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Android deep-link Phishing 
 איך לגנוב סיסמאות עם אפליקציית מפות

 טל דרוז'ינין מאת

 

 הקדמה

אינטרנט דרך המכשיר הסלולארי שלכם, לוחצים אתם גולשים לאתר  הבאה:כולנו מכירים את הסיטואציה 

הישן  Popup-ה טוויטר( ונפתחקישור למדיה חיצונית כלשהי )סרטון יוטיוב, פוסט בפייסבוק, ציוץ ב על

 ".…Open Withוהמוכר של "

 "Always open"בקלות דעת אתם לוחצים על הדפדפן, ולפני שאתם מבינים מה עשיתם, אתם לוחצים על 

". אתם מתחילים בפאניקה לחפש בהגדרות איזה קצה חוט שיוציא אתכם מהמצב, כי Just Onceבמקום "

הלא מושקע רק כי המפתחים אמרו לעצמם "הרי כולם בכל  Web-אתם לא רוצים להתקע עם ממשק ה

 מקרה ישתמשו באפליקציה".

כשנתקלתי בעצמי במקרה כזה הצלחתי למצוא את המיקום בהגדרות של "אפליקציות ברירת מחדל" 

 ולתקן את העוול הנורא, אך בתוך התפריט משהו תפס את עיני: 

       
 "...Opening linksתפריט קטן ונסתר בשם "-תת
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האם זו הדרך שבה אפליקציות נרשמות להיות עטיפה לאתרים מסויימים? התחלתי לחקור, וככל שנכנסתי 

עמוק יותר לסיפור הבנתי עד כמה כל הפיקוח על המנגנון הזה מבוסס על אמון של המשתמש במפתח 

 היישום.

עניין אם אפשר לעשות את זה" על נושא אינני איש אנדרואיד, זה מקרה קלאסי של "מ: גילוי נאות לפני שמתחילים

 עמכם הסליחה. -שאני לא מבין בו כמעט כלל. אם ההסברים במאמר שטחיים או לא מדוייקים 

 

 על יישומים, עמודים ומה שבינהם

 

 לפני שנתחיל, מספר מושגים שחשוב להכיר:

Activity - יחס לזה כמו "עמודים" "פעולה", הרכיב הבסיסי שממנו מורכבים יישומים. בפועל אפשר להתי

של עמוד כניסה, עמוד ניווט,  activities-של היישום. נניח שיש לנו יישום של מפה, הוא יהיה מורכב מ

אחרים, אך חשוב לציין שאין הגבלה על  activities-מפנים אותנו ל activities-עמוד הגדרות וכו'. לרוב ה

ראשיים, שלכל אחד מהם יש  Activitiesשמכיל כמה קישור ביניהם. כלומר, אני יכול ליצור יישום אחד 

 אייקון נפרד במסך הבית.

Intent -  .כוונה", הוראה לביצוע פעולה שמועברת בין רכיבים, גם בתוך היישום וגם בין יישומים שונים"

בכל פעם שאנחנו לוחצים על כפתור שמעביר אותנו לעמוד אחר ביישום, לוחצים על אייקון במסך הבית, 

-שמועבר בין הרכיבים השונים. ה Intentלוחצים על לינק שנפתח ביישום אחר, זה נעשה באמצעות או 

intent  יכול להיותExplicit כלומר, מוגדר לו היישום או ה(-Activity  והוא יכול להיות )שאמור לבצע אותו

Implicit ידע עובר בצורת )כלומר, מערכת ההפעלה אמורה למצוא את היישום הכי מתאים למשימה(. המ

URI לפי תקן( יחד עם סוג המידע ,MIME.) 

