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Tiivistelmä

Googlen tekemä avoimen lähdekoodin Android-käyttöjärjestelmä on yksi suosituimmis-
ta maailmassa ja tarjoaa siten sadoille miljoonille ihmisille käyttöjärjestelmän laitteissa,
jotka ulottuvat hinnan suhteen halvimmista markkinoilla olevista laitteista myös kal-
liimpiin laitteisiin. Tämä tarjoaa myös kolmannen osapuolen ohjelmistokehittäjille mah-
dollisuuden näiden käyttäjien yksityistietojen ja laitteiden tunnistetietojen lukemiseen.
Tämän vuoksi on hyvä olla menetelmä näiden sovellusten toiminnan tarkastelemiseksi
mahdollisimman korkealla koodin tasolla.

Tämän työn tutkimusongelmana oli saada selvyys siihen, kuinka Google Play -sovellus-
kaupassa olevat sovellukset käyttävät laitteen yksityiseksi luokiteltavia tunnistetietoja ja
kuinka hyvä niiden yleinen tietoturvan taso on. Tutkielman teoriaosuudessa käytiin läpi
aiheen aiemman tutkimuksen lisäksi yleisiä Android-käyttöjärjestelmään liittyviä aihei-
ta, kuten sen arkkitehtuuri, kuinka sille tehdään sovelluksia, sen Google Play -sovellus-
kaupan toiminta ja siihen liittyvät tietoturvaominaisuudet, sekä Androidin käyttöoikeus-
järjestelmä sekä järjestelmän antamat tunnisteet. Tämän lisäksi teoriaosuudessa tutustut-
tiin takaisinmallintamiseen ohjelmistotuotannon työkaluna tarkastelemalla sen historiaa,
käyttötarkoituksia, sen analysointi- ja häirintämenetelmiä sekä sen laillisuutta.

Tutkimusongelmaan saatiin osittaisia vastauksia soveltamalla tutkielmassa kuvattua me-
netelmää 50:een Google Play -sovelluskaupasta ladattuun Android-sovellukseen. Nämä
tutkittavat sovellukset saatiin takaisinmallinnettua niiden käyttämistä tiedostoformaa-
teista menetelmässä kuvattuja työkaluja ja tutkielmaa varten tehtyä automaatioskriptiä
käyttäen. Manuaalisesti tehdyt havainnot käänteiskäännetyistä sovelluksista tarjosivat
esimerkkejä siitä, kuinka tunnistetietoja käytännössä käytetään sekä löydöksiä mahdolli-
sista tunnistetietojen väärinkäytöksistä, mukaan lukien viitteitä siitä, että tutkittavat so-
vellukset käyttävät laitteen tunnistetietoja käyttäjien identifioimiseen ja että ne lähettä-
vät näitä tietoja eteenpäin. Tämän lisäksi manuaaliset havainnot eivät tarjonneet todis-
teita siitä sovellusten tietoturva olisi heikentynyt dynaamisen koodin lataamisen kautta.
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1. Johdanto

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Android-käyttöjärjestelmän Google Play -so-
velluskaupasta ladattavien sovellusten tietoturvaa etsimällä niiden ohjelmakoodista viit-
teitä laitteiden tunnistetietojen väärinkäytöksistä. Tämän lisäksi sovelluksista tarkaste-
taan käyttävätkö ne dynaamista koodin suorittamista Googlen suosittelemalla tavalla.

Google Play -sovelluskauppaan ladattujen sovellusten ohjelmakoodi on jo käännetyssä
muodossa osana Androidin käyttämää Dex-tiedostoformaattia ja pakattu osaksi Androi-
din sovellusten asentamiseen käytettävää APK-pakettia. Sovellusten ohjelmakoodin
evaluointi alkuperäisellä Java-ohjelmointikielellä vaatii kaikkien näiden kerrosten ohit-
tamista eri työkaluja käyttäen ja itse ohjelmakoodin käänteiskääntämistä tavukoodimuo-
dosta takaisin Java-kielellä käyttämällä takaisinmallintamisen työkaluja. Tämän kään-
teiskääntämisen tekee mahdolliseksi se, että tavukoodipohjaiset ohjelmointikielet, kuten
Java säilyttävät huomattavasti enemmän tietoa alkuperäisestä korkeamman tason ohjel-
makoodista, kuin esimerkiksi C-pohjaiset kielet, jotka käännetään suoraan kohdealustan
konekielelle.

Takaisinmallintamisen käyttäminen sovellusten evaluointiin asettaa kuitenkin rajoituk-
sia ohjelmakoodin tarkasteluun, sillä sovellusten alkuperäinen kääntäminen ja automaat-
tinen optimointi väistämättä poistaa osan siitä informaatiosta, mitä alkuperäisen ohjel-
makoodin luomisen aikana tuotettiin, kuten kommentit ja osan muuttujien ja metodien
nimistä. Osa sovelluksista voi myös olla ohjelmakoodin tarkastelun estämiseksi obfus-
koidussa muodossa, mikä voi tehdä takaisinmallintamisesta vaativampaa tai miltei mah-
dotonta. Android mahdollistaa myös natiivien C ja C++ -kielillä kirjoitettujen kirjasto-
jen käytön, jotka saadaan palautettua käännetystä muodosta käytännössä vain Assemb-
ly-kielellä ja ovat sen vuoksi tämän tutkielman aihepiirin ulkopuolella.

Tämä työ tarjoaa yleiskatsauksen sekä Androidista käyttöjärjestelmänä että takaisinmal-
lintamisesta ohjelmistotuotannon työkaluna. Takaisinmallintamiseen on tutustuttu jo
aiemmassa LuK-työssä (Kuusirati, 2016), mistä tähän työhön olennaisimmat tekstit on
koottu muokatussa muodossa tutkielman kolmanteen kappaleeseen, missä käydään läpi
takaisinmallinnuksen historiaa, sen käyttötarkoituksia, sekä sen analysointi- ja häiritse-
mismenetelmiä. Takaisinmallintamiseen tutustutaan myös sen asettamien laillisuuskysy-
mysten muodossa. Tämän jälkeen tutkielma tarjoaa kuvauksen sovelluksen takaisinmal-
lintamiseen tarvittavasta työkaluista, erityisesti Androidin kanssa, sekä kuvauksen takai-
sinmallintamisen osittaiseen automatisointiin tehdyn skriptin toteutuksesta. Lopuksi tut-
kielma tarjoaa kuvauksen näillä työkaluilla ja skriptillä tehdyistä havainnoista verrattu-
na valittuihin sovelluksiin.

1.1 Tutkimusongelma

Tämän työn tutkimusongelmana on saada selvyys siihen, kuinka hyvin Google Play -so-
velluskaupassa olevat sovellukset kunnioittavat käyttäjän yksityiseksi luokiteltavia tie-
toja ja tietoturvaa. Tähän ongelmaan on tarkoitus saada selvyys vastaamalla seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:
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1. Käyttävätkö tutkittavat sovellukset laitteen tunnistetietoja käyttäjien identifioi-
miseen ja vuotavatko ne tietoja, kuten puhelinnumeroa tai ICC-ID-, IMEI- ja
IMSI-tunnisteita eteenpäin?

2. Käyttävätkö tutkittavat sovellukset dynaamista koodin lataamista DexClass-
Loader-luokalla tai WebView-luokan JavaScript-käyttöliittymää Googlen suo-
sittelemalla tavalla?

1.2 Tutkimusmenetelmä

Tutkielma tehdään pääasiassa kvantitatiivisena tutkimuksena analysoimalla valittuja
Android-sovelluksia käyttämällä tutkielmaa varten tuotettua skriptiä työkaluna haluttu-
jen kaavamaisuuksien löytämiseen. Löydösten manuaalinen tutkiminen tuo työhön
myös kvalitatiivisia piirteitä.

Tutkielman teoriaosuuden tarkoituksena on tarjota lukijalle yleiskatsaus Androidista
käyttöjärjestelmänä, mukaan lukien lyhyt kuvaus sen arkkitehtuurista, sekä kuinka sen
Google Play -sovelluskauppa toimii. Lisäksi tutkielman teoriaosuudessa tutustutaan ta-
kaisinmallintamiseen yleisellä tasolla ohjelmistotuotannon työkaluna käymällä läpi sen
käyttötarkoituksia, sen tuottamia lakikysymyksiä sekä takaisinmallintamisessa käytetty-
jä työkaluja.

Tutkielman pääkontribuutiona on teoriaosuudessa tarjottujen tietojen lisäksi näyttää
käänteiskäännettyyn koodiin ja tavukoodiin kohdistuvilla esimerkkihauilla, kuinka
Google Play -sovelluskaupassa vapaasti tarjolla olevat sovellukset kunnioittavat käyttä-
jän yksityistietojen, kuten puhelinnumeron, IMEI-, IMSI- ja ICC-ID-tunnisteiden yksi-
tyisenä pitämistä. Tämän lisäksi tutkittavien sovellusten yleistä tietoturvan tasoa tarkas-
tellaan kahdella esimerkkihaulla, joilla tarkastetaan käyttävätkö sovellukset dynaamista
koodin suorittamista Googlen suosittelemalla tavalla. Dynaaminen koodin suorittami-
nen on tietoturvan kannalta kiinnostava tutkimisen kohde, koska se avaa mahdollisuu-
den vieraan koodin injektoimiseen kesken sovelluksen ajon. Tutkielman tarkoituksena
on myös demonstroida yleisesti takaisinmallintamisesta tietoturvan validoinnin työkalu-
na tarjoamalla kuvaus siitä, kuinka Android-sovelluksia saadaan käytännössä takaisin-
mallinnettua niiden käyttämistä tiedostoformaateista ja analysoitua tutkielmassa kuvat-
tuja työkaluja käyttäen.

1.3 Aiempi tutkimus

Seuraavaksi käydään läpi samasta aiheesta kirjoitettuja tutkimuksia, jotka käyttävät hy-
vin samantyylisiä menetelmiä kuin tämäkin työ. Aiempaan tutkimukseen palataan myö-
hemmin myös kappaleessa 2.4, missä tutustutaan tapaukseen, jossa sovelluskaupasta ol-
leesta sovelluksesta paljastui haittasovellus, joka onnistui koodin salaamista ja dynaa-
mista koodin lataamista hyödyntäen hämäämään Google Play -sovelluskaupan auto-
maattisia haittasovellusten tunnistamisia.

Vuonna 2011 William Enck, Damien Octeau, Patrick McDaniel ja Swarat Chaudhuri
suorittivat artikkeliaan ”A Study of Android Application Security” varten tietoturva-
analyysin suosituille Google Play -sovelluskaupassa oleville sovelluksille. Tätä analyy-
siä varten tutkijat valitsivat jokaisesta sovelluskaupan 22 kategoriasta 50 suosituinta il-
maista sovellusta, eli yhteensä 1100 tutkittavaa sovellusta. Enckin ja muiden (2011) piti
tämä jälkeen muuntaa nämä sovellukset siihen muotoon, että he pystyisivät tekemään
niille tarvittavat analyysit. Tätä tehtävää varten artikkelin tekijät rakensivat oman ”ded”-
nimisen käänteiskääntäjän, joka muunsi Androidin Dalvik-virtuaalikoneelle tarkoitetun
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tavukoodin perinteiseksi Java-tavukoodiksi, mikä tämän jälkeen voitiin optimoida ja
käänteiskääntää Java-tiedostoiksi Soot-työkalulla. Nämä Java-tiedostot voitiin tämän
jälkeen analysoida Fortify SCA -ohjelmalla neljällä eri analyysitavalla: kontrollivuoana-
lyysillä (control flow analysis), datavuoanalyysillä (data flow analysis), rakenteellisella
analyysillä (structural analysis) ja semanttisella analyysillä (semantic analysis). Enck ja
muut tekivät yhteensä 27 löydöstä, jotka he jaottelivat informaation ja puhelimen toi-
mintojen väärinkäyttöön, sovelluksiin sisällytettyjen ohjelmistokirjastojen ongelmiin ja
Androidille tyypillisiin haavoittuvuuksiin. Tämän tutkielman kannalta olennaisia löytöjä
oli erityisesti informaation väärinkäytössä. Enckin ja muiden (2011) mukaan 246 sovel-
lusta tutkituista 1100:sta sisälsi koodirivejä, joilla kysytään järjestelmältä tunnistetietoja.
Suosituin tunnistetieto oli IMEI:n kysyminen, jota kysyi 216 sovellusta. Toiseksi eniten
kysyttiin puhelinnumeroa (129 sovellusta). IMSI- ja ICC-ID-tunnisteita kysyi vain 3
prosenttia sovelluksista. Enck ja muut (2011) keräsivät tämän jälkeen manuaalisesti seu-
raavia havaintoja tunnistetietoja käyttävistä sovelluksista:

• Ensimmäinen löydös paljastaa, että puhelimen tunnistetietoja, kuten puhelinnu-
meroita, IMEI- ja IMSI -tunnisteita lähetetään eteenpäin selväkielisinä HTML
POST- ja GET-käskyinä.

• Toinen löydös näistä sovelluksista paljastaa, että tunnistetietoja lähetetään yh-
dessä muiden laitetietojen kanssa eteenpäin. Enck ja muut arvelevat että tässä on
kyse sormenjäljen muodostamisesta laitteesta.

• Kolmas löydös kertoo, että erityisesti IMEI:tä käytetään yksittäisten käyttäjien
seuraamiseen liittämälle se osaksi evästetietoja.

• Neljäs löydös kertoo, että IMEI-tunniste on monesti sidottu osaksi käyttäjän
muita henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi käyttäjätilien rekisteröinnin, kom-
menttien tekemisen, virheraporttien tekemisen ja pelien pistemäärien lähettämi-
sen yhteydessä.

• Viides löydös kertoo, että tunnistetietoja ei aina välttämättä lähetetä eteenpäin
vaan niitä voidaan käyttää vain paikallisesti laitteessa erinäisiin verifiointiope-
raatioihin.

• Kuudes löydös kertoo, että tunnistetietoja lähetetään mainos- ja analytiikkapal-
velimille.

Loput Enckin ja muiden (2011) tekemät löydökset laitteiden informaation väärinkäytös-
tä liittyivät paikannustietojen käsittelyyn. Puhelimen toimintojen väärinkäytöstä, kuten
puhe- tai tekstiviestiominaisuuksien käyttämistä maksunumeroihin soittamiseen tai pu-
helimen kameran tai mikrofonin vakoilusta Enckillä ja muilla (2011) ei ollut näyttöä.
He eivät myöskään löytäneet tutkituista sovelluksista koodirivejä, jotka olisivat udelleet
mitä muita sovelluksia laitteeseen on asennettuna. Sovelluksiin sisällytettyihin ohjelma-
kirjastoihin liittyviä havaintoja olivat, että mainos- ja analytiikkakirjastot säätävät sovel-
luskohtaisesti yksityistietojen keräämisen laajuuden ja raportointitiheyden, tämän lisäksi
nämä kirjastot käyttävät try/catch-lohkoja tunnistetietojen kyselyjen ympärillä, näiden
kyselyiden onnistuminen kun riippuu siitä, onko näitä kirjastoja käyttävällä sovelluksel-
la tarvittava käyttöoikeus pyydettynä tunnistetietojen kysymiseen. Enck ja muut (2011)
huomaisivat myös, että useammassa tutkittavassa sovelluksessa on käytössä samoja kir-
jastoja, jotka kyselevät tunnistetietojen lisäksi järjestelmältä mitä käyttöoikeuksia sovel-
luksella on käytössä, sekä myös että tunnettujen brändien, kuten CBS:n, Univisionin,
USA TODAYn ja FOX Newsin sovellukset käyttävät näitä kirjastoja. Tärkein asia And-
roidille tyypillisistä haavoittuvuuksista mitä Enck ja muut (2011) havaitsivat, oli puheli-
men tunnistetietojen vuotaminen tutkittavista sovelluksista Android lokitietoihin. Tämä



7

mahdollinen tietovuotojen aiheuttaja on artikkelin kirjoittamisen jälkeen korjattu rajaa-
malla ”READ_LOGS” -käyttöoikeus vain järjestelmäsovellusten käytettäväksi (Enck ja
muut, 2011).

