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Sammanfattning

Den globala mobilmarknaden upplever nu en riktig mobilrevolution med 
iPhone i spetsen följd av Androidmobilerna som snart är ifatt.

Idag används mobiltelefonen till mer än bara att kolla mejlen och synkronisera 
kalendern. Dagens smartphones med möjligheten att koppla upp sig mot 
internet och använda nättjänster, påminner mer och mer om datorer. Hot på 
internet medför att attacker mot smartphones kommer att bli allt vanligare 
vilket leder till ett ökat intresse för informationssäkerhet i smartphones.

I den här rapporten bekantar vi oss först med Androids grundläggande 
arkitektur och därefter undersöks Androids säkerhetsmodell genom att studera 
dess viktigaste säkerhetsmekanismer. I denna undersökning ingår även att 
jämföra Android  med plattformen Java ME som är känd för den enkla 
säkerhetsmodell som plattformen använder. 

Mitt examensarbete innefattade även en utveckling av en enkel applikation i 
Android för att få bättre förståelse för hur plattformen är uppbyggd och hur 
den fungerar.

Nyckelord: Android, Java ME, sandlådemodell, Dalvik VM.
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Abstract

The global mobile market is experiencing a true mobile revolution with 
iPhone at the front followed by Android handsets which soon will catch up.

Today the mobile phone is used for more than just checking emails and 
calender sync. Today's smartphones with the ability to connect to the internet 
and to use online services, are more and more resembling computers. Threat 
on the internet means that attacks against smartphones will become more 
common which leads to an increased interest in information security in 
smartphones.

In this report we will first get acquainted with Android´s basic architecture and 
then we will examine Android´s security model by studying its main security 
mechanisms. This study also includes a comparision with the Java ME 
platform which is known for the simple security model which the platform 
uses. 

My thesis work also included the development of a simple Android application 
to get a better understanding of how the platform is constructed and how it 
works.

Keywords: Android, Java ME, Sandbox, Dalvik VM.
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1 Bakgrund

Combitech är ett av Sveriges största konsultföretag med bred och djup 
expertkompetens inom teknik-, utvecklings- och verksamhetskonsulting. 
Företaget tillhandahåller också en mängd kvalificerade utbildningar för 
kompetensutveckling för såväl kunder som företagets egna konsulter.
Som ett kunskapsföretag är det viktigt för Combitech att alltid ligga steget före 
marknadens krav. Därav kom behovet till en undersökning av 
säkerhetsmodellen i Googles mobilplattform Android. 

1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att undersöka och beskriva den säkerhetsmodell 
som Android använder sig av, samt att utveckla en enkel applikation i Android 
för att lära känna plattformen. För att kunna  förstå och analysera 
säkerhetsfrågan, kommer säkerhetsmodellen i Googles Android att jämföras 
mot Suns JavaME som redan har en vältestad säkerhetsmodell.

Målet är även att Combitech skall kunna använda det avslutade arbetet som 
stöd vid kommande utbildningar kring säkerheten i Googles mobilplattform 
Android. 

1.2 Avgränsningar
Eftersom ämnet är brett kommer uppgiften att begränsas till att undersöka och 
redogöra den säkerhetsarkitektur som används av Googles Android i 
mobiltelefoner.
Vi ska utgå från att modemet i telefonen är en betrodd källa. Fokus kommer att 
ligga på tre områden: Linuxkärnan, servicelagret och applikationslagret. 

1.3 Metod
Det publicerade materialet om problemområdet är begränsat. Därför kommer 
en kvalitativ undersökning att användas för att komma underfund med 
problemet. Detta görs genom att samla in information, analysera och jämföra 
data. 

2 Androids arkitektur

I det här kapitlet ges en översikt om hur arkitekturen i Android är uppbyggd 
och en kort beskrivning av initialiseringsprocessen.

2.1 Introduktion
Google har tillsammans med Open Handset Alliance (OHA) skapat det första 
avgiftsfria och helt öppna operativsystemet för mobiler – Android.
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Flera experter förutsäger att Androids operativsystem är 
mobiloperativsystemet som kommer att växa snabbast under de närmaste åren 
[1]. Därför känns det angeläget att undersöka Android närmare. 

Android-konceptet går ut på att göra funktionaliteten tillgänglig för alla. Detta 
gör Android till en unik plattform som kan betraktas som en revolution i 
mobilvärlden.
Android är en mjukvarustack för mobila enheter baserat på Linuxkärnan och 
den innehåller ett operativsystem, middleware och applikationer.

Android är uppdelad i fyra lager (figur 1) och består av fem olika grupper:

Figur 1: Androids arkitektur, [12].
2.1.1 Linuxkärna

Nedersta lagret i Androids arkitektur utgörs av Linuxkärnan version 2.6. Den 
tillhandahåller grundläggande tjänster som säkerhet, drivrutiner för skärm, 
minneshantering, processhantering, trådlöst nätverk och andra 
hårdvarutjänster. Dessutom  tillhandahåller Linuxkärnan ett abstraktionslager 
mellan hårdvara och resten av mjukvarustacken vilket medför att Android kan 
flyttas till andra plattformar i framtiden. [2]
2.1.2 Native-bibliotek
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Ovanpå kärnan finns ett antal olika bibliotek skrivna i C/C++ . Dessa 
tillhandahåller lågnivåfunktionalitet och kan anropas via ett Java-gränssnitt.
Nedan nämner jag några av kärnbiblioteken [2]:

• Surface Manager  : Hanterar tillgången till displayens delsystem samt 
sammanställer 2D och 3D grafiklager från olika applikationer.

• Media Framework  : Baserat på PocketVideos OpenCore, vilket stödjer 
uppspelning och inspelning av många audio- och videoformat samt 
statiska bildfiler, exempelvis: MPEG4, AAC, AVC(H.264), MP3, AMR, 
JPG, PNG.

• FreeType  : Bitmap och vektortypsnittshantering.
• SQLite  : Är en relationsdatabas med en enkel och effektiv databasmotor 

tillgänglig för alla applikationer för att spara exemplevis kontakter eller 
SMS. Används också i Firefox och Apple iPhone.

• SSL(Secure Sockets Layer)  : En säkerhetsmekanism baserad på 
OpenSSL kod som krypterar kommunikationenI, ökar 
integritetsskyddet, och försvårar trafikavlyssningen. 

2.1.3 Android Runtime

Android Runtime består av två komponenter: Den virtuella maskinen Dalvik 
och Javas kärnbibliotek.

• Javas kärnbibliotek tillåter utvecklare att använda samma verktyg som 
används för att utveckla Java applikationer för att utveckla Android 
applikationer. [12][45]

• Dalvik VM är speciellt utvecklad för Android av Dan Bornstein på 
Google och är optimerad för minimal minneshantering och snabb 
programkörning. När utvecklaren har skrivit färdigt sin kod i Java 
kompileras den två gånger. Först kompileras den till Javabytekod och 
sedan till dexkod (Dalvik executable kod). Varje Android-applikation 
körs i sin egen process i en egen virtuell maskin. Fördelen med detta är 
att programmen inte kommer åt varandras kod och på det sättet inte 
påverkar varandra. [8]

2.1.4 Applikationsramverk

Detta lager gör att det är möjligt att återanvända funktionerna till andra 
program. Utvecklarna har full tillgång till API:er och kan skapa sina egna 
program och utöka ramen med egna komponenter om det behövs.
De viktigaste tjänsterna i ramen är bland annat [2]:

I Utöver SSL finns IPSec i Android dock IPSec är en del av kernel mjukvara för IP stacken.
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• Activity Manager  : hanterar applikationens livscykel och ”erbjuder 
navigationsmöjligheter”.

• Content Providers  : får tillgång till data från andra applikationer, som 
t.ex. att få tillgång till kontakter eller kalendern.

