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Bootloader wiki android

MICHAŁ BRZEZIŃSKI • Dawno temu • 27 komentarzy Bootloader | Foto: htcdev.com zanurzony w świecie smartfonów, przeciętny użytkownik napotyka pojęcia i słowa, które mogą go odstraszyć. Jest to szczególnie prawdziwe dla społeczności Androida, który kocha mogging i wszelkie zmiany w
systemie. Ale nawet bez wchodzenia na forum, ale po prostu czytając wiadomości ze świata i informacje o nowych telefonach, z pewnością wielu z was natknęła się na słowo bootloader. W tym artykule wyjaśnię, czy w ogóle powinieneś się martwić. HTC kończy się blokowanie bootloadersJeśli znasz tę
koncepcję, najprawdopodobniej telefon działa na Androida. W żadnym wypadku nie jest to związane wyłącznie z tym systemem, ale użytkownicy iOS i Windows Phone przywiązują do niego znacznie mniejszą wagę. Co to jest bootloader? Bootloader jest bootloaderem zaraz po włączeniu urządzenia
uruchamiającego prawidłowy system operacyjny. Odpowiednikiem bootloadera na komputerach domowych jest BIOS. Jak łatwo się domyślić, ponieważ ten kod jest wykonywany jako pierwszy, musi działać na bardzo niskim poziomie i musi być dostosowany sprzęt. Dlatego jest to największy problem dla
fanów Androida - praktycznie każde urządzenie składa się z innych komponentów. Jailbreak | zdjęcie: engadget.com w ogóle o tym mówimy? Po uruchomieniu zablokowanego modułu ładującego rozruchu zwykle rozpoczyna się od sprawdzenia jego pochodzenia. Jeśli dokonamy znaczących zmian,
platforma zostanie uznana za nie z zaufanego źródła (od producenta) i nie zostanie uruchomiony. Mówimy o zmianach dla zaawansowanych użytkowników, najbardziej popularne są: jailbreak dla iOS i zakorzenienia lub przesyłania ROM dla Androida (i na tym systemie skupię się). Motorola będzie
również odblokować bootloader w swoich smartfonachDlacz dlaczego telefony mają zablokowany bootloader? Po pierwsze, bootloader nie zawsze jest zablokowany. Wszystko zależy od polityki producenta i jego dobrej woli. Z jednej strony są HTC, Motorola i Sony Ericsson, producenci znani z
utrudniania życia programistom, z drugiej - przyjazne modyfikacje Samsunga. W rzeczywistości podział ten był jasny nawet kilka miesięcy temu, teraz zaciera się na rzecz otwartości. HTC i Sony Ericsson oficjalnie uruchomiły strony internetowe doradzające, jak usunąć uciążliwe zabezpieczenia i lojalnie
ostrzegają przed utratą gwarancji. Motorola nie była w stanie zdecydować, po której stronie barykady jest od miesięcy, ale informacje o odblokowaniu smartfona RAZR są zachęcające. Bootloader w mieście Anroeda | foto: droid-life.com jest zablokowanie możliwości nieautoryzowanych aktualizacji, to
znaczy, że jest to rodzaj zabezpieczeń, który pozwala zainstalować tylko sprawdzone oprogramowanie od producenta. Procedura ta jest tak zrozumiała, jak to możliwe, firmy nie chcą przeszkadzać każdemu klientowi, który z własnej głupoty wrzucił niestabilną wersję systemu i ma jawne wszystkich, ale
nie do siebie nawzajem. Jak w przypadku każdej ochrony, wolność jest ceną. Użytkownicy trzymani pod obiektywem nie mogą swobodnie wybierać wersji systemu i znać opcje, które następują. Ale nie zapominajmy, że ludzie naprawdę zorientowani w smartfonach to nie więcej niż kilka procent
wszystkich konsumentów. Zniesienie blokady jest tylko dla tej małej grupy. Rozrywka dla dzieci przestaje się cieszyć, czyli kilka słów o ... Kolejnym argumentem dla producenta jest zabicie urządzenia. Stanowczo powiedziane, ale taka smutna prawda. Wiele osób jest skłonnych wymienić telefon na
