپس هر باز که یک عدد تصادفی تولید توسط دانه مقداردهی اولیه می PRNGاین حالت داخلی یک 

اند، دو ای مشابه مقداردهی اولیه شدهها توسط دانهprngموردی که شود. درست مانند شد، به روز رسانی می

PRNG در نتیجه،  ای از اعداد تصادفی دقیقاً یکسان تولید خواهند کرد.با حالت داخلی مشابه در نهایت دنباله

محافظت از حالت داخلی نیز در برابر استراق سمع توسط اشخاص ثالث مهم است. با این وجود، چون حالت 

داخلی در حافظه است، ریسک کمی برای کشف آن توسط اشخاص ثالث، به استثناء مواردی که ابزارهای 

زی معیارهای امنیتی دارید که حتی سابدافزار دسترسی روت به دست آوردند، وجود دارد. اگر نیاز به پیاده

 سازی امن مشورت کنید.های روت شده هم باقی بماند، با یک فرد متخصص در طراحی و پیادهدر دستگاه

 های موجود در تولیدکنندگان اعداد تصادفیپذیریایی برای محافظت در برابر آسیبهمعیار 3.3.6.5

و پیش از آن بود، از   x.4.3هایندروید نسخهکه در ا SecureRandomدر  Crypto” Provider“سازی پیاده

و  x.4.1ی برد. به طور مشخص، در اندروید نسخهنقص انتروپی ناکافی )تصادفی بودن( حالت داخلی رنج می

هایی بود، از این رو اغلب برنامه SecureRandomسازی موجود از تنها پیاده Crypto” Provider“پیش از آن، 

پذیری کردند، تحت تاثیر این آسیبه صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده میب SecureRandomکه از 

سازی پیش فرض از ارائه شده به عنوان پیاده AndroidOpenSSL” Provider“ بودند. به طور مشابه،

SecureRandom  ای مورد ی این نقص بود که اکثریت موارد دادهدهندهو پس از آن، نشان 4.2در اندروید

های ها مشترک بودند )اندروید نسخههای عدد تصادفی بین برنامهبه عنوان دانه OpenSSLفاده توسط است

4.2.x-4.3.xتوانند به سادگی اعداد کند که در آن هر یک از برنامه میپذیری ایجاد می(، که یک آسیب

های موجود در پذیریسیببینی نمایند. جدول زیر اثر آها را پیشتصادفی تولید شده توسط سایر برنامه

 دهد.های مختلف سیستم عامل اندروید را نشان مینسخه

 10-5 جدول

          Vulnerability 

Android OS 

Insufficient entropy in the “Crypto” 

Provider implementation of 

SecureRandom 

Can guess the random number seeds used 

by OpenSSL in other applications  

 Android 4.1.x and 

before   

-Default implementation of 

SecureRandom  

-Explicit use of Crypto Provider  

-Encryption functionality provided 

by the Cipher class  

-HTTPS communication 

functionality, etc.   

 No impact   
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 Android 4.2 -4.3.x   -Use a clearly identified Crypto 

Provider   

-Default implementation of 

SecureRandom  

-Explicit use of AndroidOpenSSL Provider  

-Direct use of random-number generation 

functionality provided by OpenSSL  

-Encryption functionality provided by the 

Cipher class  

-HTTPS communication functionality, etc.   

 Android 4.4 and 

later   

 No impact    No impact   

برای  Googleکردند توسط های اندروید را حذف میپذیریکه این آسیب 1هایی، وصله2013از آگوست سال 

های مرتبط با پذیریآسیباند. با این وجود، این شریکانش )سازندگان دستگاه و غیره( توزیع شده

SecureRandom شامل رمزنگاری و ارتباطات ای از برنامهطیف گسترده( هاHTTPS و احتماالً بسیاری از )

هایی هایی را که بدون وصله بودند را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل، هنگام طراحی برنامهدستگاه

ها( مطرح شده در سایت سازیکنیم که اقدامات متقابل )پیادهمیو پیش از آن، توصیه  x.4.3برای اندروید 

 در نظر بگیرید.زیر را 

http://android-developers.blogspot.jp/2013/08/some-securerandom-thoughts.html 

 محافظت از کلید 4.3.6.5

های حساس، یکپارچگی( دادههای رمزنگاری برای اطمینان یافتن از امنیت )محرمانگی و هنگام استفاده از روش

ترین الگوریتم رمزنگاری و ای کلیدها خودشان به راحتی در دسترس باشند، حتی مقاوماگر محتویات داده

ها در برابر حمالت شخص ثالث محافظت نخواهد کرد. به همین دلیل، مدیریت مناسب های کلید از دادهطول

اده از رمزنگاری باید در نظر داشت. البته، بسته به سطح ترین مواردی است که هنگام استفکلیدها از مهم

های طراحی تواند نیازمند روشها دارید، مدیریت مناسب کلیدها میهایی که سعی در محافظت از آندارایی

های توانیم برخی از ایدهی این مستند است. در اینجا تنها میسازی بسیار پیچیده باشد که فراتر از حوزهو پیاده

سازی کلید پیشنهاد کنیم. در های ذخیرههای مختلف و مکانای در مورد مدیریت کلیدها را برای برنامهایهپ

 سازی امن اندروید مشورت کنید.صورت لزوم با یک فرد متخصص در طراحی و پیاده

ی مورد دهد که در آن کلیدهاهای مختلفی را نشان میرا در نظر بگیرید که مکان 31-5برای شروع، شکل 

توانند وجود داشته های اندرویدی میهای هوشمند و تبلتاستفاده برای رمزنگاری و اهداف مرتبط در گوشی

                                                 
1 Patches 
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 کند.مطرح میها باشند، و راهبردهایی را برای محافظت از آن

 

 هاهای کلیدهای رمزنگاری و راهبردهایی برای حفاظت از آنمکان -31-5 شکل

های حفاظتی های محافظت شده توسط کلیدها و نیز سیاستهای دارایی مربوط به داراییجدول زیر کالس

های دارایی، لطفاً به کالسدهد. برای اطالعات بیشتر در مورد مناسب برای مالکان مختلف دارایی را نشان می

 .مراجعه کنید "یو اقدامات متقابل محفاظت ییدارا یبنددسته 3.1.3"بخش 

 11-5 جدول

Asset owner Device User Application / Service Provider 

Asset level High Medium / Low High Medium / Low 

Key storage 

location 

Protection policy 

User’s memory Improve password strength Disallow the use of user 

passwords 

Application 

directory (non-

public storage 

Encryption or 

obfuscation of 

key data 

Forbid read/write 

Operations from 

outside the 

application 

Encryption or 

obfuscation of key 

data 

Forbid read/write 

Operations from 

outside the 

application 

APK file Obfuscation of key data 

Note: Be aware that most Java obfuscation tools, such as Proguard, do not 

obfuscate data (character) strings. 

