
                                                                                               

 
 

 

Frida: Dynamic Instrumentation ToolKit 
 מאת רועי כהן ותומר זית

 הקדמה

Frida  ידי -עלבמקור פותחה הינה פלטפורמה אשרOle ו-Havard לצורכיReverse Engineering 

Automation ,הולאורך השנים צבר Contributors להיות פלטפורמה  הופיצ'רים רבים אשר מאפשרים ל

 גמישה, קלה, יציבה וידידותית לחוקרים ומפתחים כאחד.

Frida גם מתוארת על ידי מפתחיה כ-Greasemonkey for native apps.  למי שלא מכירGreasemonkey 

לדפדפנים אחרים. המטרה של  ( קיימיםTamper Monkeyים שלו )כמו -Fork-ש FireFox-הוא תוסף ל

שמוסיף פעולות מעניינות  APIהתוסף הוא להריץ קוד על דף אינטרנט לפני/אחרי/בזמן שהדף נטען. עם 

והחלטות לאיזה דף להזריק את קוד  User Interaction, כתיבת תפריטים כדי לייצר CORSללא  Ajaxכמו 

 .String Matchאו  Regexלפי 

 .QNX-ו Windows ,MacOS ,Linux ,iOS ,Android ניתוח תוכנות הרצות על:היום הפלטפורמה תומכת ב

-. ניתן לכתוב קוד שמשתמש בJava-ו #C ,C++ ,Cהשפות בהן תומכת הפלטפורמה )קוד מקומפל( הן: 

Frida  :בשפות הבאותC ,C# ,Python ,Node.js ,Swift ,Qt. 

 

 ?Dynamic Binary Instrumentationמה זה 

DBI (Dynamic Binary Instrumentation) תהליכים בזמן ריצה, של טכניקה לניתוח ושינוי התנהגות  הינה

הזרקת קוד או טעינת מודול ייעודי. החברות הגדולות כבר  כגוןשונות  שימוש במניפולציותידי -זאת על

וסף ישנן בנ ,Intel Pin ואת Microsoft Detours שחררו פלטפורמות בתחום, בהן ניתן למנות את

טבלת השוואה לא כ"כ . ועוד DynamoRIO, Deviare, EasyHook ייעודיות כמו /פלטפורמות פחות מוכרות 

 : אובייקטיבית אפשר למצוא בקישור הבא

https://github.com/frida/frida/wiki/Comparison-of-function-hooking-libraries 

)מעקב אחר פונקציות,  Debuggersבאמצעות  DBIמבחינה טכנולוגית אפשר להשיג את רוב היעדים של 

גמישות, נוחות תפעול, ביצועים ודיסקרטיות  הם: DBIשל פלטפורמות  נותהיתרו אךפלט וכו'(, /שינוי קלט

יחסית.

https://github.com/frida/frida/wiki/Comparison-of-function-hooking-libraries
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 איך זה עובד

 הארכיטקטורה:

 

של  JavaScript-)מנוע ה V8-מזריק את מנוע ה Frida Pythonהסבר על הארכיטקטורה בפשטות: 

Chrome .לתהליך שאליו אנחנו רוצים להתממשק )Frida Core  מהצד של(Frida Python  )במקרה הזה

כדי להריץ  V8ישתמש במקרה הזה במנוע  Frida Gum )בצד של התהליך(, Frida Agent-תתקשר עם ה

 ים דינמית.-Hook-וייצר את ה Frida Python-שהגיע מ JavaScript-את קוד ה

 שעל גביו רצות ההודעות אל ומהתהליך המוזרק: Named Pipeההתקשרות מבוססת 
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 עם הפקודה: Pythonאנחנו נתקין בעזרת במספר אופנים.  Fridaניתן להתקין את 

pip install frida 

 

אשר מאפשר  Frida (frida-trace) הכלים שזה עתה התקנו לצורך ניתוח אופן העבודה שלנשתמש באחד 

 .התחקות אחר קריאות לפונקציות בזמן אמת

 :frida-trace הסבר על הפקודות של

 - I MODULE מתחקה אחרי כל ה מודול שנרצה להתחקות אחריו(-Export-:)ים 

 

 - X MODULE :מודול שנרצה להתעלם ממנו 

 

 - i FUNCTION  ניתן להזין( פונקציה שאנחנו רוצים להתחקות אחריהWildcard.) 