najnowszą wersję systemu, a zatem znacznie więcej funkcji. Producent w pewnym momencie przestanie dostarczać aktualizacje, ale są one dostarczane przez nieoficjalne źródła. Użytkownik ma jeden argument mniej, aby zmienić smartfon na nowszy model. Odblokowany Android | Zdjęcie: operator
blog.laptopmag.com jest również odpowiedzialny za zablokowanie bootloadera. Podobnie jak w przypadku producenta, jest to wina niezdolności użytkownika do wyboru systemu. I edukowanie ludzi w tej dziedzinie i dawanie im dobrych rad- umówmy się na spotkanie, to nie ma sensu. Dostawca usług
mobilnych często instaluje oprogramowanie przy użyciu niestandardowych dodatków. Eliminując je, zmniejszamy przychody tego operatora mniej lub bardziej bezpośrednio. Tylko dla eaglesFun z bootloaderem jest niebezpieczny i powinien być pobierany do niego tylko przez zaawansowanego
użytkownika. Jeśli zadzieramy z nim i coś pójdzie nie tak, otrzymujemy bardzo drogi przycisk papieru. Motorola Droid X, telefon dostępny w USA, bardzo ułatwił. Podczas próby przesłania nieautoryzowanych zmian, eFuse bezpieczeństwa zawiesił proces i wykonane smartphone bezużyteczne. Na
szczęście takie ekstremalne środki bezpieczeństwa są bardzo rzadkie. CyanogenMod | Zdjęcie: omgdroid.com ale owoce ciężkiej pracy są fantastyczne. Jailbreak daje użytkownikom iPhone'a zupełnie nowe możliwości. To samo dotyczy Androida, który dzięki swojej otwartości pozwala zmienić prawie
każdy element. Sam dostęp do praw administratora jest już dużym krokiem, nie mówiąc już o zainstalowaniu nowego, ulepszonego systemu. Jeśli kiedyś wszedł w świat mogging, trudno wydostać się z it.iPhone przed i po jailbreak. Czy warto odblokować iPhone'a? Oczywiście nie ma nic za darmo i w
tym przypadku ceną jest stabilność. Tak, wbrew powszechnej opinii, nawet urządzenia z logo Apple mogą się zawiesić, nie wspominając o smartfonach z Androidem. Bootloadery - blok czy nie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Blokowanie ma swoje zalety pod względem bezpieczeństwa i
tak zwanej idiotyzm oporu. Z drugiej strony, deweloperzy często wykonują świetną robotę, robiąc to samo, a inne opcje, które oferują prawa administratora i zmodyfikowane wersje systemu, są niesamowite. Kiedyś dowiedziałem się, że mężczyzna prawdopodobnie nie będzie chciał wrócić do starego
oprogramowania. Ale jest to, że ludzie, którzy potrzebują odblokowany bootloader jest bardzo niewielu. Fora i liczba programistów w Internecie myślisz coś innego, ale w rzeczywistości zdecydowana większość użytkowników nie dba o zainstalowanie niezliczonych ulepszeń. Oni po prostu chcą mieć
przydatny telefon do gry Angry Birds na czasami. Czy to Kanapka z lodami, Piernik czy Froyo. Jeśli się nie zacina, może to być również przestarzały Symbian. Dlatego nie możemy zrobić tego problemu na skalę globalną - w specyfikacjach nigdy nie znajdziemy informacji o bootloaderze, jak w recenzjach,
ponieważ muszą dotrzeć do większości ludzi, a nie 2% entuzjastów. Hacking telefon stał się banalny - dla policjiAlthing, nasze telefony nie powinny być blokowane. Rozumowanie jest bardzo logiczne - jeśli otwarty bootloader nie przeszkadza użytkownikom unwiedom i jest bardzo ważny dla
zaawansowanych, dlaczego nie? Korzyści z bezpieczeństwa są czysto teoretyczne, a jeśli ktoś instaluje nieoficjalne oprogramowanie, musi być świadomy ryzyka. Nexus S - Odblokuj bootloader | Foto: androidcentral.com rozwiązanieGoro oznacza, że spór wydaje się być rozwiązaniem w serii telefonów
nexus. Domyślnie ładowarka jest zablokowana, ale dla osoby zorientowanej na motyw, bezpieczeństwo zdjęć to kilka minut pracy. W każdym razie, pokaz odbywa się od razu - jeśli ktoś może obsłużyć bootloader, nie będzie miał żadnych problemów na późniejszym etapie. Wilk pełny i owce w całości.
