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Získání zdrojových kódů aplikací pro Android

Anotace:

Článek se věnuje postupu získání zdrojových kódů aplikace z instalačních dat ‑  instalačního balíčku aplikace APK ‑ psané v 

jazyce Java pro operační systém Android.

Annotation:

This  article  discusses  the  procedure  for  obtaining  source  programme  code  from  an  installation  data  of  the  application 

(installation package APK) wri en in Java for the Android operating system.
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1) https://kotlinlang.org/

Úvod

S  rozmachem  masového  využití  mobilních 
zařízení  významně  roste  riziko  jejich  zneužití. 
Mobilní  zařízení  jsou  využívány  v  každodenní 
komunikaci, schraňují mnohdy ty nejcitlivější osobní 
informace,  kriticky  důležitá  data,  a  přístupy  k  fi‑
nančním prostředkům. V případě firemního  využití 
mohou  být  i  jedním  z  významných  rizik  firemního 
zabezpečení.

V  případě  bezpečnostního  incidentu  nebo 
podezření,  že  aplikace  v  mobilním  zařízení  mohou 
dělat  něco,  co  není  v  souladu  s  jejich  účelem,  je 
nutná  jejich podrobná analýza.  Jednou z  cest,  jak  to 
udělat,  je  analýza  zdrojového  kódu  aplikace.  Celý 
proces  je  poměrně  složitý  a  zejména  samotná 
analýza  programu  na  úrovni  zdrojových  kódů  je 
náročná na detailní znalosti programování.

V  článku  jsou  samotné  postupy  získání 
instalačních  dat  aplikace  pouze  nastíněny,  protože 
použité  prostředky  a  nástroje  závisí  od  účelu,  pro 
který se takové postupy realizují. Pravděpodobně se 
použité  postupy  a  prostředky  mohou  lišit  pro 
případy  řešení  bezpečnostních  incidentů  a  jiné 
postupy  a  nástroje  pro  zajištění  dat  mohou  být 
použity  pro  případy  forenzní  analýzy  trestné 
činnosti.

V  článku  také  nejsou  popsány  postupy  samotné 
analýzy  získaných  zdrojových  kódů  aplikace, 
protože  to  je  problematika  nesmírně  široká  a  vari‑
abilní,  která  primárně  závisí  od  problému,  který  je 
předmětem  šetření.  Navíc,  řešení  samotné  analýzy 
zdrojových kódů  je nesmírně náročné na kvalifikaci 
a  zkušenosti  samotného  analytika  a  to  je  otázka, 
která už výrazně přesahuje rozsah tohoto článku.

Z  těchto  důvodů  se  článek  věnuje  pouze 
postupem  získání  zdrojových  kódů  aplikace  psané 
v  jazyce  Java  pro  operační  systém  Android  z  in‑
stalačních dat aplikace (instalačního balíčku aplikace 
APK ‑ podrobněji viz v textu článku).

Programovací jazyky

Aby  bylo  možné  se  korektně  dopracovat  ke 
zdrojovým  textům  programovacího  jazyka,  je 
nezbytné  si  vyjasnit,  v  jakém  jazyce  se  nejčastěji 
aplikace pro Android programují.

Pro každého, kdo trochu pozoruje vývoj v oblasti 
mobilních telefonů, musí být asi zřejmé, že nejčastěji 
používaným  programovacím  jazykem  v  tvorbě 
aplikací pro operační systém Android je Java. Java je 
Googlem  oficiálně  jmenovaným  jazykem  pro  vývoj 
aplikací pro Android a tudíž i největší počet aplikací 
je  napsán  v  Javě.  Javový  kód  běží  standardně 
v prostředí  Java Virtual Machine  (JVM) na  různých 
platformách,  v  prostředí  různých  operačních 
systémů (ne však na platformě Android, ale k tomu 
se  dostaneme  později).  Jazyk  Java  sice  není  právě 
nejpřívětivějším  programovacím  jazykem,  zejména 
pro  začínající  programátory,  ale  jako  oficiální  jazyk 
pro Android umí pravděpodobně asi nejlépe využít 
(použít) tento operační systém.

Java  ale  není  jedinou  možností.  Je  jich  několik 
a  průběžně  se  objevují  i  snahy  o  vytvoření  nových 
specifických programovacích jazyků.