Vuonna 2011 Leonid Batyuk, Markus Herpich, Seyit Ahmet Camtepe, Karsten Raddatz,
Aubrey-Derrick Schmidt ja Sahin Albayrak julkaisivat artikkelin ”Using static analysis
for automatic assessment and mitigation of unwanted and malicious activities within
Android applications”, missä he kuvaavat prototyyppiasteella olevaa palvelua, joka
staattisen analyysin keinoin keräisi Android-sovelluksista tietoa käyttäjälle annettavaan
raporttiin sovelluksen tietoturvan tasosta ja takaisinmallintaisi sovelluksen siihen pistee-
seen, että se pystyisi muokkaamaan tai poistamaan koodista käyttäjän haluamat ei-toi-
votut osat, kuten tunnistetietojen kyselyt. Prototyypin kokeilemiseksi he latasivat And-
roid Marketista 1865 suosituinta ilmaista sovellusta ja huomasivat että 167 sovellusta
nouti järjestelmästä IMEI:n, IMSI:n tai puhelinnumeron tapaisia tunnistetietoja ja 114
sovellusta kirjoitti nämä tiedot talteen heti niiden pyytämisen jälkeen. He kokeilivat näi-
hin sovelluksiin myös järjestelmän muokkaustoiminnallisuutta, missä järjestelmä auto-
maattisesti etsi sovellusten tavukoodista ne metodikutsut, joissa tunnistetietoja kysyttiin
ja korvasi nämä kyselyt harmittomilla UUID-metodikutsuilla. Prototyyppi käänsi muo-
katun tavukoodin takaisin APK-pakettiin ja allekirjoitti sen, minkä jälkeen muokattu so-
vellus oli käyttövalmis ilman tunnistetietojen vuotamisen vaaraa (Batyuk ja muut,
2011).
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2. Android

Android on Googlen tekemä avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, jota käytetään
pääasiassa matkapuhelimilla ja tableteilla. Androidin ensimmäinen versio julkaistiin
vuonna 2008 osana HTC Dream -puhelinta ja käyttöjärjestelmä on sen jälkeen saanut
kolmetoista isoa versiopäivitystä. Nämä isot päivitykset käyttävät versionumeron lisäksi
koodinimeä. Nykyinen vakaa versio käyttää koodinimeä ”Nougat” versionumerolla 7.1
ja seuraava julkaistava versio käyttää alustavaa koodinimeä ”O” (Android Open Source
Project, 2017).

Android on yksi suosituimmista kuluttajien käyttämistä käyttöjärjestelmistä. Suuntaa
antavana metriikkana Androidin levinneisyydestä tarjoaa StatCounter -palvelu, joka ke-
rää käyttäjien selaintietoja StatCounteria käyttävillä sivustoilla. Heidän tietojen mukaan
Android on maaliskuussa 2017 ensimmäistä kertaa ylittänyt Windows-käyttöjärjestel-
män suosituimpana verkkosivuja lataavana käyttöjärjestelmänä 37,93 prosentin osuudel-
la kaikista käyttöjärjestelmistä (StatCounter, 2017). Androidin suosiosta on myös hyvä
huomata, että se oli vuoden 2016 lopussa johdossa myydyissä älypuhelimissa 81,7 pro-
sentin markkinaosuudella (Gartner, 2017). On siis enemmän kuin todennäköistä, että
Android myös pysyy myös asemassaan yhtenä suosituimmista käyttöjärjestelmistä lähi-
vuosina.

Androidin nykyisenä ohjelmointiympäristönä toimii Android Studio, mikä korvasi
aiemmin Android SDK:n mukana tulleen ADT-liitännäisellä kustomoidun Eclipse-oh-
jelmointiympäristön. Android Studio sisältää graafisen ohjelmointiympäristön lisäksi
emulaattorin Android-sovellusten testaamiseen ja virheenjäljittämiseen.

Seuraavissa alakappaleissa tutustutaan tarkemmin Androidin arkkitehtuuriin, sen Goog-
le Play -sovelluskauppaan, sen tietoturvaominaisuuksiin ja sovellusten käyttöoikeuksiin,
sekä siihen mitä tunnisteita järjestelmä antaa sitä ajavasta laitteesta ja käyttäjästä.

2.1 Androidin arkkitehtuuri

Kuva 1 esittää Android-järjestelmän pinon hierarkkista jakautumista tasoihin, joista ma-
talimmalla tasolla ovat Linux-kernelin järjestelmälle tarjoamat matalan tason palvelut,
kuten säikeistys ja muistinhallinta. Linux-kernelin yläpuolella on HAL, eli ”hardware
abstraction layer”, joka tarjoaa ylemmän tason palveluille käyttöliittymät alemman ta-
son ajureihin, jotka hoitavat kommunikaation itse fyysisen laitteiston kanssa. HAL:n
yläpuolella ovat Android Runtime (ART) sekä sen käyttämät natiivit C ja C++ -kirjas-
tot. Android tarjoaa pääsyn näihin kirjastoihin myös asennetuille sovelluksille Android
NDK:n kautta, mikäli sovellus vaatii natiivia koodin suorittamista esimerkiksi C:llä tai
C++:lla tehtyjen ohjelmakirjastojen uudelleenkäyttämistä varten. Android Runtime ja
sitä edeltänyt Dalvik, automaattisen roskienkeruun lisäksi, muuntavat Javan virtuaaliko-
neen tapaan ajettavien sovellusten käännetyn Dex-tiedostoissa olevan tavukoodin koh-
dealustalla toimivalle konekielelle. Toisin kuin Dalvikin käyttämä ajonaikanen kääntä-
minen (engl. just-in-time compilation), Android Runtime kääntää sovelluksen konekie-
lelle jo asennuksen aikana. Päällimmäisenä pinossa ovat esiasennetut järjestelmäsovel-
lukset ja käyttäjän asentamat sovellukset (Google, 2017d). Seuraavaksi tutustutaan
siihen, kuinka Android-ohjelma saadaan muutettua sen koodi- ja resurssitiedostoista
Androidille asennettavaan muotoon.
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Kuva 1. Androidin ohjelmistopino (Google, 2017d), lisenssi: CC BY 2.5 (Creative Commons,
2017)

2.2 Koontiversion luonti

Android-käyttöjärjestelmällä toimivan sovelluksen ajaminen vaatii ensin koontiversion
luomista. Kuva 2 esittää tätä prosessia missä Android-liitännäisellä varustettu Gradle-
koontiversiotyökalu ensin kääntää projektin koodi-, resurssi- ja AIDL-tiedostot, sekä
projektiin sisällytetyt Android- ja Java-kirjastot ja yhdistää kaikki tavukoodia sisältävät
osat osaksi yhtä tai useampaa Dex-tiedostoa (Dalvik Executable Format), yleensä ni-
mellä classes.dex, classes2.dex ja niin edelleen. Tämän jälkeen APK-pakkaaja yhdistää
Dex- ja resurssitiedostot yhdeksi ZIP-pakatuksi APK-paketiksi ja allekirjoittaa tiedoston
joko virheenjäljitysversioille tai julkaisuversiolle tarkoitetulla avaimella (Google,
2017a). Tämä julkaisuversiolle tarkoitettu avain toimii myös autentikointikeinona jos
sovellusta halutaan päivittää sen jälkeen, kun se on ladattu Google Play -sovelluskaupan
palvelimille (Google, 2017b).
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Kuva 2. Tyypillinen Android-sovelluksen koontiversion luonti (Google, 2017a), lisenssi: CC
BY 2.5 (Creative Commons, 2017)

2.3 Google Play -sovelluskauppa

Google lanseerasi sovelluskaupan Androidille Android Marketin nimellä 28.8.2008. So-
velluskauppa tunnetaan nykyään Google Play -kauppana ja se sisältää omat osionsa
Android-sovelluksille, elokuville, tv-sarjoille, musiikille sekä e-kirjoille. Normaalit so-
vellukset ovat jaettuna yhteensä 33 kategoriaan, peli- ja perhesovellusten jakautuessa
vielä omiin kategorioihinsa (Google Play, 2017). Kauppaan ladattujen sovellusten mää-
rä on kasvanut tasaiseen tahtiin ja on maaliskuussa 2017 jo 2,8 miljoonaa AppBrain
(2017) palvelun mukaan.

Google Play on avoinna kaikkien ohjelmistokehittäjien ilmaisille sovelluksille heidän
kehitysalustastaan tai fyysisestä sijainnista riippumatta, maksullisten sovellusten myy-
misen ollessa sallittu vain rajallisesta määrästä maita (Google, 2017f). Google pyytää
tällä hetkellä 25 dollarin maksun kehittäjätilin rekisteröimisestä, mikä vaaditaan sovel-
lusten julkaisemista varten. Ohjelmistokehittäjät pystyvät tekemään rahaa sovelluksil-
laan usealla eri keinolla, sovellukset ovat alusta asti voineet lisätä osaksi sovellusta mai-
nosten esittämisen käyttäjille joko Googlen omilta mainospalvelimilta tai ulkopuolisista
lähteistä. Tämän lisäksi kehittäjät ovat voineet myydä sovellusta sovelluskaupassa mistä
Google ottaa 30 prosentin osuuden. Uusimpana rahantekokeinona on sovelluksen sisäi-
nen ostaminen, missä käyttäjä voi ladata itse sovelluksen ilmaiseksi ja käyttää sitä ohjel-
mistokehittäjän määräämin rajoituksin, muiden ominaisuuksien avaamisen tai yksittäis-
ten myytävien sisältöjen vaatiessa sovelluksen sisäisen maksuprosessin läpikäymistä,
missä sovellus kutsuu Androidin omaa maksuprosessoria hoitamaan transaktion.
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Sovellukset olivat aluksi rajattuja 25 megatavun kokoon, mikä on vaiheittain nostettu
nykyiseen 100 megatavuun. Tätä suurempia sovelluksia varten sovelluskehittäjät voivat
myös liittää enintään kaksi kahden gigatavun kokoista laajennustiedostoa (APK expan-
sion file), jotka ladataan suoraan laitteeseen Googlen palvelimilta sovelluksen normaa-
lin asentamisen yhteydessä (Google, 2017e).

2.4 Androidin tietoturva

Vuodesta 2012 lähtien Google Play -sovelluskauppa alkoi käyttämään Bouncer-nimistä
palvelua sovelluskauppaan ladattujen sovellusten analysointiin. Bouncer skannaa sovel-
lukset automaattisesti etsien merkkejä haitta- ja vakoiluohjelmista sekä troijalaisista aja-
malla sovelluskauppaan ladattavaa sovellusta ensin Googlen palvelimilla (Lockheimer,
2012). Koska Androidille on mahdollista asentaa sovelluksia myös Google Play -sovel-
luskaupan ulkopuolelta, Google alkoi käyttämään Bouncer-palvelua myös näiden sovel-
lusten analysointiin Android-versio 4.2:sta lähtien.

Tämän Bouncer-palvelun ohittaminen on kuitenkin haittasovelluksille mahdollista. Yh-
tenä esimerkkinä tästä on tietoturvayhtiö Check Point Mobilen löytämä BrainTest-haa-
voittuvuus, missä samalla nimellä kulkenut peli onnistui välttämään Bouncerin testit
tarkkailemalla koodia ajavan laitteen IP-osoitteita. Kun IP-osoite tunnistettiin tunnetuksi
Google Bouncerin käyttämäksi osoitteeksi, sovellus sammutti itsensä ja jos IP-osoitetta
ei tunnistettu, jatkoi se eteenpäin purkamalla salauksen mukana tulleesta ohjelmakoodia
sisältävästä start.ogg-tiedostosta. Tämän jälkeen sovellus latasi dynaamisesti nämä oh-
jelmakoodit osaksi ohjelmaa dalvik.system.DexClassLoader-luokalla. Lisättyä koodia
käyttäen sovellus latasi palvelimelta laitteeseen root-tason käyttöoikeudet antavan so-
velluksen. Tämän jälkeen haittasovellus sai vapaat kädet tehdä sovelluksen poistamises-
ta mahdollisimman vaikeaksi ujuttamalla järjestelmään ohjelman poistamista valvovan
rootkitin ja pystyi mahdollisesti näyttämään käyttäjälle mainoksia ja varastamaan mitä
tietoja käyttäjästä sovelluksen tekijät halusivat (Polkovnichenko & Boxiner, 2015).
Löydösten paljastumisen jälkeen Google poisti sovelluksen sovelluskaupasta. Tämän
sovelluskaupasta poistamisen lisäksi Googlella on kyky poistaa etänä käyttäjiltä lupaa
kysymättä mikä tahansa Google Play -sovelluskaupasta ladattu sovellus, mikäli se
todetaan haitalliseksi (Cannings, 2010).

2.5 Android-sovellusten käyttöoikeudet

Android käyttää sovellusten eristämisessä hiekkalaatikkomallia, missä kaikki sovelluk-
set ovat eroteltuina toisistaan niin, että ne pystyvät kommunikoimaan toistensa ja järjes-
telmän kanssa vain jos ne pyytävät siihen järjestelmältä käyttöoikeutta. Käytännössä so-
velluskehittäjät saavat lisättyä käyttöoikeuden lisäämällä AndroidManifest.xml-tiedos-
toon rivin, jossa käyttölupaa anotaan. Jos sovellus esimerkiksi tarvitsee ”PHONE” käyt-
täjäoikeusryhmän alla olevan ”READ_PHONE_STATE” -käyttöluvan (taulukko 1), li-
sätään XML-tiedostoon rivi:

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

Käyttöoikeudet Androidissa on jaettu normaaleihin ja vaarallisiin käyttöoikeuksiin.
Googlen jaottelun mukaan normaalit käyttöoikeudet, kuten esimerkiksi Bluetooth-toi-
minnallisuuden käyttäminen tai sovelluksen internetiin yhdistäminen eivät anna pääsyä
käyttäjän tietoturvan kannalta tärkeisiin tietoihin. Nämä normaalit käyttöoikeudet anne-
taan siis sovelluksille automaattisesti, kun ne niitä AndroidManifest-tiedostossa kysy-
vät. Vaaralliseksi luokitellut käyttöoikeudet sen sijaan saattavat antaa luvan lukea käyt-
täjän yksityistietoja, tai antaa luvan muokata käyttäjän tallentamia tietoja tai vaikuttaa
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muiden sovellusten toimintaan. Tämän vuoksi järjestelmä listaa asennuksen aikana
nämä käyttöoikeudet käyttäjälle ja pyytää vahvistusta niiden hyväksymiselle. Versio
6.0:sta lähtien Android pystyy Applen iOS:n tavoin kysymään käyttäjältä ajon aikana
mikäli he haluavat antaa näitä käyttölupia esimerkiksi kameran tai muiden vaarallisiksi
luokiteltujen ominaisuuksien käyttöön. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä että API-tasoa
23 tai sitä uudempaa tasoa käyttävä sovellus pitää ohjelmoida sietämään myös käyttöoi-
keuksien eväämisen ilman sovelluksen kaatumista (Google, 2017c).

Taulukko 1. Android-sovellusten vaarallisiksi luokitellut käyttöoikeudet (Google, 2017c)

Käyttöoikeusryhmä Käyttöoikeus

CALENDAR READ_CALENDAR

WRITE_CALENDAR

CAMERA CAMERA

CONTACTS READ_CONTACTS

WRITE_CONTACTS

GET_ACCOUNTS

LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION

ACCESS_COARSE_LOCATION

MICROPHONE RECORD_AUDIO

PHONE READ_PHONE_STATE

CALL_PHONE

READ_CALL_LOG

WRITE_CALL_LOG

ADD_VOICEMAIL

USE_SIP

PROCESS_OUTGOING_CALLS

SENSORS BODY_SENSORS

SMS SEND_SMS

RECEIVE_SMS

READ_SMS

RECEIVE_WAP_PUSH

RECEIVE_MMS

STORAGE READ_EXTERNAL_STORAGE

WRITE_EXTERNAL_STORAGE
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2.6 Järjestelmän tarjoamat tunnisteet

Android on tarjonnut ensimmäisestä API-tasosta lähtien ulkopuolisille sovelluksille
pääsyn puhelinnumeroon, sekä IMEI-, IMSI- ja ICC-ID-tunnisteisiin. Tunnisteiden pyy-
täminen vaatii ensin vaaralliseksi luokitellun READ_PHONE_STATE-käyttöoikeuden
pyytämistä.