Czy w najbliższej przyszłości coś się zmieni w tej dziedzinie? Tak myślę. Producenci zauważą głosy klientów, dla których ładowarka jest ważna przy wyborze telefonu. Powstaje coraz więcej oficjalnych stron ze zdjęciami bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem utraty gwarancji. Tymczasem Kowalski będzie
nadal grać Angry Birds w jego błogiej ignorancji. Michał Brzezinski Zobacz wszystko » Zrzut ekranu z aplikacji root verifier na zakorzenione Samsung Galaxy S10e Rooting to proces, który pozwala użytkownikom smartfonów, tabletów i innych urządzeń z systemem operacyjnym Android mobilnych, aby
osiągnąć uprzywilejowaną kontrolę (znany jako dostęp do roota) za pośrednictwem różnych podsystemów Androida. Ponieważ Android używa jądra Linuksa, zakorzenienie urządzenia z systemem Android zapewnia podobny dostęp do uprawnień administracyjnych (superużytkownika) jak w systemie
Linux lub innym systemie operacyjnym podobnym do Uniksa, takim jak FreeBSD lub macOS. Zakorzenienie odbywa się często w celu przezwyciężenia ograniczeń, które przewoźnicy i producenci sprzętu umieszczają na niektórych urządzeniach. Rooting umożliwia zatem (lub uprawnienia) do zmiany lub
zastąpienia aplikacji systemowych i ustawień, uruchamianie wyspecjalizowanych aplikacji (aplikacji), które wymagają uprawnień na poziomie administratora, lub wykonywanie innych operacji, które w przeciwnym razie są niedostępne dla zwykłego użytkownika systemu Android. W systemie Android
zakorzenienie może również ułatwić całkowite usunięcie i wymianę systemu operacyjnego urządzenia, zwykle z nowszą wersją jego bieżącego systemu operacyjnego. Głównego jest czasami porównywany do urządzeń jailbreaking z systemem Apple iOS. Jednak są to różne pojęcia: Jailbreaking jest
obejście kilku rodzajów blokad Apple dla użytkownika końcowego, w tym modyfikowanie systemu operacyjnego (wymuszone zablokowane bootloader), instalowanie niezatwierdzonych (niedostępne w App Store) aplikacji poprzez sideloading i przyznawanie użytkownikom ulepszonych uprawnień na
poziomie wiadomości (rooting). Wielu dostawców, takich jak HTC, Sony, LG, Asus i Google wyraźnie zapewniają możliwość odblokowania urządzeń, a nawet całkowitego zastąpienia systemu operacyjnego. [1] [2] [3] [4] Podobnie możliwość sideload aplikacji jest zwykle dopuszczalne na urządzeniach z



systemem Android bez uprawnień administratora. To powiedziawszy, jest to przede wszystkim trzeci aspekt jailbreaking iOS (dając użytkownikom uprawnienia administracyjne), które najbardziej bezpośrednio koreluje z android rooting. Zakorzenienie różni się od odblokowania karty SIM i bootloadera.