Příkladem takových alternativ v programovacích 
jazycích  pro  aplikace  pro Android  může  být  např. 
Kotlin1).

Ing. Marián Svetlík, Sr.
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2) https://unity3d.com/

3) https://coronalabs.com/

Zdroj: h ps://kotlinlang.org/

Kotlin  je  jedním  z  nejmladších  programovacích 
jazyků  a  je  jako  Java  také  dalším  oficiálním 
programovacím  jazykem  pro  Android.  Vychází  z 
Javy  a  také  běží  na  JVM  a  je  s  Javou  plně 
interoperabilní.

Pro Android se dá také programovat v jazycích C/
C++ nebo v C#, ale vzhledem k charakteru jazyků se 
tyto používají spíše pro tvorbu knihoven nebo v pří‑
padech  zvláště  náročných  na  efektivitu  nebo 
rychlost.

Dá se předpokládat,  že v případě programování 
her  bude  použit  programovací  prostředí  (cross‑
platform herní engine) Unity2).

Zdroj: h ps://unity3d.com/

Prostředí  Unity  bylo  vyvinuto  specificky  pro 
programování aplikací pro 2D a 3D prostředí (odtud 
tedy zejména hry, ale i jiné 2D a 3D aplikace).

Samozřejmě  existují  i  další  možnosti,  v  čem 
programovat  aplikace  pro  Android,  zejména  ty 
multiplatformové  (výše  zmíněné  prostředí  Unity), 
ale i např. Corona3).

Zdroj: h ps://coronalabs.com/

Lze  ale  programovat  i  v  jazyce  BASIC,  pomocí 
PhoneGap nebo některé další.

My  se  v  našem  článku  budeme  věnovat  práci 
s  jazykem  Java,  protože  je  pravděpodobně  nejroz‑
šířenějším  programovacím  jazykem  pro  vývoj  apli‑
kací  pro  Android  a  také  proto,  že  je  i  z  hlediska 
nástrojů,  které  budou  použity,  asi  tím  nejpro‑
pracovanějším  prostředím,  se  kterým  se  můžeme 
v praxi setkat.

Tvorba aplikací

Pro  větší  srozumitelnost  popisu  cesty  ke 
zdrojovým  kódům  Javové  aplikace  pro  Android, 
popíšeme  si  nejdříve ve  stručnosti postup,  jakým  je 
taková  aplikace  tvořena. Zpětné  získání  zdrojových 
kódů je vlastně cesta opačná, která se běžně nazývá 
„dekompilací”. 

U aplikací pro PC (např s OS Windows) je tvorba 
aplikace  (většinou)  jednodušší,  zdrojový 
programový  kód  (např.  v  C++)  se  „přežene” 
kompilátorem a na výstupu  je  soubor EXE, který  je 
přímo  spustitelný  v  daném  prostředí.  U  Javových 
aplikací pro Android to je trochu složitější.

Předně  je  potřebné  zmínit,  že  Android  byl 
vyvinut  primárně  pro  mobilní  zařízení  a  tedy 
představa,  že  by  Javové  aplikace  běžely  v  nějakém 
virtuálním  prostředí  (Java  Virtual  Machine),  jako 
tomu  je u desktopů, nepřipadá do úvahy vzhledem 
k  tomu,  že  u  mobilních  zařízení  se  předpokládá 
nízká náročnost na výkon a na zátěž. Proto je nutné 
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4) Ale také z licenčních důvodů, protože sice jazyk Java a jeho knihovny jsou volně šiřitelné, kdežto Java Virtual Machine není.

5) Zdroj: https://codeburst.io/howyourandroidcodecompilestodeliverapkpackagefile9f180129c9bf

6) Přiznám se, že aktuální informaci o tom, zda je skutečně ještě pořád Dalvik Virtual Machine součástí posledních verzí Androidu nemám, ale při 
nástupu Android Runtime tam určitě s ním paralelně byl.

7) https://cs.wikipedia.org/wiki/Android_(operační_systém)

8)Možná jste si při stahování nové aplikace do mobilu všimli, že po downloadu vám ještě naskočí proces instalace, který někdy skutečně chvíli trvá.

pro Android vyvíjet i javové aplikace tak, aby mohly 
běžet přímo ve  strojovém kódu. Celý proces  tvorby 
aplikace  napsané  v  Javě  lze  tedy  (velice 
zjednodušeně) shrnout následovně:

1) Zdrojový kód

Programátor  napíše  svůj 
program  v  progra‑movacím 
jazyce  Java  a  tak  vytvoří 
soubor  např:  „aplikace.java” 
‑  to  je  vlastně  ten  zdrojový 
kód.

