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Abstract 

Mobile devices have an important role in the lives of their users, especially smartphones. The various 

functionalities offered by these devices have attracted more and more users, who use them in the most 

varied tasks. With the increase number of users and the possibility of performing operations such as 

payments and online bank account management, there has been an increase in the number of cyber-

attacks on these devices, especially on Android. This project aims to offer a solution to increase the 

security on these devices, through a system that allows to isolate applications. The proposed system 

runs applications on a server and virtualizes them on users’ mobile devices through a client application. 

The server intercepts the user interface composition and sends this information to the client application 

on the mobile device so that it can rebuild the user interface. The client application sends information 

about user interactions to the server. With this system, the personal data stored in mobile devices are 

isolated from the applications. In order to position this solution to other solutions that implement similar 

systems, a comparison was made between the solutions, which also allowed to understand the 

important aspects that should be implemented, in order to provide a safe environment to users. 

Keywords: Android, Mobile Device Security, Virtual Mobile Infrastructure, Server, Client Application.  
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Resumo 

Os dispositivos móveis assumiram um papel importante no dia-a-dia dos seus utilizadores, 

especialmente os smartphones. As diversas funcionalidades oferecidas por estes dispositivos têm 

atraído cada vez mais utilizadores que os utilizam nas mais variadas tarefas. Com o aumento do 

número de utilizadores e a possibilidade de realização de operações como pagamentos e gestão de 

contas bancárias online, verificou-se um aumento no número de ciber ataques a estes dispositivos, 

principalmente em dispositivos Android.  

Este projeto visa oferecer uma solução para aumentar a segurança destes dispositivos através de um 

sistema que permite o isolamento das aplicações. O sistema proposto executa as aplicações num 

servidor e virtualiza-as nos dispositivos móveis dos utilizadores através de uma aplicação cliente. O 

servidor interceta a composição da user interface das aplicações e envia essa informação para a 

aplicação cliente, para que esta a reconstrua no dispositivo móvel. No sentido inverso, a aplicação 

cliente envia informação referente às interações dos utilizadores. Desta forma, os dados pessoais dos 

utilizadores, armazenados no dispositivo móvel, estão isolados das aplicações. De forma a posicionar 

esta solução em relação a outras soluções que implementam sistemas semelhantes, foi realizada uma 

comparação entre as soluções que permitiu, também, perceber quais os aspetos importantes que a 

solução deverá implementar, para oferecer um ambiente seguro aos utilizadores. 

Palavras-chave: Android, Segurança em Dispositivos Moveis, Virtual Mobile Infrastructure, 

Servidor, Aplicação Cliente.  
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1. Introdução 

1.1. Motivação e Contexto 

Os dispositivos móveis têm hoje em dia, um papel importante no dia-a-dia dos seus utilizadores. O 

aumento do seu poder de processamento, de memória e de armazenamento de dados, fez com que 

estes dispositivos permitissem uma grande variedade de funcionalidades aos seus utilizadores. Dentro 

do grupo dos dispositivos móveis destacam-se os smartphones que, além das funcionalidades 

oferecidas pelos telemóveis tradicionais (chamadas de voz, SMS, etc.), possibilitam, também, a 

utilização de aplicações que oferecem funcionalidades semelhantes às de um computador. Estes 

dispositivos possibilitam, por exemplo, o acesso e armazenamento de informações pessoais, de 

música, de vídeos, de fotografias, etc. ou o acesso a recursos como o GPS ou câmara fotográfica e de 

vídeo. Permitem também aceder à Internet, possibilitando o acesso a emails, o acesso a contas 

bancárias, a realização de pagamentos online ou aceder aos diversos sites. 

Desta forma, os smartphoes permitem a realização de tarefas relacionadas com a vida profissional ou 

apenas momentos de lazer aos seus utilizadores, através de um dispositivo que junta ainda as 

funcionalidades oferecidas pelos telemóveis tradicionais. Estas características tornaram os 

smartphones em dispositivos utilizados por milhões de pessoas em todo o mundo. O número de 

utilizadores de smartphones tem vindo a aumentar anualmente, esperando-se que atinja em 2017, um 

número de utilizadores perto dos 2.32 mil milhões [1]. Este número continua a crescer, perspetivando-

se que em 2020 atinja um número de 2.87 mil milhões de utilizadores. 

O aumento do número de utilizadores e da utilização de dispositivos móveis para atividades 

relacionadas com compras, gestão de contas bancárias ou pagamento de despesas online, tornou 

estes dispositivos num alvo de ciber ataques [2]. Estas ameaças não só têm aumentado em número, 

mas também ao nível da sua sofisticação e complexidade.  

Em 2016 foram detetados pela Kaspersky Labs cerca de 40 milhões de ataques realizados através de 

malware instalado em dispositivos móveis. Cerca de 78% dos ataques a dispositivos móveis 

aconteceram em smartphones, sendo os dispositivos Android os mais visados por estas ameaças, com 

74% das infeções registadas neste tipo de dispositivos [3] [4]. Estes ataques podem, por exemplo, 

extrair informação bancária, dados pessoais ou monitorar os dispositivos dos utilizadores (monitorar as 

chamadas, SMS, localização, etc.) [3]. 

De forma a evitar estes ataques, têm sido desenvolvidas soluções com o intuito de aumentar o nível de 

segurança dos dispositivos móveis (algumas destas soluções são apresentadas na secção 2). É 

também com o objetivo de oferecer aos utilizadores destes dispositivos, um ambiente seguro e 

dinâmico para que possam usufruir das aplicações, que se apresenta esta solução como conceito de 

prova. 
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1.2. Objetivos 

Este trabalho visa aumentar a segurança dos dispositivos móveis, oferecendo aos utilizadores um 

ambiente seguro e dinâmico para a utilização das aplicações. As aplicações serão executadas num 

ambiente seguro num servidor e virtualizadas nos dispositivos moveis dos utilizadores, através de uma 

aplicação cliente. Desta forma, as aplicações são isoladas no servidor, sem acesso à informação 

confidencial dos utilizadores. 

Para virtualizar as aplicações nos dispositivos móveis, foram identificados dois objetivos principais: 

 Interceção do funcionamento da aplicação no servidor e virtualização na aplicação cliente; 

 Interceção das interações dos utilizadores com a aplicação virtualizada e posterior injeção na 

aplicação no servidor. 

O primeiro objetivo é decomposto em três fases: identificação do ponto onde se deve intercetar o 

funcionamento da aplicação, envio da informação sobre o estado da aplicação para a aplicação cliente 

e reprodução desse comportamento na aplicação cliente. 

Para alcançar o segundo objetivo é necessário intercetar e analisar as interações dos utilizadores, 

identificar o ponto onde deve ser introduzida no servidor a informação sobre a interação e, 

posteriormente, injetar esse comportamento na aplicação virtualizada. 

A segurança do sistema não advém apenas do facto da aplicação ser isolada no servidor, fora do 

dispositivo móvel. É também objetivo deste projeto identificar um conjunto de características (como o 

sistema de autenticação dos utilizadores ou a segurança da comunicação entre o servidor e a aplicação 

cliente) que assegurem a privacidade dos utilizadores no sistema. 

1.3. Contribuições 

A principal contribuição deste projeto é o desenvolvimento de um sistema que permita a utilização de 

aplicações Android, num ambiente seguro para os utilizadores. A solução desenvolvida baseia-se num 

servidor onde serão executadas as aplicações e numa aplicação cliente no dispositivo móvel do 

utilizador, onde estas aplicações serão virtualizadas. Uma vez que existem soluções que isolam o 

funcionamento das aplicações num servidor, a principal contribuição desta dissertação é oferecer uma 

técnica de virtualização das aplicações nos dispositivos móveis dos utilizadores, diferente da que é 

utilizada nas soluções existentes. 

A forma de virtualização proposta tem como ponto diferenciador, o tamanho da informação que é 

enviada entre o servidor e a aplicação cliente. Ao contrário das outras soluções, a informação é enviada 

dentro de uma String e não no formato de uma imagem. 
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Para além deste ponto, esta dissertação faz uma comparação entre as soluções existentes, 

relacionando-as com o propósito desta dissertação e identificando quais as características que podem 

ser implementadas por esta solução, de forma a complementar o sistema proposto.  

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é constituída por seis secções que explicam o processo de desenvolvimento do 

sistema proposto. 

Na primeira secção é introduzido o trabalho realizado através de uma contextualização ao problema e 

da apresentação dos objetivos deste trabalho. Nesta secção são também apresentadas as 

contribuições deste projeto. 

Na segunda secção é feita uma revisão dos trabalhos que visam oferecer soluções de forma a aumentar 

a segurança nos dispositivos móveis. São apresentadas as diferentes soluções e indicados os 

possíveis problemas ou benefícios tendo em conta os objetivos do trabalho. 

Na terceira secção são apresentadas algumas características do sistema operativo Android, de forma 

a contextualizar e a servir de apoio, para justificar as decisões tomadas durante o processo de 

implementação da solução. 

Na quarta secção é descrito o sistema proposto, apresentando a sua arquitetura e a dos seus 

constituintes. Nesta secção é detalhado ao pormenor o processo de implementação da solução, 

justificando as opções tomadas e apresentado o caso de teste. É ainda apresentada uma comparação 

com as soluções existentes. 

Na quinta secção é apresentada a forma como a solução foi avaliada. 

Na sexta secção são apresentadas as conclusões finais ao projeto e algumas características que 

devem ser implementadas no futuro, para que este sistema possa ser utilizado de forma segura. 
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2. Trabalhos Relacionados 

Nesta secção faz-se uma revisão da literatura existente que se considera relevante para o projeto, 

analisando soluções que visam a atingir os objetivos enunciados. 

Na primeira subsecção serão analisadas as soluções que pretendem aumentar o nível de segurança 

do Android, através da modificação de algumas partes do Sistema Operativo. Na segunda subsecção 

serão analisadas as soluções que, através de políticas de segurança, pretendem limitar as permissões 

de acesso a recursos das aplicações, sem alterar o sistema operativo. Na terceira e última subsecção 

serão analisadas soluções que utilizam a tecnologia VMI (Virtual Mobile Infastrutcture). 

2.1. Soluções com Modificação do Sistema 

Operativo 

Nesta secção serão analisadas algumas soluções que aproveitam o isolamento oferecido pelo sistema 

operativo e modificam algumas bibliotecas de forma a complementar esse isolamento. 

A solução CRePE [5] modifica a middleware do sistema operativo Android, para implementar um 

conjunto de políticas, de forma a garantir que as aplicações têm as permissões necessárias para aceder 

aos recursos protegidos.  

Nesta solução, uma política é definida como um conjunto de regras que permite ou proíbe o acesso a 

um recurso por parte de uma aplicação. Estas políticas são ativadas dependendo de contextos 

(localização do dispositivo, presença de outros dispositivos, tempo, etc.) e a sua verificação é efetuada 

antes da verificação de permissões do Android original. 

Quando uma aplicação realiza um pedido para aceder a outra aplicação ou serviço, este pedido é 

intercetado e as permissões da aplicação são avaliadas, tendo em consideração as políticas ativas. 

Uma política é ativada se o contexto para o qual ela foi desenvolvida se verifica. Se a avaliação do 

pedido com as políticas ativas naquele momento, for negativa, a aplicação é impedida de efetuar a 

ação. Se a avaliação for positiva, o pedido cumpre com as políticas ativas naquele momento, e a 

execução retoma o seu fluxo para o ponto em que o Android faz a sua avaliação das permissões. Deste 

modo, esta solução nunca retira segurança ao sistema Android. 

Durante o funcionamento de uma aplicação, o contexto de segurança pode-se alterar e a aplicação 

pode deixar de ter acesso a alguns recursos, tendo em conta este novo contexto. Esta solução permite 

uma adaptação a essa mudança, podendo até, parar o funcionamento de uma aplicação. 