SD card or 

elsewhere 

(public storage) 

Encryption or obfuscation of key data 

 را دنشویم یرهذخ در آن هایدمختلف که کل یهامکان یمناسب برا یدر مورد اقدامات حفاظتبحث  ادامه،در 

 کرد. یمخواه یلتکم
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 ی کاربرکلیدهای ذخیره شده در حافظه

در اینجا رمزنگاری مبتنی بر رمز عبور در نظر گرفته شده است. هنگامی که کلیدها از رمزهای عبور تولید 

به خاطر  ی کاربر است، بنابراین هیچ خطری برای نشت اطالعاتسازی کلید حافظهشوند، مکان ذخیرهمی

بدافزار وجود ندارد. با این وجود، بسته به قدرت رمز عبور، تولید مجدد کلیدها ممکن است آسان باشد. به 

هایی که هنگام درخواست از کاربران برای تعیین رمزهای عبور هایی )مشابه با آنهمین دلیل، برداشتن گام

ای عبور ضروری است؛ به عنوان نمونه، رمزهای الگین سرویس انجام شد( برای اطمینان یافتن از قدرت رمزه

لطفاً به بخش  دهنده ممکن است استفاده شود.هشدار یهایامپ یامحدود شود  UIممکن است توسط  عبور

مراجعه کنید. البته، وقتی  "(یه)توص یدعبور را انجام ده یقدرت رمزها یشافزا یاقدامات الزم برا 6.2.4.5"

شوند، باید این احتمال را در ذهن داشت که رمز عبور ی کاربر ذخیره میکه رمزهای عبور درون حافظه

 یستیباتوانند بازیابی شوند، ها در صورت فراموشی میاطمینان یافتن از اینکه دادهفراموش خواهد شد. برای 

 .نمود یرهسرور( ذخ یکاز دستگاه )به عنوان مثال در  یربه غ گریمکان امن د یکرا در  یبانپشت یهاداده

 رنامهبهای دایرکتوریکلیدهای ذخیره شده در 

توانند از های کلید نمیشوند، دادههای برنامه ذخیره میدر دایرکتوری Privateدر حالت هنگامی که کلیدها 

گیری را غیر فعال کرده باشد، کاربران نیز قادر شتیبانهای دیگر خوانده شوند. عالوه بر این، اگر برنامه پبرنامه

های کلید برای محافظت از سازی دادهها نخواهند بود. از این رو، هنگام ذخیرهبه دسترسی یافتن به داده

ها را غیر فعال کنید. با این حال، اگر نیاز به گیریهای برنامه، باید پشتیبانهای برنامه در دایرکتوریدارایی

ها یا کاربرانی با امتیازات روت داشتید، باید کلیدها را رمزنگاری یا حافظت از کلیدها در برابر برنامهم

توانید از رمزنگاری مبتنی ، میهای کاربری حفاظت از داراییبرای کلیدهای مورد استفاده برا کنید. 1سازیمبهم

خواهید از کاربران های برنامه که میاظت از داراییکلیدهای مورد استفاده برای حفبر کلید استفاده کنید. برای 

را ذخیره کنید و  APKهم خصوصی نگه دارید، بایدکلید مورد استفاده برای رمزنگاری کلید در یک فایل 

 سازی شود.های کلید باید مبهمداده

 APKهای فایلکلیدهای ذخیره شده در 

                                                 
1 Obfuscate  
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ممکن است مورد دسترسی قرار گیرند، به طور کلی جای مناسبی  APKهای های موجود در فایلچون داده

های ، باید دادهAPKهای سازی در فایلهای محرمانه مانند کلیدها نیستند. هنگام ذخیرهسازی دادهبرای ذخیره

خوانده  APKها نتوانند به سادگی از فایل هایی برای حصول اطمینان از اینکه دادهسازی کنید و گامکلید را مبهم

 شوند، بردارید.

 ها(SD cardسازی عمومی )مانند های ذخیرهمکانکلیدهای ذخیره شده در 

ها قابل دسترسی هستند، به طور کلی جای مناسبی توسط تمام برنامه یعموم سازییرهذخهای از آنجا که مکان

های سازی کلیدها در مکانهای محرمانه مانند رمزهای عبور نیستند. هنگام ذخیرهسازی دادهبرای ذخیره

ها نتوانند به سادگی مورد های کلید برای حصول اطمینان از اینکه دادهسازی دادهعمومی، رمزنگاری یا مبهم

ها یا کاربرانی با امتیازات ها کلیدها باید از برنامهدسترسی قرار گیرند، ضروری است. برای مواردی که در آن

 مراجعه کنید. "برنامه هاییرکتوریشده در دا یرهذخ یدهایکل"روت مخافظت شوند، به 

 ی فرآیندمدیریت کلیدها در حافظه

های کلید که در جایی غیر از فرآیند برنامه های رمزگذاری موجود در اندروید، دادههنگام استفاده از روش

الت کلیدهای مبتنی بر نشان داده شده در شکل باال، باید قبل از روند رمزنگاری، رمزگشایی شوند )یا برای ح

قرار خواهند  نشده یرمزگذاری فرآیند به صورت های کلید در حافظهامضاء، تولید شوند(؛ در این حالت، داده

، بنابراین یستقابل خواندن ن یگرد یهاتوسط برنامه برنامه معموالً  یندفرآیک حافظه  ،یگرد یاز سوگرفت. 

هایی خاص سط این راهنماها قرار گیرد، نیازی به برداشتن گامی تحت پوشش تواگر کالس دارایی بین بازه

های کلید به شکل رمزگذاری نشده قابل پذیرش ظاهر شدن دادهبرای اطمینان از امنیت نیست. در مواردی که 

 سازیمبهم ازممکن است الزم باشد که  ی فرآیند باشند(،نیست )حتی در صورتی که به آن شکل در حافظه

ها در استفاده کنیم. با این حال، درک این روش یو منطق رمزگذار یدکل یهاداده یبرا یگرد یروش ها یاو 

چنین معیارهایی  استفاده خواهید نمود. JNLسازی در سطح دشوار است؛ در عوض، از ابزارهای مبهم Javaسطح 

 ازی امن مشورت کنید.سی این مستند هستند؛ با یک فرد متخصص در طراحی و پیادهخارج از حوزه

 Google Play Servicesاز  Security Providerها با استفاده از پذیریرسیدگی به آسیب 5.3.6.5

Google Play Services و پس از آن( چارچوبی به نام  5.0ی )نسخهProvider Installer کند که فراهم می

 استفاده قرار گیرد. مورد Security Providerهای پذیریتواند برای رسیدگی به آسیبمی
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را ارائه  1JCAهای مختلف مرتبط با رمزنگاری بر مبنای هایی از الگوریتمسازیپیاده Security Providerابتدا، 

 Macو  Cipher ،Signatureهایی مانند توانند از طریق کالسمی  Security Providerهای کند. این الگوریتممی

های اندرویدی استفاده شوند. به طور کلی، هنگامی که ی در برنامهبرای استفاده از فناوری رمزنگار

در  های مرتبط با فناوری رمزنگاری کشف شوند، نیاز به واکنش سریع است.سازیهایی در پیادهپذیریآسیب

تواند منجر به آسیب جدی شود. چون هایی برای اهداف مخربانه میپذیریواقع، سوءاستفاده از چنین آسیب

انعکاس سریع اصالحات طراحی شده برای مرتبط هستند،  Security Providerهای رمزنگاری نیز به ریفناو

 ها امری مطلوب است.پذیریرسیدگی به آسیب

های دستگاه است. فرآیند استفاده از به روز رسانی Security Providerترین روش انعکاس اصالحات رایج

ی یک به روز رسانی توسط سازندگان دستگاه با تهیههای دستگاه انعکاس اصالحات از طریق به روز رسانی

کنند. از این رو، این پرسش هایشان اعمال میشود، پس از آن کاربران این به روز رسانی را به دستگاهآغاز می

( شامل جدیدترین اصالحاتدسترسی دارد یا خیر ) Security Providerی به روز نامه به نسخهکه آیا یک بر

از  Provider Installerدر مقابل، استفاده از  موافقت هم سازندگان و هم کاربران بستگی دارد.در عمل به 

Google Play Servicesشده به صورت خودکار  های به روز رسانیکند که برنامه به نسخه، اطمینان حاصل می

 دسترسی داشته باشد. Security Providerاز 

ی دسترسی از یک برنامه اجازه Provider Installer، فراخوانی Google Play Servicesاز  Provider Installerبا 

 Googleدهد. فراهم شده است را می Google Play Services، همانگونه که توسط Security Providerبه 

Play Services  به صورت خودکار از طریقGoogle Play Store شود و از این رو به روز رسانی میSecurity 

Provider  ارائه شده توسطProvider Installer  به صورت خودکار و بدون هیچ وابستگی به موافقت سازندگان

 یا کاربران، به آخرین نسخه به روز رسانی خواهد شد.