Pierwszy pozwala na usunięcie blokady sim w telefonie, a drugi pozwala na zastąpienie partycji rozruchowej telefonu (na przykład zainstalowanie lub zastąpienie systemu operacyjnego). [5] Omówienie zakorzenienia umożliwia wszystkim aplikacjom zainstalowanym przez użytkownika uruchamianie
uprzywilejowanych poleceń zwykle niedostępnych dla urządzeń w konfiguracji zapasów. Zakorzenienie jest niezbędne do bardziej zaawansowanych i potencjalnie niebezpiecznych operacji, w tym edycji lub usuwania plików systemowych, usuwania preinstalowanych aplikacji i uzyskiwania dostępu do
samego sprzętu niskiego poziomu (ponowne uruchamianie, kontrolowanie świateł stanu lub ponowne kalibracja wejść dotykowych). Typowa instalacja rooting instaluje również aplikację Superuser, która nadzoruje aplikacje, którym przyznano prawa główne lub superużytnikowe, żądając zatwierdzenia
przez użytkownika przed udzieleniem określonych uprawnień. Operacja pomocnicza, która odblokowuje uwierzytelnianie modułu ładującego urządzenia, jest wymagana do usunięcia lub zastąpienia zainstalowanego systemu operacyjnego. W przeciwieństwie do jailbreakingu iOS, zakorzenienie nie jest
konieczne do uruchamiania aplikacji dystrybuowanych poza Sklepem Google Play, czasami nazywanych sideloading. System operacyjny Android obsługuje tę funkcję natywnie na dwa sposoby: za pomocą opcji Nieznane zasoby w menu ustawień i za pośrednictwem mostka debugowania systemu
Android. Jednak niektórzy amerykańscy przewoźnicy, w tym AT&amp;T, uniemożliwili instalację aplikacji, które nie znajdują się w Sklepie Play w oprogramowaniu układowym[6], chociaż zasada ta nie podlega kilku urządzeniom, w tym Infuse 4G firmy Samsung; [7] AT &amp; T zniosło ograniczenia na
większości urządzeń do połowy 2011. [8] Od 2011 [aktualizacja], Amazon Kindle Fire domyślnie Amazon Appstore zamiast Google Play, chociaż podobnie jak większość innych urządzeń z Androidem, Kindle Fire umożliwia ładowanie boczne aplikacji z nieznanych źródeł,[9] i prosty instalator aplikacji w
Amazon Appstore ułatwia. Inni dostawcy urządzeń z Androidem mogą patrzeć na inne źródła w przyszłości. Dostęp do alternatywnych aplikacji może wymagać zakorzenienia, ale zakorzenienia jest zawsze konieczne. Zakorzenienie telefonu z Androidem pozwala właścicielowi dodawać, edytować lub
usuwać system systemowy pozwalając im na wykonywanie różnych poprawek i korzystanie z aplikacji, które wymagają dostępu do roota. [10] Zalety zakorzenienia korzyści obejmują możliwość pełnej kontroli nad wyglądem i działaniem urządzenia. Ponieważ superużyt ma dostęp do plików systemowych
urządzenia, wszystkie aspekty systemu operacyjnego można dostosować za pomocą jedynego rzeczywistego ograniczenia, jakim jest poziom wiedzy na temat kodowania. [11] Natychmiastowe oczekiwane korzyści z zakorzenionych urządzeń obejmują następujące:[12][13] Obsługa motywu, która
pozwala wizualnie zmienić wszystko, od koloru ikony baterii, do animacji rozruchu, która pojawia się podczas uruchamiania urządzenia, i nie tylko. Pełne skanowanie jądra, na przykład, który pozwala na podkręcanie i podkręcania procesora i GPU. Pełny dostęp do aplikacji, w tym możliwość pełnego
tworzenia kopii zapasowych, przywracania lub edycji wsadowej aplikacji lub usuwania bloatware, które jest preinstalowane na niektórych telefonach. Niestandardowe zautomatyzowane procesy na poziomie systemu za pomocą aplikacji innych firm. [14] Możliwość instalowania niestandardowego
oprogramowania układowego (znanego również jako niestandardowe ROMy) lub oprogramowania (takiego jak Xposed, Magisk, BusyBox itp.), które pozwala na dodatkowe poziomy kontroli nad zakorzenionym urządzeniem. Zakorzenienie pozwala użytkownikowi uzyskać uprzywilejowany dostęp do