2) Java Byte Code

Zdrojový  kód  se  zkompi‑
luje  Java  kompilátorem 
(”javac”)  do  v.  „Java  Byte 
Cod” formátu (JAR), který  je 
vhodný  pro  běh  aplikace 
pomocí  Java Virtual Machine 
(JVM),  jak  to  známe 
z  desktopů.  Jak  ale  víme, 
v Android systémech se JVM 
nepoužívá  z  důvodu  výko‑
nu4).  V  tomto  kroku  tedy 
programátor  získá  kompilací 
soubor  (v  našem  případě  „aplikace.class”)  ve 
standardním  javovém    formátu  JAR,  který  by 
potenciálně  mohl  být  ještě  použít  pro  běh  v  JVM. 
Doteď  to  jsou  tedy  standardní  kroky programování 
v Javě.

3) Dalvik Executable

Pro  běh  programů  v  Javě  na  Androidu  byl 
vyvinut  speciální  systém,  který  se  jmenuje  Dalvik 
Virtual  Machine.  Jeho  primární  úlohou  je 
transformovat  standardní  Java  Byte  Code  do 
strojového kódu Androidu, aby mohl být  systémem 
přímo vykonán.  Java Byte Code se musí přeložit do 
formátu  vhodného  pro  Dalvik.  Proto  se  Java  Byte 
Code ve formátu „.class” konvertuje do dalvikového 
formátu  „DEX”  (Dalvik  executable).  Programátor 
tak  vytvoří  (překompiluje  „.class”  soubor)  na  nový 
formát  své  aplikace  a  získá  soubor,  který  se 
v  aplikacích  pro Android  standardně  jmenuje  „clas‑
ses.dex”.

4) Aplikační balíček

Pro  řádnou  funkci  aplikace  také  nestačí  pouze 
ten  program,  který  napíše  programátor  (v  našem 
příkladu soubor „classes.dex”), ale  jsou nutné různé 
knihovny  a  další  zdroje,  které  dohromady  zajišťují 
korektní běh aplikace. Proto finálním krokem tvorby 
aplikace  pro  Android  je  vytvoření  „aplikačního 
balíčku”  (který má  v Androidu  standardní  příponu 
„.APK”).  Obsahuje  všechny  potřebné  komponenty, 
včetně  našeho  souboru  „classes.dex”  a  aplikační 
balíček  také  musí  být  definovaným  způsobem 
elektronicky podepsán.

Aplikační  balíček  APK  je  vlastně  standardním 

zipovým  archivem  všeho,  co  aplikace  pro  běh  na 
Androidu  potřebuje,  jen  místo  standardní  přípony 
ZIP má pro Android příponu APK.

Celý  proces  tvorby  APK  lze  zjednodušeně 
zobrazit graficky5):

Zdroj:  h ps://codeburst.io/how‑your‑android‑code‑
compiles‑to‑deliver‑apk‑package‑file‑9f180129c9bf

Jen  pro  upřesnění  ‑  přestože  Dalvik  Virtual 
Machine  je  pořád  součástí  Androidu6),  už  je  to 
zejména  jenom  z  důvodu  zpětné  kompatibility. Od 
verze Androidu  4.4  KitKat,  resp.  plně  od  verze  5.0 
Lollipop,  byl  Dalvik  plně  nahrazen  virtuálním 
prostředím  Android  Runtime7).  Důvod  je 
jednoduchý.  Jestliže  úkolem  Dalviku  je  přeložit 
(včetně  určité  optimalizace)  program  do  strojového 
kódu  při  každém  spuštění  programu,  Android 
Runtime překlad (a poměrně náročnou optimalizaci 
výsledného  kódu)  provádí  při  instalaci  programu. 
Tím  se,  na  rozdíl  od  použití  Dalviku,  urychlí  start 
programu.