 کند در زیر نشان داده شده است.را فراخوانی می Provider Installerنمونه کدی که 

Call Provider Installer 
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil; 
import com.google.android.gms.security.ProviderInstaller; 
public class MainActivity extends Activity 

implements ProviderInstaller.ProviderInstallListener { 
@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 
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ProviderInstaller.installIfNeededAsync(this, this); 
setContentView(R.layout.activity_main); 

} 
@Override 
public void onProviderInstalled() { 

// Called when Security Provider is the latest version, or when installation completes 
} 
@Override 
public void onProviderInstallFailed(int errorCode, Intent recoveryIntent) { 

GoogleApiAvailability.getInstance().showErrorNotification(this, errorCode); 
} 

} 

 های احراز اصالت اثر انگشتاستفاده از ویژگی 

 منحصراً  یصوت یاستفاده از اطالعات صورت و امضاها یهابا روش یستی،ز اصالتاحراز  یهاانواع روش

هایی برای استفاده از احراز ها، روشهستند. از میان این روش و توسعه پژوهشدر حال حاضر تحت ، برجسته

اصالت با استفاده از اثر انگشت برای شناسایی افراد از دوران باستان مورد استفاده بود است و  امروزه برای 

شوند. کاربردهای اثر انگشت اهدافی مانند امضاء )توسط اثر انگشت شست( و تحقیقات مجرمانه استفاده می

 یاگسترده به طورها روش یناهای اخیر اند، و در سالردهیز در چندین ناحیه از دنیای کامپیوتر پیشرفت کن

در استفاده  برای کنند()که مزایایی همچون سادگی در ورود را مهیا می مناسب یاربس یهایکبه عنوان تکن

( شناخته یشباز کردن قفل صفحه نما یبراهایی همچون شناسایی مالک یک گوشی هوشمند )عمدتاً حوزه

 شوند.می

( شامل چارچوبی برای احراز اصالت با اثر انگشت 23سطح  API) 6.0ها، اندروید روند یندر ا یگذار یهسرما

های احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت برای دهد تا از ویژگیها اجازه میشود که به برنامهها میدر ترمینال

که در هنگام استفاده  یتیامن احتیاطی اقدامات یدر مورد برخبه بحث  ،ادامهدر راد استفاده کنند. شناسایی اف

 .یمپردازیم ،شته باشیمدر نظر داباید  اثر انگشت احراز اصالت با استفاده ازاز 

 نمونه کد 

احراز اصالت با استفاده از های دهد تا از ویژگیدر زیر نمونه کدی را ارائه نمودیم که به یک برنامه اجازه می

 دروید استفاده کند.اثر انگشت ان

 نکات:

 را اعالن کنید USE_FINGERPRINTاستفاده از مجوز  .1

 به دست آورید AndroidKeyStore" Provider"یک نمونه را از  .2
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 به کاربران اطالع دهید که ثبت اثر انگشت برای ساخت یک کلید مورد نیاز خواهد بود .3

پذیر نیست )مطابق با استانداردها است( ( کلیدها، از یک الگوریتم رمزنگاری که آسیبهنگام ساخت )ثبت .4

 استفاده کنید

هایی برای احراز اصالت )با اثر انگشت( کاربر فعال کنید )مدتی که هنگام ساخت )ثبت( کلیدها، درخواست .5

 در آن احراز اصالت فعال است را مشخص نکنید(

شوند و زمانی که وضعیت ثبت اثر انگشت بین زمانی که کلیدها ساخته می ی خود را روی این فرضبرنامه .6

 گیرند تغییر خواهد کرد، طراحی کنید.که کلیدها مورد استفاده قرار می

اثر انگشت ذخیره  احراز اصالت با هایی به جزهای رمزنگاری شده را به مواردی که بتوانند توسط روشداده .7

 کنید. محدود)جایگزین( شوند، 

MainActivity.java 
package authentication.fingerprint.android.jssec.org.fingerprintauthentication; 

 
import android.app.AlertDialog; 
import android.hardware.fingerprint.FingerprintManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.util.Base64; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 

 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 

 
import javax.crypto.BadPaddingException; 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 

 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 
    private FingerprintAuthentication mFingerprintAuthentication; 
    private static final String SENSITIVE_DATA = "sensitive data"; 

 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 

 
        mFingerprintAuthentication = new FingerprintAuthentication(this); 

 
        Button button_fingerprint_auth = (Button) findViewById(R.id.button_fingerprint_auth); 
        button_fingerprint_auth.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                if (!mFingerprintAuthentication.isAuthenticating()) { 
                    if (authenticateByFingerprint()) { 
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                        showEncryptedData(null); 
                        setAuthenticationState(true); 
                    } 
                } else { 
                    mFingerprintAuthentication.cancel(); 
                } 
            } 
        }); 
    } 
 
    private boolean authenticateByFingerprint() { 

 
        if (!mFingerprintAuthentication.isFingerprintHardwareDetected()) { 
            // Terminal is not equipped with a fingerprint sensor 
            return false; 
        } 
 
        if (!mFingerprintAuthentication.isFingerprintAuthAvailable()) { 
            // *** POINT 3 *** Notify users that fingerprint registration will be required to create 
a key 
            new AlertDialog.Builder(this) 
                    .setTitle(R.string.app_name) 
                    .setMessage("No fingerprint information has been registered.\n" + 
                            "Click \"Security\" on the Settings menu to register fingerprints. \n" 
+ 
                            "Registering fingerprints allows easy authentication.") 
                    .setPositiveButton("OK", null) 
                    .show(); 
            return false; 
        } 
 
        // Callback that receives the results of fingerprint authentication 
        FingerprintManager.AuthenticationCallback callback = new 
FingerprintManager.AuthenticationCallback() { 
            @Override 
            public void onAuthenticationError(int errorCode, CharSequence errString) { 
                showMessage(errString, R.color.colorError); 
                reset(); 
            } 
 
            @Override 
            public void onAuthenticationHelp(int helpCode, CharSequence helpString) { 
                showMessage(helpString, R.color.colorHelp); 
            } 
 
            @Override 
            public void onAuthenticationSucceeded(FingerprintManager.AuthenticationResult result) 
{ 

 
                Cipher cipher = result.getCryptoObject().getCipher(); 
                try { 
                    // *** POINT 7*** Restrict encrypted data to items that can be restored 
(replaced) by methods other than fingerprint authentication 
                    byte[] encrypted = cipher.doFinal(SENSITIVE_DATA.getBytes()); 
                    showEncryptedData(encrypted); 
                } catch (IllegalBlockSizeException | BadPaddingException e) { 
                } 
 
                showMessage(getString(R.string.fingerprint_auth_succeeded), 
R.color.colorAuthenticated); 
                reset(); 
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            } 
 