Através de testes efetuados à solução, verificou-se que é possível bloquear o acesso aos recursos 

através das políticas definidas, por exemplo, através de um contexto baseado na localização, e num 

período de horas (horário de trabalho), foi possível proibir aos funcionários de uma empresa o acesso 
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a determinadas aplicações. No entanto, através de testes à performance foi possível concluir que a 

solução acrescenta um overhead não desprezável, de tempo e energia consumida. 

A solução Saint [6] propõe uma extensão à segurança oferecida pelo Android, através de um conjunto 

de políticas, que visam a restringir o acesso a recursos, por parte das aplicações. Estas políticas 

pretendem limitar as funcionalidades oferecidas pelas permissões da plataforma Android, às 

aplicações. Isto é conseguido através de modificações na middlleware do Android. 

Uma aplicação pode exigir que as permissões para que outras aplicações ou serviços a possam 

contactar, sejam atribuídas mediante um conjunto de atributos. Ou seja, para além do controlo de 

permissões realizado pela plataforma Android, uma aplicação pode requerer que outras aplicações e 

serviços tenham, também, certos atributos, para que lhes seja concedida a permissão de a contactar. 

Estes atributos podem ser, por exemplo, a chave com que foram assinadas, a sua versão, um conjunto 

de permissões que já lhes foram concedidas, etc. Assim, durante a sua instalação, no momento de 

atribuição das permissões pedidas por uma aplicação, é verificado se a aplicação possuí as condições 

necessárias para que lhe possa ser atribuída a permissão. Se as aplicações não possuírem as 

condições requeridas, a instalação é abortada, caso contrário, a instalação prossegue naturalmente. 

A solução também permite a verificação das permissões em run-time. Quando uma aplicação pretende 

aceder a um recurso, são verificadas as suas permissões. Para além da verificação das permissões, é 

também verificado o conjunto de atributos requeridos pela aplicação de destino. Estes atributos podem 

ser, tal como no caso do período de instalação, a chave com que a aplicação foi assinada, a sua versão, 

o conjunto de permissões que possuí, etc. No entanto, entram também nesta verificação, um novo 

conjunto de atributos, que visa a proporcionar um contexto no qual a aplicação está a ser executada. 

Estes atributos podem ser, por exemplo, a localização, o estado do Bluetooth, estado da bateria, etc. 

Se as condições forem satisfeitas, a comunicação prossegue normalmente, e a verificação das 

permissões feita pelo Android é realizada. Se as condições não forem satisfeitas, a comunicação é 

interrompida. 

A solução FireDroid [7] permite um aumento da segurança no dispositivo móvel através da utilização 

de políticas que visam a controlar os privilégios obtidos pelo sistema de permissões do Android. Esta 

solução controla as chamadas de sistema efetuadas pelas aplicações, através do uso da função ptrace. 

A solução consegue determinar se uma aplicação está tem intenções ilícitas, ao analisar o padrão de 

chamadas de sistema. 

Sempre que uma aplicação executa uma chamada de sistema, o kernel suspende a execução e a 

chamada irá ser analisada por um componente da solução. Consoante as políticas de segurança, a 

chamada de sistema será permitida ou bloqueada. O resultado da análise da informação da chamada 

de sistema pode ainda determinar o fim do processo de destino, ou a passagem da decisão para o 

utilizador. A solução permite também monitorar a comunicação efetuada através do Binder e ativar ou 

desativar políticas de segurança através de um serviço acessível aos utilizadores. 

Para monitorar uma aplicação com a função ptrace, esta tem que ser chamada pelo processo Zygote, 

que é o processo que cria todos os processos para as aplicações, através da função fork. No entanto, 
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para saber quando o Zygote faz fork a um processo, o próprio processo Zygote tem que se monitorado. 

Para isso, é alterado o ficheiro init.rc. Apesar da solução não implementar modificações que impliquem 

uma recompilação do sistema, para poder modificar o ficheiro init.rc, o dispositivo tem que estar rooted. 

O processo de root ao dispositivo móvel, não é trivial para a maior parte dos utilizadores. 

A solução TrustDroid [8] permite o isolamento de aplicações, recorrendo a um sistema de níveis de 

segurança. Se duas aplicações tiverem níveis de segurança diferentes, não podem comunicar entre si. 

Esta solução analisa as aplicações e os dados, e classifica-as num sistema de “cores”. A classificação 

das aplicações pode ser baseada em informações sobre a aplicação, sobre o seu programador, sobre 

as permissões que requer ou através de certificados. 

No que toca a interações entre as aplicações e outros componentes, a solução diferencia quatro 

situações e trata-as de forma diferente. No caso da comunicação entre aplicações e serviços, apenas 

é permitida a comunicação entre componentes classificados com a mesma cor. No caso da 

comunicação com broadcast intents, a solução classifica os emissores e os recetores previamente e 

só permite a comunicação entre componentes da mesma cor. No caso da comunicação com content 

providers (calendário, contactos, etc.), os dados são classificados com a cor da aplicação que os 

originou. Desta forma, as aplicações apenas podem aceder a dados que tenham sido classificados com 

a mesma cor. No caso da comunicação com serviços do sistema (localização, áudio, etc.), os dados 

que podem ser disponibilizados por estes, são classificados com a cor da última aplicação que lhes 

acedeu. Desta forma é evitada a passagem de dados de um domínio para outro. 

Ao nível do Kernel, as “cores” dos componentes são convertidas em domínios. Cada cor corresponde 

a um domínio, que é implementado através de regras de segurança. Desta forma são implementadas 

restrições no acesso ao File System (onde também poderia haver troca de informação), em que as 

aplicações apenas podem aceder a ficheiros originados por aplicações com a mesma cor que a sua. A 

comunicação entre aplicações ou serviços através de sockets, pipes, shared memory, etc. é também 

limitada com a mesma condição. 

O acesso à rede é limitado de acordo com a classificação das aplicações. O principal objetivo é que a 

informação não seja acedida por componentes que não tenham a mesma cor. Assim, a solução utiliza 

uma firewall capaz de marcar o tráfico da rede. Conforme o contexto (localização e estado da rede), a 

solução pode, também, limitar o acesso à rede a algumas aplicações, dependendo da cor com que 

foram classificadas. 

Estes são alguns exemplos de soluções que visam aumentar o nível de segurança no Android através 

de modificações na sua estrutura. Este tipo de soluções oferece um forte isolamento às aplicações, 

uma vez que, ao isolamento ao nível do processo oferecido pela utilização de UIDs, é acrescentado 

um controlo ao seu funcionamento, através da monitorização do acesso a recursos e da comunicação 

com outros componentes do sistema. 

Uma vez que, esta monitorização é alcançada ao nível do sistema operativo, é difícil para as aplicações 

evitarem este controlo. No entanto, apesar do forte isolamento proporcionado, estas soluções requerem 

alterações na imagem do sistema operativo ou necessitam que a aplicação corra com os privilégios do 
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utilizador root. Devido a esta exigência, a distribuição destas soluções aos utilizadores torna-se 

problemática, uma vez que para que as soluções sejam utilizadas, os utilizadores teriam que instalar 

novas versões dos sistemas operativos nos seus dispositivos móveis. Este processo, não é uma tarefa 

trivial para a maior parte dos utilizadores. 

2.2. Soluções sem Modificações no Sistema 

Operativo 

Nesta secção serão analisadas soluções que aumentam o nível de segurança dos dispositivos móveis, 

sem que sejam necessárias modificações no Sistema Operativo. Estas soluções injetam código no 

código fonte das aplicações, de forma a monitorar o seu funcionamento. 

A solução DROIDFORCE [9] permite ao utilizador restringir as permissões de uma aplicação através 

do uso de políticas de segurança. Esta solução injeta a logica que permite a verificação das políticas, 

dentro do código fonte das aplicações. Sempre que uma aplicação está prestes a executar um método 

que pode originar a comunicação com outras aplicações ou que possa originar o acesso a dados 

pessoais, o fluxo do funcionamento da aplicação é intercetado, para que possam ser verificadas as 

permissões da aplicação.  

Caso seja permitido à aplicação executar essa tarefa, o fluxo normal do funcionamento da aplicação é 

retomado. Caso contrário, a execução deste método é ignorada e o funcionamento da aplicação 

continua no método seguinte.  

A solução permite impor políticas baseadas em agregação de dados como, por exemplo, proibir o envio 

de informação referente à localização e à identificação do utilizador para o mesmo destinatário, e proibir 

que aplicações malignas beneficiem das permissões atribuídas a aplicações legitimas. 

Através de testes a esta solução, verificou-se, no que diz respeito à performance, que a análise e 

injeção de lógica no código da aplicação, nunca é superior a um minuto e que a experiência de utilização 

não é afetada. No que toca à segurança, a solução [9] não interceta todos os métodos sensíveis da 

framework do Android, devido à sua quantidade, e não interceta chamadas a métodos de bibliotecas 

nativas [9].  

Soluções semelhantes à solução [9], apesar de não modificarem a imagem do sistema operativo, o que 

facilita a sua distribuição aos utilizadores, apresentam algumas limitações. O facto de não criarem uma 

barreira de segurança forte, entre a componente que monitoriza a aplicação e aplicação a ser isolada 

(componente monitor é introduzido no código da aplicação. Têm o mesmo UID), pode levar a que 

aplicações consigam ultrapassar o controlo efetuado pela aplicação monitora e conseguir usufruir das 

suas permissões. 

A solução Dr. Android and Mr. Hide [10] permite controlar o funcionamento de uma aplicação, através 

de um conjunto de novas permissões, mais restritivas que as permissões utilizadas pelo Android, sem 

ter que ser efetuada qualquer modificação na imagem do sistema operativo. Esta solução é composta 
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por três componentes. A primeira componente (Mr. Hide) é constituída por um conjunto de serviços, 

em que cada serviço é responsável por analisar uma permissão. A segunda componente (RefineDroid) 

é uma ferramenta que, ao analisar o código das aplicações identifica quais as novas permissões a 

implementar. A terceira componente (Dr. Android) é responsável por modificar os ficheiros apk das 

aplicações. Esta componente vai substituir as permissões das aplicações pelas novas permissões 

identificadas e vai injetar uma biblioteca, que interceta os métodos considerados sensíveis e comunica 

com o Mr Hide de forma a perceber se as aplicações têm as permissões necessárias para efetuar as 

ações que pretendem, através desses métodos. 

A solução Boxify [11] carrega o código das aplicações a encapsular, para dentro de um isolated 

process. Um isolated process corre com um UID próprio e sem privilégios, não sendo capaz de 

comunicar com as outras aplicações e serviços através de IPC, nem de efetuar chamadas de sistema. 

Assim, para conseguir o bom funcionamento da aplicação encapsulada, esta solução utiliza uma 

componente que intercepta as chamadas de sistema e as comunicações com as outras aplicações ou 

serviços. Após analisar estas comunicações, decide se as deve reencaminhar ou não.  

A solução [10] consegue eliminar o problema identificado para a solução [9], uma vez que separa a 

componente de monitorização num serviço (monitor e aplicação não correm sobre o mesmo UID), o 

que evita que as aplicações a monitorar usufruam das permissões da solução. O mesmo acontece para 

a solução [11], que corre a aplicação a ser monitorada num isolated process (diferente UID) evitando 

também o problema de um possível aproveitamento, por parte das aplicações a monitorar, dos 

privilégios da componente monitora. 

2.3. Soluções Baseadas em VMI 

Nesta secção, começa-se por descrever a plataforma VMI e analisam-se as soluções existentes neste 

campo. Na análise das soluções, são descritas primeiro, as características comuns entre as soluções. 

Por fim, analisa-se as características específicas a cada solução. 