• Resource Manager  : ser till att du får tillgång till icke-kodade resurser 
som textsträngar, grafik och Layout-filer.

• View System  : erbjuder en uppsättning listor och knappar som kommer 
till användning när man ska utveckla sina applikationer.

2.1.5 Applikationer och Widgets

Dessa utgör det översta lagret i Androids arkitektur, och det som användaren 
ser på skärmen och interagerar med. Alla Android-applikationer är skrivna i 
programspråket Java såsom email, webbläsare, kalender och 
kontaktinformation som är exempel på applikationer som levereras med 
telefonen. 

2.2 Androids initialiserings process 

Efter att Linuxkärnan har kommit igång börjar Androids initialiseringsprocess 
köras steg för steg och exekvera alla kommandon som är definierade i 
Android-scriptfilen /init.rc. Scriptfilen innehåller två sorts kommandon: 
actions och services.

Actions är triggers som ser till att rätt åtgärd genomförs när en viss händelse 
inträffar, medan services har som uppgift att starta programmen i init-
processen. Bland de viktigaste services som exekveras vid systemstart, finns 
Zygote som är en linux process. Zygotes huvuduppgift är att starta  Android 
Java Runtime, som i sin tur startar olika viktiga media services och laddar in 
kod för olika applikationer i minnet. Zygote initierar också den första Java-
applikationen, System Server, som startar en ny tråd för att exekvera alla Java-
applikationer. Denna tråd kallas för Android Core Services och laddar in olika 
kodbibliotek i minnet såsom Activity Manager och Package Manager. [7]  

3 Linuxkärna

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur mobilplattformen Android 
hanterar säkerhetsfrågan. I enlighet med föregående kapitel så vet vi att 
Android bygger på en stabil Linuxkärna och har som uppgift att ta hand om 
grundläggande OS tjänster. Därför är det viktigt att analysera kärnan och 
förstå vilka mekanismer den använder sig av för att skydda integriteten i 
plattformen.
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Boot-processen är det första programmet som startas när man sätter igång 
mobiltelefonen. Linuxkärnan är en monolitisk kärna och är skriven i 
programspråket C. Det betyder att de flesta tjänster såsom minneshantering, 
drivrutiner och filsystem körs i kärnmod (kernel mode) och inte i 
användarmod (user mode).

Figur 2: Linux-system, [3].

Figur 2 visar två nivåer av ett Linux operativsystem, user space och kernel 
space. Linuxkärnan ligger i kernal space och därifrån utför den sina OS 
tjänster. 

User space ansvarar däremot för exekvering av applikationer och med hjälp av 
GNU C Library (glibc) och System Call Interface (SCI) kan användarens 
applikationer använda funktioner i Linuxkärnan.
Linuxkärnan och Androidapplikationer får varsin egen skyddad adress och 
varje Androidapplikation får i sin tur en unik virtuell adress[3]. 

Kernel space är i sin tur uppdelad i tre nivåer: System Call Interface(SCI), 
Kernel och Architecture-Dependent Kernel Code[3]:
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• System Call Interface: är ansvarig för att implementera viktiga 
funktioner som Read och Write. Dessutom ser SCI till att User Space 
kommunicerar med kärnan.

• Kernel: innehåller den gemensamma koden som körs på alla 
processorer baserade på Linux-arkitektur.

• Architekture-Dependent Kernel Code: definierar kärnans källkod på ett 
specificerat sätt för att anpassas till den aktuella plattformens arkitektur, 
såsom bootprocessen, minneshantering och filsystem.  

Alla OS-funktioner i Linuxkärnan körs på ett privilegierat sätt där systemet 
initialiserars genom att exekvera funktionen init() vars uppgift är att stegvis 
läsa in operativsystemet.

Linuxkärnan hanterar kärnmoduler på ett dynamiskt sätt. Detta innebär att 
kärnmoduler möjliggör att koden kan laddas in och laddas ur kärnan utan att 
systemet behöver startas om trots att kärnan är i drift[9].

När systemet anropar funktionen, sys_init_module(), utförs en kontroll för att 
verifiera att operationen får genomföras, därefter anropas load_module() 
funktionen, se figur 3 nedan.

System call
sys_init_module()

Permission level check

kernel/module.c
load_module()

           wait                  module_init()

Figur 3: Laddningsbara moduler till Linuxkärnan, [4]

Vissa program använder funktionen main() för att exekvera modulens kod, 
men här används istället funktionen module_init() som initierar modulen och 
uppdaterar dess tillstånd (om den ska köras direkt eller ska vänta) tills den 
anropas av kärnan. [4]
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Modulen placeras i en lista som innehåller alla nerladdade moduler i form av 
objekt eller filer så kallade, Executable and Linkable Format (ELF) filer. 
ELF filer har en mycket speciell struktur som lätt kan tolkas och valideras på 
Linuxsystem och används för exekverbara filer och även för programbibliotek 
för att kunna ladda program i Linux. [46][3]

3.1 Minneshantering

Minnet är den mest kritiska resursen i ett operativsystem och för att systemet 
ska vara så effektiv så möjligt krävs det en effektiv minneshantering.
Minneshanteraren har för uppgift att på bästa möjliga sätt ta hand om minnet 
genom att tilldela eller frigöra minnet beroende på processernas behov [20].

I Linux kärnan används den virtuella minneshantering för att underlätta  för 
utvecklaren att hantera minnet (då den sköts helt och hållet av 
operativsystemet) och datorns hårdvara. Den används också för att skydda 
systemet genom att varje process får en egen minnesadress och på så sätt inte 
kan påverka andra processer. Principen här liknar Javas 
sandlådemodell(kapitel 6.4). Dessutom har denna teknik fördelen att tillåta det 
virtuella minnet att vara betydligt större än det fysiska minnet(primärminnet). 
[19]

Operativsystemet och en speciell hårdvara så kallad Memory Management 
Unit (MMU) som figur 4 visar, ser till att gemensamt översätta virtuella 
adresser som programmeraren använder till fysiska adresser när programmet 
körs på enheten. [21]

Figur 4:  Översättning från virtuell- till fysisk minnesadress, [21]
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För att åstadkomma virtuellt minne används en teknik som kallas för 
sidindelning eller demand paging på engelska. Det virtuella minnet som hör 
till en process delas in i lika stora block som kallas för sidor med en fast 
storlek(t. ex. 4KB). Primärminnet utför också samma sak och delas upp i lika 
stora block som kallas för sidplatser (page frames). MMU mappar därefter 
sidan från det virtuella minnet till motsvarande sidplats i primärminnet. 
Operativsystemet ser till att varje sida i det virtuella minnet får ett unikt 
nummer som refererar till primärminnet och på så sätt får alla processer 
tillgång till sina rätta fysiska minnesområden. [21]

4 Dalviks virtuella maskin

En virtuell maskin erbjuder en programvara som skapar en virtuell miljö där 
man kan exekvera sina instruktioner utan att ha tillgång till den riktiga 
hårdvaran. Det kan vara en emulator, ett operativsystem eller en 
hårdvaruvirtualisering.

Dalviks virtuella maskin(DVM) har utvecklats speciellt för Android-
plattformen och kör en egen variant av bytekod, så kallad dexkod(Dalvik 
executable code). Dalvik VM är en registerbaserad maskin till skillnad från 
Java maskiner som är stackbaserade. Arkitekturen i Dalvik VM är optimerad 
för  minimal minnesåtgång och en snabb och effektiv 
applikationskodexekvering.