            @Override 
            public void onAuthenticationFailed() { 
                showMessage(getString(R.string.fingerprint_auth_failed), R.color.colorError); 
            } 
        }; 
 
        if (mFingerprintAuthentication.startAuthentication(callback)) { 
            showMessage(getString(R.string.fingerprint_processing), R.color.colorNormal); 
            return true; 
        } 
 
        return false; 
    } 
 

 
    private void setAuthenticationState(boolean authenticating) { 
        Button button = (Button) findViewById(R.id.button_fingerprint_auth); 
        button.setText(authenticating ? R.string.cancel : R.string.authenticate); 
    } 
 
    private void showEncryptedData(byte[] encrypted) { 
        TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.encryptedData); 
        if (encrypted != null) { 
            textView.setText(Base64.encodeToString(encrypted, 0)); 
        } else { 
            textView.setText(""); 
        } 
    } 
 
    private String getCurrentTimeString() { 
        long currentTimeMillis = System.currentTimeMillis(); 
        Date date = new Date(currentTimeMillis); 
        SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS"); 

 
        return simpleDateFormat.format(date); 
    } 
 
    private void showMessage(CharSequence msg, int colorId) { 
        TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView); 
        textView.setText(getCurrentTimeString() + " :\n" + msg); 
        textView.setTextColor(getResources().getColor(colorId, null)); 
    } 
 
    private void reset() { 
        setAuthenticationState(false); 
    } 
} 

 

FingerprintAuthentication.java 
package authentication.fingerprint.android.jssec.org.fingerprintauthentication; 

 
import android.app.KeyguardManager; 
import android.content.Context; 
import android.hardware.fingerprint.FingerprintManager; 
import android.os.CancellationSignal; 
import android.security.keystore.KeyGenParameterSpec; 
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import android.security.keystore.KeyInfo; 
import android.security.keystore.KeyPermanentlyInvalidatedException; 
import android.security.keystore.KeyProperties; 

 
import java.io.IOException; 
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; 
import java.security.InvalidKeyException; 
import java.security.KeyStore; 
import java.security.KeyStoreException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.NoSuchProviderException; 
import java.security.UnrecoverableKeyException; 
import java.security.cert.CertificateException; 
import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 

 
import javax.crypto.Cipher; 
import javax.crypto.KeyGenerator; 
import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 
import javax.crypto.SecretKey; 
import javax.crypto.SecretKeyFactory; 

 
public class FingerprintAuthentication { 
    private static final String KEY_NAME = "KeyForFingerprintAuthentication"; 
    private static final String PROVIDER_NAME = "AndroidKeyStore"; 

 
    private KeyguardManager mKeyguardManager; 
    private FingerprintManager mFingerprintManager; 
    private CancellationSignal mCancellationSignal; 
    private KeyStore mKeyStore; 
    private KeyGenerator mKeyGenerator; 
    private Cipher mCipher; 

 
    public FingerprintAuthentication(Context context) { 
        mKeyguardManager = (KeyguardManager) context.getSystemService(Context.KEYGUARD_SERVICE); 
        mFingerprintManager = (FingerprintManager) 
context.getSystemService(Context.FINGERPRINT_SERVICE); 
        reset(); 
    } 
 
    public boolean startAuthentication(final FingerprintManager.AuthenticationCallback callback) { 
        if (!generateAndStoreKey()) 
            return false; 

 
        if (!initializeCipherObject()) 
            return false; 

 
        FingerprintManager.CryptoObject cryptoObject = new 
FingerprintManager.CryptoObject(mCipher); 

 
        mCancellationSignal = new CancellationSignal(); 

 
        // Callback to receive the results of fingerprint authentication 
        FingerprintManager.AuthenticationCallback hook = new 
FingerprintManager.AuthenticationCallback() { 
            @Override 
            public void onAuthenticationError(int errorCode, CharSequence errString) { 
                if (callback != null) callback.onAuthenticationError(errorCode, errString); 
                reset(); 
            } 
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            @Override 
            public void onAuthenticationHelp(int helpCode, CharSequence helpString) { 
                if (callback != null) callback.onAuthenticationHelp(helpCode, helpString); 
            } 
 
            @Override 
            public void onAuthenticationSucceeded(FingerprintManager.AuthenticationResult result) 
{ 
                if (callback != null) callback.onAuthenticationSucceeded(result); 
                reset(); 
            } 
 
            @Override 
            public void onAuthenticationFailed() { 
                if (callback != null) callback.onAuthenticationFailed(); 
            } 
        }; 
 
        // Execute fingerprint authentication 
        mFingerprintManager.authenticate(cryptoObject, mCancellationSignal, 0, hook, null); 

 
        return true; 
    } 
 
    public boolean isAuthenticating() { 
        return mCancellationSignal != null && !mCancellationSignal.isCanceled(); 
    } 
 
    public void cancel() { 
        if (mCancellationSignal != null) { 
            if (!mCancellationSignal.isCanceled()) 
                mCancellationSignal.cancel(); 
        } 
    } 
 
    private void reset() { 
        try { 
            // *** POINT 2 ***  Obtain an instance from the "AndroidKeyStore" Provider 
            mKeyStore = KeyStore.getInstance(PROVIDER_NAME); 
            mKeyGenerator = KeyGenerator.getInstance(KeyProperties.KEY_ALGORITHM_AES, 
PROVIDER_NAME); 
            mCipher = Cipher.getInstance(KeyProperties.KEY_ALGORITHM_AES 
                    + "/" + KeyProperties.BLOCK_MODE_CBC 
                    + "/" + KeyProperties.ENCRYPTION_PADDING_PKCS7); 
        } catch (KeyStoreException | NoSuchPaddingException 
                | NoSuchAlgorithmException | NoSuchProviderException e) { 
            throw new RuntimeException("failed to get cipher instances", e); 
        } 
        mCancellationSignal = null; 
    } 
 
    public boolean isFingerprintAuthAvailable() { 
        return (mKeyguardManager.isKeyguardSecure() 
                && mFingerprintManager.hasEnrolledFingerprints()) ? true : false; 
    } 
 
    public boolean isFingerprintHardwareDetected() { 
        return mFingerprintManager.isHardwareDetected(); 
    } 
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    private boolean generateAndStoreKey() { 
        try { 
            mKeyStore.load(null); 
            if (mKeyStore.containsAlias(KEY_NAME)) 
                mKeyStore.deleteEntry(KEY_NAME); 
            mKeyGenerator.init( 
                    // *** POINT 4 *** When creating (registering) keys, use an encryption algorithm 
that is not vulnerable (meets standards) 
                    new KeyGenParameterSpec.Builder(KEY_NAME, KeyProperties.PURPOSE_ENCRYPT) 
                            .setBlockModes(KeyProperties.BLOCK_MODE_CBC) 
                            .setEncryptionPaddings(KeyProperties.ENCRYPTION_PADDING_PKCS7) 
                            // *** POINT 5 *** When creating (registering) keys, enable requests 
for user (fingerprint) authentication (do not specify the duration over which authentication is 
enabled) 
                            .setUserAuthenticationRequired(true) 
                            .build()); 
            // Generate a key and store it in Keystore(AndroidKeyStore) 
            mKeyGenerator.generateKey(); 
            return true; 
        } catch (IllegalStateException e) { 
            return false; 
        } catch (NoSuchAlgorithmException | InvalidAlgorithmParameterException 
                | CertificateException | KeyStoreException | IOException e) { 
            throw new RuntimeException("failed to generate a key", e); 
        } 
    } 
 
    private boolean initializeCipherObject() { 
        try { 
            mKeyStore.load(null); 
            SecretKey key = (SecretKey) mKeyStore.getKey(KEY_NAME, null); 
            SecretKeyFactory factory = 
SecretKeyFactory.getInstance(KeyProperties.KEY_ALGORITHM_AES, PROVIDER_NAME); 
            KeyInfo info = (KeyInfo) factory.getKeySpec(key, KeyInfo.class); 

 
            mCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 
            return true; 
        } catch (KeyPermanentlyInvalidatedException e) { 
            // *** POINT 6 *** Design your app on the assumption that the status of fingerprint 
registration will change between when keys are created and when keys are used 
            return false; 
        } catch (KeyStoreException | CertificateException | UnrecoverableKeyException | IOException 
                | NoSuchAlgorithmException | InvalidKeySpecException | NoSuchProviderException | 
InvalidKeyException e) { 
            throw new RuntimeException("failed to init Cipher", e); 
        } 
    } 
 