telefonu. Nie zezwala użytkownikowi na zainstalowanie nowego systemu operacyjnego lub obrazu odzyskiwania i nie zezwala na korzystanie z telefonu zablokowanego od określonego operatora na innym. Operacje pokrewne zezwalają na te te operacje. Odblokowywanie bootloadera jest czasami
pierwszym krokiem, który jest używany do wykorzenienia telefonu; Jednak to nie to samo, co zakorzenienie telefonu. Większość urządzeń jest wyposażona w zablokowany bootloader, który uniemożliwia użytkownikom zainstalowanie nowego bootloadera[16]. Bootloader działa na urządzeniu startowym i
jest odpowiedzialny za ładowanie systemu operacyjnego w telefonie. [17] Ogólnie rzecz biorąc, jest ona odpowiedzialna za sprawdzenie, czy informacje w systemie telefonicznym nie zostały sfałszowane i są prawdziwe. Jednak ludzie nadal wykonują tę operację, ponieważ odblokowanie bootloadera
pozwala użytkownikom na instalowanie niestandardowych ROMów. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj ustawienie producentów OEM[19], a następnie przestrzeganie instrukcji producenta. [20] Nie wszystkie telefony można odblokować bootloaderem. Odblokowanie karty SIM umożliwia korzystanie z
telefonu zablokowanego przez operatora na innym operatorze. Instrukcje różnią się w zależności od urządzenia i operatora, ale możesz to zrobić, najpierw prosząc operatora o odblokowanie telefonu lub zakup kodu odblokowującego online. [21] Metody Niektóre metody rootowania obejmują użycie
wiersza polecenia i interfejsu deweloperskiego o nazwie Most debugowy systemu Android (znanego również jako ADB), podczas gdy inne metody mogą używać istniejących błędów urządzenia. Ze względu na podobnie modelowane urządzenia często mają dużą liczbę zmian; metody zakorzenienia dla
jednego urządzenia, gdy są używane w innym wariancie, mogą skutkować zamurowania sprzętu. [22] Root bezsystemowy jest opcją zakorzenienia, która nie zmienia pliku podstawowego Urządzenia. Root bezsystemowy wykorzystuje różne techniki, aby uzyskać dostęp do roota bez powierzchni systemu
urządzenia. Niektóre aplikacje główne mogą obejmować ukrywanie, które próbuje ukryć efekty i wyniki roota, często przez umieszczanie na białej liście niektórych aplikacji głównych lub blokowanie dostępu do plików, których dotyczy problem. [22] [23] Różnica między miękkim zakorzenieniem nad lukami
w zabezpieczeniach a trudnym zakorzenieniem migotania binarnego pliku wykonywalnego su różni się od exploita, a producenta producenta. Miękkie zakorzenienie wymaga, aby urządzenie było narażone na eskalację uprawnień lub zastąpienie plików binarnych wykonywalnych. Twarde zakorzenienie
jest obsługiwane przez producenta i na ogół jest narażone tylko na sprzęt, na który pozwala producent. [24] Jeśli telefon może być miękki, jest również z natury podatny na złośliwe oprogramowanie. [24] Zakorzenienie poprzez exploity Proces zakorzenienia różni się znacznie w zależności od urządzenia,
ale zwykle wiąże się z wykorzystaniem jednego lub więcej zabezpieczeń oprogramowania układowego (tj. wersja systemu operacyjnego Android zainstalowanego na urządzeniu). [24] Po wykryciu nadużycia może migać niestandardowy obraz odzyskiwania, pomijając sprawdzanie podpisu cyfrowego w
celu uzyskania aktualizacji oprogramowania układowego. Następnie można zainstalować zmodyfikowaną aktualizację oprogramowania układowego, która zwykle zawiera narzędzia potrzebne do uruchamiania aplikacji, takich jak root. Na przykład plik binarny (na przykład plik typu open source sparowany
z aplikacją Superuser[25] lub SuperSU[26]) można skopiować do lokalizacji w bieżącym procesie PATH (np. /system/xbin/) i udzielić uprawnień wykonywalnych za pomocą polecenia chmod. Aplikacja przełożonego innej firmy, taka jak Superuser lub SuperSU, może następnie regulować i rejestrować