The 3rd Generation Partnership Project [3GPP] (2017) määrittelee IMEI-tunnisteen (In-
ternational Mobile Equipment Identity) GSM/UMTS-verkoissa käytettäväksi uniikiksi
numerosarjaksi, joka asetetaan osaksi jokaista matkapuhelinverkkoja käyttävää laitetta
ja sen liittämiseksi osaksi laitetta on vastuussa laitevalmistaja. 3GPP (2017) määrää, että
IMEI:n täytyy olla uniikki ja että sitä ei voi vaihtaa laitteen valmistusprosessin jälkeen,
sekä että laitteen tulisi vastustaa IMEI:n muuttamista niillä keinoin kuin se on mahdol-
lista. 3GPP:n mukaan IMEI:n käyttöönotto oli välttämätöntä yksittäisten laitteiden läs-
näolon todentamiseksi mobiiliverkossa. 3GPP (2017) mainitsee myös että yksi IMEI-
numeron päätavoitteista on vastatoimien mahdollistaminen varastettuja laitteita vastaan.
Tätä tavoitetta varten IMEI:n käyttö on sallittu niin sanottujen mustien, valkoisten ja
harmaiden listojen tekemiselle EIR-rekisteriin (Equipment Identity Registry), missä
mustat listat sisältävät varastettujen laitteiden IMEI-numerot, joita ei saa päästää mobii-
liverkkohin, valkoinen lista sisältää hyväksyt IMEI-numerot ja harmaa lista erityistark-
kailussa olevien laitteiden IMEI:t (3GPP, 2017). Mobiilioperaattori Elisan mukaan Suo-
messa on käytössä operaattoreiden yhteinen musta lista näille estetyille IMEI-numeroil-
le, jossa on mukana myös suurin osa Euroopan operaattoreista (Elisa, 2017). Poikkeuk-
sena näille käytön estoille on hätäpuhelujen tekeminen minkä pitäisi olla mahdollista
millä tahansa laitteella, joka pystyy tekemään puheluita mobiiliverkkojen kautta. (3GPP,
2017). Suomessa IMEI-tunnistetta käyttämällä voidaan myös paikallistaa numeroon si-
dottu laite viranomaisten pyynnöstä. Tätä kykyä voidaan hätätapauksissa käyttää kadon-
neiden henkilöiden ja varastettujen laitteiden etsimiseen. Android-käyttöjärjestelmältä
IMEI-numeroa voi kysyä TelephonyManager-luokan metodilla ”getDeviceId”, mikä pa-
lauttaa GSM/UMTS-verkkoja käyttävän laitteen IMEI:n tai CDMA-verkkoja käyttävän
laitteen MEID-numeron.

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) on operaattoreiden käyttämä tilaajatun-
niste käyttäjien tunnistamiseen (3GPP, 2017). Mutta toisin kuin IMEI, se on operaatto-
rin tuottama koodi ja tallennettuna SIM-korttiin. IMSI-tunnistetta kysytään Androidilta
TelephonyManager-luokan metodilla ”getSubscriberId”.

ICC-ID (Integrated Circuit Card ID) on GSM/UMTS-laitteen SIM-kortin tunnistenume-
ro, jonka saa järjestelmältä TelephonyManager-luokan metodilla ”getSimSerialNum-
ber”.

Androidilta voi kysyä myös laitteen puhelinnumeron, viralliselta nimeltään MSISDN
(Mobile Station International ISDN [Integrated Services Digital Network] Number), Te-
lephonyManager-luokan metodilla ”getLine1Number”. Metodi palauttaa GSM/UMTS-
laitteen MSISDN:n tai CDMA-laitteen puhelinnumeron. Samoin kuin muidenkin tun-
nisteiden kanssa, puhelinnumeroa voidaan kysyä READ_PHONE_STATE-käyttöluvan
kanssa. Tämä lisäksi puhelinnumeroa voidaan kysyä myös silloin, kun sovelluksella on
READ_SMS tai READ_PHONE_NUMBER-käyttöluvat.

Google (2017h) suosittelee, että edellä mainittuja IMEI-, IMSI- ja puhelinnumeroa käy-
tettäisiin vain, kun sovellus tarvitsee niitä puhelinominaisuuksien tai operaattorin toi-
minnallisuuksien toteuttamiseen. Tämän lisäksi IMEI- ja IMSI-tunnisteita saa käyttää
arvokkaiden varastettujen tietojen, kuten epäiltyjen luottokorttitietojen väärinkäyttöjen
estämiseen, koska näissä tapauksissa ohjelmistopohjaiset tunnisteet ovat liian helposti
alustettavissa uusia väärinkäytöksiä varten (Google, 2017h).
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Google ei halua näitä tunnisteita käytettävän käyttäjien identifiointiin, esimerkiksi mai-
nonnan apuna, koska näitä tunnisteita käyttäjä itse ei pysty alustamaan tai hallitsemaan.
Tätä varten Google on lisännyt järjestelmään erillisen Advertising ID:n, jonka hallitse-
miseen useimmissa Android-laitteissa on oma asetussivunsa, jossa käyttäjä pystyy kiel-
täytymään yksilöllisistä mainoksista tai käyttäjän kiinnostuksiin perustuvista mainoksis-
ta. Tämän lisäksi käyttäjä pystyy myös alustamaan Advertising ID:n. Google kieltää
Advertising ID:n liittämisen mihinkään henkilötietoihin tai kiinteisiin laitetunnuksiin,
kuten edellä mainittuun IMEI-tunnukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Adverti-
sing ID:tä ei esimerkiksi saisi edes käyttää listoissa tai tietokannoissa, jotka jakavat id-
numeroita minkään muun tietokannan kanssa, jota voisi käyttää avaimena henkilötieto-
jen ja Advertising ID:n yhdistämiseen (Google, 2017h).  Näiden asetusten kunnioitta-
mista vaaditaan Googlen kehittäjien käytäntökeskuksessa listatuissa ohjelmasäännöissä,
joiden rikkominen voi estää Googlen omien mainospalveluiden käytön mutta ei vielä
välttämättä johda sovelluksen poistamiseen Google Play -sovelluskaupasta jos sovellus
ei riko sovittua kehittäjien jakelusopimusta (Google, 2017i).
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3. Ohjelmiston takaisinmallinnus

Elliot Chikofskyn ja James Crossin Reverse Engineering and Design Recovery: A Ta-
xonomy (1990) määrittelee takaisinmallinnuksen järjestelmän komponenttien välisten
suhteiden tunnistamisena ja uusien esitysmuotojen luomisena järjestelmästä samalla tai
ylemmällä abstraktiotasolla. Kuvassa 1 Chikofsky ja Cross (1990) kuvaavat eri takaisin-
mallinnuksen termien välisiä suhteita normaalissa ohjelmistokehityksen prosessissa
missä kehityksen elinkaari on jaettu kolmeen osaan, vaatimusmäärittelyyn, suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. Normaalista kehityksestä käytetty termi on eteenpäinkehittämi-
nen (forward engineering), jotta se erottuisi mahdollisimman hyvin takaisinmallinnuk-
sesta.

Kuva 3. Takaisinmallinnuksen termien väliset suhteet normaalissa ohjelmistokehityksen pro-
sessissa (Chikofsky & Cross © 1990, IEEE)

Takaisinmallinnus ei oletuksena sisällä tutkittavan ohjelmiston muokkaamista uudel-
leenjärjestelemisellä (restructuring) tai uudelleenrakentamisella (reengineering), vaan se
on ohjelmiston tarkastelemisen muoto, jolla pyritään lisäämään ymmärrystä olemassa
olevasta ohjelmistosta sen ylläpitoa tai uutta kehittämistä varten, mikä voi sisältää uu-
delleenjärjestämistä tai uudelleenrakentamista. Uudelleenjärjestämisellä tarkoitetaan
tässä yhteydessä ohjelmiston muokkaamista samalla lähdekoodin abstraktiotasolla niin,
että sen toiminnallisuus säilyy samana. Osa näistä aktiviteeteista on samoja, kuin koodin
refaktoroinnissa, missä tarkoituksena on parantaa koodin tehokkuutta, luettavuutta ja
suorituskykyä toiminnallisuutta muuttamatta (Pressman, 2009). Ohjelmiston uudelleen-
rakentaminen käsittää olemassa olevan ohjelmiston muokkaamisen ja uudelleensuunnit-
telun uusia vaatimuksia vastaavaksi (Chikofsky & Cross, 1990). Eldad Eilam kirjassaan
Reversing: Secrets of Reverse Engineering (2005), tiivistää takaisinmallinnuksen määri-
telmän tietojen paljastamiseksi olemassa olevan ohjelman suunnittelusta ja toteutukses-
ta, sellaisissa tapauksissa missä ohjelman lähdekoodi tai kunnon dokumentaatio ei ole
olemassa tai saatavilla.
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Chikofsky ja Cross (1990) tunnistavat kuusi päämäärää ohjelmiston käänteissuunnitte-
lulle: kompleksisuuden hallinta, vaihtoehtoisten näkymien luonti, kadonneen informaa-
tion palauttaminen, sivuvaikutusten havaitseminen, korkeamman tason abstraktioiden
luonti ja uudelleenkäytön helpottaminen. Eilamin (2005) mukaan takaisinmallinnusta
voidaan käyttää luonnollisena osana perinteistä ohjelmistotuotantoprosessia mm. ohjel-
mistojen yhteensopivuuden saavuttamisessa, kilpailevien sovelluksien tuottamisessa
olemassa olevia tuotteita tutkimalla, sekä ohjelmiston laadun evaluoinnin työkaluna. Ei-
lam tunnistaa takaisinmallinnukselle myös käyttöjä ohjelmiston tietoturvan saralla hait-
tasovelluksien tutkimisessa, salausalgoritmien avaamisessa, digitaalinen käyttäjäoikeuk-
sien hallinnassa ja ohjelmistojen tietoturvallisuuden auditoinnissa.

3.1 Takaisinmallinnuksen historiaa

Käänteismallinnus, takaisinmallinnus tai käänteissuunnittelu (engl. Reverse enginee-
ring) on ollut terminä olemassa jo kauan teollisuuden puolella, missä takaisinmallinnus-
ta käytetään kilpailevien tuotteiden toiminnan selvittämisen lisäksi tuotannon salojen
valottamiseksi. (Pressman, 2009; Eilam, 2005). Ohjelmistopuolelle ja sen tieteellisen
tutkimuksen pariin takaisinmallinnus tuli terminä vasta 1990-luvulla Chikofskyn ja
Crossin (1990) julkaiseman taksonomian myötä. Käytännössä kuitenkin ohjelmiston ta-
kaisinmallinnus on ollut olemassa niin kauan kuin ohjelmakoodin kirjoittaminenkin.
Esimerkiksi ensimmäiset käänteiskääntäjät kehitettiin jo 1960-luvulla, kun toisen suku-
polven transistoripohjaisten tietokoneiden käyttämät ohjelmistot haluttiin siirtää uusille
kolmannen sukupolven mikropiirejä käyttäville tietokoneille. Myös virheenjäljittimet
ovat olleet mukana ohjelmistokehityksessä jo 1970-luvulta asti (Cifuentes, 1994). Vir-
heenjäljittimien lisäksi myös muita työkaluja takaisinmallintamista varten alkoi ilmestyä
1990-luvun loppuun mennessä, kuten parsereita ja ohjelmistojen rakenteiden visuali-
sointiin keskittyviä työkaluja (Müller ja muut, 2000).

Yksi varhaisista ja kuuluisista takaisinmallintamisen käytöistä oli IBM:n PC-alustan
BIOS:n kopiointi. 1980-luvun alussa henkilökohtaisten tietokoneiden markkinoille tul-
lut IBM tarjosi kaikille PC-alustalle ohjelmistoja tuottaville yrityksille heidän BIOS:n
lähdekoodin luettavaksi. Muutamat yritykset päättivät kopioida tämän BIOS:n omille
myytäville PC-kokoonpanoilleen, jotta ne olisivat yhteensopivia IBM:n tietokoneille
tuotettujen ohjelmistojen kanssa. IBM pisti tälle lopun oikeusteitse, minkä jälkeen
Phoenix Technologies -yhtiö päätti tuottaa oman version IBM PC -yhteensopivasta
BIOS:sta, joka ei sisältäisi riviäkään IBM:n tuottamaa koodia käyttämällä ns. Clean
room designia (Galler, 1995). Clean room designia kutsutaan myös kiinan muuri -tek-
niikaksi. On tärkeää huomata, että clean room design ei tässä kontekstissa liity Clean-
room-ohjelmistokehitykseen, vaan sillä tarkoitetaan astettaista prosessia, jossa ensim-
mäinen yhtiö haluaa saavuttaa yhteensopivuuden toisen yhtiön tuotteen kanssa. Käytän-
nössä tämä tehtiin erottamalla kaksi ohjelmistokehittäjäryhmää, ensimmäinen ryhmä ta-
kaisinmallintaa toisen yhtiö tuotteen ja tuottaa siitä niin tarkalla tasolla olevan spesifi-
kaation, että toinen ryhmä pystyy luomaan uudelleen tämän tutkittavan ohjelmiston
käyttämättä toisen yhtiön immateriaalioikeuksien alla olevaa aineistoa (Owens, J.,
1993). Phoenix Technologiesin ohjelmistokehittäjät siis takaisinmallinsivat tämän
BIOS-lähdekoodin korkeammalle suunnittelutasolle, minkä avulla toinen ryhmä ohjel-
mistokehittäjiä pystyi luomaan suurimmaksi osaksi IBM PC -yhteensopivan BIOS-ver-
sion  (Galler,  1995).  Phoenix  Technologies  lisenssoi  tämän  BIOS-version  eteenpäin
muille PC-tietokoneita valmistaville yrityksille paljon halvemmalla hinnalla kuin mitä
IBM oli valmis tarjoamaan.

Ohjelmiston takaisinmallinnus tuli myös ajankohtaiseksi vuosituhannen vaihteessa, kun
huomattiin, että monet vanhoista sovelluksista eivät välttämättä pystyisi prosessoimaan
uuden vuosituhannen vuosilukuja, joiden kaksi viimeistä numeroa palaisivat takaisin
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kahteen nollaan. Ongelmana oli myös, että monet näistä sovelluksista olivat niin vanho-
ja, että niiden suunnitteludokumentteja tai välttämättä edes niiden lähdekoodeja ei enää
ollut tallessa. Tämä pakotti monet yhtiöt takaisinmallintamaan vanhoja sovelluksiaan ja
etsimään ohjelmakoodin seasta osia, jotka liittyivät päivämäärien prosessointiin ja kor-
jaamaan nämä mahdolliseen Y2K-bugiin johtavat ohjelmointivirheet (Canfora & Di
Penta, 2007).

3.2 Takaisinmallinnuksen käyttötarkoituksia

Tässä kappaleessa tutustutaan tarkemmin takaisinmallinnuksen eri käyttötarkoituksiin.
Eilam (2005) jakaa kirjassaan takaisinmallinnuksen käyttötarkoitukset tietoturvaan liit-
tyviin ja ohjelmistotuotantoprosessia tukeviin toimintoihin. Ohjelmiston tietoturvan
puolella mainittuja toimintoja ovat haittasovelluksien tutkiminen, salausalgoritmien
avaaminen, digitaalinen käyttäjäoikeuksien hallinta ja ohjelmistojen tietoturvan tason
auditointi. Ohjelmistotuotantoprosessia tukevia toimintoja ovat muun muassa: ohjelmis-
tojen yhteensopivuuden saavuttaminen, kilpailevien sovelluksien tuottaminen, sekä ta-
kaisinmallinnus ohjelmiston laadun evaluoinnin työkaluna. Seuraavissa alakappaleissa
tutustutaan tämän tutkielman kannalta olennaisimpiin funktioihin, eli haittasovellusten
tutkimiseen, sekä ohjelmiston tietoturvan ja yleisen laadun auditointiin takaisinmallinta-
mista käyttämällä.

3.2.1 Haittasovelluksien tutkiminen

Takaisinmallinnus on yksi tärkeimmistä työkaluista, sekä haittaohjelmia tuottavien että
niitä tutkivien tahojen parissa. Eilamin (2005) mukaan haittaohjelmia tai viruksia tuotta-
vat henkilöt käyttävät käänteissuunnittelua haavoittuvuuksien löytämiseen käyttöjärjes-
telmistä, sekä kohteena olevista sovelluksista. Näitä haavoittuvuuksia voidaan käyttää
ulkopuolisen koodin suorittamiseen esimerkiksi yksityisen tiedon kaappaamiseksi tai
kohteena olevan järjestelmän etähallinnan saavuttamiseksi. Käänteissuunnittelua käyttä-
vät myös tietokoneviruksia ja haittaohjelmia tutkivat henkilöt akateemisissa laitoksissa
ja virustorjuntayhtiöissä, missä tarkoituksena on selvittää millaista tuhoa tutkittava so-
vellus voi aiheuttaa, kuinka se leviää, kuinka se voidaan poistaa ja kuinka sen leviämi-
nen voidaan estää. Haittasovelluksilla on kuitenkin keinot taistella tällaista tutkimista
vastaan, kuten symbolisen tiedon tahallinen tuhoaminen, koodin salaaminen ja pakkaa-
minen sekä takaisinmallintamisen työkalujen toiminnan suora häiritseminen roskadatal-
la. Näihin myös normaalien sovellusten ja haittasovellusten käyttämiin takaisinmallinta-
misen häritsemismenetelmiin tutustutaan tarkemmin kappaleessa 3.4.

