-

Diving into Android
מאת שיא תדמור

הקדמה
מה שהתחיל בסטרטאפ הקטן בפאלו-אלטו הפך במהרה לאחת המערכות החשובות בזמננו.
כמעט בכל מקום שאנחנו מסתכלים רואים את הסמל הירוק  -סמארטפונים ,טאבלטים ,טלוויזיות,
סטרימרים ,מכוניות ,שעונים ,משקפיים ,רכיבי  IoTו ,Embedded-מצלמות ,בתים חכמים ואפילו לוויינים
שנשלחים לחלל הם רק רשימה מצומצמת מהמערכות שמשתמשות באנדרואיד.
במהלך המאמר ניצור "מבט על" ע"י סקירה של הרכיבים המרכזיים באנדרואיד מהאפליקציות עד הקרנל
תוך כדי מתן דגש על חלקים נבחרים ממנה.
אתם תחשפו להרבה מושגים עליהם בחרתי לא לפרט ,אם זה
מבחינת מסגרת המאמר או אם זה מבחינת שמירה על
רציפותו.
מטרת העל של המאמר היא שתחקרו ,תתעמקו ותחכימו -
גוגל הוא החבר הכי טוב שלכם.
אנדרואיד היא מערכת אדפטיבית שמתפתחת בקצה גבוה.
כנראה שבזמן שאני כותב את השורות האלה חלק מהנושאים
שעליהם נדבר מוחלפים בפתרונות אחרים.

[מקור]

כדי להבין את המערכת באמת ,נדרשת הבנה של המורכבויות והאתגרים בפניהם היא עומדת.
אז בואו נתחיל את המסע שלנו וננסה להבין מה הפך את אנדרואיד למערכת ההפעלה הפופולארית
בעולם.

האקוסיסטם
אנדרואיד היא הרבה יותר ממערכת הפעלה  -עומד מאחוריה אקוסיסטם שלם שנוצר שהתפתח איתה עם
השנים .הוא מכיל קשרים עסקיים וטכנולוגיים מורכבים ולכל ישות בו יש השפעה ישירה על ארכיטקטורת
המערכת כמו שהיא נראית בשטח .כדי להבין את התהליכים ,המורכבויות והפערים של אנדרואיד ,צריך
קודם כל להבין את האקוסיסטם.
המנוע של האקוסיסטם הוא תאגיד ה OHA-שהוקם ע"י גוגל בשנת .7007-התפקיד שלו הוא פיתוח
סטנדרטים למובייל והשותפות בו מחויבות לפתיחות .הוא מכוון להאיץ את יכולות הפיתוח והמחקר
בתחום המובייל ולדאוג למוצרים זולים ובעלי ביצועים גבוהים.
כמו כן ,על המשתתפים בו נאסר משפטית לפתח מכשירים מתחרים מבוססים על פורקים מתחרים של
אנדרואיד .נכון להיום הוא כולל בתוכו  88חברות מכל קצוות האקוסיסטם  -חברות תקשורת ,יצרני
אוזניות ,בתי תוכנה ,יצרניות חומרה ועוד( .למשל  ,HTCסוני Intel ,DELL ,וכו') כשנה לאחר הקמתו ,ב-
 7008יצא לציבור המכשיר הראשון  HTC G1 -ופתח עידן חדש.

[מקור]https://www.researchgate.net/figure/Open-Handset-Alliance_fig2_338108304 :

אני בטוח שמי מכם שעבד עם המערכת בעבר שמע על  .AOSPלמי שלאAndroid Open Source Project,
הוא הריפו של אנדרואיד שמנוהל ע"י גוגל וחברי ה ,OHA-בו תוכלו למצוא את הקוד (מן הסתם) ,הוראות
בנייה וקימפול ,הסברים מפורטים על הארכיטקטורה ,מדריכים רלוונטיים ועדכונים שיעזרו לכם להיכנס
עמוק עמוק לתוך המערכת.
בנוסף ,חשוב שתכירו את האתר  ,Android Developersשגם מתוחזק ע"י גוגל ומכיל כל מה שצריך לדעת
כדי לפתח לפלטפורמה .גם בפורום  ,xdadevelopersהפורום המרכזי של מפתחי הקהילה ,תוכלו למצוא
עזרה ומדריכים כמעט בכל עניין.
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עובדה אחת שחשוב לציין היא שלמרות שרוב הקוד הוא אכן  Open Source -עדיין קיימים חלקים רבים,
אפילו של גוגל עצמם ,שנשארים באפלה.
דוגמאות טובות הן , Bootloaders-חלקים מהקושחה ,קוד שתומך משדרים ואפילו אפליקציות.
יותר מזה  -גוגל מתחזקת עץ פיתוח פנימי שלא חשוף לציבור או למפתחי צד שלישי ומשחררת אותו עפ"י
ראות ענייה .לרוב הוא משוחרר ביחד עם יציאה של גרסאות חדשות .ההתנהלות הזו ,שמנוגדת להצהרה
של גוגל על פתיחות וחדשנות בנוגע למערכת גוררת הרבה ביקורת .בנוסף ,היא גרמה להרבה חברים
מקהילת המפתחים הפתוחה לסלוד מהפרויקט.
כדי לעשות סדר במערכת ,נפרק את האקוסיסטם לשחקנים המרכזיים בו ונסקור כל אחד בנפרד.

גוגל
המפתחת הראשית והבעלים של  - Androidתשתית ,ניהול משפטי ,פיתוח מהבית ומבחוץ ,מחקר,
אבטחה וכו' באחריותה .בנוסף מייצרת מכשירים משלה  .Nexus, Pixel -חברות שלא
עומדות בדרישות של גוגל לא יכולות למתג את המכשירים שלהם כמכשירי  Androidולא
מקבלים גישה ל .Google Play-כך היא שומרת על שמו של המותג.
גוגל גם מנהלת את התשתית העצומה הדרושה כדי לתמוך באנדרואיד .אפליקציות כמו
 ,Gmailיומן ,אנשי קשר( Google Play ,התשתית המרכזית להורדת תוכן למכשירים),
רכיבים קריטיים ל AOSP-כמו אתר הפרויקט עצמו ,הורדות של ,Factory Image-דרייברים וכו'  -כולם
נמצאים באחריותה המלאה.
גוגל מפקחת על הפיתוח של אנדרואיד והיא מתייחסת אליו מבפנים כפרויקט  Full-Scaleלכל דבר ועניין.
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כמו שהזכרנו קודם ,גוגל מתחזקת עץ פיתוח פנימי שלא חשוף לציבור או למפתחי צד שלישי ומשחררת
אותו עפ"י ראות עיניה .היא עושה זאת במכה אחת  ,factory images -קוד מקור API ,ודוקומנטציה
משוחררים בו בזמן .רק לאחר מכן היצרניות יכולות לעבוד על הגרסה החדשה למכשירים שלהם.
ולבסוף ,גוגל אחראית על ניהול הקהילה הפתוחה של המפתחים ומספקת להם את כל המידע ,הכלים
והנתונים שהם צריכים