zwiększone żądania uprawnień z innych aplikacji. W przypadku popularnych urządzeń z Androidem istnieje wiele podręczników, przewodników i automatycznych procesów, które sprawiają, że proces zakorzenienia jest szybki i łatwy. Proces zakorzenienia urządzenia może być prosty lub złożony, a nawet
może zależeć od serendipity. Na przykład, wkrótce po wydaniu HTC Dream (HTC G1), okazało się, że wszystko, co zostało napisane za pomocą klawiatury, zostało zinterpretowane jako polecenie w uprzywilejowanej (głównej) powłoce. Chociaż Google szybko wydał poprawkę, wyciekł podpisany obraz
starego oprogramowania układowego, który dał użytkownikom możliwość obniżenia i wykorzystania oryginalnego exploita, aby uzyskać dostęp do roota. Zakorzenienie przez producenta Niektórzy producenci, w tym LG, HTC i Motorola, zapewniają oficjalne wsparcie dla odblokowania bootloadera,
umożliwiając zakorzenienie bez wykorzystania luki. [27] Jednak wsparcie może być ograniczone do niektórych telefonów - na przykład LG wydało swoje narzędzie do odblokowania bootloadera tylko dla niektórych modeli swoich telefonów. [28] Google Nexus serii urządzeń może mieć ich bootloader
odblokowany po prostu podłączając urządzenie do komputera, podczas gdy w trybie bootloadera i działa protokół fastboot z fastboot polecenia oem odblokować. [29] Po otrzymaniu powiadomienia program ładujący jest odblokowany, dzięki czemu nowy obraz systemu może być zapisywany
bezpośrednio na lampie błyskowej bez konieczności użycia. Trudności W przeszłości wiele próbowałem spróbować telefony z bardziej wyrafinowaną ochroną (jak Droid X), ale zastosowania są zwykle nadal znaleźć w końcu. Nie może być dostępne użycie roota dla nowych lub przestarzałych telefonów.
[30] Reakcja branży Do 2010 r. producenci tabletów i smartfonów, a także operatorzy telefonii komórkowej, nie popierali w szczególności rozwoju oprogramowania układowego innych firm. Producenci wyrazili obawy dotyczące nieprawidłowego działania nieoficjalnego sprzętu programowego[31] i
związanych z tym kosztów wsparcia. Ponadto oprogramowanie układowe, takie jak OmniROM i CyanogenMod, czasami oferują funkcje, za które przewoźnicy w przeciwnym razie pobieraliby premię, taką jak pętanie. W związku z tym bariery techniczne, takie jak zablokowane bootloadery i ograniczony
dostęp do uprawnień administratora zostały powszechnie wprowadzone na wielu urządzeniach. Na przykład pod koniec grudnia 2011 r. Firma Barnes &amp; Noble Amazon.com, Inc. Drukuj automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego over-the-air, 1.4.1 na tabletach Corner i 6.2.1 na Kindle
Fires, które usunęły jedną metodę uzyskania dostępu do roota do urządzeń. Aktualizacja Nook Tablet 1.4.1 usunęła również możliwość ładowania aplikacji ze źródeł innych niż oficjalny sklep z aplikacjami Barnes &amp; Noble (bez modatu). Jednak, gdy oprogramowanie opracowane przez społeczność
zaczęło być popularne pod koniec 2009 r. do początku 2010 r.[34][35] i po ogłoszeniu przez Office of Copyright and Librarian Of Congress (USA), które pozwala na korzystanie z jailbroken urządzeń mobilnych,[36][37] producenci i przewoźnicy złagodzili swoje stanowisko w sprawie CyanogenMod i
innych nieoficjalnych dystrybucji oprogramowania. Niektórzy producenci, w tym HTC,[38], Samsung,[39], Motorola[40] i Sony Mobile Communications,[41] aktywnie wspierają i wspierają rozwój. W 2011 roku, potrzeba ominięcia ograniczeń sprzętowych, aby zainstalować nieoficjalne oprogramowanie