  בקישור המצורףניתן להתרשם מפקודות נוספות. 

 הכלי באופן הבא: ולאחר מכן Notepadלצורך ההבנה, נריץ את 

frida-trace -i CreateFileW notepad.exe 

 במידה והצלחנו להתחבר נצפה לראות את הפלט הבא:

 

https://github.com/frida/frida-python/blob/master/src/frida/tracer.py#L838


 
 

Frida: Dynamic Instrumentation ToolKit 

www.DigitalWhisper.co.il 

 4  2018 מרץ, 92גליון 
 

 מה שהתבצע מאחורי הקלעים הוא סדר הפעולות הבא:

מקום ב `process id`)במקרה של כפילות ניתן לספק  notepad.exeבדיקה האם קיים תהליך בשם  .1

 .שם(

 .הזיכרון של תהליך היעד הזרקת קטע קוד למרחב .2

 

 [core.c#L155-helper-core/blob/master/src/windows/winjector-https://github.com/frida/frida ]מקור:

 

פונקציות כאלו, תחת  2שסיפקנו )ניתן לראות שיש  string-יות המתאימות לצקאחר פונ IAT-חיפוש ב .3

Kernel32.dll ו-Kernelbase.dll:) 

 

[Kernelbase.dll - Exports Table inside notepad.exe] 

 

[Kernel32.dll - Exports Table inside notepad.exe] 

 

[CreateFileW - Unhooked] 

https://github.com/frida/frida-core/blob/master/src/windows/winjector-helper-core.c#L155
https://github.com/frida/frida-core/blob/master/src/windows/winjector-helper-core.c#L155
https://github.com/frida/frida-core/blob/master/src/windows/winjector-helper-core.c#L155
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 לזיכרון תהליך היעד Fridaיצירת )במידה ולא קיים( וטעינת סקריפט קונפיגורציה ובנוסף טעינת מודול  .4

 .(V8)לרבות מנוע ה 

{ 

  onEnter: function (log, args, state) { 

    log("CreateFileW()"); 

  }, 

  onLeave: function (log, retval, state) { 

  } 

} 

( בייטים ראשונים של פונקציית המטרה, וקפיצה x64) 8( או x32) 5העתקת  -בזיכרון תהליך היעד  .5

 .Fridaלקטע הקוד של 

 
[CreateFileW - Hooked, jmp to Frida] 

 

[Frida’s hook in memory] 
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Frida API 

)למרות שישנה  JavaScript APIהידוע גם בשם  Gum APIחלקים עיקריים  2-מתחלק ל Fridaשל  API-ה

 .Binding API-( וSwift-ו C-אפשרות לכתוב גם ב

Gum API: 

-המטרה העיקרית של ה לכן נדבר עליה. JavaScriptהיא  Gum APIשפת התכנות הפופולרית ביותר של 

Gum API  היא לאפשר לנו לכתובHook-,על הדרך אנחנו מרוויחים  ים לתהליך שאליו אנחנו מתממשקים

של התהליך שאליו התממשקנו )לדוגמה, נוכל להריץ קריאה  Context-את האפשרות להריץ קוד ב

 עוד לפני שהתהליך השתמש בה בפועל(. Javaלפונקציה של 

 לקטגוריות, נמצא את עצמנו מחלקים אותו לפלטפורמות ומטרת הפעולות. Gum APIאם נרצה לחלק את 

במידה ונרצה לבצע פעולה שהיא  ,Javaנשתמש בקלאס של  Android-ל Hookכלומר אם נרצה לכתוב 

. כמובן שהמצב יהיה Arm :ArmWriter, ArmRelocator-השמות של הקלאסים יתחילו ב Arm-ספציפית ל

מעבר לזה נבחר קלאס לפי מטרת הפעולה  .-Linuxו Win32ומערכות הפעלה  x86אותו הדבר לגבי 

 וכו. Memory, Socket, Fileשאותה נרצה לבצע: 

Bindings API: 

כלומר אם התקנו דרך  Frida Client-תלויה בשפה שדרכה הותקן ה Bindings API-שפת התכנות של ה

 .JavaScript-יכתבו ב Bindings-ה NodeJSדרך פייתון, במידה והתקנו דרך  Bindings-ט על הפייתון נשלו

 ,Frida-היא לאפשר לנו לכתוב תהליך אוטומציה ל Bindins API-המטרה העיקרית של ה

 ,Frida Gumשל  JavaScriptנוכל לייצר תהליך או להיצמד לתהליך קיים, נוכל להזריק את הקוד 