יצרניות החומרה
בלי חומרה אין אנדרואיד .באקוסיסטם כל כך מסועף עם כל כך הרבה שחקנים שונים ,תמיכה
בסטנדרטים גבוהים של חומרה מהווה אתגר רציני מאוד .כדאי לעשות זאת נוצרו משולשים של שיתוף
פעולה :יצרניות מעבדים  -יצרניות  - SoCליין מכשירים
יצרניות מעבדים  -אנדרואיד מבוססת על הקרנל של לינוקס שתומך במספר רב של ארכיטקטורות
מעבדים .למרות שהאפליקציות שכולנו מכירים אגנוסטיות ,זה לא המצב בבינאריים  -כל בינארי מקומפל
למערכת ספציפית בארכיטקטורת מעבד ספציפית .המעבדים הנתמכים הם ARM, x86-ו  .MIPSמתוכם
הנפוץ ביותר הוא  ARMבזכות צריכת החשמל הנמוכה שלו.
יצרניות  System-on-Chip - SoCשם ללוח סיליקון שכולל בתוכו מעבד ,כרטיס גראפי ,זיכרון ,מערכת IO
ועוד .ב ARM-קיימות ארבע משפחות  .OMAP, Tegra, Exynos, Snapdragon :SoCחשוב לציין שהם לא
נוגעים במעבד עצמו אלא רק משתמשים בו .כל  SoCמכיל רכיבים שונים משכנו ולכן נדרשת תמיכה שונה
בקרנל .כתוצאה מכך ,הפיתוח נעשה בנפרד בעץ ספציפי לכל לוח .קיים כאן אימפקט אבטחתי בו נעסוק
בהמשך.
יצרניות מכשירים  -מאפיינות את דרישות החומרה .אחראים על האינטגרציה בין החומרה לתוכנה איתם
המכשיר שלהם יצא לשוק .כדי לעשות זאת הם משתפים פעולה עם יצרן  SoCספציפי לליין שלם של
מוצרים .הם צריכות להתאים את אנדרואיד לעבוד עם החומרה שלהם מה שמוסיף עוד הסתעפויות של
דרייברים ,ספריות וכו' .יתרה מכך ,יצרניות נוהגות להוסיף שינויים משל עצמן (במיוחד באזורי הUI-
והאפליקציות שמותקנות מראש).
הן מחויבות משפטית לשחרר את הקוד שבקרנל (לפי  )GPLאבל רכיבים כמו למשל Android Framework
נמצאים תחת רישוי שנקרא Apache 2.0-שמאפשר לקוד להישאר חבוי  -פה היצרניות מכניסות את הקניין
שלהן שמבדיל ביניהן לבין השאר.
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יבואנים
בעבר הלא רחוק בו קניית מכשירים ישירות מספקיות הסלולר הייתה נפוצה יותר ,בכל פעם שהדלקתם
את הפלאפון ראיתם לוגו של הספקית  -יצא לכם לחשוב לרגע איך זה קורה? יבואנים ויצרניות פלאפונים
עובדים ביחד ויוצרים בילדים משלהם ,התמונה שאתם רואים היא תוצאה של קושחה מקוסטמת של
היבואן שממנו קניתם את המכשיר .קינפוג מוקדם של ,APN-שינויים בדפדפן ובסימניות והרבה אפליקציות
מותקנות מראש זה דבר מאוד שכיח בסיטואציות כאלה.
היום כמעט בכל פעם שאנחנו רוכשים מכשיר חדש עומדת בפנינו בחירה :יבואן רשמי או לא.
היבואנים מחזיקים QA-משלהם ,מה שמעכב מאוד את תהליך עדכון המכשירים .מאוד נפוץ לראות יצרן
שמוציא עדכוני אבטחה שמגיעים למכשירים הרשמיים שלו בעוד שמכשירים משאר היבואנים נשארים
פגיעים ולא מעודכנים.
במקרה הטוב לאחר תקופה של שנה עד שנה וחצי המכשירים מפסיקים להיתמך ולקבל עדכונים באופן
גורף (גם עדכוני אבטחה קריטיים!) .יש גם מקרים שיבואנים מפסיקים לתמוך במכשיר מיד עם יציאתו
מהקופסא.

צרכנים
את הצרכנים נחלק לשניים :מפתחים ,שבתוכם איפשהו נכללים גם אנחנו ,ומשתמשי קצה.
מפתחים :עם תמיכה בפלטפורמות מרובות ,קהילת מפתחים אקטיבית APIs ,מפורטים ,כלי פיתוח וQA-
ציבוריים וכמובן בסיס משתמשים רחב ,אנדרואיד הפכה לסביבה אידיאלית למפתחים.
מפתחים ל AOSP-מחויבים לעבוד לפי מערכת ה Code Review-של גוגל שנקראת  Gerritבה מפורטות
הקונבנציות ו"סגנון" הקוד בו נדרשים לעמוד .במהלך הפיתוח מישהו מגוגל יחליט אם לצרף את הקוד
לפרויקט דרך המערכת.
כמובן שלא כל המפתחים מפתחים ישירות ל .AOSP-אלא מרבית המסה נמצאת בפיתוח של האפליקציות
עצמן .המוטיבציה שלהם היא בדרך כלל כלכלית ולכן חשוב להם שהאפליקציה תהיה פופולרית ,יציבה
ופשוטה לפיתוח ככל האפשר.
משתמשי קצה :בסופו של יום אנדרואיד קיימת בשביל המשתמשים שלה .הרצון שלהם הוא הפקטור
המכריע בעיצוב המערכת .לצרכן היום קיים מגוון אדיר של מוצרים מבוססי אנדרואיד מבניהם הוא רק
צריך לבחור.
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הצרכים והציפיות של הצרכנים מהמכשירים שלהם  -אינטרנט מכל מקום ,שירותי מיקום ,תמיכה בלוטות',
 NFCוהרשימה עוד ארוכה (ומתארכת מדי יום) נשמעים ברורים מאליו אבל צורכים השקעה אבטחתית
אדירה ,אחרי הכל הפלטפורמה מחויבת לשמור על הפרטיות והאבטחה של כל הפיצ'רים האלה.
בנוסף ,הפתיחות והגמישות של אנדרואיד מאפשרת התקנה של תוכנות ואפליקציות מחוץ למקורות
הרשמיים מה שגורם באופן ישיר לפער גדול בשמירה על סביבה סטרילית.
עוד עניין ששווה להוסיף עליו מילה או שתיים הוא ROM-מקוסטמם .מלבד היצרנים שמבצעים את
השינויים שלהם ,קיימת בעולם קהילה שתומכת בגרסאות צד שלישי של בילידם של המערכת .השינויים
האלה מאפשרים בד"כ שיפורי ביצועים ופיצ'רים אחרים שלא באים בד"כ מהיצרנים .מן הסתם שתוכנה
כזאת היא פחות מפוקחת ולעתים פותחת דלת לפערי אבטחה.
יצרנים נטו למנוע קיסטום של ROM-ע"י נעילה של ה boot loader-או נעילת  .NANDהגישה הזו השתנתה
ורואים יותר ויותר יצרנים שמאפשרים החלפה של ROM-בעקבות הפופולריות העולה שלהם מאחר והם
תומכים בעדכונים למכשירים ישנים שיצאו מהמעגל.
חשוב לציין שהפלקסביליות הזו ,למרות העניין האבטחתי ,היא אחת מהמפתחות להצלחה ול DNA-של
אנדרואיד.
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פערים מרכזיים
ניתחנו את השחקנים הגדולים באקוסיסטם הגיע הזמן להבין את הפערים שנגרמים כתוצאה מהמערכת
שניתחנו.

ניגודי אינטרסים
כאמור ,תאגיד ה OHA-מכיל בתוכו את מרבית היצרניות הגדולות של הפלטפורמה ,אבל ברור מאליו
שלגופים השונים בו יש מטרות שונות שהרבה פעמים מתנגשות.
למשל ,סמסונג היא מהיצרניות הגדולות בעולם של DRAM-ולכן היא מייצרת זיכרון למתחרים ישירים של
המכשירים שלה .גוגל ,שלוקחת על עצמה את המאמץ המרכזי לא מרוויחה באופן ישיר מכל מכשיר
אנדרואיד שנמכר .יתרה מכך ,מיקרוסופט ואפל תבעו את גוגל וזכו בתמלוגי פטנטים .כל זה רק על קצה
המזלג.

פרגמנטציה
השוק רווי באלפי מכשירים ממאות יצרנים שונים .כל יצרן מפתח את המכשיר שלו מעל המערכת.
בכל מכשיר קיימים מגוון של תוכנה ,חומרה ,ושינויים של היצרן או של היבואן עד לרמה שהגרסאות של
המערכת עצמה שונות בין אותם מכשירם בדיוק מיבואנים שונים!
על הלקוחות בקצה קיימת ההשפעה של התאמה ל UI-ושירותים של יצרניות ספציפיות ,מה שמפריע להם
לנוע בין מכשירים מיצרניות שונות.
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המפתחים סובלים מכך הכי הרבה  -זה בלתי אפשרי לבדוק את האפליקציות על מגוון כל כך רחב של
מכשירים שלכל מכשיר יש את החומרה והארכיטקטורה שלו API ,שונה ,גדלי מסך משתנים ויכולות
היקפיות שונות.
כדי להתמודד עם זה גוגל מפתחת כלים ושומרת על תמיכה חזקה לאחור למגוון רחב של מכשירים.
בנוסף היא מאפשרת למפתחים להגדיר דרישות סף ברמת ה .Play Store-מנקודת מבט אבטחתית יש
כאן היתרונות וחסרונות:
אם חוקר ימצא וישמיש חולשה למכשיר אחד ,קיימת סבירות נמוכה מאוד שהיא תהיה תקפה גם
למכשירים אחרים .השמשת חולשה שתקפה למגוון רחב של מכשירים היא משימה קשה מאוד.
גם לאחר מציאה של חולשה מסוג כזה ההשמשה שלה תהיה מאוד מורכבת .השמשה של חולשה
אוניברסלית קרובה לבלתי אפשרית .כדי לעשות זו לא רק שצריך להשמיש אותה לכל המכשירים אלא גם
לכל גרסת תוכנה אפשרית בהם.
בנוסף ,למרות שריכוז מאמצים במכשיר אחד הוא גישה יותר פרקטית ,משטחי תקיפה שקיימים במכשיר
אחד עלולים לא להיות קיימים במכשיר אחר.
מצד שני ,קיימת סבירות גבוהה בהרבה למציאת חולשות ספציפיות למכשיר מסוים בגרסה מסוימת כיוון
שהקוד שמוסיפים הגורמים השונים למכשירים שלהם שלא חלק מ( AOSP-בד"כ) לא עובר תחת אותה
בקרת איכות .יתרה מכך ,חלקים רחבים ממנו הם בכלל קוד סגור.