2.3.1. Virtual Mobile Infrastructure 

Virtual Mobile Infrastructure [12] [13] é uma tecnologia que aloja um sistema operativo móvel num 

servidor, que pode ser acedido por diversos clientes. As aplicações disponibilizadas pelo sistema 

operativo são virtualizadas no dispositivo móvel do utilizador através de uma aplicação cliente. 

As aplicações e os seus dados nunca saem do servidor e o que é apresentado ao cliente, no seu 

dispositivo móvel, é uma virtualização da aplicação. O servidor envia para o cliente uma imagem da 

user interface da aplicação que está a correr no servidor e a aplicação cliente envia para o servidor, 

informação acerca das interações do utilizador. 

O sistema operativo móvel alojado no servidor é o Android. A sua natureza open source e o seu elevado 

número de utilizadores, fazem com que este sistema operativo móvel seja o mais indicado para este 
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sistema (a Apple não permite a utilização dos seus sistemas operativos em hardware de terceiros e os 

outros sistemas operativos móveis não têm um número de utilizadores relevante) [14]. 

No entanto, a aplicação cliente é independente do sistema operativo móvel que corre no servidor, e 

pode ser utilizada em dispositivos móveis Android, IOS, Blackeberry, Windows Phone, etc. [14] [15]. 

2.3.2. Soluções VMI 

Abaixo, vão ser descritas seis soluções existentes no mercado, que se baseiam na tecnologia VMI. 

Apesar destas soluções terem sido desenvolvidas com um objetivo diferente, podem ser relacionadas 

com o objetivo desta dissertação. Estas soluções executam as aplicações num ambiente controlado e 

seguro, fora do dispositivo móvel, proporcionando aos utilizadores a utilização das aplicações de uma 

forma segura. 

As soluções baseadas na tecnologia VMI foram desenvolvidas com o objetivo de possibilitar às 

empresas, a adoção da política Bring Your Own Device (BYOD), que permite aos funcionários a 

utilização de aplicações e dados confidenciais da empresa a partir dos seus dispositivos móveis, de 

forma segura. Esta politica tem alguns riscos que são mitigados com estas soluções. Por exemplo, a 

possibilidade de informação confidencial da empresa ser acedida por terceiros, em consequência de 

perda, roubo ou comprometimento da segurança do dispositivo móvel é mitigada por estas soluções, 

pelo facto da informação nunca ser armazenada no dispositivo móvel do utilizador.  

As soluções a ser descritas são: SierraVMI [16] da Sierraware, NuboVMI [17] da Nubo, Raytheon 

Trusted Acess Mobile [18] da Raytheon, Hypori Android Cloud Environment (ACE) [19] da Hypori, Avast 

Virtual Mobile Platform [20] da Avast e Trend Micro Virtual Mobile Infrastructure [21] da Trend Micro. 

2.3.2.1. Características Comuns 

O facto das soluções terem como base a plataforma VMI, tem como consequência a existência de 

características comuns a todas as soluções. Nesta secção serão descritas e relacionadas com o 

objetivo, essas características. 

Todas as soluções oferecem um workspace que contém as aplicações (utilizadas pela empresa) a cada 

utilizador. Estas aplicações são executadas no servidor e nunca são instaladas no dispositivo móvel. O 

mesmo acontece com os dados utilizados por estas aplicações, que nunca são armazenados no 

dispositivo do utilizador. Este facto permite às empresas (tendo em conta o objetivo principal para o 

qual, estas soluções, foram desenvolvidas) evitar a fuga de informação como consequência da perda, 

roubo ou comprometimento do dispositivo móvel do utilizador. Adaptando ao problema em questão, o 

facto de todo o funcionamento das aplicações não ocorrer no dispositivo móvel, permite que se controle 

o acesso a informações pessoais dos utilizadores, que esteja presente nos seus dispositivos móveis. 

Outra dessas características é o facto de, apesar do sistema operativo móvel no servidor ser 

obrigatoriamente o Android, a aplicação cliente é independente desse sistema operativo. Isto permite 

que utilizadores de IPhone, Blackerry, Windows Phone, etc. consigam utilizar aplicações Android [14]–
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[17], [19], [22][23]. Esta é uma característica comum às soluções, na qual as empresas têm feito alguns 

esforços para que a experiencia de utilização das aplicações, quando virtualizadas noutros sistemas 

operativos que não o Android, seja a mais parecida possível com a experiencia de utilização das 

aplicações nativas desse mesmo sistema operativo [24]. Ainda assim existem algumas diferenças [25]. 

Adjacente a esta compatibilidade entre os diferentes dispositivos está outra vantagem referente à 

utilização de soluções com tecnologia VMI. Estas soluções oferecem facilidades aos programadores 

de aplicações, uma vez que podem desenvolver as aplicações apenas para uma versão e para uma 

plataforma (Android) e, mesmo assim, essas aplicações serem utilizadas em dispositivos que não 

sejam Android ou que não tenham a versão específica para a qual a aplicação foi desenvolvida. 

Na comunicação entre o servidor e o cliente são utilizados Remote Display Protocols [26], para 

possibilitar a virtualização das aplicações hospedadas no servidor, nos dispositivos móveis. Embora 

existam algumas diferenças entre as soluções no que toca a estes protocolos, existem alguns pontos 

em comum. Estas semelhanças estão relacionadas com o tipo de informação que é transferido entre 

os dois pontos da comunicação. 

O servidor envia informação acerca da user interface para a aplicação cliente e recebe informação 

sobre as interações do utilizador. A maior parte destes protocolos são baseados nos codecs de 

compressão de vídeo, H.264 e MJPEG. A informação sobre a user interface da aplicação a virtualizar 

é recebida na aplicação cliente, no formato de uma imagem (pixel information). Esta imagem não pode 

ser analisada ou manipulada ao nível do dispositivo móvel [26]–[28].  

A informação enviada pelo cliente para o servidor é, essencialmente, referente às interações do 

utilizador na aplicação, ou seja, toques no ecrã, chaves e informação sobre o dispositivo. No entanto, 

estas soluções permitem a utilização de serviços que requerem a utilização de hardware presente no 

dispositivo móvel, como GPS, câmara, etc. Por isso, em adição à informação sobre a user interface e 

à informação sobre as interações do utilizador, os protocolos de comunicação utilizados pelas soluções 

permitem, também, o envio da informação necessária para garantir o funcionamento destes serviços 

[24],[29], [30][31]–[33]. 

Estes eram os pontos em que se conseguia fazer um paralelismo com todas as soluções. No entanto 

existem características disponibilizadas apenas por algumas soluções ou que são abordadas de forma 

diferente entre as soluções. Abaixo, serão descritas as soluções, individualmente, com informação que 

visa complementar o que foi dito até aqui. 

2.3.2.2. SierraVMI 

A solução SierraVMI é compatível com servidores ARM e servidores com software de virtualização: 

KVM, XEN e VMware ESX [34]. A autenticação dos utilizadores é realizada através de múltiplos fatores 

de autenticação, que recorre a uma combinação de passwords, certificados, IDs para os dispositivos e 

one-time passwords, ou através de uma autenticação single sign-on (ID e password) [31]. A 

comunicação entre o servidor e o cliente é cifrada através do protocolo SSL recorrendo a chaves 

criptográficas de 4096 bit e ao algoritmo criptográfico ECDHE. 
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 A solução permite que uma instância da máquina virtual corra múltiplos clientes, diminuindo assim o 

número de servidores necessário e possibilita a monitorização da atividade dos utilizadores, detetando 

ciber ataques através da inspeção de ficheiros e da proibição aos utilizadores de distribuir informação 

confidencial. 

Suporta jogos 3D e o acesso ao sistema pode ser limitado consoante a hora do dia ou localização do 

utilizador.  

2.3.2.3. NuboVMI 

A solução da Nubo é compatível com servidores que contenham software de virtualização: VMWare 

ESXi, Citrix XENServer, KVM e AWS (Amazon Web Services) [17] e utiliza um Remote Display Protocol 

patenteado [35]. Este protocolo foi criado com o intuito de satisfazer as necessidades específicas, da 

utilização de um sistema de virtualização de aplicações móveis para IOS, Android ou HTML5, e é 

denominado por UX over IP. 

Este protocolo permite (para além das características comuns, aos protocolos das outras soluções): 

uma adaptação automática da aplicação virtualizada às dimensões do ecrã do dispositivo móvel; uma 

utilização eficiente da largura de banda; e a utilização do sistema em redes 3G. As comunicações entre 

o servidor e o cliente são protegidas com TLS 1.2 e com algoritmos de encriptação NSA SUITE B [29], 

assegurando que mesmo em redes públicas, o acesso seguro ao servidor é garantido. 

Esta solução também permite que uma instância da máquina virtual corra múltiplas sessões clientes. 

A NuboVMI isola um utilizador dos restantes, através de uma sandbox [29]. As aplicações são depois 

isoladas dentro da sandbox do utilizador. Os clientes são autenticados com as credenciais da empresa 

e posteriormente com uma password sempre que fazem log in no sistema. A informação utilizada pelas 

aplicações é armazenada numa máquina diferente daquela em que o sistema operativo está a correr 

(facilitando o backup) e é cifrada com uma chave diferente para cada utilizador. 

2.3.2.4. Raytheon Secure Access Mobile 

A Raytheon Secure Access Mobile, para além das características referidas acima, permite monitorar o 

comportamento dos utilizadores[36]. Uma vez que o sistema operativo virtual está a correr no 

equipamento da empresa, não são levantados problemas legais ou técnicos. 

Nesta solução a autenticação dos utilizadores é feita através da utilização de tokens de identificação e 

certificados [18]. Utiliza uma gateway para proporcionar uma ligação segura entre o servidor e a 

aplicação móvel cliente, e para fazer cumprir as políticas de acesso ao serviço. Esta gateway certifica-

se também que não são transferidos dados confidenciais presentes no servidor para a aplicação cliente. 

Desta forma os dados nunca saem do servidor. A comunicação entre o cliente e a gateway é feita 

através de VPN.  
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2.3.2.5. Hypori ACE 

Para além do ACE Device (dispositivo Android virtualizado no servidor/workspace) e do ACE Client 

(aplicação cliente no dispositivo móvel do utilizador), a Hypori ACE disponibiliza uma aplicação web 

(ACE Admin Portal) que permite às empresas gerir todo o sistema [33], [37]. Os utilizadores autenticam-

se com o serviço através de um user ID, de uma password e de um certificado. A comunicação entre o 

servidor e o cliente é protegida com TLS 1.2.  

Esta solução consegue analisar o dispositivo móvel do utilizador para perceber se existe algum malware 

que possa comprometer o dispositivo. De todas as soluções descritas, esta é a única certificada pela 

Common Criteria. 

Recentemente a Hypori desenvolveu um modo de utilização que se baseia no acesso a uma aplicação 

em específico, sem que para isso seja necessário o acesso ao dispositivo Android virtualizado [38]. 

2.3.2.6. Avast Virtual Mobile Platform 

A Avast Virtual Mobile Platform, para além das características já referidas, permite limitar o acesso ao 

sistema a utilizadores consoante a sua localização ou rede em que estejam a tentar aceder à plataforma 

VMI. Permite saber quais as aplicações que estão a ser utilizadas pelos utilizadores, por quanto tempo 

estão a ser utilizadas e por quem foram utilizadas. A autenticação com o sistema utiliza uma 

autenticação two-factor ou single sign-on, e permite a sua utilização em redes 3G e 4G [39]. 

2.3.2.7. Trend Micro Virtual Mobile Infrastructure 

A solução apresentada pela Trend Micro possibilita, em adição às características já referidas, uma 

autenticação baseada num single sign-on e uma comunicação entre o servidor e o cliente, protegida 

através da utilização de TLS [22]. 