} 

 

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="authentication.fingerprint.android.jssec.org.fingerprintauthentication" > 

 
    <!-- +++ POINT 1 *** Declare the use of the USE_FINGERPRINT permission --> 
    <uses-permission android:name="android.permission.USE_FINGERPRINT" /> 

 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 
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        android:label="@string/app_name" 
        android:supportsRtl="true" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name=".MainActivity" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
    </application> 

 
</manifest> 

 راهنمای قوانین 

 قوانین زیر پیروی کنید.هنگام استفاده از احراز اصالت با اثر انگشت از 

( مطابق با استانداردها استپذیر نیست )الگوریتم رمزنگاری که آسیب هنگام ساخت )ثبت( کلیدها، از یک .1

 استفاده کنید )ضروری(

هایی به جز های رمزنگاری شده را با مواردی که بتوانند بازیابی )جایگزین( شوند، با استفاده از روشداده .2

 احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت، محدود کنید )ضروری(

 کنید که ثبت اثر انگشت برای ساخت یک کلید مورد نیاز خواهد بود )توصیه( کاربران اعالمبه  .3

مطابق با استانداردها پذیر نیست )هنگام ساخت )ثبت( کلیدها، از یک الگوریتم رمزنگاری که آسیب 1.2.7.5

 ( استفاده کنید )ضروری(است

، هنگام "یاز رمزنگاراستفاده  4.5"مشابه با کلیدهای رمز عبور و کلیدهای عمومی توصیف شده در بخش 

های های احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت برای ساخت کلیدها، استفاده از الگوریتماستفاده از ویژگی

هایی که مطابق با استانداردهای خاصی که برای جلوگیری از پذیر نیستند )یعنی الگوریتمرمزنگاری که آسیب

های ایمن و غیر در واقع، انتخاب ( ضروری است.ندهست استراق سمع توسط اشخاص ثالث کافی است

ها و الیی گذاریی رمزنگاری هم باید انجام های رمزنگاری، بلکه برای حالتپذیر نه تنها برای الگوریتمآسیب

 شوند.

)به  یداستفاده کن یقو هاییتماز الگور 2.2.4.5"ها، به بخش برای اطالعات بیشتر در مورد انتخاب الگوریتم

 مراجعه کنید. "(یمرتبط مطابقت دارند( )ضرور یارهایکه با مع هایییتمالگور هیژو
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هایی به های رمزنگاری شده را با مواردی که بتوانند بازیابی )جایگزین( شوند، با استفاده از روشداده 2.2.7.5

 جز احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت، محدود کنید )ضروری(

ها درون برنامه استفاده اصالت با استفاده از اثر انگشت برای رمزنگاری داده هنگامی که یک برنامه از احراز

هایی به جز ی بازیابی )جایگزینی( توسط روشها اجازهکند، آن برنامه باید طوری طراحی شود که به دادهمی

 احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت را بدهد.

مل مشکالت مختلفی )مانند محرمانه بودن، دشواری انجام اصالحات به طور کلی، استفاده از اطالعات زیستی شا

 هتکیه نمودن بفقط از  برای احراز اصالت . از این رو، بهترین کار این است که( استهای نادرستشناساییو 

 دوری کنید. اطالعات زیستی

های احراز اصالت های داخلی یک برنامه با کلیدی که با استفاده از ویژگیبه عنوان نمونه، فرض کنید که داده

های اثر انگشت ذخیره شده درون ترمینال با اثر انگشت تولید شده است، رمزنگاری شده است، اما آن داده

ها، برای استفاده موجود ی رمزنگاری دادهاند. آنگاه کلید مورد استفاده براپس از آن توسط کاربر حذف شده

ها نتوانند با استفاده از مواردی به جز احراز ها امکانپذیر نیست. اگر دادهنیست و همچنین کپی کردن داده

 شوند. فایدهبیها قابل توجهی وجود دارد که دادهاصالت توسط اثر انگشت بازیابی شوند، ریسک 

انگشت تنها سناریویی نیست که در آن کلیدهای ساخته شده با استفاده از حذف اطالعات اثر عالوه بر این، 

های ، اگر ویژگیNexus5Xده از اثر انگشت ممکن است غیر قابل استفاده شوند. در توابع احراز اصالت با استفا

به  یداحراز اصالت با استفاده از اثر انگشت برای ساخت یک کلید مورد استفاده قرار گیرند و سپس این کل

تازگی به عنوان یک اطالعات اثر انگشت اضافی ثبت شده باشد، مشاهده شده است که کلیدهایی که زودتر 

ی توان احتمال اینکه یک کلید که معموالً اجازهنمیشوند. عالوه بر این، اند، غیر قابل استفاده میساخته شده

ست توسط یک حسگر اثر انگشت غیر قابل استفاده تواند به دلیل شناسایی نادرداد میی درست را میاستفاده

 شود را رد کرد.

 به کاربران اعالم کنید که ثبت اثر انگشت برای ساخت یک کلید مورد نیاز خواهد بود )توصیه( 3.2.7.5

به منظور ساخت یک کلید با استفاده از احراز اصالت توسط اثر انگشت، ضروری است که اثرات انگشت یک 

برای تشویق  Settingsشوند. هنگام طراحی برنامه برای راهنمایی کاربران به منوی  کاربر روی ترمینال ثبت

های شخصی ی دادهدهندهدهندگان باید در ذهن داشته باشند که اثرات انگشت نشانبه ثبت اثر انگشت، توسعه
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ها شت برای برنامهمهمی هستند و مطلوب است به کاربران توضیح داده شود که چرا استفاده از اطالعات اثر انگ

 ساده یا ضروری است.

Notify users the fingerprint registration will be required 
if (!mFingerprintAuthentication.isFingerprintAuthAvailable()) { 

// **Point** Notify users that fingerprint registration will be required to create a key 
new AlertDialog.Builder(this) 

.setTitle(R.string.app_name) 

.setMessage("No fingerprint information has been registered.¥n" + 
" Click ¥"Security¥" on the Settings menu to register fingerprints.¥n" + 
" Registering fingerprints allows easy authentication.") 

.setPositiveButton("OK", null) 

.show(); 
return false; 

} 

 مباحث پیشرفته 

های های احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت توسط برنامههای استفاده از ویژگیشرطپیش 1.3.7.5

 اندرویدی

 شوند. برای اینکه یک برنامه از احراز اصالت با استفاده از اثر انگشت استفاده کند، دو شرط زیر باید برآورده

 اثر انگشت کاربر باید درون ترمینال ثبت شود. •

 یک کلید )مختص برنامه( باید با اثر انگشت ثبت شود. •

 ثبت اثرات انگشت کاربر

های ثبت شود؛ برنامه Settingsدر منوی  "Security"ی تواند از طریق گزینهاطالعات اثر انگشت کاربر فقط می

ثر انگشت را انجام دهند. به همین دلیل، اگر هیچ اثر انگشتی هنگام معمولی ممکن است نتوانند روند ثبت ا

های احراز اصالت با اثر انگشت ثبت نشده باشد، برنامه باید کاربر را به تالش برنامه برای استفاده از ویژگی

ه برنامه راهنمایی کند و او را به ثبت اثرات انگشت تشویق نماید. در این موقع، مطلوب است ک Settingsمنوی 

 به کاربر توضیحاتی در مورد اینکه چرا استفاده از اطالعات اثر انگشت ساده و ضروری است، ارائه کند.