Je  sice  pravdou,  že  instalace  trvá  někdy  trochu 
déle8),  ale  překlad  a  optimalizace  proběhne  jen 
jednou,  když  si  uživatel  danou  aplikaci  stahuje  do 
mobilu.

Tato  změna  vykonávaní  programu  v  Androidu 
nicméně nemá vliv na výše popsaný způsob  tvorby 
aplikačního balíčku .APK.

Reversní postup

Teď  tedy  můžeme  přistoupit  k  realizaci 
dekompilace  aplikačního  balíčku APK  aplikace  pro 
Android,  abychom  získali  zdrojový  kód  javové 
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9) https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format)

aplikace.  Budeme  postupovat  v  následujících 
krocích:

1)  získání  aplikačního  balíčku  .APK  a  extrakce 
souboru classes .DEX

2) získání souboru aplikace .JAR

3) získání souboru aplikace .JAVA

Získání .APK a classes .DEX

Tento  krok  bude  popsán  na  obecné  úrovni, 
protože samotný postup získání souboru APK závisí 
na účelu, pro který potřebujeme získat zdrojový kód 
javové aplikace.

Asi  nejpravděpodobnějším  zdrojem  pro  získání 
aplikace  bude  mobilní  zařízení  (mobil  nebo  tablet, 
pro  jednoduchost  budeme  uvažovat  mobil).  Pro 
forenzní  účely  pravděpodobně  použijeme  některý 
z  forenzních  nástrojů  pro  zajištění  dat  z  mobilních 
zařízení. Ze zajištěných dat poté můžeme jednoduše 
požadovanou aplikaci vykopírovat.

Jinak,  pro  jiné  účely  (např.  šetření  bez‑
pečnostního  incidentu),  lze  použít  i  libovolný  jiný 
nástroj,  který  umožní  z  mobilu  vykopírovat 
požadovaný  aplikační  balíček  APK.  Drobný 
problém  může  způsobit  to,  že  adresář,  ve  kterém 
jsou  v Androidu  uloženy  aplikace,  není  při  použití 
běžných  aplikaci  pro  komunikaci  s  mobilem 
většinou dostupný.  Jednou z možností  je pokusit  se 
vytvořit obyčejnou zálohu mobilu na počítač pomocí 
standardního  zálohovacího  programu,  který  je 
součástí  asi  všech  podpůrných  aplikací  všech 
výrobců  mobilů.  V  případě,  že  záloha  na  počítači 
není nějakým způsobem šifrována, můžeme soubory 
s aplikacemi najít v ní.

Předpokládejme,  že  se  povedlo  získat 
požadovanou  aplikaci  (v  našem  příkladě  to  bude 
soubor  „aplikace. APK”). Asi  by  bylo  vhodné,  ještě 
než  přistoupíme  k  dalším  krokům,  ověřit,  zda  to  je 
skutečně  standardní  aplikace  ve  formátu  APK,  jak 
bylo popsáno výše. Tedy že se jedná ve své podstatě 
o prostý komprimovaný archív ve formátu ZIP. 

Nejlépe  to bude možné udělat pomocí zobrazení 
hlavičky  souboru  aplikace.  Vyjdeme  z  toho,  že 
standardní  hlavička  souboru  ZIP  je  dlouhá  4  bajty, 
jejichž  hodnota  je  „50  4B  03  04“  (zobrazeno 
hexadecimálně9)).  Náhled  na  začátek  souboru 
aplikace APK pomocí hexadecimálního prohlížeče je 
např.: 

Vidíme,  že  náš  soubor  má  první  čtyři  bajty 
shodné s hlavičkou formátu ZIP. Výše uvedené tedy 
dokazuje,  že  uvedený  soubor  formátu  APK  je 
standardní  soubor  ZIP  a  je  tedy  možná 

dekomprimace.

Stačí  tedy  soubor  „aplikace.APK  ”přejmenovat 
na  „aplikace.ZIP”  a  standardním  dekomprimačním 
krokem  se  dostaneme  ke  struktuře,  která  bude 
nejspíše hodně podobná následujícímu obrázku:

Co  je mezi  těmito  soubory  pro  naši  potřebu  asi 
nejdůležitější,  je  soubor  „classes.DEX”.  To  je  ten 
soubor,  který  obsahuje  samotný  program  aplikace. 
Ostatní  soubory  jsou knihovny a další  zdroje,  které 
jsou pro běh aplikace v Androidu potřebné.