O Remote Display Protocol utilizado por esta solução adapta a codificação da informação (das imagens) 

aos diferentes tipos de dispositivos móveis dos clientes (Android, iOS, Windows) [30]. 

Como se pode verificar por algumas características das soluções, estas têm a capacidade de solucionar 

o problema inicial. O facto de isolarem o funcionamento das aplicações fora do dispositivo móvel 

permite a segurança da informação contida neste, como desejado.  

Garantir a segurança da informação transferida entre o cliente e o servidor através de protocolos de 

segurança, permitindo o uso dos sistemas em redes públicas, e a utilização de Remote Display 

Protocols eficientes, mesmo em redes com pouca velocidade (algumas soluções conseguem), são 

pontos fortes que estas soluções oferecem. 

No entanto, no estado em que se apresentam, estas soluções têm comportamentos que se tornam 

impeditivos, ou problemáticos, quando o objetivo é proporcionar aos utilizadores utilização de 

aplicações. 
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Um desses problemas advém do facto de, nos Remote Display Protocols, a informação transferida do 

servidor para a aplicação cliente ser composta, essencialmente, por imagens. Isto é um problema para 

utilizadores que estejam conectados através da utilização dos dados móveis do operador, aumentando 

o custo da comunicação. 
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3. Android 

Nesta secção irá ser descrito o modelo de segurança, o mecanismo de IPC e o processo de exibição 

da user interface no ecrã dos dispositivos móveis Android. Esta secção tem como objetivo introduzir 

estes temas que de alguma forma estão relacionados com o projeto, sendo utilizados para justificar 

algumas das decisões tomadas no desenvolvimento do mesmo. 

3.1. Modelo de Segurança do Android 

Ao nível do desenvolvimento das aplicações para Android os programadores beneficiam de medidas 

de segurança pré-definidas, para que, programadores pouco familiarizados com os conceitos de 

segurança consigam oferecer aplicações que apresentem um nível mínimo de segurança. Após as 

aplicações estarem disponíveis para o público, são também oferecidas sugestões sobre como anular 

algumas vulnerabilidades das suas aplicações e ferramentas para testar a segurança dessas mesmas 

aplicações[40]. 

Ao nível do sistema operativo, a plataforma Android oferece a segurança do Kernel Linux, bem como, 

uma componente que permite a comunicação entre as diferentes aplicações e serviços, que correm em 

diferentes processos (IPC), de forma segura.  

3.1.1. Segurança no Kernel Linux 

O kernel Linux oferece algumas medidas de segurança como [41]: 

 Isolamento dos diferentes processos; 

 Sistema de permissões por utilizador; 

 Mecanismo para comunicação segura entre processos; 

 Possibilidade de remover partes desnecessárias e pouco seguras do kernel. 

No Andriod cada aplicação é vista como um utilizador diferente e corre num processo diferente das 

restantes aplicações. Esta forma de tratar as aplicações, juntamente com as medidas acima descritas, 

permite isolar as aplicações e os seus recursos numa SandBox [42]. Uma aplicação não consegue 

aceder aos ficheiros de outras aplicações nem comprometer o seu bom funcionamento. Desta forma 

previne-se que outras aplicações ou até mesmo o próprio dispositivo sejam afetados, no caso de um 

possível aproveitamento de uma vulnerabilidade de uma aplicação. Uma aplicação pode ter sido 

comprometida mas, tal acontecimento, não afeta as restantes aplicações [41]. 

O Android atribui, no momento de instalação de uma aplicação, um user ID único. As aplicações correm 

com esse UID num processo isolado das restantes aplicações. Cada aplicação tem o seu próprio 

espaço para dados que só pode ser acedido por ela própria. Assim as aplicações são isoladas, quer 

ao nível dos processos (cada aplicação corre no seu processo), quer ao nível dos ficheiros (cada 

aplicação tem o seu espaço para ficheiros que só pode ser acedido pela própria aplicação). 
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Apesar das aplicações estarem isoladas é, por vezes, necessário garantir o acesso a componentes do 

dispositivo, a ficheiros, à rede ou a outros serviços disponibilizados pelo sistema operativo. Desta forma 

podem ser concedidas permissões às aplicações no momento da sua instalação [42]. Estas permissões 

serão analisadas pelo sistema operativo, que irá depois decidir se as concederá ou não. Ao utilizador 

também serão expostas as permissões pedidas pelas aplicações no momento da sua instalação, ao 

qual o utilizador irá, ou não, aceitar. 

Para aceder a componentes que estão num nível mais alto na estrutura do Android, o sistema de 

permissões é aplicado pelo sistema operativo e/ou pelos próprios componentes [42]. Para 

componentes que estão num nível mais baixo (Bluetooth, rede, etc.), o sistema de permissões é 

aplicado ao nível do kernel, através do uso de group IDs. Para se conseguir acesso aos recursos é 

necessário que o user ID esteja contido no group ID respetivo a esse recurso. 

3.1.2. IPC 

Para possibilitar a comunicação entre processos de uma forma segura, o Android utiliza uma estrutura 

designada por Binder, que combina uma framework com um kernel driver [42]. No entanto, a 

comunicação entre processos também é limitada por medidas de segurança. O Binder driver certifica-

se que o processo que inicia a comunicação tem as permissões necessárias para comunicar com o 

processo de destino, através da comparação entre UIDs. Na secção abaixo apresenta-se o 

funcionamento das comunicações entre processos através da estrutura do Binder. 

3.2. Binder 

Como foi dito anteriormente, cada aplicação e serviço no Android corre isolado dos restantes. No 

entanto, é necessário garantir interações entre os componentes, para que as aplicações possam 

oferecer aos utilizadores funcionalidades mais abrangentes e um máximo aproveitamento dos recursos 

do dispositivo móvel, tais como câmara localização, áudio, etc. O mecanismo que permite esta 

comunicação entre processos é o Binder. 

O Binder foi desenvolvido tendo como base a arquitetura e as ideias do OpenBinder [43]. Tem como 

principal objetivo oferecer um mecanismo de comunicação entre processos a sistemas operativos, que 

queiram apresentar os seus recursos como objetos [44]. Permite evocar métodos em serviços que 

correm noutros processos, como se os estivesse a evocar localmente. Esta é uma característica 

semelhante ao Remote Procedure Protocol (RPC) mas que, neste caso, os serviços localizam-se em 

processos diferentes, na mesma máquina, ao invés de estarem em máquinas distintas. O Binder utiliza 

um mecanismo de death-notification [43] que permite aos clientes, saber se o serviço ainda está, ou 

não, ativo. Em termos de segurança, o Binder verifica as permissões da aplicação ou serviço que está 

a evocar o método, para garantir que este tem permissões para o fazer.  

A estrutura do Binder é implementada em três níveis na estrutura do Android [45]: 

 Na camada de aplicação, para permitir que aplicações e serviços comuniquem entre si;  
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 No Kernel, através do Binder Driver, local onde realmente existe a comunicação entre os 

processos. O Binder Driver é responsável por copiar os dados de um processo para o outro e 

por tarefas de gestão; 

 Numa middleware (libbinder.so) responsável por fazer a ligação entre o Binder na camada de 

aplicação e o Kernel Binder Driver. É também responsável pelo tratamento dos dados, que são 

enviados e recebidos entre os processos. 

3.2.1. Binder na Camada de Aplicação  

O Binder fornece ao programador uma abstração semelhante à oferecida pelo RPC, na qual métodos 

em serviços “remotos” (isolados em processos diferentes mas no mesmo endereço) são evocados 

como no caso de uma chamada de um método local. Isto é conseguido através da utilização de 

managers para os serviços [43]. Sempre que um utilizador pretenda utilizar uma funcionalidade 

oferecida por um serviço, basta obter um manager para esse serviço e evocar o método que oferece 

essa funcionalidade, como se de uma função local se tratasse, não se apercebendo, que está a utilizar 

IPC.  

Estes managers são objetos Java que fazem a ligação com a estrutura do Binder, abstraindo os 

programadores da sua estrutura e funcionamento [46], [47]. Os managers são, inicialmente, 

desconhecidos pelas aplicações e/ou serviços. Para se lhes obter um é necessário comunicar com o 

Service Manager. O Service Manager mantém um registo dos serviços e mapeia-os, através dos seus 

nomes, com os respetivos managers. O próprio Service Manager é acedido através de um manager, 

mas, ao contrário dos restantes serviços, o seu manager é previamente conhecido. O processo para 

obtenção do manager para o serviço está representado na figura 2. Quando o utilizador evoca um 

método através do manager, este chama um proxy que evoca, através do Binder, o método no serviço 

de destino. 

Os proxys são objetos que recebem os pedidos dos managers e os enviam pelo Binder. É também 

responsabilidade do proxy, o tratamento dos dados a passar ao serviço. A comunicação no Binder é 

denominada por Binder Transaction e a informação é enviada em objetos denominados de Parcel. O 

proxy serializa os dados e coloca-os dentro das Parcels. 

Uma vez que a comunicação entre os processos é feita ao nível do Kernel, é necessária a existência 

de uma middleware que faça a ligação entre a parte do Binder implementada em java e o Kernel. Essa 

middleware é denominada por libbinder. Após o tratamento dos dados e da identificação do método a 

evocar, o proxy chama a função transact e passa a informação sobre a transação para a libbinder. 

Do lado dos serviços, também é oferecida uma abstração à estrutura do Binder. Existe um objeto 

denominado de stub, que é o responsável por receber da middleware, os requisitos para o serviço. Faz 

o tratamento da informação proveniente da Parcel, interpreta qual o método a evocar e evoca-o no 

serviço. Desta forma, os programadores conseguem implementar os serviços sem a necessidade de 

se preocuparem com a estrutura e funcionamento do Binder. Notar que o funcionamento descrito neste 

parágrafo acontece já no processo do serviço de destino. 
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3.2.2. Libbinder 

Como foi descrito acima, a comunicação entre os processos só pode ser realizada no Kernel, tendo por 

isso que existir uma middleware entre a parte java do Binder (que permite a interação com as 

aplicações) e o Kernel (local onde realmente ocorre a passagem de informação entre os processos). 

Essa middleware existe na forma de um shared object (.so), escrita em C++ e é denominada por 

libbinder.  

A estrutura da libbinder é um “reflexo” da estrutura do Binder implementado em java [48]. Na libbinder, 

também existem proxys e stubs referentes a cada serviço. Quando o proxy java evoca a função 

transact, esta é passada para a um objeto proxy existente na libbinder, referente ao serviço pretendido, 

através da JNI. As Parcels, ao passarem pela JNI, são convertidas em objetos Parcel implementados 

em C++. 

Os proxys são implementados na libbinder através de objetos do tipo BpBinder [48]. Ao receber a 

informação referente à transação, por parte do proxy implementado em java, vão evocar a sua própria 

função transact. Esta função irá, por sua vez, chamar a função transact da classe IPCThreadState. 

A classe IPCThreadState é a classe responsável por ligar os proxys com Binder Kernel Driver. Esta 

classe recebe, a partir da função transact, a informação sobre o método a ser evocado, os dados a 

passar (Parcel), o serviço de destino e o PID/UID do processo cliente, e constrói com esta informação, 

uma estrutura denominada por binder_transaction_data [44]. Esta estrutura tem, como principais 

atributos: o código para a função a executar; uma união (data), que contém a Parcel com os dados; 

uma união (target) com o serviço de destino; e um campo destinado para flags. A 

binder_transaction_data é depois encapsulada dentro de uma outra estrutura denominada por 

binder_write_read. 