پذیر شدن ثبت اثر انگشت، ترمینال باید با یک ساز و کار به عنوان یک پیش شرط برای امکانعالوه بر این، 

اند لتی که اثرات انگشت در ترمینال ثبت شدهی جایگزین نیز پیکربندی شود. اگر قفل صفحه در حاقفل صفحه

 غیر فعال شود، اطالعات اثر انگشت ثبت شده حذف خواهد شد.

 ساخت و ثبت کلیدها
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فراهم شده  KeyStoreی به منظور مرتبط کردن یک کلید با اثرات انگشت ثبت شده در ترمینال، از یک نمونه

ت یک کلید جدید یا ثبت یک کلید موجود استفاده برای ساخت و ثب AndroidKeyStore" Provider"توسط 

 کنید.

  KeyGeneratorبرای ساخت یک کلید مرتبط با اطالعات اثر انگشت، تنظیمات پارامتر را هنگام ساخت یک 

 کند. ست برای احراز اصالت کاربر پیکربندیدرخوابرای فعال کردن 

Creating and registering a key associated with fingerprint information 
try { 

// Obtain an instance from the "AndroidKeyStore" Provider 
KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(KeyProperties.KEY_ALGORITHM_AES, 
"AndroidKeyStore"); 
keyGenerator.init(new KeyGenParameterSpec.Builder(KEY_NAME, KeyProperties.PURPOSE_ENCRYPT) 
.setBlockModes(KeyProperties.BLOCK_MODE_CBC) 
.setEncryptionPaddings(KeyProperties.ENCRYPTION_PADDING_PKCS7) 
.setUserAuthenticationRequired(true) // Enable requests for user (fingerprint) 
authentication.build()); 
keyGenerator.generateKey(); 

} catch (IllegalStateException e) { 
// no fingerprints have been registered in this terminal 
throw new RuntimeException(“No fingerprint registered”, e); 

} catch (NoSuchAlgorithmException | InvalidAlgorithmParameterException | CertificateException | 
KeyStoreException | IOException e) { 

// failed to generate a key 
throw new RuntimeException("Failed to generate a key", e); 

} 

 اتیمتنظ بهکه  KeyStore یورود یکرا با  یدموجود، کل یدکل یکاطالعات اثر انگشت با  یسازمرتبط یبرا

 .یدکاربر اضافه شده است، ثبت کناحراز اصالت  هایردن درخواستفعال ک یبرا

Associating fingerprint information with an existing key 
SecretKey key = …; // existing key 
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(“AndroidKeyStore”); 
keyStore.load(null); 
keyStore.setEntry( 
"alias_for_the_key", 

new KeyStore.SecretKeyEntry(key), 
new KeyProtection.Builder(KeyProperties.PURPOSE_ENCRYPT) 
.setUserAuthenticationRequired(true) // Enable requests for user (fingerprint) 
authentication.build()); 
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 مسائل دشوار فصل ششم:
ی سازی برنامه به دلیل یک مشخصهحصول اطمینان از امنیت توسط پیاده، مسائلی وجود دارند که اندروید در

کند، دشوار است. با مورد سوءاستفاده سیستم عامل اندروید یا یک تابعی که سیستم عامل اندروید فراهم می

هایی بران، این توابع همواره ریسکدقتی توسط کاربا بی قرار گرفتن توسط یک شخص ثالث مخرب یا استفاده

این فصل، با نشان دادن دارند که ممکن است منجر به مشکالت امنیتی مانند نشت اطالعات شودند. در 

توانن در برابر این توابع اتخاذکنند، به برخی موضوعاتی که به دهندگان میهای کاهش ریسک که توسعهطرح

  شود.توجه بیشتری نیاز دارند اشاره می

 Clipboardریسک نشت اطالعات از  

کنند. ها استفاده میبه سادگی از آنعملکردهایی هستند که کاربران اغلب  (copy & paste) چسباندنکپی و 

ی وب وغیره ی اطالعات مهم یک ایمیل یا صفحهتعدادی کمی از کاربران از این توابع برای ذخیرهبرای مثال، 

رسند، اما در حقیقت یک ریسک نگاه، این کارها بسیار معمول و ساده به نظر میکنند. در یک استفاده نمی

 کند، ممکت است به سرقت روند.پنهان وجود دارد که اطالعاتی که کاربر اداره می

در سیستم اندروید است. اطالعاتی که توسط کاربر یا برنامه  copy & pasteاین ریسک مرتبط با ساز و کار 

هنگام  Clipboardشوند. اطالعات ذخیره شده در ذخیره می Clipboardکپی شده بودند، ابتدا در بافری به نام 

شوند. بنابراین ریسکی وجود دارد که های دیگر توزیع میچسبانده شدن توسط یک کاربر یا برنامه، در برنامه

در  Clipboardشود. دلیل این امر آن است که موجودیت می Clipboardجر به نشت اطالعات در عملکرد من

را در هر زمانی با استفاده  Clipboardتواند اطالعات ذخیره شده در ای مییک سیستم منفرد است و هر برنامه

ی مخرب ات کرده است، به برنامهبه دست آورد. یعنی تمام اطالعاتی که کاربر کپی/ک ClipboardManagerاز 

 کند.نشت پیدا می

دهندگان برنامه نیارمند اتخاذ معیارهایی برای کمینه کردن احتمال نشت اطالعاتف با در نظر از این رو، توسعه

 گرفتن مشخصات سیستم عامل اندروید، هستند.

 نمونه کد 

 وجود دارد. Clipboardاز انداز برای اقدام متقابل برای کاهش ریسک نشت اطالعات دو چشم
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 ی خودتان.های دیگر به برنامهاقدام متقابل هنگام کپی کردن از برنامه .1

 های دیگر.ی خودتان به برنامهاقدام متقابل هنگام کپی کردن از برنامه .2

های دیگر مانند کنیم. فرض کنید یک کاربر رشته کاراکترهایی را ار برنامهنخست اقدام اول را بررسی می

Notepadکند، و سپس آن را در ی ایمیل کپی می، مرورگر وب یا برنامهEditText چسباند.ی شما میدر برنامه 

 & copy، هیچ اقدام متقابل اساسی برای جلوگیری از نشت اطالعات حساس به دلیل همانطور که معلوم است

paste ی ثالث ترل عملیات کپی توسط برنامهدر این سناریو وجود ندارد. زیرا هیچ تابعی در اندروید برای کن

 وجود ندارد.

 & copyهای ، هیچ روشی به جز توضیح دادن به کاربران در مورد ریسک1بنابراین، با توجه به اقدام متقابل 

paste  فقط باید به تعلیم کاربران برای کاهش عملیات ادامه داد.اطالعات حساسوجود ندارد و 

است که در باال ذکر شد. فرض کنید که یک کاربر اطالعات حساسی که در بحث بعدی در مورد اقدام دوم 

عملیات  منعکند. در این مورد، دومین اقدام برای نشت اطالعات، ی شما نشان داده شده است را کپی میبرنامه

که در آن  Viewو غیره( است. اگر هیچ عمل کپی/کاتی در  TextView ،EditText) Viewکپی/کات از 

 Clipboardی شما نشت اطالعات از طریق ات حساس )( ورودی/خروجی هستند نباشد، هرگز از برنامهاطالع

 رخ نخواهد داد.