układowe kurczyła się wraz z rosnącą liczbą urządzeń dostarczanych z odblokowanymi lub odblokowanymi bootloaderami, podobnymi do serii telefonów Nexus. Producent urządzeń HTC ogłosił, że będzie wspierać programistów rynku wtórnego poprzez bootloadery wszystkich nowych urządzeń, które
nie można przeoczyć. [31] Jednakże, przewoźnicy tacy jak Verizon Wireless, a ostatnio AT &amp; T, stale blokowali producentom OEM możliwość wydawania urządzeń detalicznych z odblokowanymi bootloaderami, decydując się na urządzenia w wersji deweloperskiej, które są sprzedawane tylko
niezapisane i poza kontraktem. Są one w praktyce podobne do urządzeń Nexus, ale za dodatkową opłatą i bez zniżek umownych. W 2014 roku Samsung wydał usługę bezpieczeństwa o nazwie Knox, narzędzie, które zapobiega wszelkim modyfikacjom plików systemowych i rozruchowych, a wszelkie
próby ustawienia e-bezpiecznika na 0x1 trwale unieważniają gwarancję. [42] Międzynarodowe traktaty o legalności wpłynęły na rozwój przepisów mających wpływ na zakorzenienie. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 1996 r. zobowiązuje państwa, które są umowy traktatowe,
do przyjęcia przepisów przeciwko obchodzeniu przepisów cyfrowych (DRM). Amerykańska ustawa o prawach autorskich Digital Millennium który obejmuje proces ustanawiania do celów, które nie naruszają praw autorskich, takich jak zakorzenienie. Europejska dyrektywa w sprawie praw autorskich z
2001 r. wprowadziła w życie Traktat w Europie, który nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej na wdrożenie ochrony prawnej środków ochrony technologicznej. Dyrektywa o prawie autorskim zawiera wyjątki, które zezwalają na naruszenia tych środków do celów, które nie naruszają praw
autorskich, takich jak działanie alternatywnego oprogramowania[43], ale państwa członkowskie różnią się we wdrażaniu dyrektywy. Australia W 2010, Electronic Frontiers Australia powiedział, że nie jest jasne, czy zakorzenienie było legalne w Australii i że przepisy anty-obejście może mieć zastosowanie.
[44] Przepisy te zostały wzmocnione przez Copyright Change Act 2006. W listopadzie 2012 r. Kanada zmieniła swoje prawo autorskie, zakazując manipulacji blokadami cyfrowymi z wyjątkami, w tym interoperacyjnością oprogramowania. [45] Zakorzenienie alternatywnego oprogramowania startowego
jest formą obchodzenia zamków cyfrowych do celów interoperacyjności oprogramowania. W latach 2008-2011 podjęto szereg wysiłków w celu zmiany ustawy o prawach autorskich (Bill C-60, Bill C-61 i Bill C-32), aby zakazać manipulacji cyfrowymi zamkami, wraz z pierwotnymi propozycjami C-11, które
były bardziej restrykcyjne[46], ale te ustawy zostały uchylone. W 2011 roku Michael Geist, kanadyjski badacz praw autorskich, cytował jailbreaking iPhone'a jako działalność niezwiązaną z prawami autorskimi, którą zbyt szerokie zmiany w prawie autorskim mogą zakazać. [47] Fundacja Wolnego
Oprogramowania Unii Europejskiej Europe twierdzi, że wykorzenienie lub mrugnięcie dowolnym urządzeniem jest legalne. Zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE zastąpienie pierwotnego systemu operacyjnego innym systemem operacyjnym nie ma gwarancji prawnej obejmującej sprzęt sprzętowy
przez okres dwóch lat, chyba że sprzedawca może udowodnić, że zmiana spowodowała wadę. [48] United Kingdom Copyright and Related Rights Legislation 2003 makes cirob of DRM protection measures legaled for the interoperability, but not copyright infringement .[48] United Kingdom Copyright and
Related Rights Legislation 2003 makes obchodzenia środków ochrony DRM zgodnych z prawem w celu interoperacyjności, ale nie naruszenia praw autorskich. Zakorzenienie może być formą obejścia tej ustawy, ale nie zostało to zbadane w sądzie. [43] [49] Prawo konkurencji może być również istotne.