Uma estrutura do tipo binder_write_read tem como principal interesse, os atributos write_buffer e 

read_buffer [44]. O write_buffer é constituído por um código que corresponde ao tipo da transação e 

por uma estrutura binder_transaction_data, que contém a informação para o serviço de destino. O 

read_buffer é preenchido pelo serviço, com a resposta a entregar ao cliente após a execução do 

método. É, tal como o write_buffer, constituído por um código que representa qual o tipo da resposta 

(os tipos de transação serão detalhados na próxima secção), e por uma estrutura 

binder_transaction_data, que contém os dados da resposta. A comunicação entre o IPCThreadState e 

a Binder Driver é efetuada através da função ioctl, na qual é passada uma estrutura do tipo 

binder_write_read. 

Tal como os proxys, os stubs utilizados no java também têm uma representação na libbinder. Estes 

objetos são implementados através da classe BBinde [48]. O Binder Driver, depois de receber a 

informação da transação, copia essa informação para o espaço de memória do serviço. Para fazer a 

comunicação entre o Binder Driver e o stub, é utilizada, outra vez, a classe IPCThreadState, que recebe 

a informação do Binder Driver através de uma função ioctl. A informação é retirada das estruturas 

binder_write_read e binder_transaction_data e reencaminhada para um objeto BBinder na função 
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transact. É depois enviada para a função onTransact onde, através da JNI, é passada para o stub 

implementado em java. Notar que tal como na implementação do stub em java, o funcionamento 

descrito neste parágrafo acontece no processo do serviço de destino. 

 

Figura 1 - Processo de comunicação entre aplicações e serviços através do Binder [43]. 

Com o auxílio da figura 1 é possível resumir o funcionamento do Binder descrito até aqui, fazendo a 

ligação de uma forma mais clara, entre as partes implementadas em java e em C++, dos proxys e dos 

stubs. O cliente para usufruir das funcionalidades oferecidas por um serviço, utiliza um manager 

específico para esse serviço. Este manager é um objeto java, que abstrai o programador de todo o 

mecanismo de IPC inerente ao Binder. Converte a chamada dos métodos no manager em chamadas 

de métodos remotos no serviço, através de um proxy. O proxy, como vimos é implementado em duas 

componentes. A componente em java e a componente nativa em C++. A componente em java recebe 

do manager a informação sobre o método a evocar e os dados necessários. Estes últimos são 

serializados em Parcels e a informação sobre a transação é enviada, através da JNI para a sua 

componente nativa. O proxy em C++ converte a informação em estruturas legíveis pelo binder driver e 

envia-as através da função ioctl. No lado do serviço, temos o stub que, tal como o proxy, é 

implementado em duas componentes, componente java e componente nativa C++. O stub recebe na 

sua componente nativa a informação através do Binder Driver. Essa informação é depois passada pela 

JNI para a sua componente java que irá recolher os dados da Parcel e reconstruir em objetos que 

representam os dados originais. A informação sobre o método é descodificada e é chamado o respetivo 

método no serviço. O resultado da execução do método no serviço irá fazer o percurso contrário ao 

descrito, com a diferença que, desta vez, o stub irá serializar o resultado dentro das Parcels e o proxy 

irá reconstruir o resultado, num objeto que representa o objeto do resultado inicial, e entrega-o ao 

cliente através do manager. 
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Figura 2 - Processo de obtenção de uma manager para serviços [43]. 

Após a introdução dos conceitos de proxy e stub, é possível analisar a figura 2 e resumir o processo 

de obtenção pelas aplicações e serviços, do manager para o serviço que se pretende invocar. Este 

processo foi introduzido na secção 3.2.1 e aqui, pretende-se clarificar através do uso da imagem, esse 

processo. As primeiras interações são entre o Service Manager, na figura descrito como Context 

Manager e o Binder Driver, e acontecem durante o boot do dispositivo. O Service Manager regista-se 

com o Binder Driver e aguarda por comunicações por parte dos serviços. O segundo conjunto de 

interações representa o registo de um serviço com o Service Manager. O serviço pergunta ao Binder 

Driver pelo Service Manager e, ao receber o endereço do Service Manager, regista-se com ele através 

do nome. Por exemplo, o Location Service regista-se como “Location”. O terceiro conjunto de interações 

é o conjunto que nos interessa e que foi descrito no parágrafo acima. Para se comunicar com um 

serviço é necessário obter um manager específico para esse serviço. O cliente através do manager 

para o Service Manager (manager esse que é conhecido, desde o início, por todas as aplicações e 

serviços) pede o manager para o serviço desejado. Do lado do Service Manager, o nome do serviço 

pedido é mapeado com o respetivo manager e é retornado ao cliente. Uma vez que o Service Manager 

corre, tal como as restantes aplicações e serviços, num processo isolado, a comunicação para registar 

um serviço, ou para obter um manager para os serviços, acontece da mesma forma que uma 

comunicação IPC dita normal. Com a utilização de proxys e stubs, através do Binder Driver. 

3.2.3. Binder Kernel Driver 

O Binder Driver é a parte da implementação Binder onde a comunicação entre processos realmente 

acontece. O Binder Driver é um pequeno módulo do Kernel, implementado em C e que utiliza as funções 

open, mmap, release, poll e ioctl para permitir a comunicação com os níveis superiores da estrutura do 

Binder [45]. Das funções disponibilizadas para comunicar com o Driver, aquela que é utilizada pelos 

níveis superiores do Binder para transferir informação é a função ioctl. A função ioctl recebe como 

argumentos, um código com a operação a efetuar pelo Binder Driver e um buffer para receber e enviar 

dados. Os códigos podem ser [45]: 

 BINDER_WRITE_READ – assinala o transporte de informação a outros processos; 
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 BINDER_SET_MAX_THREADS - define o número máximo de threads por processo; 

 BINDER_SET_CONTEXT_MGR – estabelece o Service Manager; 

 BINDER_THREAD_EXIT – notifica que uma thread saiu; 

 BINDER_VERSION – retorna a versão do Binder. 

Para iniciar uma conexão com o Binder Driver é utilizada a função open, enquanto para terminar a 

conexão é utilizada a função release. A função mmap mapeia a memória do Binder. A gestão da 

conexão com o Binder Driver é feita através da função ioctl com alguns dos comandos referidos acima. 

O código BINDER_WRITE_READ é o comando mais interessante para esta discussão, uma vez que 

assinala o transporte de informação para outros processos. Quando a função ioctl recebe este código, 

o argumento da função destinado a um buffer para o envio e receção dos dados, é uma estrutura do 

tipo binder_write_read. 

Como foi descrito na secção 3.2.2, dentro do write_buffer de uma estrutura binder_write_read, está 

contido um código que especifica o tipo de transação. No início das transações o código começa por 

BC_CODE. Depois de passar pelo Binder Driver, o código é alterado para BR_CODE e a informação é 

entregue ao destinatário. A título de curiosidade, o mecanismo de death-notification disponibilizado pelo 

Binder é também implementado no Binder Diver, através dos códigos 

BC_REQUEST_DEATH_NOTIFICIATION, BC_CLEAR_DEATH_NOTIFICATION e 

BC_DEAD_BINDE_ DONE. 

Os códigos BC_TRANSACTION e BC_REPLY, indicam a transferência de informação entre aplicações 

e/ou serviços, sendo por isso os de maior interesse nesta discussão. A figura 3 representa essa 

interação. O cliente inicia a transação com o código BC_TRANSACTION e quando esta chega ao 

Binder Driver, é entregue ao destinatário com o código BR_TRANSACTION. No caso de existir uma 

resposta, o destinatário inicia uma transação com o código BC_REPLY, sendo esta entregue ao cliente 

com o código BR_REPLY. 

 

Figura 3 - Códigos das transações no Binder Driver [45]. 

A informação é passada entre processos, utilizando o espaço de memória do Kernel. O Kernel Driver 

copia a informação do espaço de memória do processo cliente para o seu próprio espaço de memória, 

para depois a copiar para o espaço de memória do processo de destino. A informação é copiada, 

utilizando os comandos copy_from_user e copy_to_user do Kernel Linux. 
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É desta forma que a comunicação entre os processos acontece no último nível de implementação do 

Binder e, tal como foi dito até aqui, é neste nível que a comunicação entre os processos realmente 

acontece. 

3.3. Gráficos no Android 

Nesta secção será descrito o processo de desenho e de apresentação da user interface de uma 

aplicação, no ecrã do dispositivo móvel Android. 

3.3.1. Desenho da User Interface 

Uma atividade organiza as views que compõem user interface numa árvore de views. Quando uma 

atividade de uma aplicação ganha foco, vai iniciar-se o processo de desenho da user interface 

implementada nessa atividade. Este processo é iniciado quando a atividade passa à framework do 

Android, o primeiro elemento da árvore das views. Este elemento é representado pelo atributo mView 

da classe ViewRootImpl [49], que é a classe responsável por fazer a ligação entre as views de uma 

atividade e o WindowManager. 

Para que a UI seja desenhada, a árvore das views é percorrida e cada elemento desenha-se a si próprio 

[50]. Se esse elemento for um ViewGroup, este fica também responsável por pedir aos seus elementos 

filhos que se desenhem. A árvore é percorrida de forma aos elementos pai serem desenhados primeiro 

que os respetivos elementos filhos, enquanto elementos irmãos serão desenhados pela ordem que 

aparecerem na árvore. 

O processo de desenho da UI requer duas passagens pela árvore. A primeira passagem permite a 

medição das views. Esta fase só é concluída quando os elementos pai aceitaram as medições dos 

seus elementos filho, podendo os pais chamar a função responsável pela medição dos elementos filho 

mais do que uma vez. No fim desta passagem, todas as views têm as suas medidas bem definidas.  

A segunda passagem tem como objetivo posicionar os elementos no ecrã. Os elementos pai vão 

posicionar os seus elementos filho de acordo com as medidas obtidas durante a primeira passagem. 

No fim destas passagens é chamada a função draw, que percorre a árvore das views e faz com que 

estas se desenhem a si próprias. 

Podem ser utilizadas duas formas para desenhar as imagens: através da API Canvas [51] ou através 

do OpenGL ES [52]. A API Canvas é a API padrão utilizada pelas views e é a mais utilizada pelos 

programadores. Quando uma janela precisa de ser desenhada, esta vai bloquear o seu Surface [53] e 

retornar um Canvas. Este Canvas é passado pelas views da árvore, para que estas se desenhem com 

ele. 

Um Canvas contém os métodos necessários para desenhar as views e tem associado um bitmap, no 

qual as views vão ser desenhadas. Um bitmap [54] pode apontar para um conjunto de pixéis alocado 

especialmente para ele ou para um outro conjunto de pixéis. Normalmente aponta para os buffers de 

um Surface. A API Canvas utiliza a biblioteca Skia para implementar as chamadas de mais baixo nível. 
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Quando um método de desenho é chamado através do Canvas, vão ser evocados métodos desta 

biblioteca para que os bytes sejam escritos no buffer de forma apropriada [55].  

Para evitar que dois produtores de gráficos escrevam no mesmo buffer, são utilizados as funções 

lockCanvas e unlockCanvasandPost. Estas funções bloqueiam e desbloqueiam um buffer e são 

utilizadas no início e no fim do processo de composição da imagem da UI no buffer. 

3.3.2. Surface, Surfaceflinger e Hardware Composer 

Um Surface tem associado um buffer e representa a parte do produtor num buffer queue. As views 

desenham-se através do Canvas no buffer do Surface que, normalmente, vai ser consumido pelo 

serviço SurfaceFlinger [56]. Este serviço é, normalmente, quem cria o Surface e quem depois o 

consome, e é responsável por aceitar os buffers, compô-los e enviá-los para o ecrã.  

Quando são exibidas, por exemplo, a barra de informações no topo e a UI da aplicação no ecrã, estão 

a ser exibidas duas layers. O número de layers não é fixo e varia de aplicação para aplicação. Cada 

layer tem o seu Surface (buffer) e é responsabilidade do SurfaceFlinger compor as layers, indicando 

quais as áreas no ecrã a que as layers correspondem [56]. A figura 4 exemplifica o resultado da 

composição das layers pelo SurfaceFlinger, quando este é mostrado no ecrã. 