شوند: ده میهای ساده و موثر شرح داممانعت از کپی/کات کردن وجود دارد. در اینجا روش چندین روش برای

کات از منو هنگام انتخاب رشته و دیگری حذف موارد کپی/ long press Viewیک روش غیرفعال کردن 

 کاراکتر است.

 Input type is fixed to"نمود. در این شکل، تعیین  1-6توان از جریان شکل ضرورت اقدام متقابل را می

Password attribute"  به این معنی است که نوع ورودی ضرورتاً یکی از سه مورد زیر هنگام اجرای برنامه

 ممنوع هستند. پیش فرضاست. در این حالت، هیچ اقدام متقابلی نیاز نیست، زیرا کپی/کات به صورت 

• InputType.TYPE_CLASS_TEXT | InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD 

• InputType.TYPE_CLASS_TEXT | InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_WEB_PASSWORD  

• InputType.TYPE_CLASS_NUMBER | InputType.TYPE_NUMBER_VARIATION_PASSWORD 
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 1-6 شکل

 .دهندبه تفصیل شرح میهای زیر هر اقدام را با نمونه کد بخشزیر

 حذف کپی/کات از منو هنگام انتخاب رشته کاراکتر 1.1.1.6

TextView.setCustomSelectionActionMODECallback()  3.0پیش از اندروید (API  قابل 11سطح )

 Long Clickترین روش برای ممانعت از کپی/کات کردن، غیرفعال نمودن استفاده نبود. در این حالت، ساده

View  است. غیرفعال نمودنLong Click View تواند در فایل میlayout xml .تعیین شود 

 ، در زیر نشان داده شده است.EditTextنمونه کد برای حذف کپی/کات از منوی انتخاب رشته کاراکتر در 

 نکات:

1. android.R.id.copy .را از منوی انتخاب رشته کاراکتر حذف کنید 

2. android.R.id.cut .را از منوی انتخاب رشته کاراکتر حذف کنید 

UncopyableActivity.java 
package org.jssec.android.clipboard.leakage; 

 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.NavUtils; 
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import android.view.ActionMode; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.widget.EditText; 

 
public class UncopyableActivity extends Activity { 
    private EditText copyableEdit; 
    private EditText uncopyableEdit; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.uncopyable); 

 
        copyableEdit = (EditText) findViewById(R.id.copyable_edit); 
        uncopyableEdit = (EditText) findViewById(R.id.uncopyable_edit); 
        // By setCustomSelectionActionMODECallback method, 
        // Possible to customize menu of character string selection. 
        uncopyableEdit.setCustomSelectionActionModeCallback(actionModeCallback); 
    } 
 
    private ActionMode.Callback actionModeCallback = new ActionMode.Callback() { 
        public boolean onPrepareActionMode(ActionMode mode, Menu menu) { 
            return false; 
        } 
 
        public void onDestroyActionMode(ActionMode mode) { 
        } 
 
        public boolean onCreateActionMode(ActionMode mode, Menu menu) { 
            // *** POINT 1 *** Delete android.R.id.copy from the menu of character string selection. 
            MenuItem itemCopy = menu.findItem(android.R.id.copy); 
            if (itemCopy != null) { 
                menu.removeItem(android.R.id.copy); 
            } 
            // *** POINT 2 *** Delete android.R.id.cut from the menu of character string selection. 
            MenuItem itemCut = menu.findItem(android.R.id.cut); 
            if (itemCut != null) { 
                menu.removeItem(android.R.id.cut); 
            } 
            return true; 
        } 
 
        public boolean onActionItemClicked(ActionMode mode, MenuItem item) { 
            return false; 
        } 
    }; 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.uncopyable, menu); 
        return true; 
    } 
 

 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        switch (item.getItemId()) { 
            case android.R.id.home: 
                NavUtils.navigateUpFromSameTask(this); 
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                return true; 
        } 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
} 

 Long Click Viewغیرفعال کردن  2.1.1.6

نیز تحقق یابد. غیرفعال کردن  Long Click Viewتواند با غیرفعال کردن ممانعت از کپی/کات کردن می

Long Click View تواند در فایل میlayout xml .تعیین شود 

 نکته:

1. android:longClickable  را درView ،false .کنید تا از کپی/کات ممانعت شود 

Unlongclickable.xml 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:orientation="vertical"> 

 
    <TextView 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/unlongclickable_description" /> 

 
    <!-- EditText to prohibit copy/cut EditText --> 
    <!-- *** POINT 1 *** Set false to android:longClickable in View to prohibit copy/cut. --> 
    <EditText 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:longClickable="false" 
        android:hint="@string/unlongclickable_hint" /> 
</LinearLayout> 

 راهنمای قوانین 

 ها، از قانون زیر پیروی کنید.خودتان به سایر برنامه برنامه هنگام کپی کردن اطالعات حساس از

 (ی)ضرور شوندیداده م یشنما Viewکات که در /یکپ یکردن رشته کاراکترها یرفعالغ .1

 شوند )ضروری(نمایش داده می Viewغیرفعال کردن رشته کاراکترهای کپی/کات که در  1.2.1.6

وجود داشته باشد کهاطالعات حساس را در یک برنامه نمایش دهد و عالوه بر اطالعات  Viewاگر یک 

شوند، که در آن اطالعات حساس نمایش داده می Viewها مجاز باشد، کپی/کات باید در آن کپی/کات

 غیرفعال شوند.
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انتخاب رشته دو روش برای غیرفعال کردن کپی/کات وجود دارد. یک روش حذف موارد کپی/کات از منوی 

 است. Long Click Viewکاراکتر و دیگری غیر فعال کردن 

 مراجعه نمایید. "ینهنگام اعمال قوان یاطیاقدامات احت 1.3.1.6"لطفاً به بخش 

 مباحث پیشرفته 

 اقدامات احتیاطی هنگام اعمال قوانین 1.3.1.6

طبیعتاً نیاز به هیچ اقدام  غیرممکن است، بنابراین پیش فرض، انتخاب رشته کاراکتر به صورت TextViewدر 

متقابلی نیست، اما در برخی از موارد و بسته به مشخصات برنامه، کپی کردن امکانپذیر است. امکان 

تعیین  ()TextView.setTextIsSelectableتواند به صورت پویا با استفاده از انتخاب/کپی رشته کاراکترها می

بررسی  را TextView، امکان نمایش اطالعات حساس در TextViewشود. هنگام تنظیم کپی به عملی ممکن در 

تر، )به عبارت دقیق پذیر باشدکنید و در صورت وجود هر گونه احتمالی، تنظیمات کپی نباید روی حالت امکان

 . کپی کردن امکانپذیر نباشد(

با نوع ورودی  در ارتباط "نمونه کد 1.1.6"تصمیمات در بخش همانگونه که در جریان عالوه بر این، 

(InputType.TYPE_CLASS_TEXT | InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD  توضیح )و غیره

داده شد، با در نظر گرفتن ورود رمز عبور، طبیعتاً نیاز به هیچ اقدامی نیست، زیرا کپی کردن رشته کاراکترها 