3.2.2 Ohjelmistojen tietoturvan ja yleisen laadun auditointi

Eilamin (2005) mukaan ohjelmiston takaisinmallinnuksella voidaan saavuttaa monia
avoimen lähdekoodin antamia tietoturvaetuja myös suljetun lähdekoodin ohjelmien
kanssa. Suljetun koodin auditointi voi tulla tarpeen esimerkiksi kolmansien osapuolten
tekemien, suljetun lähdekoodin, komponenttien kanssa. Käännetyn ohjelman assembly-
koodin tutkiminen ei tosin ole lähellekään yhtä helppoa kuin kommentoidun korkeam-
man tason ohjelmointikielillä kirjoitetun lähdekoodin lukeminen ja testaaminen haavoit-
tuvuuksien varalta.

Yksi yleisimmistä haavoittuvuuksia tarjoavista virheistä, erityisesti C-kielellä, on muut-
tujien sisällön muokkaamisen tarjoaminen käyttäjän syötteillä ilman niiden pituuden tar-
kastamista. Tämä tarjoaa mahdollisuuden pinoylivuodoille (engl. stack overflow), keko-
ylivuodoille (engl. heap overflow) ja kokonaislukuylivuodoille (engl. integer overflow),
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missä odottamattoman pitkä syöte määrätyn mittaiseen muuttujaan pystyy ylikirjoitta-
maan muistissa ohjelmakoodin alueita. Yksi tapa käyttää pinoylivuotoa hyväksi, on sel-
vittää muuttujaa käyttävän funktion Return-rivin sijainti muistissa ja korvata osoite hai-
tallisen koodin alun muistiosoitteella.

Takaisinmallinnusta voidaan käyttää tietoturvan auditoinnin lisäksi ohjelmiston yleisen
laadun evaluointiin niissä tilanteissa, kun ohjelmiston lähdekoodiin ei ole pääsyä. Jäl-
leen, se tieto mitä takaisinmallintamisella saadaan tuotettua ohjelmistosta on paljon ra-
jallisempaa, kuin mitä täydestä lähdekoodista voi saada irti mutta sen kautta voi saada
yleisvaikutelman koodin tasosta tutkimalla ainakin joidenkin komponenttien yksityis-
kohtaista toimintaa.

3.3 Käännetyn ohjelmakoodin analysointi

Staattinen analyysi on myös ohjelmien testaamisessa käytetty termi. Staattisessa ohjel-
ma-analyysissä ohjelmaa ei ajeta, vaan keskitytään ohjelman koodin analysointiin (Can-
fora, Di Penta, & Cerulo, 2011). Takaisinmallinnuksen tapauksessa tämä analyysi koh-
distuu käännettyyn konekieleen tai objektikoodiin. Eilam (2005) käyttää tästä termiä
”offline code analysis”, vaihtoehtoisena terminä ”dead-listing”. Tämän lähestymistavan
haittapuolena on, että se vaatii parempaa tietämystä koodin toiminnasta, koska analy-
soinnissa ei vain seurata ohjelman käyttämän datan muuttumista ja prosessointia, toisin
kuin dynaamisen analyysin puolella ja ei siten ole kovin helppo lähestymistapa vasta-al-
kajille. Lisäksi joissain tapauksissa tämän ajamattoman koodin analysointi staattisesti ei
ole mahdollista, jos koodi on salattua tai pakattua. Lisää ongelmia aiheuttaa myös se,
että jotkin käännetyistä ohjelmista, kuten Microsoftin .NET:n käyttämä Portable Execu-
table -formaatti sekoittaa ohjelman binääridatassa ohjelmakoodin sekaan myös data-
osioita, mikä voi aiheuttaa lukuongelmia ohjelmaa analysoivalle työkalulle, joka ei vält-
tämättä pysty erottamaan vaihtelevan mittaisia ohjelmakäskyjä tutkittavan ohjelman
käyttämästä datasta. Näitä lukuongelmia aiheuttavia osioita voidaan upottaa ohjelmaan
myös tahallaan ohjelman staattisen analysoinnin hankaloittamiseksi.

Dynaamisessa koodianalyysissä keskitytään tutkittavan sovelluksen analysointiin ajon
aikana (Canfora ja muut, 2011). Eilam (2005) käyttää tästä termiä ”live code analysis”.
Dynaamisen analyysin etuna staattiseen analyysiin verrattuna on, että analysoinnissa
voidaan pelkän koodin toiminnan tutkimisen lisäksi seurata kuinka ohjelman prosessoi-
ma data muuttuu ohjelman ajon aikana, mikä valaisee samalla myös tutkittavan koodin
toimintaa.

3.3.1 Analysoinnin työkalut: Disassembler

Disassembler muuntaa bittimuotoon käännetyn ohjelman helpommin ihmisen luettavaan
tekstimuotoon, Assembly-kielelle (Eilam, 2005). Yksi suosituimmista disassemblereista
on Ilfak Guilfanovin tekemä ja nykyisin Hex-Rays -yhtiön ylläpitämä IDA Pro, jota sen
tekijä kutsuu interaktiivinen disassembler-ohjelmaksi (Hex-Rays, 2016). IDA tarjoaa
monipuolisen käyttöliittymän tulosten visualisoimiseksi ja dokumentoimiseksi. Sovel-
luksessa on mukana myös oma virheenjäljitin. IDA Pro on tarjolla ilmaiseksi 5.0 ver-
sioon asti, uudempien versioiden ollessa maksullisia (Hex-Rays, 2016).

Toinen esimerkki disassemblerista on Microsoftin ILDasm, joka on tarkoitettu Micro-
softin .NET-ohjelmien tuottaman CIL-koodin (Common Intermediate Language) disas-
semblointiin. ILDasm on tarjolla ilmaiseksi Microsoftin .NET-työkalujen mukana
(Microsoft, 2016b). Android-käyttöjärjestelmän käyttämä Dex-tavukoodi saadaan disas-
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sembloitua Assemblyn tapaiseksi Smali-koodiksi Baksmali-ohjelmalla (Smali/baksmali,
2017) tai Dex2jar-ohjelmaan integroidulla Smali-työkalulla (Dex2jar, 2017).

3.3.2 Analysoinnin työkalut: Käänteiskääntäjä

Käänteiskääntäjän (engl. decompiler) tarkoitus on tehdä normaalin kääntäjän tehtävät
päinvastaisessa järjestyksessä. Käänteiskääntäjä ottaa siis vastaan käännetyn konekieli-
sen tai tavukoodimuodossa olevan ohjelman ja koittaa luoda uudelleen mahdollisimman
helposti luettavassa muodossa olevat aikaisemman tason lähdekooditiedostot, joita
kääntämiseen käytettiin alun perin. Joitain tietoja se ei kuitenkaan voi tuoda takaisin.
Alkuperäisessä käännösprosessissa kääntäjä poistaa kaikki kommentit ja useimmiten
myös muuttujien ja funktioiden nimet ja korvaa ne geneerisillä korvikkeilla. Microsoftin
.NET-ohjelmointikielistä kääntyvä CIL-koodi ja Javan tavukoodi sen sijaan sisältää pal-
jon enemmän tietoa, mikä johtaa myös parempiin tuloksiin käänteiskääntäessä (Eilam,
2005). CIL-koodin käänteiskääntämiseksi on olemassa työkaluja, kuten ILSpy (ILSpy,
2017). Java-tavukoodin käänteiskääntämiseen on olemassa vastaava työkalu nimeltä
Java Decompiler (JD-GUI, 2017), jota voi käyttää vain sen graafisen käyttöliittymän
kautta. Tämän puutteen korjaamiseksi JD-GUI:sta on olemassa useampi eri komentori-
viltä käytettävä versio, kuten JD-CMD (JD-CMD, 2017), joka käyttää JD-GUI:n avoi-
men lähdekoodin kirjastoja.

3.4 Takaisinmallinnuksen häiritsemismenetelmiä

Konekielelle käännetyn tietokoneohjelman takaisinmallinnusta voidaan häiritä monilla
eri menetelmillä, nämä menetelmät tosin pystyvät vain tekemään takaisinmallinnuksesta
työläämpää ja käytännössä estämään sen vain vasta-alkajilta ja niiltä, jotka luottavat au-
tomatisoituihin työkaluihin, esimerkiksi pakkauksen tai salauksen poistamiseksi.

Eilam (2005) tunnistaa kaksi erityistapausta, joissa takaisinmallinnuksen vastaiset me-
netelmät ovat erityisen tärkeitä: digitaaliseen käyttäjäoikeuksien hallintaan liittyvissä
ohjelmistoissa, sekä tavukoodipohjaisissa ohjelmistoissa. Kolmas takaisinmallinnuksen
häiritsemismenetelmien yleisistä käyttäjistä ovat haittasovellukset. Vuonna 2010 Brand,
Valli ja Woodward esittelevän paperissaan Malware Forensics: Discovery of the Intent
of Deception, haittaohjelmien käyttämiä tekniikoita, joilla niiden tutkimista takaisinmal-
lintamalla saadaan vaikeutettua. Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin häiritsemismenetel-
miin, joita Eilam (2005) sekä Brand ja muut (2010) tunnistavat.

Yksi Eilamin (2005) tunnistamista takaisinmallinnuksen häiritsemismenetelmistä on jo
aiemmin mainittu symbolisen tiedon tuhoaminen. Perinteisissä käännetyissä sovelluk-
sissa ei tyypillisesti ole paljoa symbolista tietoa mukana, vaan kaikki alkuperäisen läh-
dekoodin muuttujien ja funktioiden nimet ja kommentit on jätetty pois tai korvattu ge-
neerisillä merkkijonoilla. Funktioiden nimiä voi tosin löytää Windows-ohjelmissa ajon-
aikaisten kirjastojen (DLL) jakamista funktiolistoista, mikä voi helpottaa takaisinmallin-
nusta. Tavukoodipohjaiset (esim. .NET ja Java) ohjelmistot taas ovat erityisen alttiita
helpolle takaisinmallinnukselle, koska niiden tavukoodi pitää sisällään seikkaperäistä
symbolista tietoa, kuten luokkien ja niiden jäsenten nimiä, joita voidaan käyttää ohjel-
man toiminnan selvittämiseen takaisinmallinnusprosessin aikana.

Toinen yleisesti käytetty häiritsemismenetelmä on koodin salaaminen sen kääntämisen
jälkeen staattisen analysoinnin estämiseksi. Tässä menetelmässä koodin salauksen pur-
kaminen hoidetaan juuri ennen koodin ajamista ohjelman sisällä olevalla salauksenpur-
kajalla. Salaaminen ei kuitenkaan yleensä ole kuin hidaste motivoituneelle takaisinmal-
lintajalle, sillä salauksen purkamiseen käytetty koodi ja salausavain ovat yleensä suo-
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raan luettavissa ohjelman koodista. Tähän on myös olemassa automatisoituja purkuoh-
jelmia, jotka koittavat löytää salausavaimen itsenäisesti ilman, että salattua ohjelmaa
tarvitsee edes ajaa (Eilam, 2005). Brand ja muut (2010) mainitsevat myös koodin pak-
kaamisen olevan yksi hidaste ohjelman takaisinmallintamiselle, mutta samaan tapaan
kuin salatun ohjelman analysoimisessa, on myös pakatun ohjelman kanssa useimmiten
olemassa työkalu sen avaamiseen. Koodin pakkaamisen ensisijainen tarkoitus kuitenkin
on hämäämisen sijasta puristaa käytetty ohjelmakoodi pienempään tilaan, joten harva
pakkausmenetelmä sisältää mitään esteitä tämän prosessin kääntämiselle (Yan, Zhang,
& Ansari, 2008). Jos sovelluksen koodiin ei kuitenkaan saada pääsyä staattisin keinoin,
voidaan myös kokeilla muistivedoksen (engl. memory dump) ottamista, kunhan ajettava
ohjelma on ladannut puretun koodin muistiin. Haittaohjelmat voivat tosin osittain varau-
tua tätä vastaan poistamalla koodin muistista heti suorituksen jälkeen (Brand ja muut,
2010).

Yksi Eilamin (2005) kirjoittamista takaisinmallinnuksen häirintämenetelmistä on ohjel-
makoodin obfuskointi, eli tutkittavan ohjelman ohjelmakoodin tarkoituksenmukainen
monimutkaistaminen niin, että siitä tulee vaikeammin ymmärrettävä ilman, että sen toi-
minnallisuus muuttuu. Käytännössä obfuskoinnilla yritetään monimutkaistaa koodia li-
säämällä siihen järjettömiä haaraumia ja sekoittamalla ohjelman eri osien suoritusjärjes-
tystä niissä kohti ohjelmaa missä se ei riippuvainen ohjelman muiden osien syötteistä.
Ohjelmakoodi voidaan obfuskoida joko automaattisesti kaikkiin tai käsin vain kriittisiin
ohjelman osiin. Useimmiten obfuskointi suoritetaan vasta käännettyyn koodiin, jolloin
alkuperäisen lähdekoodin luettavuus ei kärsi. Obfuskoinnin tehdessä koodista hanka-
lamman luettavaksi lisäämällä siihen kompleksisuutta tekee se myös ohjelmasta hitaam-
man ajaa ja kasvattaa ohjelman käyttämän muistin määrää (Eilam, 2005).

Takaisinmallinnusta voidaan häiritä myös kohdistamalla hämäysyritykset yksittäisiin
työkaluihin tai niiden tyyppeihin, kuten virheenjäljittimiin tai disassemblereihin. Disas-
semblereita voidaan koittaa hämätä lisäämällä ohjelman koodiosioihin tarkoituksella
virheellisiä dataosioita, jotka disassembler tulkitsee käskyiksi mikä saa disassemblerin
menettämään synkronisaation luettavan konekielisen tiedoston kanssa ja tuottamaan ajo-
kelvotonta assemblyä ulostulotiedostoon. Disassemblereiden alttius näille häirintäkei-
noille riippuu osittain siitä käyttäkö se lineaarista vai rekursiivista konekielisen ohjel-
man lukemista. Lineaarisessa tavassa disassembler käy ohjelman koodiosioita läpi sa-
massa järjestyksessä kuin se on kirjoitettu tiedostoon, rekursiivisen tavan hyppiessä tie-
dostossa sen oikean suoritusjärjestyksen määräämässä järjestyksessä. Esimerkiksi kol-
mannessa kappeleessa mainittu OllyDbg ja IDA Pro käyttävät rekursiivista skannausta
WindDbg:n käyttäessä lineaarista skannausta (Eilam, 2005).

3.5 Ohjelmiston takaisinmallinnuksen laillisuus

Ohjelmiston takaisinmallinnus tuo mukanaan monia tekijänoikeuskysymyksiä. Seuraa-
vassa alakappaleessa käydään läpi miten EU-direktiivit vaikuttavat asiaan EU:n alueel-
la, sekä tutustutaan myös Suomen tekijänoikeuslakiin takaisinmallinnuksen näkökul-
masta.

3.5.1 Laillisuus Euroopan Unionin alueella

Euroopan parlamentti ja neuvosto ottaa osittain tietokoneohjelmien takaisinmallintami-
seen kantaa direktiivillä 2009/24/EY: tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta
(EUR-Lex, 2009). Erityisesti direktiivin 15. kohdassa kerrotaan, että ”koodin muodon
luvaton toisintaminen, kääntäminen, sovittaminen tai muuttaminen” on tekijän yksinoi-
keuteen kohdistuva loukkaus, mutta direktiivi antaa seuraavan poikkeuksen: ”Tietyissä
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tapauksissa ohjelman koodin toisintaminen ja sen muodon kääntäminen ovat kuitenkin
välttämättömiä sen tiedon hankkimiselle, joka on itsenäisesti kehitetyn ohjelman ja mui-
den ohjelmien välisen yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeen.” (EUR-Lex,
2009). Direktiivi siis antaa erityisluvan yhdysvaltojen DMCA:n tapaan takaisinmallinta-
miselle ohjelmien välisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi

EU-direktiivit velvoittavat EU-jäsenmaita yhdenmukaistamaan nykyisen lainsäädäntön-
sä annettujen direktiivien mukaisiksi määräaikaan mennessä (Ulkoasianministeriön Eu-
rooppatiedotus, 2016). Tätä yhdenmukaistamista EU-direktiiviin nähden onkin nähtä-
vissä seuraavassa kappaleessa, jossa tarkastellaan Suomen lainsäädäntöä takaisinmallin-
nuksen näkökulmasta.