Intent action -  נהוג לחלקintent- ים לפיAction ,כלומר, סוג הפעולה שהיישום מבקש שיבצעו )למשל ,

ACTION_MAIN - להפעיל יישום ב-Activity  ,הראשי שלוACTION_VIEW -  ,להציג מידע מסוים למשתמש

ACTION_SEND - ע באמצעות יישום חיצוני, וכו'(.לשתף מיד 

Action category - על מנת למקד את סוג הפעולה שה-intent  מכוון אליו, קיים גם שדה שלCategory 

היישום  - CATEGORY_DEFAULTהיישום המבוקש נמצא במסך הבית,  - CATEGORY_LAUNCHER)למשל, 

היישום צריך להיות נגן מוזיקה,  - CATEGORY_APP_MUSICיכול להיות מופעל מישומים אחרים, 

CATEGORY_BROWSABLE - .)'היישום יודע לעבוד עם מידע מהדפדפן, וכו 
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Intent-filter -  אחת הדרכים בהןActivities  יכולים להגדיר למערכת ההפעלה שהם מתאימים לביצוע

שבו  data-ואת סוג השאנחנו מעוניינים לבצע  Action-פעולה מסוג מסויים. בתוכו אנחנו מגדירים את ה

אנחנו מעוניינים )למשל, ביישום של נגן סרטונים נרצה לפעול רק כאשר מערכת ההפעלה צריכה לפתוח 

 קובץ וידאו או של קישור לוידאו(. 

עם  ACTION_MAINמסוג  intent-הראשי ל Activity-ההגדרה הבסיסית ביותר ליישום היא הרשמה של ה

)חדי העין מבינכם כבר הבינו שהכוונה היא ליישום שאפשר  CATEGORY_LAUNCHERהקטגוריה של 

 להריץ בלחיצה על האייקון שלו ממסך הבית(. 

Android Manifest -  ,קובץ חובה ביישומי אנדרואיד שמכיל את הגדרות היישום, המרכיבים שלו

רות כמו שם והדרישות השונות שלו בשביל מערכת ההפעלה וחנות האפליקציות. נוכל לראות בקובץ הגד

 Activities-היישום, האייקונים שלו, ההרשאות שהיישום מבקש, ובמקרה שלנו, כל ההגדרות של ה

 .XMLשלו. הקובץ נכתב בפורמט  intent-filters-שמרכיבים את היישום, כולל ה

של יישום תיאורטי כלשהו, שמכיל מסך ראשי ועמוד  Manifestכך יראה קובץ  ,אם ניישם את מה שלמדנו

 :)שנרצה להפעיל מפתיחת מסמך מכל סוג ביישום אחר(של הצגת מסמכים 

 

 

 :בואו נפרק את הקובץ למרכיביו

בקטגוריית  MAINשל פעולת  intent-filterאנחנו מגדירים  בראשון. Activitiesלפנינו יישום עם שני 

LAUNCHER תתפס ב, כלומר, הפעלה של היישום על ידי לחיצה על האייקון שלו במסך הבית-filter .הזה 

)כדי שנוכל  DEFAULTבקטגוריות של  OPEN_DOCUMENTשל פעולת  intent-filterאנחנו מגדירים  בשני

עם סוג מידע של  )כלומר, היישום מצפה לעבוד עם קבצים( OPENABLEלהפעיל אותו מיישום אחר( ושל 

  */*, כלומר, כל סוג מידע.
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Deep linking באנדרואיד 

שלו, ולפיכך מעביר  root-( כלשהו שמכיל מידע ספציפי מעבר לURI" מתייחס לקישור )Deep linkהמושג "

 אותנו למיקום לא דיפולטי )למשל, קישור לעמוד פנימי באתר ולא לעמוד הבית(.

 בהקשר של אנדרואיד, הכוונה היא לקישור שלחיצה עליו מעבירה אותנו ליישום ייעודי אחר.

לפייסבוק(, אך ברוב המקרים היישום ירצה  //:fbמם סכמה משלהם )לדוגמה, רוב היישומים מגדירים לעצ

, כדי להצליח לפתוח את אתר האינטרנט שלהם בתוך היישום HTTPלטפל גם בקישורים עם סכמה מסוג 

 ולא בדפדפן.

מתאימים, כך  URI-, היישום ירשם לקישורים המתאימים באמצעות הגדרת סכמה וmanifest-בהגדרות ה

כאשר אנחנו יוצרים יישום שיכול  כת ההפעלה תדע לפתוח את הקישורים באמצעות היישום.שמער

אנחנו  -שכאשר נלחץ קישור לאותו האתר  manifestלהחליף אתר אינטרנט, אנחנו נגדיר לו בקובץ 

 מעוניינים לטפל בו ביישום.