 

Figura 4 - Processo de composição das layers no ecrã [57]. 

Os ecrãs atualizam-se, normalmente, a um ritmo de 60 frames por segundo (fps). Para que as 

aplicações não atualizem o conteúdo da user interface em tempo indevido, o sistema envia sinais 

VSYNC que sinalizam a aplicação que deve atualizar a sua UI nesse momento. Quando o sinal VSYNC 

chega ao SurfaceFlinger, este vai percorrer a lista das layers à procura de novos buffers. Depois de ter 
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recebido todos os buffers, vai perguntar ao Hardware Composer, como devem ser compostos os 

buffers. 

O Hardware Composer [56] é responsável por encontrar uma forma eficiente de compor os buffers para 

o hardware disponibilizado. Depois de informar o SurfaceFlinger da forma como devem ser compostos 

os buffers, vai receber o resultado da composição e enviar para o ecrã. 

A comunicação entre as aplicações e o SurfaceFlinger realiza-se através do Binder, utilizando a 

interface ISurfaceComposer [57]. A aplicação inicia a comunicação com o serviço através do método 

createConnection, o que retorna um ISurfaceComposerClient. Utiliza também o método 

createDisplayEventConnection para criar um IDisplayEventConnection.  

A interface ISurfaceComposerClient retornada no início da comunicação tem dois métodos: 

createSurface e destroySurface. Estes métodos servem para pedir ao SurfaceFlinger que crie ou 

destrua uma Surface, respetivamente. A interface DisplayEventConnection serve para passar 

informação acerca do VSYNC, entre o SurfaceFlinger e a aplicação. 

3.3.3. BufferQueue 

No entanto, a passagem de buffers entre o produtor (atividade de uma aplicação) e o consumidor 

(SurfaceFlinger) é efetuada através de um BufferQueue [58]. O BufferQueue providencia duas 

interfaces para esta comunicação: IGraphicBufferProducer para o lado da aplicação, e 

IGraphicBufferConsumer para o lado do SurfaceFlinger. As interações entre os dois lados da 

comunicação são exemplificados na figura abaixo. 

 

Figura 5 - Comunicação entre o produtor de gráficos e o BufferQueue (lado direito). Comunicação entre o 
consumidor de gráficos e o BufferQueue (lado esquerdo) [57]. 

Quando a aplicação inicia o processo de desenho da user interface de uma atividade, vai evocar o 

método lockCanvas, bloqueando o Surface e retornando um Canvas que vai ser usado para as views 

se desenharem. Esta chamada vai evocar, por sua vez, o método dequeueBuffer de forma à aplicação 

receber o buffer, com as características especificadas (largura, altura, formato dos pixéis e flags) [58]. 
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Quando a imagem da UI acaba de ser composta no buffer, a aplicação vai chamar a função 

unlockCanvasAndPost, que por sua vez vai evocar o método queueBuffer, introduzindo o buffer de 

volta à queue. Estas são as interações do lado do produtor dos buffers, ou seja, da aplicação. Do lado 

do consumidor (Surface Flinger), o método acquireBuffer vai ser evocado, de forma a receber o buffer. 

Quando o processe de tratamento do seu conteúdo estiver terminado, o buffer vai ser retornado à 

queue através do método releaseBuffer. 

3.3.4. OpenGL ES 

Como referido acima, para além do Canvas, existe o OpenGL ES [52] que permite compor a imagem 

da user interface. No entanto, o OpenGL ES apenas contém as primitivas para o desenho dos 

componentes. É necessário a utilização conjunta da biblioteca EGL, de forma a apresentar as imagens 

no ecrã. 

A biblioteca EGL cria um EGLSurface no qual a imagem da user interface vai ser composta. O 

EGLSurface é criado a partir da função eglCreateWindowSurface, que aceita como argumentos um 

SurfaceView, SurfaceHolder ou um Surface (objetos que possam ser utilizados pelo BufferQueue). Este 

objeto fica ligado ao lado do produtor da interface para o BufferQueue. A partir deste momento, qualquer 

composição efetuada para o EGLSurface resulta num buffer que está sujeito às interações no 

BufferQueue, referidas acima. 

Ao contrário do Canvas, a biblioteca EGL não disponibiliza as funções de lock/unlock. As funções de 

desenho são chamadas e depois é evocada a função eglSwapBuffers para submeter o buffer na queue. 

  



25 
 

4. Solução Proposta 

Neste capítulo será descrita a arquitetura da solução de uma forma geral, explicando a comunicação 

efetuada entre os componentes, para depois se descreverem os componentes mais ao pormenor. 

Na secção 4.1 será descrita a arquitetura geral da solução proposta, através de uma apresentação dos 

seus constituintes e de uma breve explicação de todo o sistema. Na secção 4.2 serão descritos os 

constituintes do servidor e na secção 4.3 as abordagens testadas de forma a implementar a solução, 

justificando as opções tomadas. No fim dessa secção, será descrita a abordagem final. Na secção 4.4 

é descrito o funcionamento no lado do dispositivo móvel do utilizador, ou seja, é descrita a forma como 

a aplicação cliente recria a user interface e comunica com o servidor. Na secção 4.5 é descrito o caso 

teste utilizado, para mostrar que é possível intercetar o funcionamento de aplicação e replicá-lo na 

aplicação MobiSec, utilizando a técnica proposta. Por fim, irá ser realizada uma comparação entre esta 

solução e as soluções revistas na secção 2.3. 

4.1. Arquitetura 

Tendo em conta o objetivo principal de oferecer um ambiente seguro e dinâmico para a utilização de 

aplicações Android, propõe-se a implementação de um sistema, que utiliza um servidor para executar 

as aplicações Android de forma segura. Estas aplicações serão depois virtualizadas no dispositivo 

móvel do utilizador. Desta forma, as aplicações nunca são instaladas no dispositivo móvel, não lhes 

sendo possível o acesso a informações pessoais do utilizador. 

Para comunicar com o sistema, o utilizador descarrega a aplicação MobiSec (aplicação cliente) do 

Google Store e autentica-se com o servidor. Após autenticação, será disponibilizado um workspace ao 

utilizador, que contém as aplicações a virtualizar.  

As aplicações a virtualizar são aplicações COTS (Commercial off-the-shelf) que podem ser obtidas, por 

exemplo, através do Google Store. O funcionamento das aplicações será intercetado no servidor e 

virtualizado através da aplicação MobiSec no dispositivo móvel do utilizador.  

O utilizador interage com a aplicação no servidor, através da aplicação MobiSec, que apresenta ao 

utilizador uma virtualização da user interface da aplicação COTS. Para permitir esta interação, a 

aplicação cliente comunica com o servidor enviando-lhe informação sobre essas interações. 

 

Figura 6 – Comunicação entre a aplicação cliente e servidor. 
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Como representado na figura 6, a comunicação entre o servidor e a aplicação baseia-se em duas 

componentes: 

 Servidor envia a informação sobre a aplicação que está a se executada, para a aplicação no 

dispositivo móvel do utilizador (1); 

 Aplicação no dispositivo móvel do utilizador envia a informação sobre as ações do utilizador na 

aplicação, para o servidor (2).  

A informação enviada do servidor para a aplicação MobiSec é referente à user interface da aplicação 

que está a ser executada no servidor. Esta informação será recebida e analisada na aplicação MobiSec, 

de forma a ser reconstruída e apresentada ao utilizador, a user interface da aplicação. No sentido 

inverso, a informação sobre as interações entre o utilizador e a aplicação são enviadas para o servidor, 

de forma a qua a aplicação COTS reaja a estes estímulos.  

O sistema deverá permitir a coexistência de múltiplos utilizadores no servidor, em que, a cada utilizador 

será oferecido um workspace que contém as suas aplicações. Para promover a privacidade dos 

utilizadores, terá que ser efetuada a autenticação do utilizador e protegidas as comunicações entre o 

servidor e a aplicação. A informação sobre estes pontos será referida na secção 4.6, onde se faz uma 

análise/comparação entre a solução proposta e as soluções baseadas na plataforma VMI já existentes. 

4.2. Servidor 

Como referido acima, o servidor tem como principal função hospedar um sistema operativo móvel, que 

permita ao utilizador, a execução de aplicações Android de forma segura. O servidor comunica com a 

aplicação cliente (MobiSec), de forma a virtualizar o comportamento das aplicações nessa aplicação.  

Para além deste requisito, é também responsabilidade do servidor permitir o acesso ao sistema a 

múltiplos utilizadores, mediante a sua autenticação, e disponibilizar-lhes um workspace para que 

possam aceder às aplicações. 

Para ser testada a possibilidade de interceção das aplicações e posterior virtualização, utilizou-se como 

sistema operativo do servidor, uma versão do sistema operativo Android disponibilizada em [59]. A 

versão utilizada foi a versão Marshmallow disponibilizada pela branch android-6.0.1_r41 [60]. 

Para que fosse permitida a interceção do funcionamento das aplicações e a comunicação entre o 

servidor e a aplicação, foram efetuadas modificações no código do sistema operativo utilizado. A 

implementação destas modificações irá ser descrita na próxima secção. 

4.3. Implementação 

Um dos principais objetivos deste projeto era o de conseguir virtualizar as aplicações que são 

executadas no servidor, numa aplicação no dispositivo móvel do utilizador. Para testar essa 

possibilidade foram exploradas várias abordagens, que durante a sua implementação foram originando 
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alguns problemas, obrigando a que fossem testados outros caminhos. Nesta secção vão ser descritas 

essas tentativas e, por fim, a solução final. 

4.3.1. Primeira Abordagem 

A primeira abordagem tinha como objetivo virtualizar a aplicação, através da sua interceção no Binder. 

O Binder do servidor foi alterado de forma a intercetar o funcionamento das aplicações e enviar a 

informação para a aplicação cliente. Na aplicação cliente este comportamento iria ser emulado através 

do envio da informação intercetada para o Binder local. 

Como descrito na secção do Binder, este é o responsável pela comunicação entre processos no 

Android. Para verificar a importância do Binder no funcionamento de uma aplicação, foi criada uma 

aplicação simples, que consistia apenas num Button, num Text View e num Edit Text. Quando o Button 

era clicado, o texto que estava escrito no Edit Text era mostrado no Text View. 

Através da análise a logs colocados na função transact da classe IPCThreadState foi possível verificar 

que uma parte significativa do funcionamento da aplicação passava pelo Binder. Outra característica 

verificada com esta análise, foi o facto de que toda a comunicação efetuada por uma aplicação 

converge nesta função. Esta característica deve-se ao facto da classe IPCThreadState ser a classe 

que liga todos os proxys e stubs utilizados por uma aplicação, com o Kernel (secção 3.2). 

Para além de ser o ponto onde toda a comunicação Binder de uma aplicação converge, é também, um 

ponto onde é possível decifrar a informação acerca da operação a ser realizada. Nesta função tem-se 

acesso não só à Parcel (que contém a informação necessária para a execução da função no serviço) 

como também ao handler referente ao serviço e ao código que especifica qual o método a ser evocado 

remotamente. 

Uma vez que esta função junta todas estas características (convergência da comunicação de todas as 

aplicações e informação decifrável sobre a transação), este foi o ponto escolhido para intercetar o 

funcionamento da aplicação. 

Para injetar o comportamento no Binder do dispositivo móvel, a Parcel, o código da função e um 

identificador do serviço de destino, têm que ser enviados para a aplicação cliente através de um socket. 

Uma vez que a informação contida na Parcel está, de certo modo, serializada, foi utilizada a função 

Parcel:ipcData da classe Parcel em C++, que dá acesso à informação contida na Parcel e que pode 

ser enviada através do socket. 