Alla Androidapplikationer är skrivna i programspråket Java och körs i sin egen 
process i operativsystemet med sin egen instans av Dalvik VM(figur 1). Detta 
gör också att koden man skriver är portabel över processorer ARM, x86 och 
andra arkitekturer. [2]
 
Dalvik VM kör Java klasser som har kompilerats av en javakompilator och 
med hjälp av ett inbyggt DX verktyg i Android SDK, omvandlas dessa 
javaklasser till .dex filer. Under konverteringsprocessen från .jar filer till .dex 
filer (se figur 5), rensar DX verktyget bort all redundant information som finns 
i Java klasserna. Fördelen med det här är att vi minskar systemets användning 
av minnet. [8]  
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Figur 5: .dex filer, [47].
 

4.1 Arkitekturen i Dalvik VM

När Dan Bornstein utvecklade Dalvik VM hade han för avsikt att den skulle 
köras på Linux kärnan för att kunna utnyttja dess grundläggande tjänster som 
trådning av processer (process threading), userID, minneshantering på lågnivå 
och den säkra kommunikationen mellan processer. 

Dalvik VM stödjer för närvarande olika funktionaliteter, plattformar och olika 
bibliotek.

Funktionerna som stöds av Dalvik är[8]:
• Dalvik execution file format
• Dalvik instruction set
• JavaME CLDC API
• Multi-threading

Plattformarna som stöds av Dalvik är[8]:
• UNIX
• Linux
• BSD – Berkley Software Distribution
• Mac OS 
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Biblioteken som stöds av Dalvik är bland annat[8]:
• Dalvik/libcore (skriven i C/C++)
• Dalvik/vm/native (skriven i C/C++)
• OpenSSL (för kryptering)
• zlib (fri programvara för datakomprimering)
• java packages (inklusive java.nio, java.lang, java.util)
• ICU, International Components for Unicode (för unicode support)
• Apache Harmony classlib (inklusive Apache HttpClient)

4.2 Säkerheten i Dalvik 
Det som skiljer Dalvik VM från Java VM förutom att Dalvik är en 
registermaskin och Java är stackbaserad maskin, är att varje applikation körs i 
sin egen instans av Dalvik VM och process i operativsystemet, medan 
Javamaskiner kör flera applikationer i separata trådar men i samma process. 

På det sättet som Dalvik gör, får processerna kommunicera men helt isolerade 
från varandra och varje process får ett eget minnesutrymme. Detta gynnar 
säkerheten i Android eftersom applikationer får ingen åtkomst till andra 
applikationers resurser och om en Dalvik instans kraschar av någon anledning 
så kommer inte de andra instanser med i kraschen. [47]

5 Androids säkerhetsmodell

5.1 Introduktion
Marknaden för Android växer snabbt och flera är nyfikna på dess öppna och 
fritt tillgängliga källkod. Att det är en öppen plattform innebär att det är lätt för 
människor med både goda och onda avsikter att komma åt källkoden. Det har 
ifrågasatts om den här lösningen ökar säkerheten och systemets integritet eller 
bara ökar risken för otillåtna intrång. Vissa tycker att öppen källkod är en 
briljant lösning som främjar systemets säkerhet då stora grupper av utvecklare 
får möjlighet att granska koden och i god tid upptäcka och åtgärda samtliga 
säkerhetsluckor och buggar. Andra är misstänksamma och menar att 
utvecklare med onda avsikter i lugn och ro kan studera källkoden tills de hittar 
sina säkerhetsluckor och därifrån ta kontroll över systemet. [16]

I kapitel 2-3 har vi bekantat oss med Androids arkitektur och fått en bild av 
hur applikationer interagerar med varandra. Nu ska vi titta på hur 
applikationer är uppbygda i Android och vi sammanfattar plattformens 
säkerhetsmekanismer, dessa måste utvecklare känna till för att kunna utveckla 
säkra applikationer. 
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5.2 Komponenttyper
Det speciella med Android är att applikationerna inte har någon main-metod 
som applikationens startpunkt (alltså därifrån operativsystemet börjar 
exekvera applikationen) utan istället är den baserad på Androids 
komponenttyper [11]. 

Utvecklaren måste skriva sin kod i form av komponenter där varje komponent 
tillhör en viss komponenttyp. I Android middleware finns det fyra 
grundläggande komponenttyper och dessa är definierade i Android SDK och 
ska vara deklarerade i en fil med namnet AndroidManifest.xml.

Dessa fyra komponenttyper är activity, service, content provider och 
broadcast receiver. [10]

• Activity  : är en användargränssnittsskärm och är den mest 
förekommande komponenttypen i en Android-applikation. 
Applikationen kan definiera en eller flera aktiviteter för att hantera olika 
faser i programmet. Varje Activity ansvarar för att spara sin egen status 
så att de senare kan återställas som en del av applikationens livscykel. 
Som figur 6 visar så kan en Activity inta tre olika tillstånd:

         
◦ active/running: då activity ligger i förgrunden på skärmen och har 

användarens fokus.
◦ Paused: när den har tappat fokus men fortfarande är synlig för 

användaren.
◦ Stoppad: när den inte längre är synlig för användaren för att den har 

blivit undanskymd av en annan Activity.
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Figur 6: Androidapplikations livscykel, [18]. 

• Service  : är en komponent som inte interagerar med användaren utan 
bara utför bakgrundprocesser så att applikationen fortsätter att köra 
även när den har förlorat användarens fokus, såsom att musiken ska 
fortsätta spela i bakgrunden när man surfar på nätet. Services brukar 
också definiera ett gränssnitt för Remote Procedure Call(RPC) som 
tillåter att andra systemkomponenter skickar kommandon och hämtar 
data. [10]

• Content provider  : lagrar och hämtar data med hjälp av ett 
databasgränssnitt. Den gör datan tillgänglig och skickar information 
mellan applikationer, till exempel bilder, ljud eller kontakter där namn, 
adress och  telefonnummer kan tilldelas till alla applikationer som 
behöver använda informationen. Databasgränssnittet använder sig av 
SQL-frågor (såsom SELECT, INSERT, DELETE eller UPDATE) för att 
läsa och skriva datan. [10]

• Broadcast receiver  : utgör en box för asynkrona meddelanden från alla 
applikationer[10]. Med hjälp av Broadcast receiver kommunicerar 
applikationer och system komponenter med varandra på ett säkert och 
effektivt sätt. [11] 
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Figur 7: Android IPC mellan komponenterna, [15]

5.3 Interaktionen mellan komponenterna
I Android finns det en speciell mekanism som kallas för intent. Som figur 7 
visar, har Intent som funktion att flytta data mellan Android-processer och att 
få komponenter att kommunicera med varandra, så kallad IPC-
kommunikation. Den innehåller både information och adressen till 
mottagarkomponenten[10].
Man kan säga att denna mekanism fungerar som en budbärare mellan 
komponenter och beskriver den begärda åtgärden(action) såsom: ”välj ett 
foto” eller ”skicka ett mejl”. [2]    

I sin kommunikationsroll mellan applikationerna, överskrider intent 
komponenternas säkerhetsgränser. För att öka systemsäkerheten skickas därför 
intent över Binder gränssnitt (den hanterar Android IPC-anrop). Binder tillför 
säkerhet på två olika sätt, genom att kontrollera anroparens identitet och 
referensens säkerhet. [11] 

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);  
 i.setData(Uri.parse("http://www.isecpartners.com"));
this.startActivity(i); 

Figur 8: Starta en Activity med intent.
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Android API använder intent i många olika metoder som exempelvis för 
att[11]:

• Starta en Activity (exempelkod i figur 8): startActivity(Intent)
• Starta en Service: startService(Intent)
• Stoppa en Service: stopService(Intent)
• Kommunicera med en Service: bindService(Intent)
• Hålla programmen uppdaterade med Broadcast meddelande, t.ex:

◦ sendBroadcast(Intent)
◦ sendStickyBroadcast(Intent)
◦ sendOrderedBroadcast(Intent)