 .Frida Server-על התהליך הזה במספר מכשירים/מכונות במקביל תודות לוכמובן לחזור 

 :לדוגמה

import frida 

import json 

 

session = frida.attach("notepad.exe") 

print json.dumps([x.name for x in session.enumerate_modules()], 

indent=4) 

בהם  dll-וידפיס למסך את כל המודולים שלו )קבצי ה notepad.exeהקטע קוד הזה ייצמד לתהליך של 

 הוא משתמש(.

import frida 

 

 

def on_message(message, data): 

    print message 

 

 

# Find Frida server on USB Device (Mobile) 
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device = frida.get_usb_device(1000) 

# Open APP On Pause State And Attach To It 

pid = device.spawn(["com.android.insecurebankv2"]) 

session = device.attach(pid) 

# Load Script And Add Message Callback 

script = session.create_script('send("Message To Python");') 

script.on('message', on_message) 

script.load() 

# Resume App 

device.resume(pid) 

# Wait For User Input To End The Script 

raw_input('Press enter to continue...') 

 בקטע הקוד הזה במקום להיצמד לתהליך קיים, אנחנו מייצרים תהליך ורק לאחר מכן נצמדים אליו.

(, מייצרים sendשירוץ בצד התהליך )שימו לב לפונקציה  JavaScriptלאחר מכן אנחנו מייצרים קוד 

Callback בסיסי ל-Event  שלMessage  וממשיכים את הריצה של התהליך. הפונקציהsend  מאפשרת לנו

( ככה נוכל להחליט Bindings API( לצד של האוטומציה )Gum Apiלהעביר מידע מהצד של התהליך עצמו )

 שלנו ראה תוצאה מסויימת של פונקציה. Hook-איזה פעולה אנו רוצים לבצע כאשר ה
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Frida Native 

 התחקות אחר קריאות לפונקציות בזמן אמת:

-כפי שציינו מקודם, ברגע שמגדירים ל .CreateFileW התחקות אחר פונקציות - נחזור לדוגמה הקודמת

Frida להתחקות אחר פונקציה כלשהי (frida-trace) ייטען קובץ JavaScript  אשר מגדיר מה לעשות בעת

 .בדוגמה זו נעבוד עם קובץ ברירת המחדלאו יציאה מהפונקציה. /כניסה ו

אם ננסה לפתוח קובץ חדש מה  -על מנת לקבל דיווח על קריאה לפונקציה אין צורך לבצע כל שינוי בקובץ 

notepad (File->Open…) :נצפה לראות חיווי של הקריאה לפונקציה באופן הבא 

 

 Thread צבעים שונים כאשר כל צבע מייצגניתן לראות את הקריאות המרובות לפונקציה, ובנוסף כי ישנם 

 .אחר

להדפיס את  Frida-כעת, נרצה לראות מהו הקלט של הפונקציה, כדי לעשות זאת נצטרך להגדיר ל

הוא למעשה הנתיב של ( lpFileName), המשתנה הראשון MSDNהתיעוד של המשתנה הרלוונטי. לפי 

 הקובץ או ההתקן אותו נרצה לפתוח או ליצור. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858(v=vs.85).aspx
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 נשנה את הסקריפט על מנת להציג משתנה זה:

{ 

  onEnter: function (log, args, state) { 

    log("CreateFileW()"); 

    log(Memory.readUtf16String(args[0])); 

  }, 

  onLeave: function (log, retval, state) { 

  } 

} 

 :הבאה השורה את הוספנו

log(Memory.readUtf16String(args[0])); 

 :0 במקום המשתנה של הערך את חזרה מדפיסה למעשה אשר

 

 

 שינוי קלט של פונקציה בזמן אמת:

. cmd של ההתנהגות את לשנות כדי הסקריפט את קצת נשנה, מעניין יותר למעט הסיפור את להפוך כדי

 הקובץ את נפתח ”(,Password1.txt)“ האמיתי הקובץ את לפתוח ירצה cmd-ש פעם בכל, הפעם

 "(. Password2.txt)" הפיקטיבי

 :השינוי לפני cmd של הרגילה ההתנהגות זאת
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 :הבאה בצורה הסקריפט את מעט נשנה, זאת לעשות ל מנתע