No lado da aplicação MobiSec, para reconstruir a Parcel sem perder ou alterar a informação nela 

contida, foi utilizada a função parcel.obtain. A informação foi lida do socket para um byte array, de forma 

a reconstruir o conteúdo da parcel, utilizando a função parcel.unmarshall. Por fim, colocou-se o ponteiro 

na posição zero para que esta pudesse ser lida sem problemas pelos serviços. 

Uma vez concluído o tratamento da Parcel, para que se pudesse fazer uma ligação entre a 

comunicação dos dois Binders, teria que se identificar o serviço de destino e a função a ser evocada 
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remotamente. Isto é possível, pois o primeiro objeto contido na Parcel é uma String com o nome da 

interface de destino, designado por interface token. No que toca à descodificação do código 

identificativo dos métodos, este corresponde, geralmente, à posição na qual o método é declarado nos 

ficheiros java e aidl do respetivo serviço [44]. A sua identificação torna-se possível, através de um 

estudo prévio a estes ficheiros. 

Concluído o tratamento da Parcel (envio e reconstrução) e identificados a função e o serviço de destino, 

restava apenas injetar a comunicação no Binder do dispositivo móvel do utilizador. Como referido na 

secção 3.2, este oferece uma abstração igual à do RPC, pelo que para comunicar com um serviço é 

necessário adquirir um manager específico, que se obtém através do ServiceManager. No entanto, a 

obtenção dos managers revelou ser o problema associado a esta abordagem. A maior parte dos 

managers não são disponibilizados pelo Service Manager, não estando a sua utilização permitida aos 

programadores. São exemplo destes managers o manager para comunicar através da interface 

IWindowSession, IInputContextCallback ou da interface DisplayEventConnection. 

Para além de não estarem disponíveis alguns managers, outros como o manager Window Manager ou 

o Activity Manager, não permitem a utilização de todos os métodos implementados no serviço, aos 

programadores. Um exemplo de funções que não estão disponíveis através da API pública do Activity 

Manager são as funções finishSubActivityDevido e activityPaused. 

Devido aos problemas de acessibilidade a estes recursos, esta abordagem foi abandonada.  

4.3.2. Segunda Abordagem 

A segunda abordagem testada baseava-se ainda, na interceção do funcionamento das aplicações no 

Binder, no mesmo ponto referido anteriormente, ou seja, na função transact da classe IPCThreadState, 

visto que este é o ponto onde se consegue uma maior informação sobre as comunicações. No entanto, 

visto que o problema estava relacionado com a injeção das comunicações no Binder da MobiSec, esta 

abordagem divergia da primeira, numa análise às comunicações. Após a interpretação de qual o 

método a ser evocado e qual o seu objetivo, iria ser recriado esse comportamento programaticamente 

na aplicação MobiSec. 

Para melhor se compreender no que consistia esta abordagem, são exemplificadas duas situações, 

com o auxílio dos logs referidos acima:  
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 Se a transação intercetada fosse a representada pelo log da figura 7, que tem como objetivo, 

passar o texto do teclado para a aplicação e, posteriormente, para o Edit Text, a aplicação iria 

escrever no Edit Text o texto intercetado (asd); 

 

 

Figura 7 - Log de uma transação entre a aplicação e o serviço do teclado, através do Binder. 

 

 Se a transação intercetada fosse a da figura 8, que dá inicio às transações de configuração do 

teclado como consequência do toque no Edit Text, a aplicação MobiSec iria chamar o serviço 

responsável por criar o teclado. 

 

 

Figura 8 - Log de uma transação entre a aplicação e um serviço de gestão do teclado, através do Binder. 

 

Para implementar esta abordagem, tentou-se recriar, numa primeira fase, a user interface da aplicação. 

O objetivo era o de intercetar a comunicação entre a aplicação e o serviço responsável por exibir a user 

interface no ecrã, analisar o conteúdo da mesma e implementar os seus componentes no lado da 

MobiSec. 

Para que a user interface de uma aplicação seja exibida no ecrã, a aplicação tem que comunicar com 

o serviço SurfaceFlinger. As transações efetuadas através do Binder durante esta comunicação estão 

representados nos logs da figura 9. 
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Figura 9 - Logs das transações entre a aplicação e o serviço SurfaceFlinger, através do Binder. 

 

No início desta comunicação, a aplicação comunica com o SurfaceFlinger através do método 

requestNextVsync (método referente ao código 3) da interface DisplayEventConnection. Com o auxílio 

do que foi descrito na secção 3.3, podemos verificar que o acontecimento desta transação representa 

o facto de que a aplicação recebeu o sinal VSYNC e está a informar o SurfaceFlinger que vai dar início 

ao desenho da UI.  

A segunda e a terceira transações são efetuadas através da interface IGraphicProducer e têm como 

objetivo efetuar operações com os Buffers através da BufferQueue. A segunda transação representa a 

função dequeueBuffer, enquanto a terceira transação representa a função queueBuffer. Estas 

transações representam, respetivamente, o pedido de um buffer e a sua entrega de volta à queue, após 

ter sido preenchido com o conteúdo da UI da aplicação. A quarta e última transação tem como objetivo 

notificar a aplicação, informando que o processo de composição dos buffers terminou e que foram 

entregues ao ecrã.  
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Como se pode verificar, na comunicação entre a aplicação e o SurfaceFlinger, a informação sobre a 

user interface é transferida em buffers. Este facto impede que os componentes da user interface sejam 

identificados e relacionados com objetos ao nível do Java (views), tornando impossível a reconstrução 

da UI na aplicação MobiSec, através desta abordagem. 

O aparecimento deste problema levou a que esta abordagem fosse abandonada e que se tentasse 

uma terceira e ultima abordagem. 

4.3.3. Demonstrador 

Devido à impossibilidade de identificação dos componentes da UI de forma a se relacionarem com 

objetos java, foi procurado um ponto na estrutura do Android em que fosse possível esse 

relacionamento. Através do trace ao código da aplicação com a ferramenta DDMS do Android Studio 

e, posteriormente, através do estudo da classe, chegou-se à conclusão que a classe ViewRootImpl.java 

era a classe que se deveria intercetar, abandonando-se, assim, o Binder (apesar desta abordagem não 

intercetar o Binder, a sua interceção poderá ser utilizada no futuro, de forma a aumentar as 

funcionalidades disponibilizadas por este sistema). 

Esta classe, para além de conter a árvore das views, é responsável por fazer com que as views se 

desenhem, quando a aplicação recebe o sinal VSYNC. A função performTraversal percorre a árvore e 

evoca as funções responsáveis pelo desenho da UI. Como referido na secção dos gráficos no Android, 

o processo de desenho da UI contempla duas passagens pela árvore. A primeira passagem tem como 

objetivo a medição das views. A segunda passagem tem como objetivo permitir que as views se 

posicionem. A função performTraversal chama as funções responsáveis por estas duas fases e, após 

o seu término, chama a função Draw.  

Estas duas características (conter a árvore das views e ser uma função que é sempre chamada na 

altura do desenho da UI) foram determinantes para a escolha desta função como o ponto de interceção 

ao funcionamento da aplicação. O acesso à árvore das views permite que seja retirada a informação 

necessária para a reconstrução da UI no lado do dispositivo móvel do utilizador e permite, também, a 

injeção das ações efetuadas pelo utilizador nas views, forçando-as a desencadear o comportamento 

normal da aplicação. O facto de esta função ser chamada no momento em que a aplicação começa o 

desenho da sua UI, permite que a user interface apresentada ao utilizador seja sempre a atual.  

Resolvido o problema relativo à localização do ponto de interceção, foi implementada a comunicação 

entre a MobiSec e o servidor. Esta comunicação foi implementada através da utilização de duas 

threads. Uma thread é utilizada para receber a informação sobre as ações do utilizador, sendo a 

segunda thread utilizada para enviar a informação acerca da UI. No entanto, estas duas threads 

precisam de estar em constante comunicação com a thread principal (thread da UI).  

O Android oferece um mecanismo que, para além de agendar a execução de Messages [61] e 

Runnables [62], pode ser utilizado para executar ações numa thread diferente. Uma thread tem a si 

associada uma MessageQueue [63], que contém uma lista de mensagens. Para que as mensagens 
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sejam enviadas é utlizado um Looper [64]. Uma thread apenas pode ter um Looper ativo, que percorre 

a MessaQueue em loop e entrega as mensagens aos respetivos Handlers [65]. Para que se tratar as 

mensagens que são enviadas entre os Handlers, o método handleMessage do Handler é reescrito. As 

mensagens trocadas entre os Handlers através da MessageQueue são objetos do tipo Message ou 

Runnable.  

Um Handler envia e recebe mensagens da MessageQueue a partir do Looper. Quando um Handler é 

instanciado, fica associado ao Looper da thread que o criou. Os Handlers recebem e tratam as 

mensagens recebidas no seu método handleMessage, que deve ser reescrito de forma a tratar as 

mensagens da forma desejada. Uma vez que o Handler está associado à thread que o inicializou, os 

seus métodos são executados nessa thread. 

 Excetuando a thread principal, o Looper não está inicialmente ativo nas threads. Desta forma é 

necessário utilizar os métodos Looper.prepare e Looper.loop, para que se associe um Looper com a 

thread e para que o Looper inicie o seu loop pela MessageQueue.  

Foi implementada uma solução que utiliza o mecanismo acima referido. Quando a função 

performTraversals é evocada pela primeira vez, é inicializado um Viewhandler (Handler) que irá ficar 

associado à thread principal. É também inicializada nesta função um objeto ServerThread (Thread), 

que recebe como argumento o Viewhandler. Desta forma é possível comunicar com a thread principal.  

A ServerThread é a thread responsável por receber as mensagens da aplicação MobiSec, através de 

um socket. Esta thread é ativada ainda durante a primeira passagem pela função performTraversal e 

tem como atributos: 

 Um Viewhandler. Handler associado à thread principal e que permite a comunicação com esta;  

 Um socket para comunicar com a aplicação móvel; 

 Uma ClientThread. Thread responsável por enviar para a MobiSec a informação referente à 

constituição da UI.  

A ServerThread estabelece a conexão com a MobiSec através do socket, inicializa a ClientThread 

passando-lhe o socket e ativa-a. Uma vez que o Android não permite a utilização de sockets na thread 

principal (thread da UI), a ClientThread foi inicializada a partir da ServerThread para poder receber o 

socket. A ServerThread entra em loop para poder receber as mensagens enviadas pela MobiSec. 

Quando é recebida uma mensagem, esta é analisada de forma a saber qual foi a interação efetuada 

pelo utilizador. Após a análise, é construído um objeto Message, para que a informação seja enviada 

para a thread principal, através do ViewHandler.  

Ao receber as mensagens, o Viewhandler da thread principal vai evocar o método referente ao tipo de 

interação efetuado pelo utilizador. Este método tem como objetivo percorrer a árvore das views e injetar 

a ação realizada na respetiva view. A view é identificada pelo seu id, uma vez que as views criadas na 

MobiSec recebem o id da view que estão a recriar. Por exemplo, quando a ServerThread recebe uma 

mensagem com a informação de que um Button foi tocado, envia para a thread principal uma 

mensagem condizente com este tipo de ação. Quando o Viewhandler, na thread principal, recebe a 
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mensagem e identifica que corresponde a um toque num Button, vai evocar o método correspondente 

a essa ação (toque num Button). Este método tem como objetivo, percorrer a árvore das views à procura 

do respetivo Button e injetar esse toque através da função performClick. Caso seja alterada a 

composição da UI, devido às ações do utilizador, vai ser ativada uma flag que permite o envio da nova 

constituição da UI para a MobiSec. 

No que toca ao envio da informação com a constituição da UI, é utilizada uma segunda thread 

implementada através de um objeto ClientThread, que contém um socket (para a comunicação com a 

MobiSec) e um Handler (associado a esta thread). 