• Komma åt data via ContentProvider: getContentResolver(Intent)
• Hantera data via Activity: managedQuery(Intent) 

Ofta addresserar utvecklare mottagarkomponenten i intent genom att använda 
action string som definierar den typ av action som komponenten kommer att 
utföra. Exempel på en action string är ”android.intent.action.VIEW” då intent 
blir instruerad av systemet att visa den utvalda bilden. [10]

Androidsystemet måste känna till komponentens tillgångar och resurser innan 
komponenten får sätta igång och exekvera, och därför använder utvecklare sig 
av intent filter för att beskriva de typer av intent och action string som 
komponenten kan besvara. Varje komponent får ha ett visst antal intent filter 
beroende på komponentens kapacitet. [12] 

Genom att använda permissions i AndroidManifest.xml blir tillgången till 
API:er via intents begränsad [2]. Detta ger dig som utvecklare möjlighet att 
skapa Activities, BroadcastReceivers, ContentProviders eller Services vars 
data endast blir tillgänglig för applikationer där rättigheter har beviljats av 
användaren. [11] Det är dock viktigt att inte förväxla mellan intent filter och 
permissions, då intent filter till skillnad från permissions inte fungerar som en 
säkerhetsbarriär mellan komponenterna eller filtrerar bort elaka intents. [11]

Kommunikationen mellan komponenterna i Android inträffar i Android 
middleware och utgår från inter-process communication(IPC) teknik i Unix-
baserade system. Android IPC fungerar på ett och samma sätt oavsett om 
mottagarkomponenten befinner sig i samma applikation eller i en annan 
applikation. [10] 

En annan särskild form av kommunikation kan också ske i BroadcastReceiver- 
och ContentProvider komponenter. Android IPC får använda 
BroadcastReceiver som en intent och ge instruktionen för exempel ”sent  
(broadcast)” för att skicka data direkt till en viss komponent. [10] 
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ContentProvider använder däremot inga intents för att utbyta information med 
andra komponenter. Den använder istället en sträng, authority string, som är 
en adress i en specifik content URI, och som tillåter komponenterna att utföra 
SQL-frågor i ContentProvider. [10] 

Adressen i content URI skrivs på formen: 
• content://<authority>/<table>/[<id>], där <table> markerar en viss 

tabell i ContentProvider och <id> är ett valt register i den angivna 
tabellen. [10]  

5.4 Säkerhetsmekanismer i Android 

Användare blir i allmänhet tyvärr lurade till att installera skadliga program. 
Android erbjuder därför olika funktioner för att försöka minimera 
konsekvenserna av en attack på systemet genom att kräva tillstånd från 
användare av programmen som utför känsliga uppgifter såsom att lämna ut 
användarens privata uppgifter eller förstöra adressböcker, e-post...osv. [11]
 
Om användaren drabbas av ett skadligt program, får användaren möjligheten 
att identifiera och avinstallera den fientliga applikationen. Om det inte gick att 
avinstallera applikationen kan användaren reboota enheten i felsäkert läge 
(beroende på vilken mobilenhet användaren har) och sedan ta bort det skadliga 
programmet innan det börjar köra igen. [11] 

Som Android-programmerare måste du känna till plattformens funktioner och 
dess begränsningar för att kunna skapa säkra applikationer som skyddar 
användarens integritet, och samtidigt ta hänsyn till begränsningarna i minnet, 
processorn och batteriet. [11]  

I föregående kapitel fick vi en bild av hur applikationerna i Android 
interagerar med varandra genom att komma åt varandras komponenter. För att 
detta skall realiseras på ett säkert sätt, som skyddar applikationer och dess data 
från skada, finns det i Android tre säkerhetsmekanismer Permissions, Isolation 
och Signatures. [14] 
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Figur 9:  Android-applikationens tillstånd, [17]

Permissions: 
varje Android-applikation behöver ett särskilt tillstånd för att få tillgång till 
andra applikationers komponenter och resurser. Dessa behörigheter deklareras 
statiskt i applikationens manifest-fil och fastställs vid applikationens 
installation via en dialog med användaren som figur 9 visar, och inte under 
exekveringtiden. [13] 
Dessutom har användaren möjlighet att avbryta installationen. Dessa 
permissions kan bara ändras genom ominstallering av applikationen. [10]
För att kunna skilja Permissions från filrättigheter(file permissions), kallas de 
för Android permissions eller manifest permissions. [11] 

Isolation: 
Android bygger på Linuxkärnan vilket medför att Android får utnyttja Linux 
grundläggande skyddsmekanismer för Linuxprocesser. Bland dessa 
mekanismer kan nämnas att varje Android-applikation exekveras i en egen 
Linuxprocess så att systemet startar koden till den Android-applikation som 
behöver köras och stoppar koden till den körande applikationen innan den nya 
får exekvera. [14]
Den andra mekanismen i Linuxkärnan som Android drar nytta av är att 
applikationer körs i sin egen instans av DalvikVM och tilldelas ett unikt 
Linux-UID (Linux User ID) under installation. 
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Linux-UID används för att skydda applikationens kod från andra 
applikationers kod. Detta innebär att applikationer körs isolerat och inte får 
tillgång till andra applikationers filer, med undantag av applikationer som har 
samma Linux-UID. [11][14] 

Signatures: 
Alla Android applikationer måste vara signerade med ett certifikat. 
Användaren undertecknar sin applikation med ett självsignerat certifikat och 
behöver inte vara signerat av en certifikatutfärdare. [12]
Detta underlättar för utvecklaren att uppdatera sin applikation utan att behöva 
använda komplicerade gränssnitt och söka tillstånd för det. [11] 
Applikationer erhåller samma Linux UID, om de undertecknas med samma 
certifikat. Detta kan görs för att skapa förtroende mellan utvecklarens egna 
applikationer[14]. 

Figur 10: Kommunikationen mellan två applikationer i Android, [10].

Figur 10 visar var i Androids arkitektur de ovan nämnda 
säkerhetsmekanismerna inträffar. Båda mekanismerna Isolation och 
Signatures, finns i Linux-systemet och är enkla att genomföra. Medan 
säkerhetsmekanismen Permissions förekommer i Android middleware och 
kräver mer arbete och insats för att verkställas. För att höja säkerheten i 
Android-systemet, kontrollerar Android middleware att Android IPC(Inter-
Process communication), dvs. kommunikationen mellan processer, går via 
permission labels. Detta genomförs genom att använda tjänsten MAC 
(Mandatory Access Controll) som styr hur applikationer får åtkomst till 

24



komponenter. Android IPC sker i processer via ett I/O kontrollkommando i en 
läsbar och skrivbar datafil /dev/binder. [10]

5.4.1 Mer om Permissions

Som tidigare nämnts innan så tilldelas applikationer, Android Permissions, för 
att tillåta dem göra saker som att ta bilder, använda GPS eller ringa 
telefonsamtal. Permissions anges i formen, exempelvis 
”android.permission.READ_CONTACTS”. Om man försöker komma åt 
applikationer som man saknar rättigheterna till, får man då ett 
SecurityExeption där utvecklaren kan bli rekommenderad att tillägga vissa 
permissions för att få komma åt applikationen. [11]

Figur 11: Android permisions, [10].

 
Som figur 11 visar, får komponenten A från applikation 1 en beviljad åtkomst 
till komponent B i applikation 2. Orsaken till detta var att komponenten A och 
B har samma permission label l1. Däremot förnekades åtkomsten till 
komponenten C eftersom A och C har olika permission labels. [10] 
Figuren illustrerar på ett enkelt sätt, det sambandet mellan Android IPC och 
MAC, att när en komponent initierar Android IPC läser MAC in textsträngen 
från permission labels innan komponenten får en beviljad åtkomst till en 
annan komponent.