תאימות
תאימות הרבה פעמים היא עניין מורכב ליצרניות .כפי שנאמר ,גוגל ,כזאת שמחזיקה במותג אנדרואיד,
מכתיבה את הטון בנוגע לדרישות תוכנה וחומרה וכל מי שרוצה שיהיה כתוב על המכשיר שלו אנדרואיד
מחויב משפטית לעמוד בסטנדרטים אותם היא קובעת.
כדי לעשות זאת גוגל מציעה מגוון טסטים משלה שעל כל יצרן לעמוד בבדיקות שלה .למשל ,בגרסה .28
גוגל דרשה מכלל המכשירים לפחות תצורה אחת של אודיו ,ותצורה אחת או יותר של תקשורת נתונים
שתומכת ברוחב פס של לפחות ב.700kbit-
כפי שנאמר ,יצרנים עורכים חלקים נרחבים באנדרואיד .לפיכך במסגרת הטסטים נבדק ה API-על מנת
לוודא שהוא לא שונה לאחר המודיפיקציות מה שמבטיח למפתחים קונסיסטנטיות בפיתוח אל מול
היצרניות השונות.
בנוסף ,גוגל מציעה מגוון רחב מאוד של בדיקות אבטחה ומנגנונים ברמה גבוהה מאוד תוך כדי שימוש
במגוון מערכות שהיא פיתחה כמו  AddressSanitizer, BoundSanitizer, Scudo, KASANוהרשימה עוד
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ארוכה .עד כמה שאני יודע הבדיקות אינן מחיבות אבל ניכרת ההשפעה שלהן על רמת האבטחה של
המכשירים והן מוטמעות בחלקים רבים בפרויקט.

עדכונים
ללא ספק הבעיה המרכזית באנדרואיד כולה .הבעיה מתודלקת מכלל המורכבויות של האקוסיסטם:
תוכנות צד שלישי ,קסטומיזציה של יצרניות ,התערבות של יבואנים בעלות מפולגת על קוד וכו'.
כל אלה מובילים לבעיות טכניות שלא מאפשרות עמידה בקצב העדכונים של המערכת ,חוסר יכולת ביצוע
 ,Backportingוהכי חשוב  -חולשות שנוצרות מאי תאימויות ושינויים .התוצאה היא כמות אדירה של
מכשירים פגיעים בשטח.
חשוב לציין שמדובר על עדכונים לאנדרואיד עצמה ולא על עדכונים לאפליקציות ,שמנוהלים דרך הPlay-
וניתן לדחוף אותם בכל עת .עדכונים של מ"ה דורשים עדכון קושחתי או .OTA
מקרה קלאסי הוא חוקר שמדווח לגוגל על חולשה במערכת ליבה באנדרואיד .גוגל חוקרים את העניין
ומוציאים עדכון אבטחה .פה הדברים נעשים מסובכים :היצרניות צריכות ליצר בילדים חדשים משלהם
שכוללים את העדכון כדי לתת מענה ללקוחות שלהם .לפלאפונים שהתערב בהם היבואן צריך ליצור גרסה
מקוסטמת חדשה שכוללת את העדכון( .יוצאי דופן הם המכשירים של גוגל שמקבלים את העדכון באופן
מידי) .כל זה בכלל מבלי לדבר על האפשרות של צורך בהתערבות של יצרני החומרה ומפתחים חיצוניים.
עדכוני גרסה של אנדרואיד הם תהליך ארוך ומורכב ולוקח הרבה זמן לשחרר אותם.
חשוב להבין שמערכת שלא מסוגלת לקבל עדכונים בזמן סביר נחשבת לא בוגרת מספיק ,לא בטוחה ולא
מאובטחת.
אין פלא שבמהלך חייה רואים פניות מתמשכות לגופים ממשלתיים נגד חברות שלא דואגות לעדכן את
המכשירים שלהם ומשאירות את הלקוחות שלהם חסרי אונים.
אם מדברים על זמנים מדובר בתהליך שלוקח בד"כ מספר ימים עד שבועות לתיקון בעיית האבטחה בגוגל
והוצאת עדכון אבטחה מרגע הדיווח ,עד שהעדכון מגיע ללקוחות יכולים לעבור חודשים ולפעמים הוא אינו
מגיע כלל.
 Backportingהיא תופעה שכמעט ולא רואים בכלל באקוסיסטם מלבד תרחישים קיצוניים של שימוש רחב
מאוד בחולשה שמשפיעה על מגוון רחב של מכשירים.
היו ניסיונות לפתור את הבעיות הללו אך הם כשלו מסיבות כלכליות  -ליצרנים לא משתלם להוציא עדכונים
למכשירים שלא מיצרים הכנסות שוות ערך לעלויות העדכון( .ספוילר  -כל זה נכון עד שהגיע פרויקט
.)treble

Diving into Android
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,117מאי 2020

9

עניין ששווה להכיר הוא חולשות  .half-lifeקחו לדוגמא את מנוע הדפדפן  .WebKitמלבד אנדרואיד
משתמשים במערכת עוד מספר גדול של מוצרי מדף כמו הדפדפן .Chrome
מן הסתם שקבועי זמן העדכון של Chrome-מהירים בהרבה מאלה של אנדרואיד מה שמשאיר את מכשירי
האנדרואיד חשופים לסכנה משמעותית עקב קלות ההשמשה היחסית.

פתיחות  vs.אבטחה
הבעיה המרכזית פה היא בין היצרניות ל ,Power Users-שדורשים גישה בלתי מוגבלת למכשירים שלהם
וכל המשתמע מכך.
היצרנים מצדם ,צריכים להתחשב גם בהם ובכל זאת לשמור על בסיס אבטחתי חזק למכשירים ולכן
נוצרים הרבה פעמים קונפליקטים ביניהם.
העניין משפיע באופן ישיר על חוקרי האבטחה  -כשחוקר מגלה חולשה עומדות בפניו שתי אפשרויות -
דיווח או פרסום .העניין הוא שדיווח עלול לפגוע בקהילת ה Power Users-ולגרום להם לאבד את הגישה
שלהם למכשיר.
בעקבות זאת נוצרים מצבים של חולשות שמשוחררות לציבור הרחב תחת אובפוסקציה כבדה שמקשה
מאוד על זיהוי מקור החולשה תוך כדי מתן גישה לציבור הרחב.
עובדה זו משמשת המון פעמים גופי תקיפה ושחקנים שונים שמשתמשים בחולשה כדי להגיע לשליטה
מלאה על המכשיר.
מי שעומד בין הפטיש לסדן הם היצרניות שמצד אחד צריכות להתמודד עם תמיכה בבעיות של לקוחות
שמקסטמים את המכשיר ומפעילים לחץ על המוקדים ועם ניסיונות להפעלת אחריות שלא בצדק ומצד שני
לדאוג לשביעות רצונם של כלל הלקוחות.
כפי שנאמר ,כדי להתמודד עם הבעיה היצרניות מיישמות הקשחות ונעילות של ה Boot Loaders-מה
ששם מכשול רציני לביצוע שינויים במכשירים .כפשרה ,לאחרונה אנחנו עדים ליותר ויותר יצרנים
שמאפשרים דרכי פעולה לביטול של הנעילות האלה.
עד כאן על המפעל שעומד מאחורי אנדרואיד !Let's get down to business -
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מבוא לאנדרואיד
לפני שניכנס לעומק המערכת צריך להבין את הבסיס שלה .אנדרואיד היא מערכת קוד פתוח שמבוססת
על לינוקס ומיועדת למגוון רחב מאוד של מכשירים ממגוון רחב מאוד של יצרנים.
מכשיר של יצרן אחד שונה לגמרי ממכשיר של יצרן אחר או אפילו משאר המכשירים של אותו היצרן.
למרות זאת ,קיימים כמה מאפיינים בסיסיים שאותם תמצאו כמעט בכל מכשיר:
מחיצות באנדרואיד
מחיצות הינם יחידות אחסון לוגיות בתוך הזיכרון הפרסיסטנטי של המכשיר .למשתמשים בלינוקס x86
( )PCשימו לב שפריסת המחיצות שונה לגמרי .לא תמצאו פה  sda1, sda2, sdb1וכו'.
המחיצות משתנות בין יצרנים ופלטפורמות .למרות זאת ,קיימות כמה מחיצות שנראה בכל מכשיר:


 - Bootכל המידע שנדרש כדי לבצע עליה של המערכת .בלעדיה המכשיר לא יעלה .מכילה את
הקרנל ו( RAMDISK-יתר מ"ה מצאת ב.)System-



 - Systemמכילה את שאר מ"ה ( ,UIאפליקציות מערכת שמגיעות מותקנות מראש ועוד).



 - Recoveryמחיצה שמשמשת ברירת מחדל ל .boot-מכילה  imageמינימאלי של לינוקס עם UI
פשוט שניתן לתפעול דרך כפתורי המכשיר .כאשר מבצעים עליה דרכה ניתן לבצע פעולות מתקדמות
לתיקון ותחזוקה של המכשיר TWRP( .נכתב למחיצה הזו)



 - Dataמכיל את מידע המשתמש כמו אנשי קשר ,הודעות ,הגדרות ואפליקציות .כשמבצעיםFactory -
 Resetהמחיצה הזו בעצם חוזרת למצב שהייתה בו בעליה הראשונה.



