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المحاور

permission-based model.

types of attacks .

typer of permissins >



يستخدم نظام التشغيل أندرويد نموذجاً يسمى النموذج القائم عىل

. ( permission-based model) اإلذن

يسمح هذا النموذج للتطبيق بالوصول إىل معلومات الجهاز ومعلومات

المستخدم ومعلومات النظام والموارد الخارجية .



يقوم مطور التطبيق باإلعالن عن
األذونات ، ويجب عىل المستخدم

قبول هذه األذونات حتى يتمكن من
تثبيت التطبيق بنجاح ،  وسيقوم

المستخدم بتنفيذ هذا األجراء لمرة

واحدة فقط .



إن نظام التشغيل أندرويد يعتبر
عرضة للعديد من الهجمات األمنية ،

وتعتبر إساءة إستخدام األذونات أحد
أنواع هذه الهجمات .



أنواع الهجمات : 
1- Privilege escalation Attack :

 
وتعني حصول التطبيق على درجة من األذونات أعلى من

التي يجب أن يحصل عليها .
 

تقوم malicious application بإستغالل تطبيقات أخرى
للحصول على هذه األذونات .

 



2- collision attack :

يحدث عند إستخدام دالة تشفير أحادية اإلتجاه .
. idحيث قد يصادف وجود تطبيقين يستخدمان نفس ال

 



هي تطبيقات يتم تنزيلها تلقائيا عند الولوج إىل مواقع غير موثوقة المصدر ،
وتقوم بسرقة البيانات والمعلومات الحساسة .

3- spyware :



أنواع األذونات :

 1. Normal Permissions :

أذونات عادية ال تهدد خصوصية العميل ،

وال تحتاج إىل تعريفها في الملف الخاص
بتعريف األذونات .



2. DANGEROUS PERMISSIONS :

يمكن أن تمنح األذونات الخطيرة للتطبيق حق الوصول إىل بيانات
سرية .

 
إذا قام التطبيق بإدراج أحد األذونات الخطيرة ، فسيتم سؤال

المستخدم عن مدى رغبته في منح هذا اإلذن .



3. APPLICATION SANDBOXING:

يستخدم وضع الحماية للحد من وصول التطبيق إىل بعض الموارد ،
وفي حالة إحتاج إىل الوصول إىل بعض الموارد فيجب عليه سؤال

المستخدم وطلب اإلذن .



هي المطالبة بإستخدام أذونات ليست مطلوبة في التطبيق ، وتصنف
عىل أنها السبب الرئيسي اسرقة البيانات في نظام أندرويد .

4. OVER-CLAIMING OF APPLICATION
PERMISSIONS :

مثال : يمتلك التطبيق (Flash Light) حق الوصول إىل اإلنترنت .



5. MISUSE OF APP PERMISSIONS AND FAILURE
OF TWO FACTOR AUTHENTICATION :

في بعض األحيان تفشل طريقة المصادقة الثنائية وذلك بسبب حصول بعض التطبيقات
عىل أذونات زائدة أو بسبب بعض التطبيقات الضارة ، مما ينتج عنه تسريب بيانات

المستخدمين ، وغالباً ما يتم عرض هذه البيانات للبيع نظرأ ألهميتها لكونها ناتجة عن
بيانات خاصة بالبنوك أو التعامالت اإللكترونية الحساسة .
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