Utvecklare deklarerar applikationens säkerhetspolicy inkluderande permission 
labels textsträngar i applikationens XML manifest-fil, se exempelkoden i figur 
12. Det krävs två permission textsträngar, en label och en description som 
används vid installation samt en skyddsnivå så kallad protectionLevel. [11]
Permission labels kan anges som två olika varianter; den första är permission 
labels som används av applikationer och den andra är permission labels som 
begränsar åtkomsten till komponenter. [15]

25



<permission 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:name="com.isecpartners.android.ACCESS_SHOPPING_LIST" 
android:description="@string/access_perm_desc" 
android:protectionLevel="normal" 
android:label="@string/access_perm_label"> 

</permission> 

Figur 12: Exempel på Permissions definierade i AndroidManifest.xml, [11] 

5.4.2 Andra användbara tekniker 

Androids säkerhetsmodell begränsas inte bara i Linuxkärnan och i XML 
manifest-filen. Utvecklare från Google som har designat Android plattformen 
har lagt till ytterligare tekniker som skyddar komponenter från obehörig 
access som vi nu ska titta närmare på:

1. Istället för att specificera permission labels kan utvecklare enkelt 
deklarera komponenten som private genom att ange attributen exported 
som false i manifest-filen. [10]

2. Åtkomsten till komponenter i en Android-applikation kan vara helt 
öppen utan någon spärr. Då får dessa komponenter automatiskt en 
default policy som säger till Android systemet att alla Android-
applikationer får tillgång till dessa komponenter. Vilket är en 
säkerhetsrisk, såvida applikationsutvecklare inte har angett permission 
labels. [15]

3.  Säkerhetspolicyn inkluderar även Intents Broadcast som avgör vilka 
applikationer som får ta emot objektets innehåll. På det viset undviks 
risken för ett informationläckage till icke auktoriserade komponenter. 
Detta genomförs genom att definiera intent permission labels i Android 
API; exempelvis: sendBroadcast (intent, ”perm.ACTION_STRING”). 
Vilket innebär att bara applikationer med permission label 
”perm.ACTION_STRING” får erhålla informationen. [10]

4. För att skydda dataintegriteten samt att kunna lagra och skriva data från 
databasgränssnitten, tillåter Android att utvecklare anger enskilda 
permission labels för ContentProvider. En applikation utan 
skrivrättigheter kan till exempel inte utföra SQL-frågor som (INSERT, 
DELETE eller UPDATE). [10]
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5. Androids API innehåller en metod checkPermission() som 
applikationen anropar för att kontrollera att en applikation har tillåtelse 
att använda en viss resurs. [10]

6. De känsliga system funktioner som har införts i Android-applikationer 
liksom nätverk och kamera, skyddas i Androidsystemet genom att 
utnyttja tredje parts API:er som gör att utvecklare måste deklarera i 
AndroidManifest-filen en viss tillstånd för att få tillgång till dessa 
känsliga applikationer. [12]

7. Utvecklare anger permission labels för sina applikationer på fyra olika 
skyddsnivåer[10]:
◦ Normal  : alla applikationer som efterfrågar dessa permissions, t.ex. 

”VIBRATE”funktionen som låter enheten vibrera, är beviljade att få 
dessa permissions. [11]

◦ Dangerous  : applikationer med dessa permissions, avser känsliga 
operationer som ”WRITE_SETTINGS” eller ”SEND_SMS” och då 
kräver Androidsystemet via en dialog med användaren tillåtelse att 
få utföra dessa operationer. [11]

◦  Signature: bara applikationer signerade med samma nyckel får 
access till dessa applikationer.

◦  SignatureOrSystem: fungerar på samma sätt som”signature” men 
den är mer inriktad mot att få Androidsystemen att integrera med 
tidigare versioner. [11] 

8. Istället för Intents använder utvecklare PendingIntents för att utföra sina 
åtgärder/actions. Pending Intents har till skillnad från intents förmågan 
att förflytta sig genom Android IPC till andra applikationer. 
Applikationer som tar emot dessa objekt, får ändra på intents adresser, 
datafält och tiden för att utföra åtgärden. [10]

9. Det finns en annan variant av permissions och det är URI permissions 
som tillåter att läsa från eller/och skriva till applikationer som är märkta 
med read/write-flag. Dessa två permissions som ska vara deklarerade i 
manifest-filen ser ut så här: FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION 
och FLAG_GRANT_WRITE_URI_PERMISSION . [11]
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6 Java ME

6.1 Introduktion
Programmeringsspråket Java är utvecklat av Sun Microsystems Inc och är ett 
objektorienterat språk baserat på programspråket C++ . Det finns två stora 
skillnader mellan Java och C++. Den ena är att Java till skillnad från C++ 
saknar pekare. Pekaren är en vanlig orsak till programmeringsfel i C++. Den 
andra skillnaden gäller minneshantering. Java har en intern automatisk 
minneshantering (garbage collector) vilket innebär att Java automatiskt städar 
upp och frigör minne som inte längre används. [24] 

Java har många starka egenskaper som gör att det utmärker sig bland 
programmeringsspråken. Dessa egenskaper är: 

• Portabilitet  : Att Javakod kompileras til Javabytekod som tolkas av en 
Java virtuell maskin till maskinspecifik kod, gör att programmen 
skrivna i Java kan exekveras på vilket operativsystem som helst. [25]

• Enkelhet  : I Java finns olika bibliotek som kallas för Application 
Programming Interface(API) och som innehåller olika klasser med olika 
funktionalitet som programmeraren kan använda sig av. Detta gör det 
lättare att skriva kod då det mesta av programmeringen redan är gjord. 
[26]

• Säkerhet  : Applikationer körs i en avgränsad miljö, den så kallade 
sandlådemodellen, vilket innebär att koden till applikationen inte kan 
komma åt andra applikationer utanför sandlådemiljön [27]. Att Java 
saknar pekare är också viktigt för att säkerställa att applikationer inte 
direkt kan skriva på eller läsa från minne som tillhör en annan 
applikation.

6.2 Arkitektur

Java finns i olika varianter: [35]
• Java SE ( Java Standard Edition): används för arbetsstationer och 

persondatorer.
• Java EE (Java Enterprise Edition): används för serverbaserade 

applikationer. 
• Java ME (Java Micro Edition): avsedd för att köras i mindre inbyggda 

system. 
• JavaCard: används för smarta-kort (smartcards). 

Eftersom rapporten handlar om mobilapplikationer kommer fokuset i denna 
del av rapporten att ägnas åt att studera och analysera den sist nämnda 
varianten, Java ME.

28



Java ME är en plattform avsedd för enheter med begränsade resurser, såsom 
litet minnesutrymme och mindre processorkraft. Med Java ME teknik 
introducerades tre nya koncept (se figur 13): konfigurationer (Configurations), 
profiler (Profiles) och extra paket (Optional Packages).

Figur 13: Java ME arkitektur, [31]. 

6.2.1 Konfigurationer

I Java ME ingår två konfigurationer, Connected Device Configuration(CDC) 
och Connected Limited Device Configuration(CLDC). Skillnaden mellan 
dessa två konfigurationer är att CLDC används för enheter med begränsade 
resurser, såsom mobiltelefoner, medan CDC är avsedd för enheter med större 
minnesutrymme. CLDC ställer mindre krav på den virtuella maskinen som 
den körs på. Detta var en av anledningarna till att Sun tog fram en mindre 
resurskrävande variant av Java virtuell maskin (JVM), Kilo virtuell maskin 
(KVM) som är designad för enheter med lite minne. [28]
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6.2.2 Profiler

Figur 14: java ME profiler och konfigurationer, [32].