 - Cacheמ"ה שומרת בה נתונים שניגשים אליהם באופן מחזורי.



 - Miscמכילה הגדרות מערכת כאלו או אחרות בתצורה של  .on/offהגדרות כאלה יכולות להיות ,CID
קונפיגורציות  USBוהגדרות חומרה שונות.



 - sdcardהאחסון הפנימי של המכשיר ,שם נשמרת המדיה ,מסמכים ,הורדות ,תמונות ועוד.
הכרטיס החיצוני נשמר באופן שונה בין יצרניות .למשל ,ב Samsung galaxy s-הוא נמצא ב-
 /sdcard/sdובהרבה חברות אחרות הוא נקרא ./sdcard2
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תהליך העלייה של אנדרואיד

[מקור]https://www.quora.com/How-does-Android-boot-process-work :

שלב  - 0הפעלת המכשיר ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה .ה Boot ROM-מריץ קוד ממקום מוגדר מראש
שטוען את ה Bootloader-ל.RAM-
שלב  - 2ה Bootloader-מבצע אתחולים בחומרת המכשיר כמו clocks, internal RAM, boot media
וכדומה שנדרשים על מנת להריץ את הקרנל או להכנס למצב  .Recoveryלבסוף מתבצעת העברה של
פרמטרים רלוונטיים לקרנל וטעינה שלו ממחיצת ה .boot-התהליך בנוי מכמה שלבים (בד"כ  )7אבל
אנחנו מתייחסים אליו כאל יחידה אחת.
שלב  - 3הקרנל של אנדרואיד עולה באופן דומה יחסית לקרנל של לינוקס .הוא אחראי על השלמת כלל
המשימות שיגרמו לאנדרואיד לרוץ באופן תקין  -אתחול של זיכרון ,רכיבי  ,I/Oהגנות על הזיכרון,
 ,CPU scheduler ,Interrupt Handlersדרייברים ועוד .לבסוף הקרנל מבצע  mountעל הroot file -
 systemומריץ את התהליך הראשון .init -
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שלב  ,Init - 4האב של כלל התהליכים במערכת ,הוא התהליך הראשון שרץ  .user-spaceיש לו שני
תפקידים:
 mount .1לתיקיות כמו  dev ,sysו.proc-
 .2הרצה של הסקריפט  ,init.rcקובץ הקונפיגורציה שלו ,שמציין את הפעולות שצריך לבצע על מנת
לאתחל את הרכיבים של המערכת שרצים ב.user space-
אנחנו נחזור אליו בהמשך .בשלב הזה ניתן סוף-סוף לראות את הלוגו המפורסם של אנדרואיד על המסך
שלכם .אחד ה-Service-ים שהוא מריץ נקרא.app_process -X Zygote-
שלב  app_process -X Zygote - 5עד אנדרואיד  5היה מריץ ישירות את  .Dalvikבגרסאות הנוכחיות הוא
מריץ את ) ART .Android runtime (ARTמריץ את  Dalvikוטוען את  Zygoteשבתורו מבצע:
 .1טעינה של מחלקת האתחול שלו.
 .2קריאה ל registerZygoteSocket-שרושם סוקט לטובת פקודות קישור למערכת.
 .3קריאה ל preloadClasses-מפרסרת קובץ פשוט המכיל רשימה של כל המחלקות שיש לטעון.
 .4קריאה ל preloadResources-כל מה שכלול בקובץ  anroid.Rיטען ע"י הפונקציה.
 .5פותח סוקט שמאזין לבקשות .על המסך תראו את אנימציית ה boot-המוגדרת( .אם איבדתם את זה,
אל תדאגו נעסוק בהם בהרחבה בהמשך המאמר)
שלב  Zygote - 6מריץ את ה system_server-לאחר יצירת תהליך נפרד בשבילו ( .)forkה-
 system_serverאחראי על הפעלת שירותים כמו ,battery service ,Acticity manager ,power manager
 Location managerועוד.

 Sandboxוהרשאות
על מנת לזהות ולבודד אפליקציות אנדרואיד עושה שימוש במנגנון המוכר של משתמשים לינוקסיים .לכל
אפליקציה קיים תהליך שרץ ב UID-משלו שבמסגרתו היא רצה .ה Sandbox-נאכף ע"י הקרנל שמממש
את הבידוד ע"י שימוש במנגנונים לינוקסיים סטנדרטיים שאוכפים הרשאות  UIDו GID-שמוקצים לכל
אפליקציה.
אם אפליקציה א' תנסה לגשת למידע של אפליקציה ב' ללא הרשאות מתאימות היא תכשל .חשוב לציין
שהמודל לא חל רק על אפליקציות או על קוד מנוהל אלא גם על קוד  nativeבמערכת .כלל התוכנה מעל
הקרנל  -ספריות ,app framework ,סביבת הריצה של האפליקציות ועוד נמצאים תחת -Sandboxים
משלהם לפי עקרון ה.least privileged-
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בנוסף ,באנדרואיד קיימת קורלציה בין שלוש מערכות הרשאות שלכל אחת מהן יכולה להיות השפעה על
השנייה  -הרשאות  ,APIהרשאות מערכת קבצים והרשאות .IPC
למשל ,הרשאת  WRITE_EXTERNAL_STORAGEברמת האפליקציה תוסיף את ה UID-של האפליקציה
לקבוצת ה sdcard_rw-ובכך תשפיע דה-פקטו על הרשאות מערכת הקבצים .המורכבות הזו הובילה
למספר אי-דיוקים שפגעו בשלמות ההרשאות ואף הובילו לחולשות קונפיגורציה חמורות בעבר.
עם הגרסאות ה Sandbox-מתהדק:


 Manatory Access Control (MAC) - 5.0בין אפליקציות.



 - 6.0בידוד לפי משתמש פיזי ,שינוי הגישה לתיקיית הבית של אפליקציות מ 757-ל.700-



 - 8.0אפליקציות רצות עם  syscallפילטר (.)seccomp-bpf



 - 9כלל האפליקציות מחויבות לרוץ תחת סנדבוקס נפרד ,מה שגורר  MACלכל אפליקציה.



 - 70הגבלת הנראות של מערכת הקבצים ע"י אפליקציות ללא גישה ישירה ל./sdcard/DCIM-
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הארכיטקטורה
על מנת להמחיש את הארכיטקטורה של אנדרואיד נשתמש בדיאגרמה הרשמית ונעבור על שלביו .כל
שלב יסתמך על השלב שלפניו וישמש מאין המשך שלו .במהלך הרבה מהשלבים יוצגו נושאים עמוקים
יותר שמסתמכים על ידע שהוצג לפניהם ולכן מומלץ לקרוא לפי הסדר.

[מקור]https://developer.android.com/guide/platform :
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אפליקציות
מצאתי לנכון לא להרחיב בנושא מאחר והוא עלה פה בכמה מאמרים מצוינים בעבר כמו " The Fun Part
 "of Androidמאת ניר גלאון בגיליון  85ו"-משטחי תקיפה באפליקציות  "Androidבגיליונות  73ו .74-עברו
עליהם לפני שאתם ממשיכים.

Java API Framework / Application Framework
הדבק שבין סביבת הריצה לאפליקציות .מספק את כלל סט הפונקציונאליות של אנדרואיד שמיוצא דרך
 APIשנכתב בג'אווה.
ה API-מכיל את אבני הבניין לפיתוח אפליקציות ע"י אבסטרקציה בשימוש במערכות ליבה ,UI ,ניהול
משאבים ,התראות ,קבצים משותפים ,תקשורת בין אפליקציות ועוד .החבילות הנפוצות שייכות ל-
 .android.* Namespaceלמשל  android.telephony ,android.contentועוד .כמו כן אנדרואיד מספקת גם
מחלקות סטנדרטיות של ג'אווה תחת  Namespaceבשם java.* :ו javax.*-וחבילות צד שלישי כמו פרסר
ה .SAX XML-אם נצמיד זכוכית מגדלת נקבל דיאגרמה כזו:

[מקור]https://source.android.com :

אנדרואיד כוללת שתי קבוצות שירותים System Server :עליו דיברנו ו .Media Server-בסוף תהליך
העלייה של המכשיר Zygote ,מריצה את ה system_server-שטוען את המנהלים השונים של המערכת.
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חשוב שנכיר את המנהלים המרכזיים:


 - Window Managerמנהל את ה UI-ב activities-והחלונות השונים.



 - Package Managerמנהל מידע ומשימות על חבילות שבתור להתקנה במערכת.



 - Activity Managerמנהל  ,Intentsהפעלה של אפליקציה או  Activityועוד.



 - Telephony Managerניהול מידע ומשימות הקשורות לטלפוניה ורדיו.



 - Resource Managerמספק גישה למשאבי מידע כמו גרפיקה ,UI ,מחרוזות ועוד.