{ 

  onEnter: function (log, args, state) { 

    log("CreateFileW()"); 

    log(Memory.readUtf16String(args[0])); 

    if(Memory.readUtf16String(args[0]).includes("1")) { 

      var fileName = Memory.readUtf16String(args[0]); 

      var newFileName = fileName.replace("1", "2"); 

      Memory.writeUtf16String(args[0], newFileName); 

    } 

  }, 

  onLeave: function (log, retval, state) { 

  } 

} 

 במידה ,מסויים טקסט או תו מכיל שנקרא הערך האם לבדוק כדי שורות מספר הוספנו, לראות שניתן כפי

 פונקציהקורא ל cmd-ש פעם בכל, הזו בצורה(. OnEnter) לפונקציה הכניסה טרם אותו נשנה וכן

CreateFileW ,Frida הראשון המשתנה את משנה (lpFileName )שרצינו לערך (Password1.) 

 :השינוי אחרי cmd של ההתנהגות זאת
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Frida Android 

Frida Android מציעה פתרון איכותי לבעיית ה-Hook- ים באנדרואיד, חלקכם בטח שואלים איזו בעיה

והוא מעולה, אז זה נכון הוא לא רע בכלל, אך הוא מגיע עם כמה בעיות )כל  Xposed-ב אנחנו משתמשים

כללי לכל המערכת הפעלה ולא רק לתהליך  Hookהוא  Hookשינוי דורש ריסטארט מלא של המכשיר, כל 

יש אפשרות  Java-לא כתוב ב Frida Android-למרות ש ספציפי וסיטנקס שהוא קצת פחות אינטואיטיבי(.

להשתמש בכל ספריה ולשנות כל פעולה בקוד, הבעיה היא שהדוקומנטציה  Javaהממשק לכל קטע קוד ל

 Frida Android-קצת לוקה בחסר... אבל בשביל זה אנחנו כאן. כדי לשפוך אור על איך להשתמש כראוי ב

 נצטרך להתחיל בדוגמאות קוד.

 בסיסי: Hook-נתחיל מ

Java.perform(function () { 

    var Runtime = Java.use("java.lang.Runtime"); 

    Runtime.exec.overload("java.lang.String").implementation = function 

(s) { 

        send(s.toString()); 

        return this.exec.overload("java.lang.String").call(this, s); 

    }; 

}); 

בת כדי שיוכל לרוץ בסבי Java.performעם  Java-את כל הקוד שקשור לבשביל להתחיל נצטרך לעטוף 

Javaלאחר מכן נצטרך ליבא את ה .-Class  שלו אנחנו רוצים לייצרHook  במקרה הזה(Runtime בעזרת )

Java.use עכשיו כשיש לנו את הקלאס נרצה ליצר ,Hook ...לאחת הפונקציות שלו 

 לכל תהליך שהאפליקציה מריצה במערכת הפעלה. Montiorכדי לייצר  Runtime.exec-בחרנו ב

Overloaded נועד למצוא את הפונקציה הנכונה )ב-Java  יש העמסת בנאים ופונקציות מה שאומר שאותה

וכעת אנחנו  java.lang.Stringהפונקציה מקבלת משתנה מסוג  -פונקציות יכולה להגיע בכמה ווריאציות( 

. כעת כשאנחנו implementation-כאשר אנחנו מייצרים פונקציה חדשה במשנים את הפונקציונליות שלה 

 Message Eventבתוך הפונקציה החדשה אנחנו צריכים להחליט מה לעשות, במקרה הזה בחרנו לשלוח 

 עם הפקודה שהאפליקציה הריצה במערת ההפעלה. Bindings API-חזרה ל

return this.exec.overload("java.lang.String").call(this, s); 

 ( ולהחזיר את התשובה שהיא מחזירה.Hookנועדה כדי לייצר קריאה לפונקציה המקורית )ללא 
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דונמי. הנה קטע קוד שמיצר  Hook-עכשיו אחראי שראינו דוגמה בסיסית, הגיע הזמן לראות דוגמה ל

Hook-:ים בצורה פשוטה ונוחה 

function hook(obj, func, args) { 

    var Exception = Java.use('java.lang.Exception'); 

    try { 

        Java.use(obj)[func].overload.apply(Java.use(obj)[func], 

args).implementation = function () { 

            var args = [].slice.call(arguments); 

            var result = this[func].apply(this, args); 

            var calledFrom = 

Exception.$new().getStackTrace().toString().split(',')[1]; 