I Java ME finns olika profiler som är anpassade till den relaterade 
konfiguration som profilen läggs ovanpå. Med en profil får utvecklare 
möjlighet att använda, implementera och utvidga API:er för en viss typ av 
enhet såsom användargränssnitt och nätverkskommunikation. [29]

För mobila enheter med CLDC konfiguration används profilen MIDP (Mobile 
Information Device Profile) och den finns i tre versioner, 1.0, 2.0 och 3.0.
Applikationer som är baserade på MIDP-profilen kallas för MIDLetar och i 
likhet med Android-applikationer saknar också dessa MIDLetar metoden 
main(). [28]

En MIDLet kommunicerar med ett operativsystem via en inbyggd mjukvara i 
enheten, Application Management Software (AMS) som ser till att MIDLeten 
startas och avslutas. [30]

I MIDLeten implementeras tre publika metoder startApp(), pauseApp() och 
destroyApp().  Dessa metoder definierar det tillstånd MIDLeten befinner sig i. 
En MIDLet kan inta tre olika tillstånd. Som figur 15 visar är dessa tillstånd: 
aktiv (active), pausad (paused) och förstörd (destroyed). [28]

Med ett aktivt tillstånd menas att MIDLeten har anropat metoden startApp() 
och börjat köra på enheten. Genom att anropa metoden pauseApp() hamnar 
MIDLeten i ett pausat tillstånd med beredskapen att få köra igen när som 
helst. MIDLeten intar tillståndet förstörd när den permanent har lagt ner sina 
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resurser och anropar metoden notifyDestroyed() för att sedan hamna i garbage 
collector. [28]

Figur 15: MIDLEts livscykeln, [22].
 

6.2.3 Extra paket (Optional Packages)

Med extra paket avses ett kompletterande tillägg av API:er till en viss profil, 
till exempel Bluetooth API och Wireless Messaging API, som används för att 
sända och ta emot SMS. Dessa extra paket ska alltid användas tillsammans 
med en profil och en konfiguration. [33]

6.3 Java Virtuell Maskinvara

På grund av de begränsade resurser i minnesutrymme och processorkraft som 
finns i mobila enheter, har Sun tagit fram en kompakt variant av Java virtuella 
maskin med namnet Kilo virtual machine (KVM) som är kompatibel med 
konfigurationen CLDC, se figur 14.  KVM är designad för att bevara de 
centrala utgångspunkterna som finns i Java men används istället i mycket 
begränsade enheter med några hundra kilobyte minneskapacitet som till 
exempel mobiltelefoner. [34] 
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6.4 Säkerhet i Java ME

Säkerheten i Java ME har lagts på två betydelsefulla områden, säkerhet på 
virtuell maskin och säkerhet på applikationsnivå.

6.4.1 Säkerhet på virtuell maskinsnivå
 
Genom att förverifiera (preverification) klassfilerna med hjälp av en 
klassverifierare efter kompilering av källkoden ser den virtuella maskinen till 
att den exekverade koden inte skadar eller förstör enhetens funktioner, se figur 
16. 

Varje metod i en klassfil innehåller ett ”stackmap”-attribut som i samband med 
förverifieringsvertyget kontrollerar och verifierar koden så att ingen ogiltig 
klassfil får exekvera på enheten. [34]

Figur 16: Klassfilverifiering i CLDC/KVM, [34]
6.4.2 Säkerhet på applikationsnivå

På applikationsnivå i Java ME används en enkel säkerhetsmodell med namnet 
”Sandlådemodellen”. Den innebär att applikationer körs i en skyddad och 
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begränsad miljö. Koden exekveras inom en viss ram så att den inte ställer till 
med mycket skada. Detta fungerar genom att koden hålls inom sandlådemiljön 
och på det sättet inte kommer åt objekt och variabler utanför denna begränsade 
miljö. Dessutom får koden, via behörighetssystem, en begränsad tillgång till 
filsystem och nätverk. [36]

Utöver dessa säkerhetskrav kan även behörighetskontroll och 
integritetskontroll tillföras sandlådemodellen. Med behörighetskontroll menas 
identifiering av vem som har skrivit koden och varifrån koden kommer. [36]
Integritetskontrollen syftar till att kontrollera kryptering av 
kommunikationskanalerna samt skydda kod och data från ändringar. [23]

6.4.3 MIDLets säkerhet

Figur 17: Sandbox för Java ME, [37]. 

I Java ME kan flera MIDLetar exekveras i samma sandlåda och komma åt 
varandras källkod om de tillsammans packas i en och samma jar-fil, se figur 
17. Dessa MIDLetar kallas då för MIDLet-suite och deklareras i en manifest- 
fil. Med MIDP version 2.0 kom det nya säkerhetsbegreppet skyddsdomän som 
innebär att en MIDLet-suite kan  tillhöra en skyddsdomän som bestämmer 
vilka tillstånd som ska vara uppfyllda för att programmet ska köra på enheten. 
[36]

En MIDLet-suite kan också  kryptografiskt signeras med en digital signatur 
och då betraktas MIDLeten som betrodd. Att MIDLeten är signerad gör det 
möjligt att autenticera och identitetskontrollera avsändaren och garantera att 
källan är pålitlig innan MIDLeten börjar exekveras i sandlådemiljö. För att 
signera och verifiera MIDLetar används en X.509 baserad Public Key 
Infrastructure (PKI). [36]

Liksom i Android krävs tillstånd från användaren för att en MIDLet 
applikation ska kunna utföra vissa kritiska operationer som att ansluta till 
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internet. En MIDLet kan också ställa krav på systemet för att applikationen 
ska få köras på enheten, såsom att systemet uppfyller kravet att få använda 
SSL och stödja säkra protokoll som HTTPS. [36]

6.4.4 Utvärdering av säkerhetsmodellen i Java ME

I en rapport [23] ”Mobil kod och säker exekvering” skriven 1998 av Mats 
Persson från Försvarets Forskningsanstalt, sammanfattas ett antal krav som 
sandlådemodellen ska uppfylla för att en tillräckligt säker miljö för 
kodexekvering ska skapas. Dessa krav är ordnade efter prioritet där författaren 
anser att de förstnämnda kraven är absolut nödvändiga:

1. En verifikationsprocess där koden analyseras. Om resultatet då visas 
vara osäkert, exekveras inte koden på enheten.

2. En begränsad tillgång till känsliga funktioner som filsystem- och 
nätverksfunktioner.

3. Ingen åtkomst till objekt eller variabler utanför sandlådemiljön.
4. Koden får bara allokera en viss mängd av minnet.
5. Identitetskontroll av utvecklaren eller programmen.
6. Möjligheten att kunna starta program utanför sandlådemiljön är mycket 

begränsad och ska ske under kontroll.
7. Auktorisering (behörighetskontroll) för att läsa en fil, köra ett program 

eller få tillgång till nätverk.
8. Förhindra en tänkbar attack som Denial of Service attack genom att 

begränsa processortid.
9. Kryptering av kommunikationskanaler.
10.En loggfil som sparar de mest säkerhetskänsliga operationerna.
11.Helst ska säkerhetskritiska funktioner vara insamlade på ett ställe för 

en bättre översikt.
12.Enkelt programsystem som är lätt att studera och analysera.
13.I sandlådemiljön bör helst ett interpreterande programspråk exekvera 

och inte maskinkod.
   
Med utgångspunkt från de ovannämnda kraven och i jämförelse med de 
säkerhetsmekanismer som har tagits upp under punkterna  6.4.1, 6.4.2 och 
6.4.3 kan man konstatera att dagens sandlådemodell i Java ME uppfyller i alla 
dessa krav. 
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7 Implementation

Denna del av rapporten beskriver den applikation som har implementerats för 
Saab Training System, företaget där jag utfört applikationsdelen av mitt 
examensarbete.
 