 - Location Managerמספק ממשק להגדרה וקבלה של מידע על מיקום המכשיר.



 - Notification Managerמנהל תשתיות התראה כמו סאונד ,וויברציה LED ,ושורת סטטוס.

הקבוצה השנייה היא ה - Media Server-שירות שמופעל ע"י  .initההבדל המהותי בינה לבין הSystem -
 Serverהוא שהיא מבוססת קוד  nativeבעוד שה System Server-ממומש בג'אווה.
מבחינה אבטחתית מדובר במשטח תקיפה בעל פוטנציאל גבוה  -קוד  nativeשמעבד קלט מורכב ולא
מהימן בצורות שונות ובפורמטים משתנים ומתחדשים .המרכיבים המרכזיים במערכת הם:


 - Audio Flingerאימפלמנטציית שרת הסאונד של אנדרואיד.



 - MediaPlayer Serviceשירות המדיה ,תומך במגוון פורמטים של קבצים.



 - Camera Serviceאשאיר לכם מקום לדמיון.

התרשים מתאר את תהליך השימוש במערכת ע"י מקרה פרטי של שימוש ב:MediaServer-

[מקור]https://source.android.com :
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קריאת  APIשל אפליקציה מתוך *:android.media.


 - Binderנעסוק בו בהמשך המאמר.



 - Native Frameworkאנדרואיד משתמשת במנוע מולטימדיה בשם.Stagefright-



 Stagefrightבאה עם קודקים (מפענחי זרמי נתונים) למגוון רחב של פורמטי מדיה .היא כוללת
התממשקות מלאה עם .OpenMAX



 - OpenMAXמערכת לזיהוי ושימוש בקודקים לחומרה .שומרת על הסטנדרט באנדרואיד .הספרייה
 libstagefrighthw.soהיא נקודת ההתממשקות לקודקים של .Stagefright

החל מאנדרואיד  7המערכת עברה הקשחה  -התהליך המונוליטי mediaserver-פוצל למספר תהליכים
שלכל אחד מהם הרשאות נפרדות  -כל תהליך ניגש רק למשאבים בהם הוא משתמש:

[מקור]https://source.android.com :
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השינויים שיפרו את האבטחה באופן משמעותי מאחר שרמת החומרה של חולשה שמקושרת למדיה ירדה
באופן משמעותי.
באנדרואיד  70הוקמה ארכיטקטורה לעדכון של רכיבים רבים ממערך ה Media Server-דרך הPlay Store-
או  OTAללא צורך בבניה מלאה של.System Image-
Android Runtime and Dalvik
בתהליך קימפול סטנדרטי של ג'אווה נוצרים מספר קבצי  classאותם ניתן להריץ תחת .JVM
כאמור ,מרבית המכשירים עליהם רצה אנדרואיד מוגבלים בזיכרון ,בכוח עיבוד ובחיי סוללה ,שלא
מתאימים לאופן הפעולה של  JVMולכן אנדרואיד הייתה צריכה לייצר פתרון משלה .קבצי הclass-
המוכרים מג'אווה מתורגמים ל Dalvik Bytecode-ומאוחדים לתוך קובץ אחד .)Executable Dalvik( DEX -
 Dalvikו ART-הן סביבות הריצה של האפליקציות במערכת .ברמה הבסיסית התפקיד שלהן הוא תרגום
של בייטקוד מקבצי ה DEX-לקוד ל native-והרצתו .כל אפליקציה רצה מעל מכונה וירטואלית של  ARTאו
של .Dalvik
המכונות הווירטואליות של אנדרואיד מבוססות אוגרים ,בניגוד ל JVM-שמבוססת מחסנית .המערכת
מעוצבת להריץ מספר גדול של מכונות וירטואליות בו זמנית ביעילות גבוהה ובכוח עיבוד נמוך.
אנדרואיד  .27הביא איתו את ה JIT( just-in-time compiling-בקצרה) לתוך  .Dalvikהמערכת מבצעת
אופטימיזציה להרצה של אפליקציות ע"י בניית פרופילים בכל ריצה וקימפול דינאמי של סגמנטים
מהבייטקוד שמורצים בתדירות גבוהה לקוד  .nativeסגמנטי בייטקוד כאלה נקראים  .tracesהם מספקים
שיפור ביצועים משמעותי .את שאר הבייטקוד  Dalvikמפרשת באופן סטנדרטי.
עם הגרסאות ,התחילו להגיע מכשירים עם חומרה ברמה יותר ויותר גבוה .בהתאם גם מורכבות
האפליקציות עלתה רמה ודרשה יותר משאבים Dalvik .התקשתה לעמוד בקצב ועם יציאת אנדרואיד ,5
פינתה את מקומה ל.Android Runtime (ART) -
 ARTמציגה את השימוש ב AOT( ahead-of-time compiling-בקצרה) שפשוט מקמפלת את כל
האפליקציה בהתקנתה .היא מורכבת מהקומפיילר  dex2oatוספריית הריצה  ART .libart.soשומרת על
תמיכה לאחור ומסוגלת להריץ אפליקציות שנכתבו ל.Dalvik-
בנוסף ART ,מביאה איתה מקצה שיפורים כמו הקצאת זיכרון משופרת ,מערכת Garbage Collection
מחודשת ותמיכה רחבה יותר ביכולות דיבאג .החסרונות המרכזיים שלה הם זמן התקנה ארוך יותר של
אפליקציות (עקב תהליך הקימפול שמתווסף) ואחסון גבוהה יותר.
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כמו שפי שניתן לראות בשרטוט הבא:

[מקור]https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Runtime :

שתי הארכיטקטורות מבוססות קבצי  dexשמסופקים כחלק מקובץ ה .apk-ההבדל המהותי בקימפול הוא
ש ART-משתמשת בקבצי  oatשהם בעצם קבצי  ELFעם כמה שינויים .תוכלו בד"כ למצוא אותם ב-
./data/dalvik-cache/
עם ההתפתחות של אנדרואיד  ARTעברה כמה שינויים .המשמעותי מבניהם הוצג בגרסה  - 7סביבה
היברידית של  AOTו.JIT-
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אפשרויות הקומפילציה ניתנות להגדרה ולכן קיימים הבדלים בין מכשירים אז נשתמש בתהליך של
מכשירי הדגל pixel -של גוגל:
 .1האפליקציה מותקנת ללא  AOTובהרצות הראשונות שלה היא תעבור אינטרפרטציה .מתודות שרצות
בתדירות גבוהה יקומפלו .JIT
 .2בזמן שהמכשיר  idleומחובר למטען ,אחד ה-daemon-ים מבצע קימפול  AOTשל חלקים שנמצאים
בשימוש גבוהה עפ"י פרופיל שנוצר בהרצות הראשונות.
 .3בריצה הבאה של האפליקציה יורץ הקוד מהפרופיל שקומפל ולרוב לא יהיה צורך ב JIT-בזמן הריצה.
מתודות שיקומפלו בזמן הריצה יוספו לפרופיל ע"י ה daemon-באופן דומה.

Zygote
 Zygoteהיא תהליך באנדרואיד המאפשר שיתוף של קוד בין סביבות וירטואליות .היא משיגה שימוש
מינימאלי בזיכרון תוך כדי שמירה על זמן עליה מהיר ע"י טעינה מראש של מחלקות ומשאבים
שאפליקציות ישתמשו בהן בסבירות גבוהה בזמן ריצה.

[מקור]/https://blog.codecentric.de/en/2018/04/android-zygote-boot-process :
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אפשר לחשוב עליה כמעין תבנית לכל אפליקציה ושירות שמתחיל במכשיר או כמכונה ל"חימום" מכונות
וירטואליות לאפליקציות השונות.
בזמן העלייה של המכשיר ,התהליך  /system/bin/app_processקורא ל AnroidRuntime.Start-אליה הוא
מעביר את הפרמטרים  com.android.internal.os.ZygoteInitו .start-system-server-לאחר מכן
 AndroidRuntime.Startמרימה את ה VM-הראשון במערכת ואז קוראת ל ZygoteInit.main-אליו מועבר
הפרמטר .start-system-server
 ZygoteInit.mainרושמת את ה - Zygote Socket-הסוקט שמאזין לבקשות .כשבקשות ליצירת אפליקציה
מגיעות הוא יוצר להן תהליך נפרד עם  VMמשלו ע"י ביצוע  .forkלאחר מכן היא טוענת מראש המון
מחלקות (כפי שרשום ב frameworks/base/preloaded-classesיותר מ 8500-מחלקות שונות) ומשאבים
שנחלקים באופן רחב במערכת כמו  xmls ,drawablesועוד.
לבסוף

הפונקציה

קוראת

לstartSystemServer-

שמבצעת

fork

לתהליך

חדש

בשביל

ה-

 .com.android.server.SystemServerחשוב להדגיש כי הfork-הזה הוא מיוחד ולא נעשה באותה צורה
של  forkאחרים אותם  Zygoteמבצעת לאחר בקשה שמתקבלת מהסוקט.
כשהתהליך מסתיים וה SystemServer-רץ ,נקראת הפונקציה  - runSelectLoopModeלולאה אינסופית
שיוצרת  ZygoteConnectionעם ה Zygote Socket-ומחכה לפקודה .כשפקודה מתקבלת נקראת הפונקציה
 ZygoteConnection.runOnceשקוראת ל.Zygote.forkAndSpecialize-
 Zygote.forkAndSpecializeקוראת לפונקצית ה-native-ית שמבצעת בפועל את הפורק.
התוצאה  -תהליך בן שיורש " VMמחומם" שמוכן לרוץ.