-ו DEFAULTעם הקטגוריות  VIEWמסוג  action-ל intent-filterהרלוונטי  activity-כלומר, ניצור ב

BROWSABLE .)על מנת לאפשר גישה מיישומים חיצוניים בכלל ודפדפנים בפרט( 

 host-ברוב המקרים( ו HTTPSשמתאים לסכמה שמצפים לה ) schemaנוסיף שדה  dataבנוסף, בהגדרת 

 לפי הכתובת של האתר.

 :/https://example.comוגם קישורים של  //:exampleנקבל גם קישורים של  הבאהבדוגמה 

 

 שמכיל את פרטי הקישור. dataעם  VIEWמסוג  intentכאשר ביישום כלשהו נלחץ קישור, נוצר 

הקיימים ובוחרת מתוכם את אלו  Activities-מגיע למערכת ההפעלה, שמכירה את כל ה intent-ה

"(. היא Opening linksשל פתיחת קישורים )שזה מה שאנחנו רואים בתפריט " intent-filterשמכילים 

 מתאים ומעבירה לו את המידע לעיבוד. filterמוצאת את היישום שהגדיר לעצמו 
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 לא נותנים לחתול לשמור על הקישור

היה לך רק דפדפן אחד, הוא  פשוטה:עבד בצורה  deep-linking-עידן האנדרואיד כל מנגנון ה בראשית

עם קישור לאתר של הבנק, לחיצה עליו הייתה  SMSטיפל בכל הקישורים האינטרנטיים, ואם הגיע אליך 

 פותחת את האתר בדפדפן.

לא לקח הרבה זמן עד שהחלו להופיע יישומים של דפדפנים נוספים, וחברות החלו ליצור יישומי אנדרואיד 

העובדה שכל יישום יכל להגדיר לעצמו את הקישורים שלו  -לשירותים שלהם, ופה אנחנו נתקלים בבעיה 

ב שבו לקישור אחד יכולים להיות כמה יישומים שמסוגלים לטפל בו )למשל, קישור של אתר הבנק יצרה מצ

 יכול להפתח בדפדפן הדיפולטי, ביישום של כרום או ביישום של הבנק(.

" )או בשמו הרשמי Open withעל מנת לפתור את הבעיה הזו נוסף המסך הקטן והאהוב של "

"Disambiguation Menuכל פעם שקיימת חוסר הבנה של המערכת בעזרת איזה יישום התכוון "(, שיופע ב

 המשתמש לצפות כשלחץ על הקישור.

שלהן, נוספה  Web-בהמשך, כאשר יותר ויותר חברות התחילו להוציא יישומים כתחליף לממשק ה

 , היישום יכול להגדיר את6.0החל מאנדרואיד  - App-linkingבשם  Deep-linkingאפשרות חדשה של 

מסויים בזמן ההתקנה, ללא התערבות מהמשתמש )בהגדרת  URI-עצמו בתור היישום הדיפולטי ל

 שלו(. intent-filter-ב AutoVerifyהאופציה 

מה מונע ממני להגדיר את היישום שלי בתור היישום הדיפולטי ולהכריח את  :נשאלת השאלה

 המשתמש לפתוח את כל הקישורים שרק ארצה דרך היישום שלי?

על מנת להשתמש באפשרות  -" Digital Asset Linksלק מהמנגנון התווסף גם מנגנון הגנה חדש בשם "כח

מסויים עליי להוכיח שאני הבעלים של האתר המדובר, על ידי העלאה של מעין  URI-" לAutoVerifyשל "

. כך תעודה דיגיטלית לאתר, למיקום מוגדר מראש, שמאשרת ספציפית את היישום לפי חתימה שלו

יישומים שהצליחו להוכיח למערכת ההפעלה שהם היישומים הרשמיים לאתר כלשהו יקבלו תעדוף 

 בפתיחת הקישורים לאותו האתר.