Det är en enkel applikation som kan användas under till exempel militära 
övningar.
Applikationen kallas för Observer och är ett verktyg som används av en 
observatör där han/hon kan skriva ner sina observationer, ta bilder, spela in 
ljud och lokalisera den aktuella positionen och sedan ladda upp informationen 
till en server. Den sista delen av applikationen, d.v.s. uppladdning till en 
server, kunde inte genomföras inom tidsramen på grund av att servicesidan 
fortfarande var under utveckling.

Applikationen består av åtta aktiviteter, Observer, About (är en skärmbild som 
visar ), Login, Inlogged, Camera_view, Gps_view, Confirm_upload och 
UploadFilesToServer. 

Aktiviteten Observer är en välkomstskärm där användaren endera  startar 
applikationen direkt eller först läser lite om applikationens användning, se 
figur 18. 

Figur 18: Observer aktivitet/skärm
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När applikationen startar frågas efter användarens namn, lösenord och 
övnings-idnummer, se figur 19. Applikationen kopplar upp sig mot servern 
och skickar med inloggningsuppgifter som parametrar i URL:en. Servern 
kontrollerar att inloggningsuppgifterna är korrekta och om inte så får 
användaren ange dessa uppgifter på nytt. 

Figur 19:  Login aktivitet/skärm

Efter en lyckad inloggning får användaren upp applikationens huvudaktivitet, 
Inlogged, se figur 20 som visar hur aktiviteten ser ut. Användaren får välja ett 
namn från en namnlista som uppdateras via servern varje gång någon loggar 
in.

Användaren skriver sina observationer i form av ett textmeddelande i en 
textruta. Därefter får användaren välja att ta en bild, visa positionens 
koordinater eller spela in ljud genom att trycka på respektiv bildknapp som 
startar upp den begärda aktiviteten. 
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Figur 20: Inlogged aktivitet/skärm 

Camera_view används för att ta en bild från en inbyggd kamera på enheten. 
Bilden sparas i sd-kortet i JPEG-format. Bilden nedan visar hur aktiviteten ser 
ut på emulatorn (figur 21).

Figur 21: Camera_view aktivitet/skärm
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När användaren trycker på bildknappen i mitten i figur 20, startar aktiviteten 
Gps_view som anropar den relevanta metoden för att hämta positionens 
koordinater. Eftersom bilden på figur 22 är från emulatorn så syns inte 
kordinaterna. För detta ändamål har jag använt två klasser, Location och 
LocationManager. Location-klassen representerar den geografiska positionen 
och i det här fallet blir det latitud och longitud. LocationManager tillåter att 
applikationen får tillgång till lokaliseringtjänster som att updatera positionens 
koordinater.

Figur 22: Gps_view aktivitet/skärm

För att spela in ljud har jag först implementerat en audioRecording aktivitet 
och fått använda instanser av två klasser, MediaRecorder och MediaPlayer. 
Koden var ganska lång och komplicerad men den fungerade bra även om 
gränssnittet inte var det bästa, se figur 23. 
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Figur 23: audioRecording activity

Jag upptäckte sedan att det fanns ett enklare och bättre alternativ. Jag använde 
den speciella mekanismen som finns i Android Intent som kommunicerar via 
en Content Provider med en extern hjälpklass, MediaStore, utanför 
applikationen. Kodexemplet i figur 24 visar de rader jag bakade in i Inlogged 
activity för att få spela in ljudet och resultatet visas i figur 25. 
Nackdelen med Content Provider var att jag inte kunde styra sökvägen där 
ljudfilen ska sparas utan den valde automatiskt en sökväg på sd-kortet.

 

 

 
Figur 24: Kodexemplet för användning av MediaStore
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Figur 25: Ljudinspelnings skärmar

All information som användaren har matat in skickas till Confirm_upload 
aktivitet för att användaren ska kunna förhandsgranska innehållet innan det 
laddas upp till servern. Innehållet visas i form av en lista där användaren 
klickar på respektive fält för att få fram den inmatade information, se figur 26 
här nedan.

Figur 26: Confirm_upload aktivitet
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8 Slutsatser och egna kommentarer

Målet med detta examensarbetet är att studera Androids säkerhetsmodell samt 
att jämföra med Java ME:s. I detta avsnittet sammanfattas de viktigaste 
aspekterna på dessa modeller ur ett säkerhetsperspektiv.

8.1 Java ME

De flesta mobiltelefoner har stöd för Java ME. Generellt sett så kan man inte 
jämföra Java ME och Android eftersom den förstnämnda inte är ett 
operativsystem som Android är. En jämförelse är dock relevant eftersom Java 
ME är känd för den enkla säkerhetsmodell som plattformen använder och att i 
Android applikationer normalt körs i Dalviks Java liknande miljö.

Mitt examensarbete innefattade ingen utveckling av Java ME och min 
beskrivning av dess säkerhetsmodell är därför helt baserad på teori.

Säkerhetsmodellen i Java ME utmärks av tre betydelsefulla mekanismer:
 

• Sandlådemodellen som har många fördelar och enkla, tydliga 
funktioner. MIDLetar ska köras i en spärrad miljö, helt isolerad från 
hårdvaran och från andra program i telefonen.

• Tillstånd och skyddsdomän som tillsammans med sandlådemiljö 
kontrollerar så att MIDLetar inte får exekvera känsliga operationer utan 
tillstånd.

• Signerad kod som garanterar att MIDLetar kommer från en pålitlig källa 
innan de börjar exekveras i sandlådemiljön. MIDLetar signeras med en 
digital signatur och ett X.509 certifikat.

8.2 Android 

Programmeringsfasen under examensarbetet gav mig en värdefull inblick i 
Androidsystemet. I stort sett är det enkelt att börja utveckla program för 
Android-plattformen och med Eclipse som utvecklingsmiljö blir 
utvecklingsprocessen lättare. Många kodexempel finns tillgängliga på nätet. 
Dokumentation är inte fullständig men den dokumentation som finns 
tillgänglig är av bra kvalité. 

Android-applikationer skrivs i Java som behärskas av många programmerare 
och just detta utgör en viktig faktor för plattformens framgång. Att det är ett 
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stort företag som Google som står bakom utvecklingen av Android, kan bara 
innebära att Android är här för att stanna och vidareutvecklas.

En av plattformens främsta styrkor är valfriheten. Android erbjuder både 
användare och utvecklare en hel del frihet utan spärrade områden som finns i 
till exempel Iphone. På Android Market är det fritt fram för utvecklare att 
ladda upp sina program utan att behöva gå igenom en sträng kontroll. Apple 
därmot kontrollerar allt som läggs upp och på det sättet kan de kanske också 
undvika konkurrensen med Iphones inbyggda funktioner. [39]

För användaren har denna valfrihet i Android en stor betydelse då användaren 
får en hel mängd alternativ att tillgå. Om användaren är missnöjd med 
funtionerna i ett visst program, till exempel musikspelaren eller webbläsaren, 
så är det bara att ladda ner ett annat bättre alternativ. 

Med mer frihet kommer också mer ansvar som tyvärr läggs på användarna. 
Eftersom applikationerna inte går igenom någon sorts granskning innan de 
kommer upp på Market, blir det upp till användaren själv att bestämma om 
applikationen är tillräckligt säker för att installeras på mobilen eller ej. Om 
applikationen visar sig vara skadlig får användaren flagga den som olämplig 
och därefter plockas den bort från Market. [38]

I dagsläget har Android fått en stor och snabb framgång men den är 
fortfarande en relativt ny plattform och den öppna källkoden gör att kravet på 
en fungerande säkerhetsmodell kommer att bli nyckeln till Android-teknikens 
framfart. Pålitliga säkerhetslösningar är ledordet för att få företag att vilja 
investera i Androidprodukter samt att få kunderna att känna sig säkra när de 
använder en Androidmobilen. De ska inte behöva oroa sig över om en 
nedladdning kommer att förstöra mobilen eller att ens personliga uppgifter 
kommer att uttnyttjas eller göras tillgängliga för allmänheten. 