User-Mode Native Code
את הקוד ה native-במערכת ניתן לחלק לשתי קבוצות  -ספריות ותהליכי ליבה .אפליקציות ושירותים,
שרצות מעל  ,ARTמבצעות קריאות לקוד  nativeע"י שימוש ב.JNI-
תפקידן של הספריות באנדרואיד הוא להרכיב את סביבת הריצה .את הספריות ניתן לסווג לשלושה סוגים
 ספריות ג'אווה ,ספריות סביבת הריצה וספריות ליבה.סביבת הריצה של אנדרואיד מבוססת ג'אווה .כתוצאה מכך אנדרואיד חייבת לספק תמיכה בכל פונקצית
ג'אווה שהיא מייצאת .כדי לעשות זאת היא מייבאת את הספריות העדכניות של ג'אווה.
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אלה נמצאות בשימוש תדיר ע"י אפליקציות במערכת תחת  namespaceבשם  javaאו  .javaxאנדרואיד לא
עושה שימוש בכל הספריות אבל עם הזמן מגיעות יותר חבילות ג'אווה ואיתן ספריות נוספות .החבילות
המרכזיות בהן נעשה שימוש הן  java.net ,java.langו java.io-שמהוות את הבסיס של השפה.
ספריות סביבת הריצה מהוות חלק אינטגרלי מהמערכת ותומכות בכלל הפעולות המתבצעות בזמן הריצה.
תחת  namespaceבשם android/x :תוכלו למצוא את מרבית פונקציות הליבה של האפליקציות השונות.
פונקציות אלה נתמכות בזמן הריצה ע"י כמה ספריות מרכזיות שהמרכזית מבניהם היא .libart
מתחת למנוע ,אנדרואיד מבוססת על ספריות יוניקסיות נפוצות שכולנו מכירים ומשתמשים בהן .חשוב
להדגיש שאפליקציות כמעט אף פעם לא פונות באופן ישיר לספריות האלה אלא בתיווך של סביבת
הריצה.
ספריות הליבה בנויות מספריות יצרן וספריות מערכת.
ספריות היצרן ,שנכתבות ע"י היצרניות באופן ספציפי למכשיר ,הוא בעיקר לספק תמיכה בחומרה כמו
גרפיקה ,GPS ,סלולר ועוד .תוכלו למצוא אותן ב /vendor/lib-או ./system/vendor/lib-ספריות אלה בד"כ
פחות מפוקחות ולכן חשופות יותר לפגיעויות שונות.
ספריות המערכת נמצאות ב /system/lib-וכוללות ספריות כמו למשל:


 - Webkitמנוע רינדור דפי הווב שמגיע דיפולטית עם אנדרואיד.



 OpenMAXו - OpenGL-ספריות גרפיות.



 - libexifפרסר תמונות .JPEG EXIF



 - libbluetoothהספרייה  BlueZמלינוקס.

למרות זאת ,לא כל ספריות המערכת סטנדרטיות .דוגמה קלאסית לאחת היא  ,Bionic .Bionicספרית זמן
ריצה של בארכיטקטורת  ,BSD C runtime libשמפותחת ע"י גוגל .מטרתה למזעור השימוש בזיכרון,
לשפר היעילות ולחמוק מהשימוש ברישיון .GPL-היא מכילה שינויים משל עצמה כמו  Dynamic Linkerו-
 APIשונה לניהול -Threadים.
לאחר שהכרתם את מבנה האפליקציות ,אתם בוודאי יודעים שגם לאפליקציות עצמן יש אפשרות
להשתמש בספריות מוכרות או ליצור ספריות משל עצמן .למשל whatsapp ,משתמש במימוש משלה ל-
 .RTCPהעובדה הזו חושפת אפליקציות למשטח תקיפה רחב מאחר וכל אפליקציה מנהלת באופן עצמאי
את הספריות בהן היא משתמש ,אם זה מבחינה אבטחתית או עם זה מבחינת עדכונים.
תהליכי הליבה נועדו לספק תמיכה לרכיבים ה-native-ים של המערכת .התהליכים הם בעצם -daemonים
לינוקסיים סטנדרטים ואת רובם אתם כבר מכירים .נעבור על כמה תהליכים מרכזיים.
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 ,initעליו דיברנו במסגרת עליית המערכת ,הוא התהליך ה-User-mode-י הראשון שעולה .הוא מורץ ע"י
הקרנל ומבצע את האתחול הראשוני של המערכת ע"י הרצה של מספר פקודות .ה init-של אנדרואיד
שונה מזה של לינוקס.
הוא מפרסר שני קבצים  init.rc -ו <machine_code_name>.rc-ומריץ את הפקודות בהתאםinit.rc .
מיועד לספק קונפיגורציית אתחול גנרית בעוד ש <machine_code_name>.rc-מספק קונפיגורציה
ספציפית למכשיר.
מעבר להרצה של הסרוויסים וקביעת המשתמשים שלהם ,התהליך גם מאתחל את הגדרות המערכת
הכלליות שחשופות ל:Property Service-

[מקור]http://www.programmersought.com/article/9112105465 :

 Property Serviceמוטמע בתוך התהליך של  ,initתפקידו לספק קונפיגורציית  key-valueפרסיסטנטית
שממופת לזיכרון המכשיר וזמינה לכלל התהליכים .ניתן לצפות בקונפיגורציית המכשיר ע"י הפקודה
 getpropאו קריאה לפונקציה  .property_getתוכלו למצוא שם מערכות קריטיות כמו קונפיגורציית הרשת,
אפשרויות סלולר ואפילו הגדרות אבטחה.
 RILאו  Radio Interface Layerהיא השכבה ששמה את הפון בסמארטפון.
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[מקור]https://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1_PortingGuide :

תפקידה לקשר בין חומרת הסלולר (הרדיו והמודם) לתוכנה שלו .כל השירותים הקשורים בטלפוניה כולל
הרשת סלולרית ,שמיוצאים ע"י  namespaceבשם  android.telephonyמסתמכים עליה.
 RILבנוי משני רכיבים RIL Daemon -ו Vendor RIL-כאשר ה RIL Daemon-מתווך בין תהליכי המערכת ל-
 Vendor RILשמתקשר עם חומרת המכשיר הספציפי.
 Debuggerdמאגד את ממשק דיווח הקריסות המרכזי במערכת .בעלייתו הוא פותח  socketמול שירות
הלוגים של מ"ה .כשתהליך קורס ,הקרנל מריץ הנדלר בשם  debugger_signal_handlerשבתורו מדווח
לסוקט הנ"ל .לבסוף  Debuggerdיוצר  Crash Reportמתאים.
 ADBdאו  Android Debugging Bridgeמנהל את תשתית הדיבוג המרכזית במערכת.
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[מקור ]http://blogs.kgsoft.co.uk/2013_03_15_prg.htm

השרת שרץ על המכשיר ומאזין בפורט  ,5007מתקשר עם ה Host-ומספק מספר רחב של אפשרויות
שהמרכזיות שבהן הן  ,shellדיבוג אפליקציות (דרך  ,)Java Debug Wire Protocolביצוע forwarding
לסוקטים ופורטים ,העברת קבצים והתקנת חבילות אפליקציה.
ה Volume Daemon-אחראי על ה mount-למגוון מערכות קבצים:

[מקור]http://strayinsights.blogspot.com/2018/05/android-external-storage-support-volume.html :