3.5.2 Laillisuus Suomessa

Suomen tekijänoikeuslain (1961) toinen luku ottaa kantaa takaisinmallintamiseen kah-
den pykälän verran 25 j:ssä ja 25 k:ssa.

Pykälässä 25 j ”tietokoneohjelman ja tietokannan käyttäminen” ensimmäisessä momen-
tissa määrätään, että tietokoneohjelmaan saa tehdä sellaiset muutokset kuin sen käyttö
tarvitsee, mukaan lukien virheiden korjaukset. Toinen momentti mainitsee myös, että
varmuuskopioita saa ottaa jos ohjelman toiminta sitä edellyttää. Tämän lisäksi takaisin-
mallintamiseen vaikuttaa erityisesti kolmas momentti: ”Se, jolla on oikeus käyttää tieto-
koneohjelmaa, saa tarkastella, tutkia tai kokeilla tietokoneohjelman toimintaa niiden
ideoitten ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat ohjelman osan perustana, jos hän te-
kee sen ohjelman tietokoneen muistiin lukemisen tai ohjelman näyttämisen, ajamisen,
siirtämisen tai tallentamisen yhteydessä.” (Tekijänoikeuslaki, 1961/404 § 25 j). Pykälän
viides momentti estää toisen ja kolmannen momentin kieltämisen sopimusehdoissa.

Pykälä 25 k ”Tietokoneohjelmien yhteentoimivuus” sen ensimmäisessä momentissa an-
taa luvan koodin kopioimiselle ja sen muodon kääntämiselle jos se on tarpeen yhteenso-
pivuuden varmistamiseksi itsenäisesti tuotetun ohjelman ja toisen ohjelman välillä seu-
raavia ehtoja noudattaen:

(Tekijänoikeuslaki 1961/404: Tietokoneohjelmien yhteentoimivuus, 25 k §)

1) nämä toimenpiteet suorittaa lisenssinhaltija tai muu henkilö, jolla on oi-
keus käyttää ohjelman kappaletta, taikka heidän lukuunsa henkilö, jolla on
siihen oikeus;

2) yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeellinen tieto ei aikaisem-
min ole ollut helposti ja nopeasti 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saa-
tavilla; sekä

3) nämä toimenpiteet rajoittuvat niihin alkuperäisen ohjelman osiin, jotka
ovat yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeen.

Tietoja, jotka on saatu 1 momentin säännösten nojalla, ei saa näiden sään-
nösten nojalla:

1) käyttää muuhun tarkoitukseen kuin itsenäisesti luodun tietokoneohjel-
man yhteentoimivuuden aikaansaamiseen;

2) antaa muille, ellei se ole tarpeen itsenäisesti luodun tietokoneohjelman
yhteentoimivuuden kannalta; eikä
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3) käyttää ilmaisumuodoltaan huomattavassa määrin samanlaisen tietoko-
neohjelman kehittämiseen, valmistamiseen tai markkinoille saattamiseen
taikka muuhun tekijänoikeutta loukkaavaan toimeen.

Yhdysvaltojen lainsäädäntöön verrattuna Suomen laki ei siis salli takaisinmallintamises-
ta tuotetun tiedon jakamista muille tahoille ja kilpailevien tuotteiden tuottaminen tällä
tiedolla on kielletty.
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4. Tutkimuksen toteutus

Seuraavaksi käydään läpi tutkittujen sovellusten valintakriteerit, kuinka ne ladataan ja
muutetaan luettavaan muotoon sekä kuinka tämä koko prosessi automatisoidaan.

4.1 Sovellusten valinta ja lataaminen

Tutkittavien sovellusten valinnassa päätettiin käyttää Enckin ja muiden (2011) paperia
esimerkkinä. Heidän paperissaan valittiin 50 suosituinta ilmaista sovellusta jokaisesta
paperin kirjoittamisen aikana Google Play -sovelluskaupassa olleesta kategoriasta, joita
on paperin kirjoittamisen jälkeen tullut huomattavasti lisää. Yhteensä Enck ja muut tut-
kivat siis 1100 sovellusta mutta tämä työn mahdollinen laajuus on kuitenkin huomatta-
vasti rajallisempi. Tämän vuoksi sovellusten tutkimisessa tyydytään vain yhden sovel-
luskategorian tutkimiseen samalla 50 sovelluksen otannalla. Sovelluskategoriaksi valit-
tiin ”viihde”, mikä on AppBrain-palvelun (2017) mukaan sovelluskaupan kolmanneksi
suosituin kategoria. Nämä kuvassa 4 näkyvät sovellukset ulottuvat laidasta laitaan tun-
nettujen yritysten sovelluksista vähemmän tunnettuihin hupisovelluksiin. On hyvä huo-
mata, että Google Play -sovelluskaupan tarjoama sovellusvalikoima on räätälöity sen
mukaan, mistä maasta palvelua käytetään, tämän vuoksi sovellusten seassa on paljon
pääasiassa suomalaisille tarkoitettuja sovelluksia.

Sovellukset noudettiin sovelluskaupasta 19.4.2017. Lataamisprosessin jouduttamiseksi
käytettiin Raccoon-sovellusta (Raccoon, 2017), joka pystyy lataamaan halutut sovelluk-
set suoraan APK-pakettina. Vaihtoehtoisena ja työläämpänä tapana olisi ollut sovellus-
ten asentaminen Android-laitteelle ja niiden lataaminen tietokoneelle Android SDK:n
mukana tulevaa ADB-työkalua (Android debug bridge) käyttäen. ADB:llä lataaminen
vaatii ensin seuraavan komennon käyttöä sovelluslistan näyttämiseen:

adb shell pm list packages

Tämän jälkeen pitää selvittää listalta valitun sovelluksen APK-paketin polku käskyllä:

adb shell pm path <sovelluksen koko nimi>

Minkä jälkeen sovelluksen APK-paketin voi ladata käskyllä:

adb pull <sovelluksen APK:n polku>
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Kuva 4. Kuvankaappaus Google Play -sovelluskaupan viihdekategorian suosituimmista so-
velluksista 12.4.2017

4.2 Sovellusten muuntaminen luettavaan muotoon

Ensimmäinen askel sovellusten muuntamisessa luettavaan muotoon on niiden APK-pa-
kettien aukaisu. Koska paketti on ZIP-pakattu, saa sen auki purkuohjelmilla, kuten Win-
zip, WinRAR tai 7-zip, mutta koska paketin käyttöoikeusanalyysia varten tarvittava
AndroidManifest.xml-tiedosto on koodatussa muodossa, on parempi käyttää Apktool-
työkalua (Apktool, 2017), joka paketin purkamisen lisäksi muuntaa XML-tiedostot ta-
kaisin tekstieditorilla luettaviksi. AndroidManifest.xml-tiedoston kaikkien viittausten
dekoodaaminen vaatii Apktoolilta myös sovelluksen resurssitiedostojen purkamista.
Työkalu vaatii että Java 7 tai uudempi on asennettuna. Apktoolia kutsutaan käskyllä:

Java -jar apktool.jar d -s <APK-paketin polku> -o <purkamisen
kohdekansio>

Seuraava vaihe on muuntaa sovellusten classes.dex-tiedostoissa oleva bittimuotoinen
Dex-tavukoodi Smali-kielelle ja Java-tavukoodiksi Dex2jar-ohjelmalla (Dex2jar, 2017).
Tavukoodin muuntaminen Smali-kielelle mahdollistaa haluttujen metodikutsujen etsi-
misen kohdistamisen halutun luokan metodeihin, eikä esimerkiksi ohjelmistokehittäjän
omiin samalla nimellä kulkeviin metodeihin. Tämä oli havainto, jota tuki myös kappa-
leessa 1.3 esitelty Batyukin ja kumppaneiden (2011) artikkeli, missä heidän raportointi-
ja refaktorointijärjestelmä käytti Smali-koodia haluttujen kaavamaisuuksien löytämi-
seen. Smali-kooditiedostoon lisätyt ”.line” -virheenjäljitysrivit kertovat mistä Java-tie-
doston rivistä nämä käskyt tulivat ja mahdollistavat näin oikeiden rivien löytämisen ma-
nuaalista tarkastelua varten Java-lähdekoodissa, kunhan lähdekoodi on ensin käänteis-
käännetty. Tämä Smali-käännös olisi ollut mahdollista tehdä myös Apktoolilla mutta
valitettavasti työkalu ei salli samanaikaista Dex-tiedostojen säilyttämistä ja Smali-kään-
nöksen tekemistä. Dex2jar-ohjelman Smali-käskyä kutsutaan rivillä:

d2j-dex2smali.bat <Dex-tiedoston polku> -o <tehtävien Smali-tiedosto-
jen kohdekansio>
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Dex2jar-ohjelman Java-tavukoodikäännöksen tekemistä kutsutaan käskyllä:

d2j-dex2jar.bat <Dex-tiedoston polku> -o <tehtävän Jar-tiedoston
polku>

Kolmas vaihe on käänteiskääntää Jar-tiedostoon pakattu Java-tavukoodi takaisin Java-
lähdekoodiksi. Tähän tarkoitukseen on tarjolla monia työkaluja, kuten Procyon, Fernflo-
wer tai JD-GUI (JD-GUI, 2017). Tämän projektin käänteiskääntäjäksi valittiin CFR
(CFR, 2017) ja JD-GUI:sta tehty konsolikomentoja tukeva versio JD-CMD (JD-CMD,
2017). CFR valittiin koska se tukee myös Java 8:n ominaisuuksia ja JD-CMD valittiin
vaihtoehtoiseksi käänteiskääntäjäksi virheiden varalta. Molemmat vaihtoehdoista käyt-
tävät konsolikäyttöliittymää, mikä helpottaa ohjelman käyttämistä skriptin kautta. CFR-
ohjelmaa kutsutaan käskyllä:

java -jar cfr_0_121.jar <classes.jar-tiedoston polku> --outputdir
<Java-tiedostojen kohdekansio>

JD-CLI:tä kutsutaan käskyllä:

java -jar jd-cli.jar <classes.jar-tiedoston polku> -od <Java-
tiedostojen kohdekansio>

4.3 Työkalujen käytön automatisointi

Edellä kuvattu Android-sovellusten muuntaminen luettavaan muotoon vaatii niin monta
askelta ja on niin työläs tehdä 50 valitulle sovellukselle, että tehtävä on paras automati-
soida skriptillä. Skripti tehtiin Python 3.0 -yhteensopivaksi.

Liitteessä B listattu skripti hakee ensin APK-pakettien nimet ja polut, käynnistää koko-
naisajoajan ja yksittäisten sovellusten ajoaikojen laskemiseen tarvittavat kellot ja syöt-
tää sen jälkeen APK-paketit ensin Apktoolille, joka purkamisen lisäksi hoitaa automaat-
tisesti sovelluksen kansion luomisesta projektikansioon. Tämän jälkeen puretut tiedostot
syötetään Dex2smalille, Dex2jarille sekä käänteiskääntämistä varten joko JD-CLI:lle tai
CFR:lle (CFR on listatussa skriptissä kommentoituna pois päältä). Kun skripti on käy-
nyt jokaisen sovelluksen läpi jokaisella työkalulla, tulostaa se suoraan konsoliin koko-
naisajoajan ja sovellusten yksittäiset ajoajat.

Skriptin teko Pythonilla osoittautui suhteellisen kivuttomaksi prosessiksi sen sisältä-
mien valmiiden tiedostonhallinta- ja ajanottofunktioiden sekä yksinkertaistettujen for-
silmukoiden ansiosta. Haasteita tosin aiheutti Windowsin vinoviivojen sekoittuminen
Pythonin ohjausmerkkien (engl. escape character) kanssa. Tämän lisäksi selvisi että
Dex-tavukoodin sisältävät Dex-tiedostot voivat sisältää vain 65 536 metodireferenssiä,
minkä Google korjasi antamalla sovelluskehittäjille mahdollisuuden tehdä lisää Dex-tie-
dostoja tämän rajan ylittämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös skriptin pitää tarkastaa
onko sovelluksen kansiossa useampi classes.dex-tiedosto ja ajaa myös ne työkalujen
läpi omiin tiedostoihinsa ja kansioihinsa.

Skripti laitetaan ajokuntoon lisäämällä skriptin kanssa samassa kansiossa olevaan ”lib”-
kansioon erikseen ladatut Apktoolin, JD-CLI:n ja CFR:n Jar-tiedostot sekä Dex2jarin
koko ”dex2jar-2.0”-kansio. Skripti ajetaan normaalilla Pythonin ajokäskyllä. Skriptin ad
hoc -luonteen takia se ei ota syötteitä vastaan vaan oletuksena on että skriptin sekaan li-
sätään APK-paketit sisältävän kansion polku (”apkFolderPath”) sekä polku luotaville
sovelluskansioille (”projectFolderPath”).
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4.4 Automaatioskriptin toiminnan testaaminen

Jotta skriptin toiminnasta saataisiin varmuus ennen sen käyttämistä 50 tutkittavan sovel-
luksen prosessointiin, tehtiin yksinkertainen testisovellus Android Studiolla. Kuvassa 5
näkyvä PermissionTestApp pyytää ensin ajonaikaisesti READ_PHONE_STATE-käyt-
töoikeutta ja sen saamisen jälkeen kysyy järjestelmältä puhelinnumeroa sekä IMEI-,
IMSI- ja ICC-ID-tunnisteita ja välittää kysytyt tiedot käyttöliittymälle kuvassa 6 näky-
vällä getData-metodilla. Tämän lisäksi ohjelma kysyy Android_id-tunnistetta, jonka
noutaminen ei vaadi erityisiä käyttöoikeuksia. Puhelinnumeron kysyminen osoittautui
mahdottomaksi testilaitteella, koska puhelinnumeron jakaminen järjestelmän annetta-
vaksi riippuu operaattorin säätämistä SIM-kortin asetuksista.

Kuva 5. Kuvankaappaus testisovelluksen päänäkymästä

Testiohjelman tekemisen jälkeen siitä tehtiin APK-pakettiin pakattu koontiversio, jonka
pystyi ajamaan skriptin läpi. Kuva 7 näyttää miltä käännetty getData-metodin tavukoodi
näyttää luettavampana Smali-koodina. Kuva 8 näyttää JD-CLI:n käänteiskääntämisen
tuloksen. Erot alkuperäisen lähdekoodin ja käänteiskäännetyn koodin välillä eivät ole
suuria. Metodin nimi on säilynyt samana mutta ”telephonyManager” -muuttujan nimek-
si on vaihtunut ”localTelephonyManager” sekä viittausmerkkijonot ja numerot on sijoi-
tettu suoraan koodin sekaan.

Kuva 6. Testisovelluksen getData-metodin lähdekoodi ennen kääntämistä
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Kuva 7. Käännetyn getData-metodin tavukoodi Smali-koodina

Kuva 8. Testisovelluksen getData-metodi käänteiskääntämisen jälkeen

4.5 Hakutermien valinta ja etsiminen

Jotta haluttuja Smali- ja Java-tiedostojen luokkia ja metodikutsuja sekä käyttöoikeuksia
pyytäviä XML-rivejä voitaisiin etsiä työkalujen tuottamista mahdollisesti tuhansista
Java-, XML- ja Smali-tiedostoista, tarvitaan tekstieditori, joka pystyy kohdistamaan
tekstihaun haluttuihin projektikansion tiedostotyyppeihin, sekä tekemään haun usealla
hakusanalla yhtä aikaa, sekä näyttämään haun tekemisen jälkeen listauksen kaikista löy-
detyistä riveistä rivinumeron kanssa.

Yksi kaikki nämä vaatimukset täyttävistä, tekstin hakemiseen toimivista tekstieditoreis-
ta on Notepad++. Edellä kuvattu haku tehdään kuvan 9 näyttämällä tavalla ohjelman ha-
kutyökalun ”find in files” -välilehdellä, missä ”find what” kenttään laitetut hakutermit
erotellaan |-merkillä. Tiedostosuodattimien tiedostopäätteiden edelle tulee laittaa kor-
vausmerkki (*) ja usean hakutermin yhtäaikaisen käytön toimimiseksi hakumoodi pitää
laittaa tukemaan säännöllisiä lausekkeita (engl. regular expression).
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Tutkittavien sovellusten pyytämien käyttöoikeuksien tarkastelemiseksi voi kohdistaa
haun niiden AndroidManifest-tiedostoihin suodattimella ”AndroidManifest.xml” ja etsi-
mällä niistä rivejä, joissa on merkkirivi ”uses-permission”.