Efter att ha läst och lärt om Android, känner mig övertygad om att Android är 
en unik plattform som kommer att ta över marknaden en tid framöver. I ett 
tidigt skede är det svårt att bedöma om Android är en säker plattform eller 
inte. Min bedömning är att säkerheten i Linuxkärnan tilsammans med den 
skyddade miljön i Dalvik VM skapar en ganska säker omgivning för 
exekvering av program. Ytterligare en säkerhetsfunktion i Android är att alla 
program som installeras på enheten måste tala om via en dialog med 
användaren vilka tjänster programmet kommer att ha tillgång till och 
användaren får först därefter godkänna installationen av programmet eller inte.

Med öppen källkod tillvaratas kreativiteten hos den breda massan av 
programmerare och nya trender kan skapas snabbare i mobilbranschen. Trots 
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att många säkert sitter och letar efter kryphål kring säkerheten i 
internetkommunikationen, anser jag ändå att ett öppet system gynnar 
säkerheten eftersom det blir lättare att upptäcka och hantera säkerhetsluckor i 
ett tidigt skede.

Min uppfattning är att det största hotet mot smarttelefoner i allmännhet och 
mot Android i synnerhet, är användarens okunskap om de nya mobila tjänster 
som utvecklas i en rasande takt, från sociala medier som facebook och twitter 
till nedladdning av roliga appar. Användarens beteende och okunskap om 
riskerna med att använda tjänster som WiFi/Wlan är den största svagheten i 
dagens teknik anser jag.  

Sammanfattningsvis vill jag dra slutsatsen att båda plattformarna, Android och 
Java ME bygger på goda säkerhetsmodeller och ett antal grundläggande 
säkerhetsmekanismer. Jag anser att Androids säkerhetsmodell är bättre än Java 
ME:s eftersom den bygger på en solid Linuxkärna och erbjuder en bättre 
skyddad miljö för programexekvering. 

9 Nyheter om Android

Ända sedan den första Androidmobilen har Googles operativsystem 
uppdaterats med jämna mellanrum vilket innebär att flera buggar har fixats 
och plattformen blivit mer och mer funktionsrik och snabb. Den sist släppta 
versionen av Android var en frusen yoghurt 2.2(Frozen Yogurt, Froyo) som 
Google lanserade den 20 maj 2010. Denna nya version av Android har en 
rejält förbättrad prestanda och nya funktioner som ger plattformen en 
ansiktslyftning. 

Nu kommer Android att få ett inbyggd stöd för Microsoft Exchange Server 
vilket är en stor nyhet på företagsmarknaden. Med Exchange support kommer 
företag att kunna synkronisera e-post, kalender och kontaktbok med företagets 
Exchange server. [43][44] 

Med det nya versionen kommer Android också att få nya API:er som låter 
tredjepartsutvecklare konfigurera, sätta upp regler för till exempel lösenord 
och återställa mobiltelefonen på distans till fabriksinställningar för att skydda 
information i en stulen eller borttappad telefon. [43]  

Den största nyheten för användare är att de kan installera program på sd-kortet 
istället för i telefonens internminne som oftast är väldigt begränsat.[40] 
Ytterligare två viktiga nyheter är Tethering och WiFi hotspot. Med Tethering 
funktion kan användaren kopplar upp datorn via USB mot internet via 
telefonens 3G-modem. Med WiFi hotspot får telefonen möjlighet till en mobil 
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hotspot vilket innebär tilgång till ett område med publik, trådlös WiFi/Wlan 
täckning. [41] 

Förutom i mobiler används Androidplattformen som bas i allt från TV-
apparater till spelkonsoler. Den svenska TV-tillverkaren People of Lava har 
lanserat nyligen den första TV-apparaten, Scandinavia, som drivs av Googles 
mobila plattform Android. Med Scandinavia TV kan man bli uppkopplad mot 
internet och ladda ner en  mängd olika applikationer. [42] 

10 Terminologilista

AMS Application Management Software – Får 
MIDLeten att kommunicera med 
opertivsystemet genom tre publika metoder, 
startApp(), pauseApp() och destroyApp().

API Application Programming Interface – En samling av 
färdiga funktioner och klasser.

Autentisering En identitetskontroll som visar att något är äkta. 

Bootningsprocess Det är en process som startar igång operativsystemet.

Certifikat En elektronisk legitimation som garanterar att källan 
är pålitlig.  

CLDC Connected Limited Device Configuration – 
konfigurationen som används i enheter med mycket 
begränsat minne, t.ex. mobiltelefoner.

Dalvik VM Dalvik Virtual Machine – En virtuell maskin som är 
speciellt utvecklad för Android och är optimerad för 
minimal minneshantering och snabb 
programkörning.

Dexkod Dalvik Executable Format – Dalviks egen variant av 
bytekod som exekveras i Dalvik VM.

ELF Executable and Linkable Foramt – En filformat för 
exekverbara filer i Linux-system.

Emulator Ett program som används för att efterlikna ett annat 
program.
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Garbage Collector En automatisk minneshantering som frigör minne 
som inte längre används.

Intent En datastruktur som flyttar information mellan 
Android-processer samt att få komponenter att 
kommunicera med varandra.

IPC Inter-Process Communication –  En teknik som 
används för att skicka information mellan flera 
processer i ett operativsystem.

Javabytekod Javas kompilerade programkod som körs i JVM.

JVM Java Virtual Machine – Ett program som tolkar om 
Javabytekoden till maskinkod.

KVM Kilo Virtual Machine – En virtuell maskin som 
utvecklats speciell för Java ME och konfigurationen 
CLDC.

Kärnmoduler Ser till att hålla kärnan liten med bara de viktigaste 
operationerna.

MAC Mandatory Access Controll – Princip för 
datasäkerhet som styr hur applikationer får åtkomst 
till komponenter under bestämda regler.

MIDlet Java applikationer avsedda för Java ME.

MIDLet-suite En samling av MIDLetar kallas för MIDLet-suite.

Middleware En mjukvara som förmedlar kommunikationen 
mellan nätverk och applikationer. 

MIDP Mobile Information Device Profile –  Profilen som 
används i mobiltelefoner tillsammans med 
konfigurationen CLDC.
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MMU Memory Management Unit – Det är en 
minneshanteringsenhet som översätter virtuella 
adresser till fysiska adresser.

Monolitisk kärna En struktur inom operativsystem som gör att hela 
operativsystemets funktioner körs som en del av 
kärnan och inte som separata processer.

OHA En allians mellan ett multinationella mobilföretag. 

Pekare En datatyp som refererar till en plats i minnet.

PKI Public Key Infrastructure – En infrastruktur som 
hanterar publika krypteringsnycklar.

Reboota Starta om ett datorsystem.

RPC Remote Procedure Call – En metod för ett program 
att tillåta att andra systemkomponenter skickar 
kommandon och hämtar data.

Sandllådemodell En skyddad miljö för kodexekvering.

SDK Software Development Kit – Utvecklingsverktyg för 
tredjepartsutvecklare.

SSL Secure Sockets Layer –  En säkerhetsmekanism som 
krypterar kommunikationen, ökar integritetsskyddet, 
och försvårar trafikavlyssningen.

URI Uniform Resource Identifier – En sträng av tecken 
för att identifiera en resurs.

Virtuell maskin En programvara som skapar en virtuell miljö som 
tillåter program köra och bete sig som om den var en 
fysisk enhet.  

X.509 En standard för en typ av certifikat för digitala 
signaturer.
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