Další  kroky  se  tedy  budou  zabývat  způsobem, 
kterým  se  pokusíme  dopracovat  ke  zdrojovým 
textům  dané  aplikace  právě  ze  souboru 
„classes.DEX”.

Získání souboru ve formátu Java Byte Code

Výše bylo uvedeno, že pro běh javových aplikací 
v  prostředí  Android  se  používá  prostředí  Dalvik 

Virtual  Machine  (resp. 
aktuálně  Android  Run‑
time),  který  však  potře‑
buje  na  vstupu  svůj 

speciální  formát  souboru  „dalvik  execu‑
table”  (DEX).   My  jsme v předchozím kroku získali 
z  aplikačního  balíčku  APK  soubor  právě  v  tomto 
DEX formátu.
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10) https://sourceforge.net/projects/dex2jar/files/

11) https://stackoverflow.com/questions/5257830/howtousedextojar

12) https://varaneckas.com/jad/; https://bitbucket.org/mstrobel/procyon/wiki/Java%20Decompiler; http://javadecompiler.github.io/

13) http://javadecompiler.github.io/

Pro  zpětný  překlad  souboru DEX do  „Java  Byte 
Code”  existuje  od  Googlu  program  DEX2JAR10). 
Tento  program  umí  hodně  věcí,  ale  pro  nás  je 
podstatné,  že  umí  „překompilovat”  DEX  formát 
aplikace  zpět  do  standardního  javového  formátu. 
Návodů  na  použití  programu  dex2jar  a  všech  jeho 
možností lze najít na internetu hodně11).

Pro  náš  účel  je  potřebné  použít  jednoduchý 
příkaz  „d2j‑dex2jar.bat  classes.dex”  a  výstupem 
programu  je  soubor „casses_dex2jar.jar”, který  je  již 
ve  formátu  vhodném  pro  běh  ve  standardním  Java 
Virtual Machine, tedy v „Java Byte Code”.

Získání zdrojových javových textů

V  předchozím  kroku  jsme  se  v  podstatě  dostali 
z  prostředí  specifického  pro  Android  do  „stan‑
dardního”  prostředí  Javy  (získali  jsme  program  ve 
formátu Java Byte Code).

Na  tomto  místě  již  použijeme  prostředky,  které 
nám pomohou dopracovat  se zpětně z  formátu  JAR 
(Java  Byte  Code)  ke  zdrojovým  textům  programu. 
Přestože  existuje  několik  nástrojů,  které  by  tuto 
úlohu  měly  zvládnout12),  asi  tím  nejvhodnějším 
a nejčastěji doporučovaným je JD‑GUI13).

S programem JD‑GUI se pracuje velice jednoduše 

a  intuitivně.  Poté,  co  si  v  programu  otevřeme 
soubor,  který  jsme  získali  v  předchozím  kroku 
(classes‑dex2jar.jar),  vidíme  už  ve  strukturované 
podobě kompletní obsah zdrojových textů v progra‑
movacím jazyce Java:

Přirozeně, že program JD‑GUI umí tyto zdrojové 
texty  (jednotlivě  i  hromadně)  vyexportovat  do 
běžného  textového  formátu  pro  případné  další 
použití při analýze jejich obsahu.

K  získaným  zdrojovým  textům  je  ale  nutné 
zdůraznit,  že  zpětnou  dekompilací  nelze  získat 
zdrojové  kódy  přesně  v  té  podobě,  v  jaké  vznikly 
prací  programátora.  Dekompilací  nelze  zpětně 
získat  např.  komentáře,  které  jsou  při  kompilaci 
ignorovány,  dále  dekompilací  vzniklý  čitelný 
zdrojový kód neobsahuje původní formátování.