 

            var message = JSON.stringify({ 

                function: obj + "." + func, 

                arguments: args, 

                result: result, 

                calledFrom: calledFrom 

            }); 

 

            console.log(message); 

            return result; 

        }; 

    } catch (err) { 

        console.log(obj + "." + func + "[\"Error\"] => " + err); 

    } 

} 

 

Java.perform(function () { 

    hook("java.lang.Runtime", "exec", ["java.lang.String"]); 

}); 

 משתנים )האובייקט, הפונקציה, סוגי הארגומנטים(. 3שמקבלת  hookבשם  JavaScript-יצרנו פונקציה ב

כדי שבהמשך נוכל להגיע לקטע הקוד שקרא לפונקציה שעשינו לה  Expceptionבתור התחלה נייבא 

Hook. 

 ונשתמש בטריקים של השפה: JavaScript-בעובדה שאנחנו כתובים בכעת נשמש 

  כל אובייקט בג'אווהסקריפט יכול לגשת למשתנים בעזרתObj.Key  או בעזרתObj[key] מה ,

 שמאפשר לנו גישה דינמית לפונקציה בתוך האובייקט.

 Apply  לפונקציה מאפשר לנו לקרוא לה עם מערך של ארגומנטים כלומר במקוםObj.func(1,2)  נקרא

 . Obj.func.apply(null, [1, 2])בעזרת 

  ניגש לארגומנטים שקיבלנו בעזרתarguments .מבלי לציין ארגומנטים ספציפיים בחתימת הפונקציה 
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 ועכשיו נעבור לכמה טריקים שלא לגמרי מתועדים 

  על מנת לקרוא לייצר אובייקט חדש צריך להשתמש בפונקציה$new כשיצרנו  כמו שעשינוException 

 בקוד.

  כדי ליצרHook  לקונסטרקטור לא ניצר אותו על הפונקציה$new  אלא על הפונקציה$init. 

 Array של משתנים ב-Frida  מיוצג באותה הצורה כמוSmali כלומר מערך של :Strings  ייוצג בצורה

 (.;L{ClassName}])כלומר  ;Ljava.lang.String]הבאה: 

נייצר אובייקט של הודעה )שיהפוך בסופו של דבר למחרוזת שתודפס למסך( שמכיל את  Hook-ב

ואת המיקום בו  Hook(, את התוצאה הסופית של הפונקציה שיצרנו לה Hook-הארגומנטים שקיבלנו )ב

 מכיל את הפונקציה שלנו(. 0כיוון שמיקום  1במיקום  StackTrace-קראו לפונקציה שלנו )שהשגנו בעזרת ה

 (:Alert Dialogהדוגמה האחרונה )יצירת 

Java.perform(function () { 

    var System = Java.use('java.lang.System'); 

    var ActivityThread = Java.use("android.app.ActivityThread"); 

    var AlertDialogBuilder = 

Java.use("android.app.AlertDialog$Builder"); 

    var DialogInterfaceOnClickListener = 

Java.use('android.content.DialogInterface$OnClickListener'); 

 

    

Java.use("android.app.Activity").onCreate.overload("android.os.Bundle").

implementation = function (savedInstanceState) { 

        // Get Main Activity 

        var application = ActivityThread.currentApplication(); 

        var launcherIntent = 

application.getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(application.ge

tPackageName()); 

        var launchActivityInfo = 

launcherIntent.resolveActivityInfo(application.getPackageManager(), 0); 

 

        var activity = this; 

 

        // Alert Will Only Execute On Main Package Activity Creation 

        if (launchActivityInfo.name.value === 

this.getComponentName().getClassName()) { 

            var alert = AlertDialogBuilder.$new(this); 

            alert.setMessage("What you want to do now?"); 

 

            alert.setPositiveButton("Dismiss", Java.registerClass({ 

                name: 'il.co.realgame.OnClickListenerPositive', 

                implements: [DialogInterfaceOnClickListener], 

                methods: { 

                    getName: function () { 

                        return 'OnClickListenerPositive'; 

                    }, 

                    onClick: function (dialog, which) { 

                        dialog.dismiss(); 

                    } 

                } 

            }).$new()); 
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            alert.setNegativeButton("Force Close!", Java.registerClass({ 

                name: 'il.co.realgame.OnClickListenerNegative', 

                implements: [DialogInterfaceOnClickListener], 

                methods: { 

                    getName: function () { 

                        return 'OnClickListenerNegative'; 