Yksi kiinnostuksen kohteista tutkittavissa sovelluksissa on niiden yksityistietojen kyse-
ly. Näiden yksityistietojen tarkoitus ja merkitys käytiin läpi kappaleessa 2.6. Jotta löy-
dettäisiin nämä haluttuja tunnisteita kyselevät metodikutsut, on paras kohdistaa haku
Smali-tiedostoihin suodattimella: ”*.smali” ja etsiä haluttuja rivejä käyttämällä seuraa-
via hakutermejä:

”Landroid/telephony/TelephonyManager;->getDeviceId”
”Landroid/telephony/TelephonyManager;->getSubscriberId”
”Landroid/telephony/TelephonyManager;->getSimSerialNumber”
”Landroid/telephony/TelephonyManager;->getLine1Number”

Yleiseen Android-sovellusten tietoturvaan liittyvistä hauissa tavoitteena on saada sel-
vyys siitä käyttääkö sovellus dynaamista koodin lataamista. Google (2017g) mainitsee,
että dynaamisen koodin lataamiseen liittyy suuria tietoturvariskejä, koska ladattavan
koodin koskemattomuutta on hankala varmistaa varsinkin jos koodi ladataan sovelluk-
sen APK-paketin ulkopuolelta, esimerkiksi verkon yli. Dex-tiedostojen dynaamiseen la-
taamiseen käytetään DexClassLoader-luokkaa. Toinen reitti Androidilla, joka voi johtaa
ei-halutun ulkopuolisen koodin suorittamiseen on WebView-selainliitännäisen käyttö
sovelluksissa JavaScript-ominaisuus päällä. JavaScript laitetaan päälle kutsumalla Web-
View-luokan ”addJavaScriptInterface”-metodia. Tämä voi potentiaalisesti mahdollistaa
JavaScriptin ajamisen varmistamattomista lähteistä ja Google suosittelee sen käyttöä
vain APK-paketteihin sisällytetyn JavaScriptin ajamiseen (Google, 2017g). Google mai-
nitsee myös, että JavaScriptin kautta pystyy kutsumaan myös Android-metodeja.
DexClassLoader-luokan käyttöä ja JavaScript-käyttöliittymän päällelaittavaa metodia
etsiessä kohdistetaan haku Smali-tiedostoihin suodattimella ”*.smali” ja hakutermeinä
ovat:

”Landroid/webkit/WebView;->addJavaScriptInterface”
”DexClassLoader”

Kuva 9. Kuvankaappaus Notepad++:n hakunäkymästä
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5. Tulokset

Seuraavaksi käydään läpi yleisellä tasolla tutkittavien sovellusten prosessointi valituilla
työkaluilla, mitä käyttöoikeuksia ne pyytävät sekä mitä metriikoita sovelluksista saatiin
tuotettua skriptin avulla ja mitä lisätietoa niistä saatiin manuaalisella tarkastelulla.

5.1 Tutkittavien sovellusten prosessointi

Kaikkien 50 sovelluksen prosessointi skriptin kutsumilla työkaluilla (Apktool, Dex2s-
mali, Dex2jar ja JD-CLI) kesti 92 minuuttia. Sovellusten APK-pakettien kokojen keski-
arvo oli 20,2 megatavua ja prosessoinnissa kesti keskimäärin 110,7 sekuntia sovellusta
kohti. Prosessointi tuotti projektikansioon 40 060 kansiota ja 752 338 tiedostoa. Näistä
XML-tiedostoja oli 24 359, Java-tiedostoja yhteensä 334 183 ja Smali-tiedostoja luon-
nollisesti sama määrä. Loput tiedostoista olivat tälle työlle tarpeettomia resurssitiedosto-
ja, joita Apktool tarvitsi AndroidManifest.xml-tiedostojen dekoodaamiseen. Taulukossa
2 on listattuna prosessoitujen sovellusten Google Play -sovelluskaupassa listatut nimet,
niiden APK-pakettien nimet, pakettien koot megatavuissa sekä kuinka kauan jokaisen
sovelluksen prosessoinnissa kesti. Tämän lisäksi skripti ajettiin manuaalisten havainto-
jen tekemisen avuksi vielä kerran pelkästään CFR-käänteiskääntäjä päällä, jolloin pel-
kässä käänteiskääntämisessä kesti 94 minuuttia, eli keskimäärin 112,8 sekuntia sovel-
lusta kohti.

Taulukko 2. Sovellusten nimet, koot ja ajoajat

Sovelluksen Google Play
-sovelluskaupan nimi

Pakettinimi Koko
(MB)

Ajoaika
(sekuntia)

7 Sekunnin Haaste Suomi com.jhdigitalsolutions.seitsamansekunninhaaste-1.apk 8,44 42,6

Akinator the Genie FREE com.digidust.elokence.akinator.freemium-100.apk 53,8 239,7

Bitmoji – Your Personal
Emoji

com.bitstrips.imoji_10.6.77-
10060077_minAPI16(nodpi).apk

24,5 104,4

C More Suomi fi.mtv.svod-100043.apk 42,8 102,8

Camp Pokémon com.pokemon.camppokemon-23.apk 45 31,0

Chest Simulator for CR com.candidate.chestsimulatorforcr-4.apk 14 90,7

Craft Royale MCPE map com.mcpe.maincraft.craft.royale-10003.apk 9,22 100,2

DNA TV com.dna.matkatv-2630.apk 30,3 98,9

Draw Glow Flower learn.to.draw.glow.flower-20.apk 9,88 117,8

Elisa Viihde com.elisa.viihde-31647.apk 35,5 95,1

Emoji Wallpapers com.evlcm.emojiwallpapers-12.apk 13,9 69,7

Face Swap - P123 Photo
Editor

com.sticker.sticker-8.apk 12,2 69,7

Fake Call com.fakecallgame-10.apk 1,17 25,9
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Fake GPS Location
Spoofer Free

com.incorporateapps.fakegps.fre_4.6.1-
72_minAPI9(nodpi).apk

3,05 89,3

Finnkino ee.markus.forumcinemas.fi-2007.apk 2,18 50,9

FOX Play com.app.foxplay-82.apk 5,75 73,0

FUT 17 pack opener new com.freepackopener17.ms.newfut17draft17cardcreater-
2.apk

28,6 103,7

Fut Draft 17 pack opener com.packopener17.ms.newfut17draft17-3.apk 29,4 104,2

Get Popcorn com.popfreetime.andweb-12.apk 2,98 83,5

GO Cases com.castor_digital.imbacase-60.apk 12,1 168,6

Google Play Games com.google.android.play.games_3.9.08_(3448271-010)-
39080010_minAPI9(armeabi)(nodpi).apk

17 103,1

Growtopia Tools com.MrKapocs.GrowtopiaTools-39.apk 23,6 21,2

Hack prank - prank app fun.app.hackprank-11.apk 2,32 64,6

HBO com.hbo.android.app-4414.apk 29,1 385,9

Instant Buttons com.crema.instant-10.apk 8,59 148,6

Kaikki vastaan 1 com.tellybug.allvone.finland-341.apk 21,4 136,3

Love calculator com.mobilplug.lovetest-9012.apk 5,95 112,1

Meme Generator Free com.zombodroid.MemeGenerator_4.015-
4015_minAPI16(nodpi).apk

37,5 100,9

Netflix com.netflix.mediaclient_4.15.1_build_14947-
14947_minAPI19(armeabi-v7a)(nodpi).apk

25,1 143,9

NRK TV no.nrk.tv-453.apk 25,8 168,3

Peel Smart Remote TV
Guide

tv.peel.app_9.5.9.7-
1612130207_minAPI21(armeabi,armeabi-v7a)(nodpi).apk

17,9 209,0

Photo Warp hu.tonuzaba.android-205.apk 8,42 116,3

PlayStation®App com.scee.psxandroid_4.20.5-
60_minAPI16(armeabi,armeabi-v7a,mips,x86)(nodpi).apk

8,12 64,2

Ringtones For Android com.tp.ringtone.for_android-5.apk 5,67 111,4

SketchBook - draw and
paint

com.adsk.sketchbook_3.7.2-452332_minAPI15(arm64-
v8a,armeabi,armeabi-v7a,x86)(nodpi).apk

65,6 102,0

Steam com.valvesoftware.android.steam.community_2.2.1-
3842611_minAPI8(nodpi).apk

2,4 30,4

Talking Ben the Dog com.outfit7.talkingben_3.3-80_minAPI15(armeabi)
(nodpi).apk

49,7 204,5

Talking Tom Cat com.outfit7.mytalkingtomfree_3.9.3.143-
1460_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi).apk

70,5 265,8

Telia TV Finland com.teliasonera.sonera.viihde-10075.apk 21,4 92,4

Telkku.com fi.almamedia.telkkucom-15244.apk 4,15 58,3

Tom Loves Angela com.outfit7.tomlovesangelafree-22.apk 39,7 170,6

Transparent Screen com.m2c.studio.transparent.screen-7.apk 1,53 40,1

Tubi TV - Free Movies &
TV

com.tubitv-80.apk 16,2 133,4

TV4 Play se.tv4.tv4playtab_3.7.12-243_minAPI18(nodpi).apk 10,1 94,7
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Twitch tv.twitch.android.app_4.21.1-221_minAPI16(arm64-
v8a,armeabi,armeabi-v7a,mips,mips64,x86,x86_64)
(nodpi).apk

15 119,6

Viaplay com.viaplay.android_4.14-284_minAPI15(armeabi-
v7a,x86)(nodpi).apk

51,1 122,9

Watson fi.hibox.watson-375.apk 21,7 136,9

Whappu com.wappuapp-8.apk 9,76 84,8

What was I in my Past
Life

com.tppm.what.was.in.my.past.life-2.apk 5,05 63,6

Will You Press The
Button?

com.wyptb-1326.apk 3,76 68,4

5.2 Hakujen avulla tehdyt havainnot

Seuraavaksi käydään läpi kappaleessa 4.5 kuvattujen, Notepad++:lla tehtyjen hakujen
tuottamat tulokset. Sovellusten käyttöoikeuksien etsimisessä kesti vain 6,5 sekuntia,
koska haku oli rajattu tutkittavien sovellusten viiteenkymmeneen AndroidManifest.xml-
tiedostoon. Taulukossa 1 olevista Googlen vaaralliseksi luokittelemista käyttöoikeuksis-
ta sovelluksilla oli käytössä kymmenen, jotka on listattuna taulukossa 3 omissa sarak-
keissaan. Eniten sovelluksilla oli kyselyitä puhelintoiminnallisuuden tietoihin (mikä si-
sältää puhelinnumeron ja ICC-ID-, IMSI- ja IMEI-tunnisteet) lukuoikeudet antavaan
READ_PHONE_STATE-käyttölupaan, joita oli yhteensä 22. Jaetulla toisella sijalla oli-
vat tilien perustietoihin pääsyn antava GET_ACCOUNTS ja suurpiirteisen sijainnin sel-
vittämiseen tarvittava ACCESS_COARSE_LOCATION, joita molempia kysyi 11 so-
vellusta. Mikrofonin käyttöön tarvittava RECORD_AUDIO:ta pyysi 10 sovellusta.
GPS-ominaisuuden avulla tarkan sijainnin antavaa ACCESS_FINE_LOCATION-käyt-
tölupaa pyysi seitsemän sovellusta. Osoitekirjan lukemiseen tarvittavaa READ_CON-
TACTS-käyttölupaa kysyi kaksi sovellusta. Sekä osoitekirjaan kirjoittamiseen tarvitta-
vaa WRITE_CONTACTS-käyttölupaa että kalenterin lukemisen sallivaa READ_CA-
LENDAR-käyttölupaa ja siihen kirjoittamisen sallivaa WRITE_CALENDAR-käyttölu-
paa pyysi vain yksi sovellus.

Tunnistetietoja kyselevien metodikutsujen haku palautti yhteensä 86 Smali-tiedostosta
114 löydettyä riviä, joissa tunnistetietoja kysyttiin. Yhteensä 31 sovellusta tutkitusta
50:stä sisälsi IMEI-, IMSI-, ICC-ID-tunnisteiden pyytämiseen tarvittavia metodeja.
IMEI-tunnisteen kyselyt olivat ylivoimaisesti yleisin tunnistekyselyn muoto ja sitä kysyi
jokainen 31:stä tunnistetietoja käyttävistä sovelluksista. GetDeviceId-metodikutsuja si-
sältäviä koodirivejä oli yhteensä 94, mikä on kymmenen enemmän kuin vähintään yh-
den getDeviceId:n sisältävien kooditiedostojen määrä.  Tämä selittyy sillä, että tunniste-
tietoja saatettiin myös kysyä useamman kerran samassa kooditiedostossa improvisoituna
käyttöoikeuksien toimimisen testaamisena. IMSI-tunnistetta kysyi kahdeksan sovellusta
kymmenen kooditiedoston 12 rivillä. SIM-kortin sarjanumeroa kysyi vain kuusi sovel-
lusta kahdeksan kooditiedoston kymmenellä rivillä. Puhelinnumeroa ei kysynyt yksi-
kään sovellus. Sovellusten yleiseen tietoturvaan liittyvistä hauista ”addJavaScriptInter-
face”-hakusanalla ei löytyny yhtään tulosta. ”DexClassLoader”-hakusanalla taas löytyi
rivejä yhteensä 27 sovelluksen 51 tiedostosta.  Yksittäisten sovellusten löydetyt metodi-
kutsut ja luokat on listattuna taulukossa 3. Tunnistetietoihin ja tietoturvaan liittyvät haut
suoritettiin kooditiedostoihin erikseen. Molemmissa haussa kesti 45 minuuttia.

Liitteessä C olevassa taulukossa listataan jokainen positiivisen hakutuloksen antanut so-
vellus tiedostoineen. Tiedoston nimi kertoo myös sen polun kautta, mistä sovellukseen
lisätystä kirjastosta se on peräisin. Tiedoston nimeä seuraava sarake kertoo löydetyn
luokan tai metodikutsun palauttaman tunnisteen nimen.
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Taulukko 3. Sovellusten pyytämät vaaralliseksi luokitellut käyttöoikeudet ja löydetyt
metodikutsut sekä luokat

Sovellus Käyttöoikeudet Metodikutsut/luokat
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SI]getSubscriberId
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]getSim
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ber

addJavaScriptInterface

D
exC
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7 Sekunnin Haaste Suomi X X X

Akinator the Genie FREE X X X X X X

Bitmoji – Your personal Emoji X X X X X X X

C More Suomi X X X

Camp Pokémon X

Chest Simulator for CR X

Craft Royale MCPE map X X X

DNA TV X X

Draw Glow Flower X X X X

Elisa Viihde X

Emoji Wallpapers X

Face Swap - P123 Photo Editor X X X X X X X X

Fake Call X X

Fake GPS Location Spoofer Free X X X

Finnkino X

FOX Play X X X X X

FUT 17 pack opener new X

Fut Draft 17 pack opener X

Get Popcorn

GO Cases X X X X X X X

Google Play Games X

Growtopia Tools

Hack prank - prank app X

HBO X X

Instant Buttons X X X

Kaikki vastaan 1 X X X X



33

Love calculator X X

Meme Generator Free X X

Netflix X X X

NRK TV X X X X

Peel Smart Remote TV Guide X X X X X X X X X X

Photo Warp X X

PlayStation®App X

Ringtones For Android X

SketchBook - draw and paint X

Steam X

Talking Ben the Dog X X X X

Talking Tom Cat X X X X

Telia TV Finland X X

Telkku.com X X X

Tom Loves Angela X X X X X

Transparent Screen X X X X X

Tubi TV - Free Movies & TV X X X

TV4 Play X X X X

Twitch X X

Viaplay X X X X

Watson X X X

Whappu X X X X

What was I in my Past Life X X

Will You Press The Button? X X X X

5.3 Manuaalisesti tehdyt havainnot

Sovelluksia joista löytyi positiivisia hakutuloksia joko tunnistehauissa (IMEI, IMSI tai
ICC-ID) tai yleiseen tietoturvaan (addJavaScriptInterface, DexClassLoader) liittyvissä
hauissa oli yhteensä 41. Hakutuloksia tuottavia tiedostoja oli yhteensä 137. Manuaali-
sesti tutkittavat Java-tiedostot olivat pääasiassa CFR-käänteiskääntäjän tuottamia, paitsi
viidessä tapauksessa missä CFR epäonnistui käänteiskääntämisessä. Näiden tiedostojen
tilalla käytettiin JD-CLI:n käänteiskääntämiä Java-tiedostoja. ”TapjoyConnectCore.ja-
va”- ja ”TrustDefenderMobile.java”-tiedostojen käänteiskääntäminen epäonnistui mo-
lemmilta käänteiskääntäjiltä, joten ne jäivät manuaalisen tarkastelun ulkopuolelle. Seu-
raavaksi käydään läpi, mitä yleisiä havaintoja koodin manuaalisesta tutkimisesta voitiin
tehdä.