  Dekompilací  také  ztratíme  názvy  dynamických 
proměnných  nebo  některých  dalších  parametrů, 
které  jsou  dekompilátorem  nahrazeny  generova‑
nými  názvy  (jak  je  i  vidno  z  obrázku,  kde  jsou 
použity generické názvy „a”, „b”, „c” atd.) a některé 
další  rozdíly. Nicméně  funkční vlastnosti  získaných 
čitelných  programových  kódů  zůstávají  totožné 
a pro analýzu zdrojových textů je výsledný zdrojový 
programový kód plně postačující.
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14) https://developer.android.com/studio

15) https://stackoverflow.com/questions/6273892/androidpackagenameconvention

Možné problémy

Výše  uvedený  postup  stručně  popisuje  jeden 
z  možných  postupů,  kterým  se  lze  dopracovat  ke 
zdrojovým  textům  aplikace. Může  se  zdát,  že  tento 
postup  je  poměrně  složitý,  ale  v  podstatě  díky 
otevřenosti  prostředí  Androidu  je  cesta  k  získání 
zdrojových textů relativně jednoduchá.

Nicméně  je  na  tomto  místě  potřebné  upozornit 
i na možná problematická místa, která se mohou ve 
výše popsaném postupu vyskytnout.

Získání aplikačního balíčku APK.

Ten,  kdo  chvíli  dělá  v  oblasti  zajišťování  dat 
z mobilních zařízení ví,  že  sice  se  zajištění většinou 
povede,  ale  také  někdy  ne.  Těch  důvodů  je mnoho, 
ale  v  zásadě  platí,  že  většina  problémů  pochází 
z  různých  modifikací  Androidu  a  nestandardních 
vlastností  prostředků  komunikace  s  vnějším 
prostředím.  Takže  sice  obecně  ano,  většinou  se 
povede stáhnout data alespoň na logické úrovni, ale 
může  se  stát,  že  ne  všechna  a  adresář  s  aplikacemi 
mezi nimi nemusí být.

Když  v  ojedinělých  případech  selžou  ty 
standardní nástroje přístupu k souborům na zařízení 
s  Androidem  a  také  forenzní  nástroje  pro  zajištění 
dat,  může  pomoct  použití  vývojového  nástroje  pro 
aplikace  na  Androidu,  které  se  volá  „Android 
Studio”14),  které  umí  kromě  funkcí  pro  vývoj 
aplikací  také  relativně  plný přístup  k  souborovému 
systému  připojeného  mobilního  zařízení  (aby 
vytvořená  aplikace  mohla  být  instalována  na 
zařízení  a mohla  být  na  něm  i  testována). Nicméně 
výše  zmíněné  problémy  se  vyskytují  i  tady  a  navíc 
postup  zpřístupnění  souborového  systému  mobilu 
pomocí Android Studia již není úplně triviální a pře‑
sahuje zaměření tohoto článku.

Identifikace aplikace.

Když  se  nevyskytnou  výše  zmíněné  problémy 
a  povede  se  získat  plný  přístup  k  souborovému 
systému  na Androidu, může  nastat  problém  s  iden‑
tifikací  té  správné  aplikace.  Všechny  instalované 
aplikace  jsou standardně uloženy v  jednom adresáři 
(většinou  se  jmenuje  „/data/app/”).  Bohužel  jejich 
názvy  ‑  tedy  názvy  souborů APP  ‑  jsou  různé  a  je 
potřebné  v  rámci  názvu  souboru  najít  ten  správný. 
Existuje  k  tomu  doporučení  o  názvech  aplikací  pro 
Android15),  takže  rada  je  si  to  doporučení 
nastudovat,  aby  nevznikl  problém  v  identifikaci  té 
správné aplikace.

Aplikace není napsaná v Javě.

To  zjistíte  pravděpodobně  relativně  jednoduše 
z  toho,  co  je  obsahem aplikačního  balíčku APK pro 
rozbalení (standardním ZIP dearchivátorem).

Závěr

Potřeba  získání  přístupu  ke  zdrojovým  textům 
mobilní  aplikace  v  prostředí  Android  je  poměrně 
častá.  Nezřídka  např  vzniká  spor  o  autorství  mezi 
tvůrci  různých  aplikací.  V  poslední  době  ale  velice 
často vzniká potřeba podrobné analýzy podezřelých 
aktivit  některých  aplikací  v  souvislosti  s  krádežemi 
přístupových  údajů  do  bankovních  aplikací  nebo 
s krádežemi identity.

Analýza  zdrojových  textů  může  být  (mimo 
dalších  analytických  postupů,  např.  dynamická 
analýza přístupu apliace k citlivým datům a analýza 
síťové  komunikace  běžící  aplikace)  jedním  z  klí‑
čových požadavků pro zjištění důležitých vlastností 
aplikace.
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