                    }, 

                    onClick: function (dialog, which) { 

                        activity.finish(); 

                        System.exit(0); 

                    } 

                } 

            }).$new()); 

            alert.create().show(); 

        } 

        return this.onCreate.overload("android.os.Bundle").call(this, 

savedInstanceState); 

    }; 

}); 

ההבדל בין הדוגמה הזו לאחרות היא  .Main Activity-כנוצר ה AlertDialogבדוגמה הזו יצרנו קוד שמעלה 

אנחנו צריכים לייצר אובייקט מסוג  AlertDialog-לכפתורי חיוב ושלילה ב Callbacksהעובדה שכדי לייצר 

DialogInterface.OnClickListener  בגלל שהואClass  בתוךClass נייבא אותו בעזרת: 

Java.use('android.content.DialogInterface$OnClickListener'); 

 .Inner Class-' מאפשר לנו לגשת ל$ככל הנראה '

 קטע קוד הבא:ולייצר אובייקט שלו נשתמש ב onClickעל מנת לייצר קלאס חדש, לממש את הפונקציה 

Java.registerClass({ 

    name: 'il.co.realgame.OnClickListenerPositive', 

    implements: [DialogInterfaceOnClickListener], 

    methods: { 

        getName: function () { 

            return 'OnClickListenerPositive'; 

        }, 

        onClick: function (dialog, which) { 

            dialog.dismiss(); 

        } 

    } 

}).$new() 

 DialogInterface.OnClickListener(,נממש את il.co.realgame.OnClickListenerPositive) Class-ניתן שם ל

([DialogInterfaceOnClickListener],)  :נקבע פונקציות getName האובייקט שתחזיר את שם

(OnClickListenerPositiveו )-onClick  שהכרחית כדי לייצרOnClick Listener כעת שהכל במקום הגיע .

 שיצרנו. Class-שתייצר לנו אובייקט מה new$-הזמן לקרוא ל

 

  



 
 

Frida: Dynamic Instrumentation ToolKit 

www.DigitalWhisper.co.il 

 05  2018 מרץ, 92גליון 
 

 לסיכום

 אז מה למדנו?

  הבנו מה זהDBI .ואיך זה יכול לשמש אותנו בניתוח או שינוי התנהגות של תהליך 

  הכרנו מנוע עוצמתי בשםFrida .אשר מנגיש לנו יכולות ניתוח מתקדמות בצורה פשוטה 

  הבנו כיצד להשתמש בFrida .כדי להתחקות אחר קריאות לפונקציות 

  שינינו פונקצייתNative .כדי לשנות את ההתנהגות של התהליך 

  הבנו כיצד להשתמש בFrida ת כיצד להתחקות או לשנות פונקציות באפליקציוAndroid. 

  יצרנו פונקציה ליצירתHook-.ים דינמית בצורה נוחה ופשוטה 

 הכרנו כמה פעולות לא מתועדות ב-Frida Android. 

אם שאלתם את עצמכם איך אנחנו מכירים את הפונקציות הלא מתועדות, התשובה תמיד תהיה קריאה 

 (.Unit Testsמהקוד וכמובן הכי חשוב קריאה מהבדיקות בקוד )

 כדי לפתור את הבעיות שלכם, שיהיה בהצלחה! Frida-לראות אותכם משתמשים בנשמח 

 קישורים בנושא

 https://www.frida.re/ 

 https://github.com/frida/frida/wiki/Comparison-of-function-hooking-libraries 

 https://github.com/frida/frida-python/blob/master/src/frida/tracer.py#L838 

 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858(v=vs.85).aspx 

 https://developer.android.com/reference/android/app/AlertDialog.Builder.html 

 https://github.com/frida/frida-java/tree/master/test/re/frida 

 https://www.youtube.com/watch?v=IvPtIr8USS4 

 על המחברים

 ( תומר זיתRealGame:)  חוקר אבטחת מידע בחברתF5 Networks  וכותבOpen Source. 

o  :אתר אינטרנטhttp://www.RealGame.co.il 

o  :אימיילrealgam3@gmail.com 

o GitHub :https://github.com/realgam3 

 

 סמנכ"ל מכירות ומחקר בחברת  :רועי כהןVicarius. 

o :אימייל roi@vicarius.io 
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