Tunnistetietojen käytön manuaaliseen tutkintaan otettiin kaikki ne 86 kooditiedostoa,
jotka käyttivät tunnistetietojen kutsumiseen tarvittavia metodeja yhteensä 31 sovelluk-
sesta. Pian manuaalisen analysoinnin aloittamisen jälkeen huomattiin, että vaikka tun-
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nistetietoja pyytävä rivi löytyi helposti, olisi hyvin vaikea selvittää, että mitä tunnisteel-
la tehdään sen jälkeen. Yleisin käyttötapaus tutkittavissa kooditiedostoissa oli, että oh-
jelma pyrkii kysymään IMEI-tunnistetta ja jos järjestelmältä palaava tunniste on tyhjä
tai heittää exceptionin, niin metodi palauttaa return-rivillä joko null-arvon tai antaa ge-
neerisen UUID-arvon korvikkeeksi. Vaikka yleisin käyttötapaus olikin tunnisteen pa-
lauttaminen heti kysymisen jälkeen metodin return-rivillä, oli tutkittavissa tiedostoissa
myös tapauksia, joissa muuttujaa ensin muokattiin kooditiedoston sisällä, esimerkiksi
liittämällä se osaksi kirjaston omaa tunnisteformaattia joko MD5- tai SHA1-tiiviste-
muodossa.  Näitä tiivisteeksi muuttamisia oli yhteensä kymmenen tutkittavissa tiedos-
toissa. Manuaalisen koodin tutkimisen yhteydessä paljastui myös muutamia epäilyttäviä
tapauksia tunnistetietojen käytöstä. Yhdessä sovelluksen omassa kirjastossa
(se\tv4\tv4play\push\gcm\f.java) ja yhdessä mainoskirjastossa (com\outfit7\talkingf-
riends\offers\SponsorPayOffers.java) näkyi viitteitä siitä, että koodissa lähetettäisiin
IMEI-tunniste Internetin yli tallennettavaksi. SponsorPayOffers.javassa muodostettiin
HTTP GET -käsky, jonka yhtenä parametrina oli IMEI ja muita laitetietoja. Käskyn
osoite ei käyttänyt salattua HTTPS-yhteyttä, joten nämä parametrit menevät verkon yli
selväkielisenä. Toinen epäilyttävä tapaus oli ”com\outfit7\funnetworks\util\Util.java”-
tiedostossa, missä oli selviä viitteitä siitä, että kysytty IMEI-tunniste tallennettaisiin lait-
teen suojattomalle SD-muistikortille, jos sellainen on laitteessa. Samassa metodissa luo-
tiin tosin myös SHA1-muotoisia tiivisteitä mutta koodista ei pystynyt sanomaan muutet-
tiinko IMEI ensin tiivisteeksi ennen SD-kortille tallentamista. Kolmas epäilyttävä ta-
paus oli paljon yleisempi kuin kaksi edellistä. Yhteensä kuudessa kooditiedostossa oli
viitteitä siitä, että tunnistetietoja kirjoitettaisiin järjestelmän tarjoamaan lokiin selväkie-
lisinä tekstinä. Koodinäytteitä näistä epäilyttävistä tapauksista ei voida jakaa tässä työs-
sä, koska kappaleessa 3.5.2 mainitut pykälät kieltävät koodin suoran jakamisen muille
ilman sovelluksen omistajan lupaa.

Yleiseen tietoturvaan liittyvissä hauissa ilmeni, että yksikään sovellus ei kutsu addJa-
vaScriptInterface-metodia. DexClassLoader-haussa taas löytyi DexClassLoader-luokan
alustaminen 27 sovelluksen 51 kooditiedostossa, joista vain kuudessa luokkaa käyttä-
vässä kooditiedostossa oli kyse muusta kuin Googlen tekemästä työkalukirjastosta.
DexClassLoader-luokan käytön tarkastamisessa katsottiin, että vastaako luokan alusta-
minen Googlen suosituksia, mitkä kertovat että luokan ensimmäinen parametri, eli la-
dattavan Dex-tiedoston polku, tulisi lisätä turvallisesta paikasta, esimerkiksi APK-pake-
tin sisältä ja että luokan toinen parametri mikä ottaa vastaan luotavan, laitteelle optimoi-
dun kooditiedoston sijainnin, tulee olla laitteen sisäisessä muistissa eikä SD-muistikor-
tilla sen suojattomuuden vuoksi (Google, 2017g & 2017j).

DexClassLoader-luokan käyttämisen manuaalisessa tarkastelemisessa ilmeni, että löyty-
neet kuusi muiden kuin Googlen tekemät kooditiedostot käyttävät ainakin optimoidun
kooditiedoston polun määräävää parametria oikein mutta luettavan Dex-tiedoston sijain-
tia ei pysty täydellä varmuudella sanomaan, koska sen sijainti useimmiten kysytään
kooditiedoston ulkopuolelta lähetetystä olioviittauksesta. Googlen tekemiä GMS-kirjas-
toja (Google Mobile Services) tarkasteltiin sen verran, että nähtiin saman koodin toistu-
van kaikissa tiedostoissa, näissäkin toistui sama kaava kuin muissakin kooditiedostois-
sa, eli Dex-tiedoston sijaintia ei saada luettua mutta optimoidun kooditiedoston polku
sijoitetaan oikeaoppisesti laitteen omaan muistiin. Väärinkäytöistä ei siis löytynyt suoria
viitteitä mutta tätä johtopäätöstä ei pysty täydellisesti todistamaan ilman koodinanaly-
sointityökaluja.
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Taulukko 4. Tunnistetietoja ja DexClassLoader-luokkaa käyttävät ohjelmakirjastot

Analytiikkakirjastot com\akamai\android\analytics

com\ironsource\mobilcore

com\newrelic\agent\android\util

com\yandex\metrica

de\infonline\lib

de\spring\mobile

Mainoskirjastot cn\smartmad\ads

com\adincube\sdk

com\appodeal\ads

com\apprupt\sdk

com\flurry\sdk

com\inneractive\api\ads

com\kochava\android

com\loopme\request

com\madsdk

com\nativex\common

com\noqoush\adfalcon

com\outfit7\talkingfriends\offers

com\tapjoy

com\umeng

iqzone

Sovellusten omat kirjastot com\castor_digital\share

com\dna\matkatv

com\hbo\android\app\model

com\m2c\studio\game

com\netflix\mediaclient\

com\outfit7\funnetworks\util

Työkalukirjastot com\ansca\corona

com\arellomobile\android\push\utils

com\cmcm\utils

com\discretix\drmdlc\api

com\google\android\gms

com\insidesecure

com\threatmetrix\TrustDefenderMobile

com\visualon

net\openudid

org\cocos2dx
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Tunnistetietojen kyselyjen jakautumisessa huomattiin, että valtaosa kyselyistä tuli taulu-
kossa 4 näkyvistä mainos-, analytiikka- ja työkalukirjastoista. Yhteensä 12 tiedostoa
86:sta tunnistetietoja kyselevästä tiedostosta kuului tunnistettavasti sovellusten omiin
kirjastoihin.

Manuaalisessa tarkastelussa pystyi tekemään myös joitain yleishavaintoja haettavien tie-
tojen käytöstä ulkopuolisissa kirjastoissa: työkalukirjastot käyttävät tunnistetietoja pää-
asiassa debuggaustietojen koostamiseen, analytiikka- ja mainoskirjastot evästetiedosto-
jen muodostamiseen. DexClassLoader-luokkaa käyttivät vain ulkopuoliset kirjastot, ja
niistä yhtä mainoskirjastoa lukuun ottamatta (com\appodeal\ads\utils\i.java) ne olivat
vain työkalukirjastojen käytössä.

Kooditiedostoja, joiden lähdettä ei pystynyt selvittämään oli yhteensä kymmenen vii-
destä eri ohjelmakirjastosta. Tunnistamattomien kirjastojen pelkästä paketin polusta ei
vielä pystynyt sanomaan, mikä taho nämä on tehnyt tai mitä tarkoitusta varten ja koodin
manuaalinenkaan tarkasteleminen ei tähän tuonut vahvan obfuskoinnin vuoksi muuta
tietoa kuin vahvistuksen siitä, että haetut metodikutsut olivat tiedostoissa.



37

6. Johtopäätökset ja yhteenveto

Tutkielman teoriaosuudessa käytiin läpi aiheen aiemman tutkimuksen lisäksi yleisiä
Android-käyttöjärjestelmään liittyviä aiheita, kuten sen arkkitehtuuri, kuinka sille teh-
dään sovelluksia, sen Google Play -sovelluskaupan toiminta ja siihen liittyviä tietoturva-
ominaisuudet, sekä Androidin käyttöoikeusjärjestelmä sekä järjestelmän antamat tunnis-
teet. Tämän lisäksi teoriaosuudessa tutustuttiin takaisinmallintamiseen ohjelmistotuo-
tannon työkaluna tarkastelemalla sen historiaa, käyttötarkoituksia, sen analysointi- ja
häirintämenetelmiä sekä sen laillisuutta. Tutkielman käytännön osuudessa käytiin läpi
tutkimuksen toteutus ja listattiin hakujen ja manuaalisten tarkastuksien avulla tehdyt ha-
vainnot, joilla oli tarkoitus saada vastaus seuraavaan tutkimusongelmaan.

6.1 Tutkimuskysymykset ja yleiset huomiot

Tämän työn tutkimusongelmana oli saada selvyys siihen, kuinka hyvin Google Play -so-
velluskaupassa olevat sovellukset kunnioittavat käyttäjän yksityiseksi luokiteltavia tie-
toja ja tietoturvaa. Tähän ongelmaan oli tarkoitus saada selvyys vastaamalla seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:

1. Käyttävätkö tutkittavat sovellukset laitteen tunnistetietoja käyttäjien identifioi-
miseen ja vuotavatko ne tietoja, kuten puhelinnumeroa tai ICC-ID-, IMEI- ja
IMSI-tunnisteita eteenpäin?

2. Käyttävätkö tutkittavat sovellukset dynaamista koodin lataamista DexClass-
Loader-luokalla tai WebView-luokan JavaScript-käyttöliittymää Googlen suo-
sittelemalla tavalla?

Ensimmäisen kysymykseen saatiin osittainen vastaus metodikutsujen haulla ja Java-tie-
dostojen manuaalisella tarkistamisella. Yksityistietoja kyseleviä rivejä tutkittavista 50
sovelluksesta paljastui hauissa yhteensä 114 riviä 31 sovelluksesta. IMEI-tunnisteen ky-
selyt olivat yleisin tunnistekyselyn muoto ja sitä kysyi jokainen näistä tunnistetietoja
käyttävästä sovelluksesta. IMSI-tunnistetta kysyi kahdeksan sovellusta. SIM-kortin sar-
janumeroa kysyi kuusi sovellusta. Yksikään sovellus ei kysynyt järjestelmältä puhelin-
numeroa, mikä on yllättävää verrattuna Enckin ja muiden (2011) tuloksiin missä 129 so-
vellusta tutkitusta 1100:sta pyysi tätä tietoa. Tähän voi olla syynä kyselyn epävarmuus,
sillä puhelinnumero on tallennettuna SIM-kortille ja sen jakaminen järjestelmälle riip-
puu operaattorin asetuksista. Esimerkiksi omassakaan testisovelluksessa puhelinnume-
ron kysyminen ei palauttanut kuin tyhjän merkkijonon, kun laitteessa oli Elisan SIM-
kortti. Manuaalisten havaintojen tekemisen aikana paljastui kolme epäilyttävää tapausta
tunnistetietojen käytöstä. Ensimmäisessä tapauksessa oli viitteitä siitä että IMEI-tunnis-
te lähetettäisiin eteenpäin selväkielisenä HTTP-käskynä yhdistettynä muihin laitetietoi-
hin. Toisessa tapauksessa oli viitteitä IMEI-tunnisteen tallentamisesta joko selväkielise-
nä tai tiivisteenä suojaamattomalle SD-muistikortille. Kolmannessa tapauksessa oli viit-
teitä siitä että IMEI-tunniste kirjoitettaisiin järjestelmän tarjoamaan lokipalveluun selvä-
kielisenä tekstinä. Tämä oli ongelma kun Enck ja muut kirjoittivat artikkelinsa vuonna
2011 mutta tämä on artikkelin kirjoittamisen jälkeen korjattu estämällä tavallisilta so-
velluksilta pääsy yleisiin lokitietoihin. Kaiken kaikkiaan vastaus ensimmäiseen tutki-
muskysymykseen jäi osittaiseksi koska jokaisen sovelluksen kohdalla tunnistetietoja si-
sältäneitä muuttujien käyttöä ei pystynyt seuraamaan kooditiedostojen ulkopuolelle mis-
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sä tietojen vuotaminen on edelleen mahdollista. Voidaan kuitenkin sanoa, että järjestel-
män puolesta mikään ei estä tunnistetietojen väärinkäyttöä ja viitteitä tästä löytyikin.

Toiseen kysymykseen saatiin vastaus myös hauilla ja manuaalisella tutkimisella. Web-
View:n JavaScriptin käyttämistä haettiin etsimällä rivejä, missä se kytkettäisiin päälle,
mutta haut eivät palauttaneet tuloksia. Tästä voi päätellä että ainakaan tutkittavat sovel-
lukset eivät harrasta JavaScriptin ajamista WebView-selainkomponentilla, eikä tätä
kautta avaudu mitään tietoturvariskejä. DexClassLoader-luokan alustamisia sen sijaan
löytyi 51:stä tiedostosta ja koodin manuaalisen tutkimisen avulla selvisi, ettei luokan
väärinkäyttöjä pystynyt todentamaan luokan parametrien hankalan selvitettävyyden
vuoksi.

Näiden tutkimuskysymysten lisäksi tehtiin joitain yleishavaintoja tutkittavista sovelluk-
sista. Mielenkiintoisin huomio oli, että tunnistetietoja kyselevät metodikutsut olivat
yleisempiä kuin sovellukset, joilla oli pääsy näihin tietoihin READ_PHONE_STATE-
käyttöluvan kautta. Yhteensä 12 sovellusta sisältää tunnistetietojen kyselyjä vaikka niil-
tä puuttuu siihen tarvittava käyttöoikeus. Tämä vastaa Enckin ja muiden (2011) havain-
toa siitä että mainos- ja analytiikkakirjastot utelevat järjestelmältä ennen tunnistetietojen
kysymistä, että onko niitä käyttävällä sovelluksella lukemiseen tarvittavaa käyttölupaa
tai kirjastot tekevät metodikutsun SecurityExceptionin kaappaavan try-catch-lohkon si-
sällä. Yleishavaintona oli myös että haettuja koodirivejä sisältäneiden tiedostojen po-
luista pystyi päättelemään, mitkä kirjastot olivat tunnistetiedoista kiinnostuneet ja tästä
pystyi tekemään sen havainnon että suurin osa kyselyistä tulee sovelluksiin sisällytetyis-
tä mainos-, analytiikka- ja työkalukirjastoista.

Kappaleessa 1.3 kuvattuun Enckin ja muiden (2011) artikkeliin verrattuna tässä paperis-
sa tutkittavien sovellusten tunnistetietojen käyttö vastaa, puhelinnumerojen vuotamista
lukuun ottamatta, hyvin Enckin ensimmäistä, toista, kolmatta ja viidettä löydöstä, jotka
kertoivat, että tunnistetietoja lähetetään eteenpäin selväkielisinä HTML POST- ja GET-
käskyinä sekä, että näitä tunnistetietoja lähetetään yhdessä muiden laitetietojen kanssa
sekä, että erityisesti IMEI:tä käytetään yksittäisten käyttäjien seuraamiseen ja että tun-
nistetietoja ei aina välttämättä lähetetä eteenpäin vaan niitä voidaan käyttää myös pai-
kallisesti. Näiden löydösten toistumisen lisäksi tunnistetietojen tallentaminen suojatto-
maan SD-muistikortille on uusi tapa käyttää tietoja väärin. Kaiken kaikkiaan tilanne
tunnistetietojen väärinkäytön suhteen ei ole muuttunut paljoa parempaan suuntaan vii-
meisen kuuden vuoden aikana mutta parannusta on ainakin tullut lokien tietovuotojen
tukkimisen muodossa.