رمز عبور  یشانتخاب نما 2.2.1.5"ش ممنوع است. با این وجود، همانگونه که در بخ پیش فرضبه صورت 

 display password in aتوضیح داده شد، هنگامی که امکان ] "(ی)ضرور یدبه صورت متن ساده را فراهم کن

plain text فراهم است، در صورت نمایش رمز عبور به صورت متنی ساده، نوع ورودی تغییر و کپی/کات ]

 بل مشابهی نیاز است.فعال خواهد شد. بنابراین، به اقدام متقا

ی برنامه را نیز هنگام اعمال قوانین در نظر بگیرند. دهندگان باید قابلیت استفادهتوجه داشته باشید که توسعه

که کاربر بتواند متن را آزادانه وارد کند، اگر کپی/کات به این دلیل که احتمال  Viewبه عنوان مثال، در حالت 

رودی باشند وجود دارد، غیرفعال باشند، کاربران ممکن است احساس کمی برای اینکه اطالعات حساس و

با اطالعات به شدت مهم یا اطالعات که  Viewناخوشایندی پیدا کنند. البته، قانون باید بی قید و شرط به 

های زیر به ها، پرسشبه غیر از آن Viewحساس مستقل سر و کار دارد، اعمال شود، اما در مورد 

 کمک خواهد نمود. Viewن برای درک چگونگی رفتار مناسب با دهندگاتوسعه
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 ی انحصاری از اطالعات حساس فراهم کنید.ههای دیگری برای استفادمولفه •

های ای که قرار است اطالعات در آن چسبانده شوند واضح است، اطالعات را با روشهنگامی که برنامه •

 جایگزین بفرستید.

 وج اطالعات هشدار دهید.به کاربران در مورد ورود/خر •

 را بازنگری کنید. Viewضرورت  •

در سیستم  ClipboardManagerو  Clipboardدلیل اصلی ریسک نشت اطالعات آن است که مشخصات 

هایی با کیفیت دهندگان برنامه باید برنامهدهند. توسعهعامل اندروید ریسک امنیتی را خارج از مالحظه قرار می

 باالتر از لحاظ یکپارچگی، قابلیت استفاده، عملکردها، و غیره بسازند.

 Clipboardبه کار بردن اطالعات ذخیره شده در  2.3.1.6

تواند اطالعات اشاره شد، یک برنامه می "Clipboardاطالعات از نشت  یسکر 1.6"همانگونه که در بخش 

نیازی به تنظیم دستکاری کند. عالوه بر این،  ClipboardManagerرا با استفاده از  Clipboardذخیره شده در 

 ClipboardManagerتواند از نیست و در نیجه برنامه می  ClipboardManagerمجوز مشخصی برای استفاده از 

 ون شناسایی شدن توسط کاربر استفاده کند.بد

توانند توسط شوند، مینامیده می ClipDataکه  Clipboardاطالعات ذخیره شده در 

ClipboardManager.getPrimaryClip()  به دست آورده شوند. اگر یکlistener  برایClipboardManager 

 OnPrimaryClipChangedListenerکه  ()ClipboardManager.addPrimaryClipChangedListenerتوسط 

فراخوانی  listenerشوند، ، هر بار که عملیات کپی/کات توسط کاربر انجام میثبت شده باشدکند را اجرا می

هنگامی اجرا  listenerبندی به دست آید. فراخوانی تواند بدون غفلت از زمانمی ClipDataشود. از این رو، می

 ای رخ دهند.ات در هر برنامهشود که عملیات کپی/کمی

را  ClipDataآورده شده است که هر زمانی که کپی/کات در یک دستگاه اجرا شوند  Serviceدر ادامه کد 

 Clipboardشده در  یرهکه اطالعات ذخ یدمتوجه شو یدتوان یشما مدهد. نمایش می Toastگیرد و از طریق می

 اند، ضروری است.اطالعات حساس حداقل توسط کد زیر گرفته نشدهتوجه به اینکه  /است نشت پیدا کرده

ClipboardListeningService.java 
package org.jssec.android.clipboard; 

 
import android.app.Service; 



 

 

452 

 

import android.content.ClipData; 
import android.content.ClipboardManager; 
import android.content.ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.IBinder; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Toast; 

 
public class ClipboardListeningService extends Service { 
    private static final String TAG = "ClipboardListeningService"; 
    private ClipboardManager mClipboardManager; 

 
    @Override 
    public IBinder onBind(Intent arg0) { 
        return null; 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
        super.onCreate(); 
        mClipboardManager = (ClipboardManager) getSystemService(Context.CLIPBOARD_SERVICE); 
        if (mClipboardManager != null) { 
            mClipboardManager.addPrimaryClipChangedListener(clipListener); 
        } else { 
            Log.e(TAG, "Failed to get ClipboardService . Service is closed."); 
            this.stopSelf(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void onDestroy() { 
        super.onDestroy(); 
        if (mClipboardManager != null) { 
            mClipboardManager.removePrimaryClipChangedListener(clipListener); 
        } 
    } 
 
    private OnPrimaryClipChangedListener clipListener = new OnPrimaryClipChangedListener() { 
        public void onPrimaryClipChanged() { 
            if (mClipboardManager != null && mClipboardManager.hasPrimaryClip()) { 
                ClipData data = mClipboardManager.getPrimaryClip(); 
                ClipData.Item item = data.getItemAt(0); 
                Toast 
                    .makeText( 
                        getApplicationContext(), 
                        "Character stirng that is copied or cut:\n" 
                            + item.coerceToText(getApplicationContext()), 
                        Toast.LENGTH_SHORT) 
                    .show(); 
            } 
        } 
    }; 
} 

 کند.باال استفاده می ClipboardListeningServiceآورده شده است که از  activityاز کد در ادامه، نمونه 

ClipboardListeningActivity.java 
package org.jssec.android.clipboard; 

 



 

 

453 

 

import android.app.Activity; 
import android.content.ComponentName; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 

 
public class ClipboardListeningActivity extends Activity { 
    private static final String TAG = "ClipboardListeningActivity"; 

 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_clipboard_listening); 
    } 
 
    public void onClickStartService(View view) { 
        if (view.getId() != R.id.start_service_button) { 
            Log.w(TAG, "View ID is incorrect."); 
        } else { 
            ComponentName cn = startService( 
                new Intent(ClipboardListeningActivity.this, ClipboardListeningService.class)); 
            if (cn == null) { 
                Log.e(TAG, "Failed to launch the service."); 
            } 
        } 
    } 
 
    public void onClickStopService(View view) { 
        if (view.getId() != R.id.stop_service_button) { 
            Log.w(TAG, "View ID is incorrect."); 
        } else { 
            stopService(new Intent(ClipboardListeningActivity.this, 
ClipboardListeningService.class)); 
        } 
    } 
} 

معرفی کردیم. همچنین استفاده  Clipboardهای ذخیره شده در هایی برای به دست آوردن دادهتاکنون روش

 امکانپذیر است. Clipboardهای جدید روی سازی دادهبرای ذخیره ()ClipboardManager.setPrimaryClipاز 

نویسد، بنابراین می Clipboardروی اطالعات ذخیره شده در  ()setPrimaryClipتوجه داشته باشید که 

اطالعات ذخیره شده توسط کپی/کات کاربر ممکن است از دست روند. هنگام فراهم ساختن عملکردهای 

 Clipboardبه این هدف که محتویات ذخیره شده در سازی ها، طراحی/پیادهاین روشکپی/کات سفارشی با 

یابند ضروری است، که این کار با نمایش یک دیالوگ برای هشدار دادن در میبه محتویات غیرمنتظره تغییر 

 شود.یابند، طبق ضرورت انجام میمورد اینکه محتویات تغییر می
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