[50] Indyjskie prawo autorskie zezwala na obchodzenie DRM w celach innych niż prawa autorskie. [51] [52] W 2010 r. Indyjski parlament wprowadził projekt ustawy, w tym ten przepis dotyczący DRM, i uchwalił go w 2012 r. jako Ustawę o prawach autorskich (poprawka) z 2012 r. [53] Indie nie są
sygnatariuszami traktatu WIPO o prawie autorskim, który wymaga ustawodawstwa przeciwko obchodzeniu DRM, ale jest wymieniony w amerykańskim raporcie na specjalnej liście priorytetowych strażników Lista Priorytetowa obserwatorium wywarła presję na rozwój bardziej rygorystycznych przepisów
dotyczących praw autorskich zgodnie z Traktatem WIPO. [51] [52] Nowozelandzka ustawa o prawie autorskim zezwala na obejście technologicznego środka ochrony( TPM), jest to wykorzystanie do celów prawnych, które nie naruszają praw autorskich. [54] [55] Ustawa ta została dodana do Ustawy o
prawie autorskim z 1994 r. w ramach zmiany ustawy o prawie autorskim (nowe technologie) z 2008 r. Singapur Rooting może być legalne w Singapurze, jeśli odbywa się, aby i nie ograniczają praw autorskich, ale nie zostały przetestowane w sądzie. [56] American Consumer Choice and Wireless
Competition Act gwarantuje, że konsumenci mogą odblokować lub pozwolić innym odblokować swoje telefony. Zgodnie z Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zakorzenienie było nielegalne w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem wyjątków. U.S. Copyright Office przyznał zwolnienie z tej ustawy co
najmniej do 2015 r. [57] W 2010 r., w odpowiedzi na wniosek Electronic Frontier Foundation, U.S. Copyright Office wyraźnie uznał zwolnienie dla DMCA w celu umożliwienia zakorzenienia. [58] [59] W swojej decyzji Biblioteka Kongresu potwierdziła 26 lipca 2010 r., że zakorzenienie jest zwolnione z zasad
DMCA, jeśli chodzi o obchodzenie zamków cyfrowych.[58] [59] Zwolnienia DMCA muszą być poddane przeglądowi i odnawiane co trzy lata, w przeciwnym razie wygasną. 28 października 2012 r. u.S. Copyright Office zaktualizował swoje zasady zrzeczenia się praw autorskich. Zakorzenienie smartfonów
pozostaje legalne, jeśli obchodzenie odbywa się wyłącznie w celu umożliwienia interoperacyjności [legalnie uzyskanego oprogramowania] aplikacji z programami komputerowymi w telefonie. Jednakże Amerykański Urząd Praw Autorskich odmówił rozszerzenia tego zwolnienia na tablety, ponieważ termin
tablet jest szeroki i słabo zdefiniowany, a zwolnienie dla tej klasy wyrobów może mieć niezamierzone skutki uboczne. [60] [61] [62] Urząd Praw Autorskich przywrócił również zwolnienie z 2010 r. dla nieoficjalnego odblokowania telefonów do użytku w niezatwierdzonych mediach, ale ograniczył ten
wyjątek do telefonów zakupionych przed 26. [61] Tim Wu, profesor w Columbia Law School, twierdził w 2007 roku, że jailbreak jest legalny, etyczny i po prostu zabawny. [63] Wu przytoczył wyraźne zwolnienie wydane przez Bibliotekę Kongresu w 2006 r. w odniesieniu do osobistego odblokowania, które
stanowi, że blokady są używane przez operatorów bezprzewodowych w celu ograniczenia możliwości łączenia się abonentów z innymi przewoźnikami, decyzja biznesowa, która nie ma absolutnie nic wspólnego z interesami chronionymi prawem autorskimi, a zatem nie ma wpływu na DMCA. [64] Wu nie
poprawił, że ten wyjątek dotyczy tych, którzy pomagają innym odblokować urządzenie lub działać w oprogramowaniu, aby to zrobić. [63] W 2010 i 2012 r. U.S. Copyright Office zatwierdził zwolnienia dla DMCA, które umożliwiają użytkownikom legalne rootowanie swoich urządzeń. [65] Techniczne środki
zaradcze mogą być nadal stosowane w celu zapobiegania zakorzenieniu lub zapobiegania pracy zakorzenionych telefonów. [66] Nie jest również jasne, czy legalne jest działanie w narzędziach służących do łatwego zakorzenienia. [66] Zobacz także Linki ^ HTC Bootloader Unlock Instructions.
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