
 

 

 

ندرویدافزارهای کاربردی اتوسعه امن نرمهای امنیتی و پذیریآشنایی با آسیب  

 

هاا دیدال ه اتند    هاا  طواوو تسادر دو گیادوز وتگماره ای اا       هاای هوشامند ت تتلا    های همراه هوشمند )شامل تلفندستگاه

هاای م تلاز گیادوز مادو  ای اا  شاهری وت طاه        افزاوهاای اااوطردی هیهاا دو ط ا     هاا ت یار   ت وتگ طه وتگ سهم ایان دساتگاه  

المللااز اگ ه  یااود ااارده د طدشااترین ساهم طاااگاو وا دو سااو  طادن  افازای  اساا ر دو ایاان طااگاو  هااایزع سد ااتم یامال ایدوتیاا   

سااگدر دو ایان طادن اساتفاده اگ     افزاوهاای اااوطردی هیارا هار یاه طدشاتر یمایاا  ماز        اس  ت این اهمد  این سد تم یامل ت یار  

اوطردی ایدوتیااد افزاوهااای اااهااای امندتااز دو یاار پااریریافزاوهااای ه  یااالز اگ تهدیااد یتااوده اساا   هسااد ایاان ط ااتر ت یاار 

 رسایته اس مو تات تهدید امند  ت حریم یصوصز ااوطرا  وا فراهم 

افازاوی دو ط ااتر  هاای یاار  پاریری طار همادن اسااارع دو ایان ااووااه رصااد داویام طااا هماوگگ ت افازای  هواااهز دوطااوه هسااد         

طارداویمر دو ایان ااووااه ایاوا       دو ایان ط اتر پرفرفاداو    افزاوهاای اااوطردی امان   ایدوتید واامز مبتا  دو واساتای ساای  یار      

یوی ااز اماان دو ایاان ط ااترع ت همااراه طااا اصااوم طریامااه عافزاوهااای ااااوطردی ایدوتیاادهااای امندتااز وایاار دو یاار پااریریهسااد 

 های ایدوتید طصووت یظری ت یملز اوائه یواهد شدرپریری دو اد طریامهها ت اطزاوهای اشز هسد همچندن وتگ
 

 

Security Vulnerabilities and Developing Secure Apps for Android 

 

Nowadays mobile smart devices, including smart phones and tablets, are widely used by 

people. The usage of mobile software applications is growing every day. Android is the 

most prevalent operating system among mobile devices. Thus, the security and privacy of 

android applications are critical issues that need to be addressed by software developers. 

However, many existing Android applications are plagued with security vulnerabilities.  

In this workshop, we describe the security architecture of the Android operating system 

and also review common security vulnerabilities of Android applications. Moreover, we 

explain the principles of secure coding to show how developers can implement more 

secure Android applications. Furthermore, we demonstrate some vulnerability detection 

techniques and tools for analyzing Android applications. 

 