דוגמה קלאסית היא הכנסה של כרטיס  .SDכשזה קורה ,ה daemon-מוודא שגיאות במערכת הקבצים שלו
ומבצע  mountבנתיב הנכון (למשל  .)/mnt/sdcardכמו כן ,הוא אחראי על ה mount-לקבצי  ASECב-
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 /mnt/asecוגם בלובים שאפליקציות מגדירות לעצמן .כמובן שקיים עוד מגוון רחב של -Daemonים
משמעותיים וחשובים .מצרף רשימה קצרה כדי שתדעו מה לחפש ,keystore ,installd ,netd -
.serviceman-ager
קיים פה המון פוטנציאל  -רוב השירותים והספריות בד"כ רצים בהרשאות גבוהות ומפותחים בשפות
-nativeיות ולכן הם חשופים לחולשות מבוססות זיכרון .העובדה הזו הופכת את השכבה למשטח התקיפה
הרחב ביותר באנדרואיד ובעל פוטנציאל נזק גבוה.
Hardware Abstraction Layer
תפקיד ה HAL-הוא להפריד את הלוגיקה של אנדרואיד מהלוגיקה של החומרה ע"י יצירה של שכבת
אבסטרקציה ביניהן .הוא כופה על יצרניות החומרה לעבוד תחת סטנדרט אחיד ובכך מאפשר לאנדרואיד
להיות אגנוסטית לגבי המימושים של דרייברים .נשמע מפוצץ נכון?
בשורה התחתונה שימוש ב HAL-מאפשר יישום פונקציונליות חדשה או שינוי פונקציונליות נוכחית מבלי
להשפיע או לשנות על השכבות שמעליו .או במילים פשוטות ,הוא מאפשר למפתחי אפליקציות לפתח
אפליקציות ,ולא מנגנוני תקשורת עם דרייברים של בלוטות'.
באנדרואיד ה HAL-דווקא נמצא ב .user-mode-למה? הסיבה הראשונה היא שלא צריך להתעסק עם
סביבת הריצה של הקרנל ,שזה יתרון משמעותי .מאחר ומדובר בקרנל של לינוקס ,שכאמור כפוף ל,GPL-
כל דרייבר שנכתב אליו מחויב להיות  ,Open-Sourceמה שמוביל לסיבה השנייה -לאפשר ליצרניות
להשתמש בטכנולוגיות קנייניות שלהם שהם לא מעוניינים לפרסם.

[מקור]https://source.android.com :

ה HAL-בנוי ממספר של ספריות שכל אחת מהן מכוונות לחומרה ספציפית במכשיר .כל יצרן מחויב לפתח
ספריה שמכילה את אימפלמנטציית ה HAL-שלו (ומן הסתם גם דרייבר לחומרה שלו) אותה תוכלו למצוא
ב.hardware/libhardware-
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אימפלמנטציית ה HAL-מחויבת לתמוך במספר פונקציות API-שמוגדרות מראש וכך בעצם מתבצעת
הסטנדרטיזציה .גוגל לא מגדירה סטנדרט לתקשורת ביניהם והמפתח יכול לעשות כרצונו.
כאשר נקראת פונקציה שדורשת ,למשל ,שימוש במצלמה ,הלינקר טוען את הספרייה הרלוונטית לתהליך
הקורא שמתקשרת עם הדרייבר ב API-ספציפי אותו מגדיר היצרן .הבנתם את הפסקה האחרונה כמו
שצריך? יופי ,אז עכשיו תשכחו ממנה .הסיבה שבכלל בחרתי להרחיב ולהעניק חלק שלם במאמר לHAL-
היא מה שקרה באנדרואיד .8
בתחילת המאמר הצגנו אחת מהבעיות הקשות של אנדרואיד  -בעיית העדכונים .רק מספר מצומצם של
מכשירים מקבלים גרסאות חדשות .למעשה ,כדי לעמוד בקצב היית צריך לקנות מכשיר בערך כל חצי
שנה! כדי לפתור את הבעיה גוגל פתחו בפרויקט שנקרא  Trebelשתפקידו כלומר ,לייצר אבסטרקציה בין
יצרניות החומרה לאנדרואיד .הפרויקט נחשב לשינוי הארכיטקטורה המשמעותי ביותר שאנדרואיד ראתה.

[מקור]https://source.android.com :

גוגל הבינה שמפתחי אפליקציות צריכים  APIאחיד אבל היא לא הבינה שגם יצרניות החומרה צריכות API
אחיד  -כל גרסה חדשה של אנדרואיד כפתה ממשק חדש בו ה HAL-נדרש לתמוך וליצרניות פשוט לא
הייתה את היכולת הכלכלית לפתח אותו.
במהלך הפרויקט ,הוחלפה הדרך הסטנדרטית למימוש ה .HAL-כדי לתמוך בארכיטקטורה החדשה
פותחה .HIDL-HAL Interface Definition language
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תפקידה לאפשר עדכון מ"ה ללא תלות בבניה מחדש של ה.HAL-

[מקור]https://source.android.com :

היא מיועדת לאפיין את הממשקים שמוחצנים ע"י ה HAL-ע"י חתימות של פונקציות ומבני נתונים בהם הן
משתמשות ב .Java/C++-ולייצא את ה API-הזה ע"י שימוש ב.IPC-

[מקור]https://source.android.com :

בארכיטקטורה החדשה קיימות שתי תצורות עבודה .הראשונה נקראת  ,Passthroughשמבוססת ממשק
 HIDLאבל מתקשרת מאותו תהליך כמו בדרך הסטנדרטית .מכשירים שמשודרגים לגרסה 8יבוססו על
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התצורה הזו מאחר והיא מאפשרת עטיפה של התצורה הישנה ב( HIDL-מלבד מספר  HALsיוצאי דופן
שיחויבו לעבור לשיטה הבאה).
השנייה נקראת  - Binderizedגולת הכותרת של הפרויקט ,מבוססת  HIDLכמובן .היא מיישמת תקשורת
בין ה Framework-ל HAL-דרך קריאות  IPCמבוססות  binderובכך מאפשרת ל HAL-לרוץ כתהליך עצמאי
ונפרד ולקבל פניות ממספר רב של גורמים בו-זמנית.
כל המכשירים שיוצאים עם אנדרואיד  8ומעלה נדרשים לתמוך ב HAL-מהסוג הזה בלבד (מלבד שני HALs
יוצאי דופן) .כמו כן ,גם היא מאפשרת עטיפה של התצורה הישנה אבל ה IPC-יקרה באותו התהליך.
הפרויקט מהווה  Game-Changerמבחינה אבטחתית בפרט ומבחינת בגרות המערכת בכלל.
עם הזמן נראה פחות ופחות חולשות  day7ששורדות למשך זמן רב ,בעיות ובאגים בארכיטקטורה יענו
בהקדם והמערכת תאיץ את קצב ההתפתחות שלה.
מצד שני ,שהפלטפורמה מפוצלת בין גוגל ליצרניות החומרה ,קיים סיכוי טוב שיצוצו יותר פערי אבטחה
אצל היצרניות ,שמחויבות להתאים את עצמן לארכיטקטורה החדשה.
יתרה מכך ,בעקבות העובדה שיצרניות החומרה לא מוכרחות יותר לעדכן את התוכנה שלהם כדי לעמוד
בקצב ההתפתחות של אנדרואיד ,ככל הנראה ,החולשות ישרדו לאורך זמן.

Kernel
אנדרואיד מבוססת על הקרנל של לינוקס .שימוש בקרנל של לינוקס מאפשר שימוש בקונספטים
שמממשים את אבני הבניין של הפלטפורמה כמו ניהול תהליכים ,מערכת קבצים ,ניהול זיכרון ,מערכת
הרשאות ,תזמון ,מנגנוני  IPCועוד ,תוך כדי שימוש בסביבה מוכרת ומתועדת לפיתוח של יצרניות
המכשירים.
אנדרואיד נשענת על הקרנל של לינוקס כקו ההגנה האחרון שלה .מטרת העל של המאמץ האבטחתי -
לפצח את אנדרואיד = לפצח את הקרנל של לינוקס.
כדי לשמור על רמת אבטחה גבוהה אנדרואיד משתמשת ב .SElinux-בקצרה SElinux ,הוא הפרויקט
המוביל לאבטחת מערכות מבוססות לינוקס שפותח במקור ע"י ה.NSA-
מטרתו לספק מנגנון בקרת שליטה ואכיפה על פוליסות האבטחה במערכת ,שימוש בעיקרון הleast -
 privilegeוסינון את משטח התקיפה למינימום ההכרחי.
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מאחר ולאנדרואיד היו דרישות ותוספות שלא התאימו לקו הראשי של הפיתוח ,גוגל יצרה פורק משל
עצמה לפרויקט שכולל את התוספות והשינויים .נעבור על התוספות המשמעותיות של אנדרואיד לקרנל
של לינוקס.
 Binderהוא מנגנון  IPCמבוסס על  OpenBinderבשימוש רחב מאוד במערכת ונחשב לתוספת
המשמעותית ביותר לקרנל של לינוקס.
ה Binder-עובד במודל שרת-לקוח ותפקידו לאפשר לתהליך אחד לקרוא לפונקציות בתהליך אחר באופן
סינכרוני ,כאילו מדובר בפונקציות מקומיות ממרחב הזיכרון שלו .המימוש של המערכת מבוצע ע"י שימוש
בדרייבר שמגשר בין התהליכים.