 :AutoVerifyלדוגמה, התעודה הדיגיטלית באתר של יוטיוב שמאפשרת רק ליישום הרשמי לקבל 
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מערכת ההפעלה בודקת באיזה יישום  ,זאת אומרת, במצב שלנו היום, כשאנחנו לוחצים על קישור כלשהו

 לפתוח את הקישור המדובר לפי הסדר הבא:

 הספציפי, אם קיים כזה. intent-לטיפול ב Open withיישום שהמשתמש בחר בו באופן בתפריט  .1

 הספציפי. intent-שמתאים ל URI-יישום שמערכת ההפעלה מאשרת שהוא הבעלים של ה .2

אם קיימים כמה  הספציפי. intent-שמתאים ל intent-filterיישום שמערכת ההפעלה יודעת שיש לו  .3

 .Open withכאלו, יפתח תפריט 

אם קיימים כמה  הכללי. intent-שמתאים ל intent-filterיישום שמערכת ההפעלה יודעת שיש לו  .4

 .Open withכאלו, יפתח תפריט 

וק אם כבר בחרנו בעבר כלומר, כאשר נלחץ על הקישור של אתר חדשות כלשהו, מערכת ההפעלה תבד

בקישור דומה. אם לא הוגדר יישום כזה, היא  Open withעל יישום מסויים בתפריט  Alwaysבאופציה 

 תבדוק אם יש לנו את היישום הרשמי של האתר על המכשיר. 

של הקישור  filter-אם היא לא תמצא אחד היא תעבור על כל היישומים ותבדוק אם אחד מהם מתאים ל

(. אם היא לא Digital asset linksשהו יצר יישום לא רשמי, או שהיישום לא אושר באמצעות מנגנון )אולי מי

תמצא יישום כזה היא תבדוק אילו יישומים יודעים לטפל באתרים בכללי, ואם קיימים מספר יישומים כאלו 

 .Open withעל המכשיר היא תפתח תפריט 
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 פוגע בך -מה שאתה לא יודע 

ונה שעלתה לי כשקראתי על המנגנון היא "מה מונע ממני לגרום לכל קישור שארצה השאלה הראש

 להפתח ביישום שלי?" )אני יודע, כל אחד והשריטות שלו(.

אם אתם זוכרים,  קודם כל, איך אפשר לנצל לרעה את העובדה שהיישום שלי יכול לפתוח קישורים?

הם לא חייבים להיות  -, והכי חשוב Activitiesבתחילת המאמר ציינתי שלכל יישום יכול להיות מספר 

 Activityכלומר, אני יכול ליצור יישום לגיטימי לחלוטין )למשל, אפליקציית מפות( עם  קשורים אחד לשני.

 נסתר שיכול להראות כמו כל דבר שנרצה )למשל, אפליקציית בנק(.

רשמיים של יישומים  loginוק כמו מסכי מוכנים שנראים בדי activitiesחיפוש קצר באינטרנט יניב לא מעט 

 Decompilationקיימים כלי  -שונים )למשל, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר(, ואם במקרה ליישום שלנו אין 

 שיעשו עבודה נפלאה גם הם. apkלקבצי 

 

במצב כזה, אם נוכל לגרום לקישור )שבמקור הפנה ליישום הלגיטימי( לעבור דרכינו, נוכל לעשות 

phishing  להעביר את  -לפרטי המשתמש בצורה שקופה לחלוטין, ואחרי ששמרנו את פרטי ההתחברות

כל זה בזמן שהמשתמש חושב שהוא לחץ על קישור לגיטימי וכל הזמן  המשתמש חזרה ליישום המקורי.

 היה ביישום האמיתי.



 
 

Android deep-link Phishing 
www.DigitalWhisper.co.il 

 :  4243 ספטמבר ,355גליון 
 

מקרה מציג את הרשימה , ככה שאם המשתמש בActivities-ניתן לקבוע אייקונים נפרדים ל :בונוס נחמד

 הוא יראה את האייקון של היישום שאליו אנחנו מתחזים. -של כל היישומים הפתוחים 

 

כדי להבין האם היישום שלנו הוא זה שיפתח כשנלחץ על קישור כלשהו עלינו לדעת האם קיים יישום 

 רשמי של האתר על המכשיר. כלומר, בסופו של דבר קיימות ארבע אפשרויות:

 או ברירת מחדל(. Digital Asset linkיישום שמתועדף יותר מהיישום שלנו )בעזרת קיים  .1

 קיים יישום נוסף, אבל הוא לא מתועדף יותר מהיישום שלנו. .2

 לא קיים אף יישום נוסף שמתאים לפתיחת הקישור הזה פרט ליישום שלנו. .3

 או ברירת מחדל(. Digital Asset linkקיימים יישומים נוספים, אבל היישום שלנו הכי מתועדף )בעזרת  .4

 :ים של יישום שכבר קיים על המכשירהדבר הראשון שניסיתי הוא ליצור יישום שפותח קישור

 

היישום הרשמי היה נפתח כמו שתיארנו  -" Digital asset linkאך בכל מצב שבו המכשיר תמך במנגנון ה"

, אז היה נפתח 2", כמו שתיארנו במצב Digital asset link, ואם במקרה ליישום הקיים לא הוגדר "1במצב 

 .open withתפריט 
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 :על המכשיר יישום אחר שפותח אותם לאחר מכן ניסיתי ליצור יישום שפותח קישורים שאין

 

 , אך אנחנו נתקלים במספר בעיות:3הצלחנו להגיע למצב 

שלנו והדפדפן של  עם היישום Open withבגלל אופן הפעולה של המנגנון אנחנו מקבלים תפריט  .א 

 המכשיר. 

המשתמש הממוצע כנראה ישים לב לכך שהקישור מציע לו להפתח עם יישום שהוא מעולם לא  .ב 

 התקין. 

האייקון שמופע הוא  Open withאם הוא לא שם לב למשהו חשוד עד עכשיו, במסגרת התפריט של  .ג 

מכשיר מנסה לפתוח את הספציפי, ככה שיצא שהוא יראה שה Activity-של היישום כולו ולא של ה

 :חשבון הבנק שלו עם אפליקציית מפות
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עם מספר  Activitiesמספר  :לאחר עוד מספר נסיונות כושלים, כשעמדתי להכנע, ניסיתי נסיון אחד אחרון

 ורים ליישומים שונים בכל אחד מהם:קיש

 

שמי, היישום שלי לא היה אם היה יישום ר -רציתי לראות אולי אחד מהם במקרה יעבוד, אך ללא הצלחה 

 :שוב ושוב Open withנבחר, ואם לא היה יישום רשמי הייתי מקבל תפריט 
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". יופי, עכשיו just once" במקום על "always openואז, בקלות דעת, לחצתי על היישום שלי ואחר כך על "

התפריט שהתחיל את צריך ללכת להגדרות ולאפס הכל. אבל בשנייה שנכנסתי להגדרות וראיתי את אותו 

 וזה הכה בי. -כל המחקר הזה 

 :"Always openהיו במקום אחד, וכולם היו מסומנים כ" Activities-כל הקישורים של כל ה

 

אם המשתמש אישר פתיחה של קישור ביישום שלנו, הוא בעצם נותן אישור מלא לכל שזאת אומרת 

הקישורים שמוגדרים תחת אותו היישום מקבלים  כל שאר -מרכיבי היישום לפתוח קישורים. כתוצאה מזה 

 !נפרד לחלוטין Activityאישור, גם אם הם מוגדרים תחת 

אחד שמוגדר  - Activitiesכדי לאשש את ההשערה שלי איפסתי את המכשיר ויצרתי יישום חדש עם שני 

 רשמי. לפתוח קישור ללא יישום רשמי, ואחד שמוגדר לפתוח קישור כאשר על המכשיר יש יישום

כמצופה. בחרתי  open withהראשון. נפתח לי תפריט  activity-פתחתי דפדפן ולחצתי על קישור שמוביל ל

 activity-. לאחר מכן, ניסיתי ללחוץ על קישור שהיה מוגדר תחת הalways openביישום שלי ולחצתי על 

 הפלא ופלא, היישום שלי נפתח! -השני, שלא אישרתי 
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, למרות open withמזוייף שלי, בלי שום פתיחה של תפריט -לא-הבכלל login-ישר ראיתי את מסך ה

 שכבר היה יישום רשמי ומאושר על המכשיר לאותו הקישור.