6.2 Tutkielman rajoitukset ja tulevaisuus

Tutkielman isoin rajoitus ilmeni manuaalisia havaintoja tehtäessä. Tässä työssä kuvattu
menetelmä vie käytännössä sille koodiriville missä DexClassLoader-luokan alustaminen
tai tunnistetietojen kysymiseen tarvittava metodikutsu on. Se mitä sovellukset tekevät
tunnistetiedoilla tämän jälkeen on hankala selvittää ja vaatisi tehokkaampia koodinana-
lysointityökaluja kuin pelkkä manuaalinen kooditiedoston tarkastelu. Tämän lisäksi mo-
net tutkittavat tiedostot osoittautuivat niin vahvasti obfuskoiduiksi, että niistä ei pysty-
nyt käytännössä varmistamaan muuta kuin että haettu hakutermi todellakin oli luetussa
tiedostossa. Kahden Java-tiedoston tapauksessa kävi myös niin että molemmat käytetyt
käänteiskääntäjät epäonnistuivat tavukoodin muuntamisessa Java-kielelle.

Tämän lisäksi tutkielman aikana tehdyt esimerkkihaut ovat vain muutamat esimerkit sii-
tä mitä koodista voi etsiä. Käytännössä haun kohteena voisi olla mikä tahansa koodirivi
tai kaavamaisuus, jonka pystyy esittämään säännöllisenä lausekkeena.
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Rajoituksena oli myös sovellusten otanta mikä ei ollut satunnainen vaan perustuu sovel-
lusten suosioon Google Play -sovelluskaupan viihdekategoriassa. Tämän vuoksi myös
kaikki valitut sovellukset osoittautuivat ilmaisiksi, koska etukäteen maksettavat sovel-
lukset eivät nouse suosituimpien sovellusten listoilla lähellekään 50:tä suosituinta sovel-
lusta. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti tulosten yleistettävyyteen verrattuna kaikkiin eri
sovellustyyppeihin mitä sovelluskaupassa on tarjolla. Tämän lisäksi tutkimuksen rajoi-
tuksena oli sen staattinen luonne, missä hakujen luettavina olivat vain APK-paketista
löytyneet kooditiedostot. Staattinen analysointi on siis mahdollista kiertää ajonaikaisella
koodin lataamisella joko palvelimelta tai salatusta tai pakatusta tiedostosta kuten kappa-
leen 2.4 Bouncer-esimerkissä todettiin. Haut rajaantuivat myös sovellusten Smali-muo-
dossa olevaan Dex-tavukoodiin ja käänteiskäännettyyn Java-koodiin, mikä rajaa ulos
Android NDK -yhteensopivat C:llä ja C++:lla kirjoitetut natiivit kirjastot.

Mikäli käytössä olisi enemmän resursseja, voisi tulevaisuudessa samasta aiheesta tehdä
laajemman tutkimuksen käyttämällä suurempaa otantaa sovellusten suhteen. Käytetty
menetelmä osoittautui työkalujen ajankäytön suhteen tarpeeksi nopeaksi, eli sitä pystyisi
skaalaamaan ylöspäin. Tässä tutkielmassa käytetyn menetelmän aikaa vievimmäksi
osaksi paljastui odotetusti kooditiedostojen manuaalinen tarkastelu, mutta ei pelkästään
kooditiedostojen tarkastelun tuottaman työmäärän vuoksi vaan myös itse hakutuloksia
tuottaneiden tiedostojen manuaalisen etsimisen ja siirtelyn puolesta. Tulevaisuudessa
skriptiin voisi sisällyttää automaattisen hakutuloksia tuottavien tiedostojen kopioimisen
omaan kansioonsa mistä niiden lukeminen olisi helpompaa. Tämän lisäksi automaa-
tioskriptiin voisi sisällyttää myös hakuominaisuudet, jotka voisi suorittaa samaan aikaan
skriptin työkalujen kutsumisen kanssa. Tämän lisäksi skriptin hakuominaisuutta voisi
laajentaa Batyukin ja muiden (2011) esimerkin tapaan tekemään myös automaattisia tie-
toturvaraportteja manuaalisen tutkimisen lisäksi. Joka tapauksessa tutkielmassa kuvattu
menetelmä antaa mahdollisuuden tutkia Android-sovellusten toimintaa niiden takaisin-
mallinnetun lähdekoodin kautta mikä oli yksi tämän työn päätavoitteista.
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Liite A. Sanasto

Assembler Muuntaa assembly-kielisen ohjelman konekielelle

Assembly Assembly-kieli. Helpommin luettava symbolinen konekieli.

BIOS Basic Input/Output System

Compiler Kääntäjä. Muuntaa lähdekoodin alemman tason koodiksi

Debugger Virheenjäljittäjä

Decompiler Käänteiskääntäjä, takaisinkääntäjä. Muuntaa alemman tason koodin
ylemmän tason ohjelmointikielelle

Disassembler Kääntää konekielisen ohjelman assembly/assembler-kielelle

Konekieli Engl. machine code/language, tietokoneen suorittimen käyttämä bit-
timuotoinen koodi

Tavukoodi Engl. bytecode, lähdekoodista käännetty alustariippumaton koodin
välimuoto, joka muutetaan ennen ajamista kohdealustan konekielelle
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Liite B. Työkalujen automaatioskripti

import os
import subprocess
import time

apkFolderPath = "C:\\apk"
projectFolderPath = "C:\\apk\\output"

apkNameList = []
apkPathList = []
appProcessingTimes = []

for root, directories, files in os.walk(apkFolderPath):
apkNameList.extend(files)
break

for apkName in apkNameList:
apkPathList.append(apkFolderPath + "\\" + apkName)

startingTime = time.perf_counter()

for apkName, apkPath in zip(apkNameList, apkPathList):
appStartingTime = time.perf_counter()
appFolderPath = projectFolderPath + "\\" + apkName[:-4] + "\\"

# APK Tool
subprocess.call(['java', '-jar', 'lib\\apktool.jar', 'd', '-s', apkPath, '-o', appFolderPath])

inputDexPath = appFolderPath + 'classes.dex'
inputJarPath = appFolderPath + 'classes.jar'
classesFileIndex = 1
classesFileIndexString = ""

while os.path.exists(inputDexPath):
# dex2smali
outputSmaliPath = appFolderPath + 'classes' + classesFileIndexString + '_smali\\'
subprocess.call(['lib\\dex2jar-2.0\\d2j-dex2smali.bat', inputDexPath, '-o', outputSmaliPath])

# dex2jar
outputJarPath = appFolderPath + 'classes' + classesFileIndexString + '.jar'
subprocess.call(['lib\\dex2jar-2.0\\d2j-dex2jar.bat', inputDexPath, '-o', outputJarPath])

# jd-cli
outputJDPath = appFolderPath + 'classes' + classesFileIndexString + '_jd-cli\\'
subprocess.call(['java', '-jar', 'lib\\jd-cli.jar', inputJarPath, '-od', outputJDPath])

# CFR
# outputCFRPath = appFolderPath + 'classes' + classesFileIndexString + '_CFR\\'
# subprocess.call(['java', '-jar', 'lib\\cfr_0_121.jar', inputJarPath, '--outputdir', outputCFRPath])

classesFileIndex += 1
classesFileIndexString = str(classesFileIndex)
inputDexPath = appFolderPath + 'classes' + classesFileIndexString + '.dex'
inputJarPath = appFolderPath + 'classes' + classesFileIndexString + '.jar'

appProcessingTime = time.perf_counter() - appStartingTime
appProcessingTimes.append([apkName, str(appProcessingTime)])

totalProcessingTime = time.perf_counter() - startingTime
print ("\nTotal processing time: " + str(totalProcessingTime))
print ("\nProcessing time per app:")
for apptime in appProcessingTimes:

print (apptime)
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Liite C. Positiivisia hakutuloksia antaneet tiedostot

Nimi 7 Sekunnin Haaste Suomi

Tiedostot com\google\android\gms\internal\f.java DexClassLoader

com\ansca\corona\NativeToJavaBridge.java DexClassLoader

com\ansca\corona\Controller.java IMEI

Nimi Akinator the Genie FREE

Tiedostot com\apprupt\sdk\CvAppInfo.java IMEI/ICC-ID

net\openudid\android\OpenUDID.java IMEI

com\madsdk\NativeAd.java IMEI

com\loopme\request\AdRequestParametersProvider.java IMEI

com\google\android\gms\internal\zzbz.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbd.java DexClassLoader

Nimi Bitmoji – Your Personal Emoji

Tiedostot com\arellomobile\android\push\utils\GeneralUtils.java IMEI

Nimi C More Suomi

Tiedostot de\spring\mobile\SpringMobile.java IMEI

com\visualon\OSMPUtils\voOSUniqID.java IMEI

com\discretix\drmdlc\api\DxPlatformUtils.java IMSI/IMEI

Nimi Chest Simulator for CR

Tiedostot org\cocos2dx\Y.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbl.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzav.java DexClassLoader

Nimi Craft Royale MCPE map

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbx.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbc.java DexClassLoader

com\cmcm\utils\Commons.java IMEI

com\appodeal\ads\utils\i.java DexClassLoader

Nimi DNA TV

Tiedostot com\visualon\OSMPUtils\voOSUniqID.java IMEI

com\visualon\OSMPPlayerImpl\VOOSUniqID.java IMEI

com\dna\matkatv\Settings.java IMEI
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Nimi Draw Glow Flower

Tiedostot u\aly\hp.java IMEI

u\aly\gh.java IMEI

com\umeng\message\proguard\ct.java IMSI

com\umeng\message\proguard\cb.java IMEI

com\umeng\message\proguard\bs.java IMSI/IMEI

com\umeng\a\a\b.java IMEI

com\google\android\gms\internal\zzbo.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzax.java DexClassLoader

com\b\a\a\a\g.java IMSI/IMEI

Nimi Elisa Viihde

Tiedostot com\visualon\OSMPUtils\voOSUniqID.java IMEI

Nimi Emoji Wallpapers

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbx.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbc.java DexClassLoader

Nimi Face Swap - P123 Photo Editor

Tiedostot com\losangeles\night\jb.java DexClassLoader

com\losangeles\night\akg.java IMEI

com\losangeles\night\aic.java IMEI

com\losangeles\night\aet.java IMEI

com\losangeles\night\adi.java IMSI/IMEI

Nimi Fake Call

Tiedostot com\google\android\gms\d\md.java DexClassLoader

Nimi Fake GPS Location Spoofer Free

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzal.java DexClassLoader

Nimi FOX Play

Tiedostot com\akamai\android\analytics\Utils.java IMEI/ICC-ID

com\akamai\android\analytics\AnalyticsPlugin.java IMSI/IMEI/ICC-ID

Nimi FUT 17 pack opener new

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzal.java DexClassLoader

Nimi Fut Draft 17 pack opener

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzal.java DexClassLoader
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Nimi GO Cases

Tiedostot com\google\android\gms\internal\gj.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\eu.java DexClassLoader

com\cmcm\utils\Commons.java IMEI

com\castor_digital\share\c\e\d.java ICC-ID

com\castor_digital\share\c\b.java IMSI/IMEI

com\appodeal\ads\utils\i.java DexClassLoader

com\yandex\metrica\impl\ob\cu.java IMEI

com\tapjoy\internal\fx.java IMEI

com\tapjoy\TapjoyConnectCore.java IMEI

com\newrelic\agent\android\util\PersistentUUID.java IMEI

Nimi Hack prank - prank app

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbz.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbd.java DexClassLoader

Nimi HBO

Tiedostot com\insidesecure\drmagent\v2\internal\c.java IMEI

com\hbo\android\app\model\DeviceId.java IMEI

Nimi Instant Buttons

Tiedostot com\noqoush\adfalcon\android\sdk\ADFDeviceInfo.java IMEI

com\google\android\gms\internal\zzbl.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzav.java DexClassLoader

Nimi Kaikki vastaan 1

Tiedostot de\spring\mobile\SpringMobile.java IMEI

com\flurry\sdk\fc.java IMEI

Nimi Love calculator

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbo.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzax.java DexClassLoader

com\adincube\sdk\j\b\d.java IMEI

Nimi Meme Generator Free

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbo.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzax.java DexClassLoader

com\flurry\sdk\jf.java IMEI

Nimi Netflix

Tiedostot com\netflix\mediaclient\service\configuration\esn\BaseEsnProvi-
der.java

IMEI
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Nimi NRK TV

Tiedostot com\akamai\android\analytics\Utils.java IMEI/ICC-ID

com\akamai\android\analytics\AnalyticsPlugin.java IMSI/IMEI/ICC-ID

de\spring\mobile\SpringStreams.java IMEI

de\spring\mobile\SpringMobile.java IMEI

Nimi Peel Smart Remote TV Guide

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbo.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzax.java DexClassLoader

com\google\a\a\e.java DexClassLoader

c\a\a\a\a\b\y.java IMEI

Nimi Photo Warp

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbx.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbc.java DexClassLoader

com\cmcm\utils\Commons.java IMEI

com\appodeal\ads\utils\i.java DexClassLoader

Nimi Ringtones For Android

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzal.java DexClassLoader

Nimi Talking Ben the Dog

Tiedostot com\outfit7\talkingfriends\offers\SponsorPayOffers.java IMEI

com\outfit7\funnetworks\util\Util.java IMEI

com\google\android\gms\internal\i.java DexClassLoader

com\flurry\sdk\dy.java IMEI

com\threatmetrix\TrustDefenderMobile\TrustDefenderMobile.java IMEI

com\tapjoy\TapjoyConnectCore.java IMEI

com\nativex\common\DeviceManager.java IMEI

com\kochava\android\util\OpenUDID.java IMEI

com\kochava\android\tracker\Feature.java IMEI

com\inneractive\api\ads\InneractiveAdView.java IMEI

cn\smartmad\ads\android\dk.java IMEI
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Nimi Talking Tom Cat

Tiedostot com\outfit7\talkingfriends\offers\SponsorPayOffers.java IMEI

com\outfit7\funnetworks\util\Util.java IMEI

iqzone\aw.java IMEI

com\google\a\a\e.java DexClassLoader

cn\smartmad\ads\android\dk.java IMEI

com\google\android\gms\internal\zzbu.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbb.java DexClassLoader

Nimi Telia TV Finland

Tiedostot de\spring\mobile\SpringStreams.java IMEI

com\visualon\OSMPUtils\voOSUniqID.java IMEI

Nimi Telkku.com

Tiedostot de\spring\mobile\SpringMobile.java IMEI

Nimi Tom Loves Angela

Tiedostot com\outfit7\talkingfriends\offers\SponsorPayOffers.java IMEI

com\outfit7\funnetworks\util\Util.java IMEI

com\google\android\gms\internal\i.java DexClassLoader

com\flurry\sdk\dy.java IMEI

com\threatmetrix\TrustDefenderMobile\TrustDefenderMobile.java IMEI

com\tapjoy\TapjoyConnectCore.java IMEI

com\nativex\common\DeviceManager.java IMEI

com\kochava\android\util\OpenUDID.java IMEI

com\kochava\android\tracker\Feature.java IMEI

com\inneractive\api\ads\InneractiveAdView.java IMEI

cn\smartmad\ads\android\dk.java IMEI

Nimi Transparent Screen

Tiedostot com\m2c\studio\game\cf.java IMSI/IMEI

com\m2c\studio\game\as.java IMEI

com\m2c\studio\game\ak.java IMEI

com\google\android\gms\internal\ˋˋ.java DexClassLoader

Nimi Tubi TV - Free Movies & TV

Tiedostot com\google\android\gms\b\hs.java DexClassLoader

com\google\android\gms\b\ft.java DexClassLoader

com\google\a\a\e.java DexClassLoader
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Nimi TV4 Play

Tiedostot se\tv4\tv4play\push\gcm\f.java IMEI/ICC-ID

Nimi Twitch

Tiedostot de\infonline\lib\f.java IMEI

com\google\android\gms\internal\zzbl.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzav.java DexClassLoader

Nimi Viaplay

Tiedostot de\spring\mobile\SpringStreams.java IMEI

com\visualon\OSMPUtils\voOSUniqID.java IMEI

com\insidesecure\drm\agent\downloadable\custodian\android\inter-
nal\b\e.java

IMEI

com\a\a\a\b.java IMSI/IMEI/ICC-ID

Nimi Watson

Tiedostot com\visualon\OSMPUtils\voOSUniqID.java IMEI

Nimi What was I in my Past Life

Tiedostot com\ironsource\mobilcore\aj.java IMEI

com\google\android\gms\internal\zzal.java DexClassLoader

Nimi Will You Press The Button?

Tiedostot com\google\android\gms\internal\zzbz.java DexClassLoader

com\google\android\gms\internal\zzbd.java DexClassLoader