[מקור]https://sujaiantony.wordpress.com/2011/12/28/an-android-101-an-overview-on-binder-framework :

הלקוח מחזיק אובייקט פרוקסי שמטפל בתקשורת מול הדרייבר .הלקוח רואה באובייקט כשרות המרוחק
שאליו הוא פונה .ניקח לדוגמא בקשה לשליחת  .SMSהפרוקסי מתרגם את הקריאה ומיצר שלושה
פרמטרים ( binder token -אותו נקבל מה ,)manager service-חתימת פונקציית היעד והארגומנטים
שמועברים אליה.
עם הארגומנטים האלה יפנה הפרוקסי לדרייבר .הדרייבר מחזיק  structמסוג  binder_threadלכל תהליך
שנרשם אליו ,במקרה הנ"ל התהליך של שירות הטלפוניה.
ה struct-מכיל מידע על ה thread-של התהליך שממתין לקריאות מהדרייבר ,בעזרת המידע הזה,
כשמתקבלת בקשה ,הדרייבר מעיר את ה thread-הנ"ל ומעביר לו אותה .לאחר שסיים לטפל בה הוא
מחזיר את הפלט בחזרה בשרשרת עד לתהליך הקורא.
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כל זה באופן שקוף לגמרי מהמפתח .ככה זה נראה:

[מקור]https://programmer.group/a-simple-example-of-binder.html :

ממליץ לכם לקרוא את המאמר של תמיר טוך בגיליון  770שמסביר את אחת החולשות הקריטיות בתולדות
אנדרואיד שמבוססת על ה .)CVE-2019-2215( Binder-הרכיב השני הוא  ashmemאו Anonymous
 .Shared Memoryתפקיד ה subsystem-הוא מימוש פשוט של הקצאת זיכרון משותף מבוססת קבצים
שתומכת באופן מיטבי בסביבות בעלות זיכרון נמוך.

[מקור]https://programmer.help/blogs/android-development-6-ashmem-anonymous-shared-memory-driver.html :

הצורך במערכת נבע משתי סיבות מרכזיות :ב System V-המערכת לא משחררת את הזיכרון מיד עם
איפוס ה .ref counter-וב anonymous mmap-ניתן לחלוק זיכרון רק בין תהליכים שיש ביניהם קשרי
.parent-child
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המאפיינים האלה לא עומדים בקנה אחד עם סביבת הריצה של אנדרואיד ,בה תהליכים מוקרבים על מנת
לפנות מקום לתהליכים אחרים( .שימוש בהם ימלא את טבלת ה SysV IPC keys-בקרנל  -דבר שהפתרון
היחיד בשבילו הוא )reboot
השימוש ב ashmem-מתבצע ע"י קריאה לפונקציה  asmem_create_regionעם השם הנבחר וגודל
הבאפר .הפונקציה מחזירה  descriptorלקבוץ עליו מבצעים  .mmapסטנדרטי.
עוד תוספת להקצאת זיכרון היא  pmem .pmemנועדה לנהל שיתוף של אזורים גדולים ורציפים בזיכרון
הפיזי של המכשיר שנחלקים בין הקרנל ל .user-space-היא נכתבה במקור על מנת להתמודד עם הגבלות
חומרה כמו של  MSM7201Aשל .Qualcomm
מכיוון ש pmem-נדרשת לנהל מיפוי של כתובות פיזיות לווירטואליות ,התהליך שיצר אותה מחויב להחזיק
את ה descriptor-שקיבל עד שאין לו רפרנסים משום מקום אחר במערכת .רק אז הוא יכול לשחרר אותה.
 - Paranoid Networkingאנדרואיד מגבילה את השימוש בפיצ'רים המסורתיים של התקשורת בלינוקס.
לשם כך היא יצרה מספר קבוצות הרשאות חדשות:

[מקור]https://elinux.org/Android_Security#Paranoid_network -ing :
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 - Loggerבנוסף למערכת הלוגים הסטנדרטית של לינוקס ,אנדרואיד מנהלת מערכת לוגים נוספת משלה.
המערכת אוספת לוגים מכל רחבי המערכת ,כולל אפליקציות .היא מתבססת על דרייבר בשם logger
שמנהל באפרים לאחסון הלוגים.

[מקור]https://www.slideshare.net/tetsu.koba/logging-system-of-android :

כל לוג מורכב מתיוג שמציין מאיפה הוא הגיע (איזה אפליקציה או חלק במערכת) ,timestamp ,רמת
החומרה וההודעה עצמה.
הלוגים מחולקים לארבע  main, radio, event -ו:system-


 - Mainלוגים של אפליקציות.



 - systemלוגים  low-levelודיבוג.



 - radioלוגים של שירותי הטלפוניה.



 - eventאירועי מערכת ,בניגוד לאחרים מבוסס באפר בינארי (כל השאר מבוססי טקסט).

כדי לצפות בפלט הלוגים ניתן להשתמש בפקודה  logcatהמפורסמת שמקבלת מידע מהמערכת .קיימים
עוד מספר רב של שינויים כמו  Alarm Timers ,GPIO ,yaffs2 ,wakelocks ,RAM_CONSOLEועוד .מוזמנים
לחקור בעצמכם.
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התפתחות המערכת
נכון לשעה בה אני כותב את המאמר הגרסה הנוכחית היא Android 10-ששוחררה בשלישי בספטמבר
 .7079הגרסהה 77-לפי ההצהרה הנוכחית תשוחרר באמצע השנה וככל הנראה תגיע למכשירים בסופה.
נעבור בקצרה על הגרסאות האחרונות ונציין את השינויים המשמעותיים שעברה המערכת.
שינויים

גרסה
Lollipop

 ARTמחליפה את  .Dalvikתמיכה בארכיטקטורות מבוססות  68ביט.Android TV .
הרשאות שנוצרות ע"י אפליקציה הופכות להיות ייחודיות לאפליקציות בעלות מפתח
דומה (וכמובן גם לאפליקציה עצמה)

Marshmallow

מספר רחב של הרשאות חדשות Doze .ו .App Standby-מעבר מ OpenSSL-ל-
 .Keystroke Provider.Boring SSLשינוים משמעותיים בלינקר.

Nougat

הרשאות על תיקיות של אפליקציות משתנות ל .700-איסור על שימוש בURI-
 file://מחוץ לגבולות תיקיית האפליקציה .איסור על טעינת ספריות שלא מבוססות
 NDKע"י אפליקציות

Oreo

פרויקט  Trebleשהביא את  .HIDLאיסור טעינת סגמנטים עם הרשאות .WX
 Content Provider.SECCOMPמבוססי  API .WiFi Aware .Pagingחדש לניהול
זיכרון משותף.

Pie

 .Android Protected Confirmationהזדהות ביומטרית אחידה לכל המכשירAPK .
 . Strongbox Keymaste.Signature Scheme v3החמרת פוליסת הפרטיות והגבלת
גישה לסנסורים ולמזהים יחודיים .שיפור יעילות עלית האפליקציה ע"י דחיסת קבצי
.DEX

01

 .Dynamic System Updatesהקשחות בשירותי המיקום .Adiantum .תמיכה
דיפולטית ב .TLS 1.3-הגברת שימוש בסניטייזרים באזורים במערכת שמעבדים
קלט ממקורות לא נסמכים .eXecut-Only Memory .Shadow Call Stack .אלוקייטור
מוקשח בשם .Scudo :שיתוף קיצורי דרך.
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כמובן שמגרסה לגרסה הפרויקט גודל ואיתו משטח התקיפה .מצד שני ,ככל שהמערכת מתבגרת כך גם
מתבגרות מערכות האבטחה וההקשחות ,המודעות עולה ומופצים יותר ויותר כלים ופלטפורמות חזקות
לבדיקת חסינות הקוד שרק עליהם אפשר לכתוב כמה מאמרים.
לסיום ,אצטט את הספר  ,Android Hackers Handbookממנו נלקחה ההשראה למאמר“Complex :
"Security, Complex Exploits

סיכום
עד כאן חברים ,מקווה ששרדתם את המסע הלא קצר הזה ,שהשכלתם והכי חשוב שנהניתם!
גאה סוף סוף לקחת חלק ביוזמה המדהימה הזו שנקראת  .Digital Whisperלמדתי מפה המון ואני שמח
לתת קצת בחזרה.
מזמין אתכם להעיף מבט בבלוג שלי שאליו אני מעלה מדי פעם פרויקטים מגניבים:
http://zer0tru5t.blogspot.com/
תודה על הקריאה!
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מקורות


https://source.android.com/



https://developer.android.com/



https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Runtime



https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Java_and_Android_API



https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Interface_Layer



https://elinux.org/Android_Logging_System



https://elinux.org/Android_Kernel_Features



https://elinux.org/Android_Booting



https://stackoverflow.com/



https://www.coursera.org/



https://medium.com/masters-on-mobile/the-zygote-process-a5d4fc3503db



http://www.programmersought.com/article/9112105465/



http://strayinsights.blogspot.com/2018/05/android-external-storage-support-volume.html



http://blogs.kgsoft.co.uk/2013_03_15_prg.htm



https://wladimir-tm4pda.github.io/porting/telephony.html



https://programming.vip/docs/android-debuggerd-source-code-analysis.html



https://events19.linuxfoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/Project-Treble.-WhatMakes-Android-8-Different_-Fedor-Tcymbal-Mera-Software-Services.pdf



https://android.jlelse.eu/android-binder-framework-8a28fb38699a



https://programmer.help/blogs/android-development-6-ashmem-anonymous-sharedmemory-driver.html
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