, קישורים לגיטימיים שאמורים להפתח ביישום רשמי נפתחים ביישום שלנו :הצלחנו להגיע למתאר מתפקד

שאות של היישום הרשמי, וכל זה בתצוגה ללא אישור של המשתמש ובלי שהוא ידע שדרסנו את ההר

 נפרדת לחלוטין של היישום!
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 סיכום

אם משתמש הוריד את היישום שלנו )שאגב, לא מבקש שום הרשאות מיוחדות  :הצלחנו להגיע למצב הבא

ונתן ליישום שלנו  Open withאו מחשידות(, ואי פעם פתח בעזרתו קישור, כלומר, נתקל בתפריט של 

 ,כל קישור שירצההיישום קיבל אישור אחת ולתמיד לפתוח  -ד לפתוח קישור מסוג אחד הרשאות תמי

 .מבלי לשאול את המשתמש שוב, בין אם קיים יישום רשמי על המכשיר או לא

 אז איך יכול גורם זדוני לנצל את המצב לרעה?

וא שהיישום )כחלק אנחנו יוצרים יישום רגיל לחלוטין, כאשר התנאי היחידי ה את המצב הבא:דמיינו 

מהרעיון השווקי שלו( צריך להפתח בצורה לגיטימית מקישורים )למשל, היישום יכול להיות ממשק חלופי 

לרשת חברתית או אתר חדשות, או בדוגמה שלנו, יישום מפות וניווט שיודע לפתוח קישורים של אתרי 

 מפות שונים(. 

אות יישומים מהסוג הזה )כאשר רובם לא באיכות סקירה מהירה של חנויות האפליקציה מראה שקיימים מ

 גבוהה מדי, אך עדיין עם עשרות אלפי הורדות(.

בזמן פיתוח היישום, נשים לב לא להגדיר אייקון ראשי ליישום כולו על מנת לאפשר לנו להגדיר אייקונים 

 :שלנו activities-נפרדים לכל אחד מה
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ספים, כמספר היישומים שאנחנו רוצים להתחזות אליהם. אם ניקח נו Activitiesלאחר מכן, אנחנו מוסיפים 

 .ןאת שלושת הרשתות החברתיות הכי פופולאריות ככל הנראה למשתמש יהיה לפחות אחת מה

המקוריים, עם העיצוב  deep-links-של ה intent-filterעם הגדרת  Activityעל כל יישום כזה ניצור 

 :קון של היישום שאליו אנחנו מתחזיםהמועתק של מסך ההתחברות, ועם האיי

 

הזדוני שיעביר את המשתמש ליישום האמיתי )על ידי יצירה של  Activity-לאחר מכן, נוסיף קטע קוד ל

Intent  חדש, הפעםExplicit עם המידע המקורי שקיבלנו בקישור(, ומנגנון כלשהו שידע לשמור את ,

 ל דבר אלינו.הסיסמאות שהמשתמש הכניס ולשלוח אותם בסופו ש

לבסוף, על מנת שהמשתמש לא יחשוד, אנחנו יכולים להוסיף בדיקה של אילו יישומים קיימים על המכשיר 

הלא רלוונטיים )כדי למנוע מצב שבו אנחנו מציגים מסך התחברות של יישום שאין  Activities-ולבטל את ה

מבלי להציג את המסך המזוייף, על המכשיר(, ובדיקה של תאריך כניסה אחרון, שתעביר את המשתמש 

  אם כבר יש לנו סיסמה מעודכנת.
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 קישורים לקריאה נוספת

 :באנדרואיד deep-linking-הסבר על מנגנון ה

https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-deep-link 

 

 :6באנדרואיד  App linkingהוספת 

https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0#app-linking 

 

 :App linkingול מ Deep linkingהשוואה של 

https://developer.android.com/training/app-links 

 

 :intent-filterים ועל -intentהסבר על 

https://developer.android.com/guide/components/intents-filters 

 

 :Digital asset linksפירוט מנגנון האבטחה של 

https://developer.android.com/training/app-links/verify-site-associations 

 

 :deep-linking-סקרית בעיות האבטחה במנגנון ה

https://gangw.cs.illinois.edu/deep17.pdf 
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