Sempre que a função performTraversals é chamada, vai ser evocada uma função que tem como 

objetivo, percorrer a árvore das views e retirar a sua informação. No entanto, a primeira view da árvore 

é uma view do tipo PhoneWindow$DecorView. Esta view é a view pai de todas as que constituem a 

aplicação e é uma comum a todas as aplicações, não sendo necessária a sua implementação. Desta 

forma, não são retiradas informações acerca desta view, sendo apenas retiradas as informações das 

restantes. Estas informações são colocadas numa String, que vai ser enviada através de um socket 

para a aplicação no dispositivo móvel do utilizador. Na String os diferentes componentes da UI são 

separados através do caracter ‘:’, enquanto os diferentes atributos da view são separados pelo caracter 

‘;’.  

Por exemplo, para o caso de um Button, a sua representação na String, poderá ser 

":button;id;width;height;text”, em que: 

 ‘:’ separa esta componente da componente anterior;  

 “button” é o tipo da view;  

  id, width, height e text são atributos da view, separados por ‘;’.  

Depois de concluída a construção da String, vai ser colocada dentro de um objeto Message e enviada 

para a ClientThread. No Handler, a String é retirada do objeto Message e enviada através do socket 

para a MobiSec. 

4.4. MobiSec 

A aplicação MobiSec representa o lado do utilizador neste sistema. É uma aplicação móvel que tem 

como objetivo receber a informação e recriar a user interface. É também responsável por intercetar 

qualquer interação do utilizador com a aplicação e enviar essa informação para o servidor. 

Tal como no servidor, também são implementadas duas threads, para possibilitar a comunicação entre 

a aplicação e o servidor. Uma thread é utilizada para receber a composição da UI, sendo a outra thread 

utilizada para enviar a informação acerca das ações do utilizador. Para além destas duas threads, a 

aplicação tem, tal como todas as outras aplicações, uma atividade principal onde vão ser recriadas as 

views. Esta atividade é inicializada em branco, ficando à espera de informação sobre a UI.  
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Figura 10 - Estado inicial da aplicação MobiSec. 

Uma das threads foi implementada através do objeto ServerThread e tem como objetivo receber e 

entregar à thread principal, a informação sobre a constituição da UI. Tal como a ServerThread 

implementada no servidor, este objeto tem como atributos: 

 Um Handler, que permite a comunicação com a thread principal; 

 Um socket, para a comunicação com o servidor; 

 Uma ClientThread. Thread que permite enviar a informação sobre as ações do utilizador, para 

o servidor. 

A comunicação entre estas threads acontece, da mesma forma que a comunicação entre as threads 

no servidor, através de um Handler implementado na atividade principal, que é passado para a 

ServerThread no momento da sua inicialização. Quando é recebida a informação sobre a constituição 

da UI, vai ser criado um objeto Message contendo a String e enviado para o Handler da atividade 

principal.  

No Handler, a String será decomposta e serão evocados os métodos respetivos a cada tipo de view. 

Estes métodos constroem as views a partir dos atributos recebidos na String. Um atributo muito 
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importante na construção das views é o ID. Este atributo permite fazer a correspondência entre as 

views recriadas no lado da MobiSec, com as views existentes na árvore das views no servidor.  

Estes métodos, para além de construírem a view, definem os métodos que visam a intercetar as 

interações promovidas pelo utilizador na view. A definição destes métodos depende dos atributos das 

views. Para além de definirem o formato, a dimensão, a cor das views, etc. existem atributos que 

servem para especificar quais os tipos de interações permitidos pelas views. São exemplos destes 

atributos, o android:editable, o android:clickable e o android:longClickable, que definem, 

respetivamente, se uma view permite eventos de input, se reage a toques ou se reage a toques longos. 

Consoante a existência destes atributos, serão definidos os métodos nas views. Por exemplo, no caso 

de um Button será utilizado o seu método onClick, para intercetar os toques e enviar esta informação 

para a ClientThread. Após a finalização deste passo, a UI será apresentada ao utilizador no seu 

dispositivo móvel.  

Tal como no servidor, é a ServerThread que ativa a ClientThread. O motivo para este acontecimento é 

o mesmo que para o caso do servidor. O Android não permite a utilização de sockets na thread principal, 

sendo esta a única forma de inicializar a ClientThread com o. 

A ClientThread contém um socket (para comunicar com o servidor) e um Handler (associado a si) e é 

responsável por enviar a informação acerca das ações do utilizador para o servidor. Quando o utilizador 

realiza uma interação com uma view, o método definido para intercetar estas interações envia para a 

ClientThread a informação referente a esta interação, através do Handler. No Handler a informação é 

enviada para o servidor, numa String através de um socket. 

4.5. Caso de Teste 

Para provar que é possível intercetar e virtualizar uma aplicação no dispositivo móvel do utilizador, 

através desta ultima abordagem, foi implementado um caso de teste. A aplicação utilizada representa 

uma aplicação COTS que pode ser obtida, por exemplo, através do Google Store, e é constituída por 

um LinearLayout que contem um Button, um Edit Text e um Text View. O seu funcionamento é simples: 

o utilizador introduz texto no Edit Text e quando efetua um toque no Button, o texto é mostrado no Text 

View. No início do processo de desenho da UI, a função performTraversals é evocada e são 

inicializados o ViewHandler e a ServerThread, que posteriormente irá inicializar a ClientThread.  

Concluídas estas inicializações, é executada a função que percorre a árvore das views e recolhe 

informação sobre as views constituintes da UI. Neste caso, a informação será referente a um Linear 

Layout, a um Button, a um Edit Text e a um Text View. Uma vez que o objetivo do caso de teste era 

provar que se conseguia intercetar e, posteriormente, recriar a UI da aplicação no lado do dispositivo 

móvel, não foram extraídas todas as informações acerca das views, sendo apenas extraídas as 

informações necessárias para recriar user interface. 
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Figura 11 – Aplicação COTS representada pela aplicação AppA. 

A constituição da String para cada elemento é: 

 “linearlayout;id;width;height;orientation” para inicializar o LinearLayout; 

 “edittext;id;width;height;hint;text” para o caso do Edit Text; 

 “textView;id;width;height;weight;texto;gravity” para o caso do Text View; 

 “button;id;width;height;texto;gravity” para o caso do Button; 

 “finaliza;layout” para informar que a composição do layout acabou; 

Como referido, é utilizado o caracter ‘:’ para separar os diferentes elementos dentro da String. 

Construída a String, esta é para a ClientThread onde existe o socket, através do Handler. Na 

ClientThread, a String será recebida no método handleMessage e enviada para a MobiSec através do 

Socket. 

Na MobiSec, a String é recebida na ServerThread e enviada para a thread principal através de um 

Handler, que está associado com essa thread. No método handleMessage, a String vai ser decomposta 

num vetor de Strings, através da utilização da função String.split, com o elemento de separação a ser 

o caracter ‘:’, ou seja, cada elemento do vetor contém uma String referente a cada componente da UI. 

O vetor resultante desta operação vai ser percorrido para que as Strings nele contidas, possam ser 

utilizadas para criar os elementos da UI. Estas Strings vão ser também divididas num novo vetor de 

Strings, em que desta vez, os elementos do vetor contêm os atributos de cada view. Ou seja, as Strings 

foram divididas pelo caracter ‘;’.  
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Concluído o tratamento das Strings, são evocados os métodos responsáveis por criar os elementos da 

UI. Estes métodos evocam os construtores da respetiva classe e definem as funções responsáveis por 

capturar as interações do utilizador. Neste caso, apenas o Button e o Edit Text permitem essas 

interações. Para o caso do Button, foi definido o método onClick, que envia para a ClientThread, um 

sinal de que o Button foi tocado. Para o caso do Edit Text, uma vez que este possibilita a edição de 

texto através de um serviço de input, foi definido um Text Watcher de forma a intercetar o texto que 

está a ser introduzido nesta view. O texto intercetado é enviado, tal como no caso do Button, para a 

ClientThread, para ser enviado para o servidor. No fim desta fase, a user interface é apresentada no 

dispositivo móvel do utilizador. 

 

Figura 12 - User interface virtualizada no dispositivo móvel do utilizador. Aplicação COTS no servidor (à 
esquerda) e MobiSec (à direita). 

A ClientThread recebe, como referido acima, estas informações no método handleMessage do seu 

Handler, que simplesmente retira a informação de dentro do objeto Message e a envia numa String 

pelo socket. 

No lado do servidor, esta informação é recebida na ServerThread, que identifica o tipo de interação 

efetuado e envia essa informação para a thread principal. Tal como nos outros handlers, a informação 

é recebida através de um Message no método handleMessage. A informação recebida vai ser analisada 

e é evocada a função correspondente à interação do utilizador. No caso da interação ser o toque no 

Button, é utilizada uma função que percorre a árvore das views e injeta no respetivo Button, através do 

método performClick, essa ação. No caso de ser identificada a interação correspondente à alteração 

do texto no Edit Text vai ser evocada uma função, que percorre a árvore das views e injeta o texto no 

respetivo Edit Text através do método setText. 
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Figura 13 - Inserção de texto na MobiSec (à esquerda) e consequente inserção na view da aplicação no servidor 
(à direita). 

As possíveis alterações à composição da UI serão enviadas pelo mecanismo responsável por enviar a 

informação para o dispositivo móvel do utilizador, que foi descrito acima. Neste caso um toque no 

Button faz com que o texto no Edit Text seja mostrado no Text View. 

 

Figura 14 - Estado das aplicações após toque no Button. Aplicação no servidor à esquerda. MobiSec à direita. 
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4.6. Comparação com as soluções VMI 

Devido às grandes semelhanças entre a solução proposta e as soluções existentes baseadas na 

plataforma VMI, irá ser feita uma comparação entre as soluções existentes. As características destas 

soluções serão comparadas com as apresentadas pela solução proposta ou relacionadas com o 

contexto no qual a solução proposta está inserida. 

4.6.1. Comparação com as Características Comuns 

Na secção 2.3.2.1 foi referido que todas as aplicações oferecem aos utilizadores um workspace. Esta 

é uma funcionalidade prevista no sistema proposto tendo por isso que ser implementada. Relacionado 

com esta característica, está o facto das aplicações serem executadas num sistema operativo no 

servidor e nunca serem executadas no dispositivo móvel do utilizador. Este isolamento das aplicações 

face aos dados pessoais do utilizador aumenta o nível de segurança dos dispositivos móveis e é, 

também, uma característica oferecida pela solução proposta. 

Outra característica comum a todas as soluções é o facto de todas permitirem o acesso a diversos 

utilizadores. Tal como no caso do workspace, esta é uma funcionalidade prevista para o sistema 

proposto e deverá ser implementada na solução. No entanto, a privacidade de cada utilizador deverá 

ser garantida.  

Foi também referido que as soluções possibilitam a utilização de aplicações Android em dispositivos 

móveis em que o sistema operativo não é o Android. Apesar de este facto não ter sido provado para a 

solução, existe essa possibilidade. Uma vez que a solução interceta o funcionamento das aplicações 

de forma a recolher informações sobre a user interface e, posteriormente, analisa essas informações 

de forma a recriar os elementos, para que seja possível esta compatibilidade, tem que ser feita a 

correspondência entre as views do Android com as classes dos outros sistemas. Por exemplo, no caso 

da aplicação COTS na qual o sistema foi testado, para que fosse permitida a compatibilidade com um 

IPhone, por exemplo, o Button, o Edit Text e o Text View da aplicação teriam que ser correspondidos 

com as classes que representam um Button, um Edit Text e um Text View no IPhone. 

Isto permitiria adaptar as aplicações Android a outros sistemas operativos, oferecendo aos seus 

utilizadores aplicações com user interfaces próprias daquele sistema, permitindo assim, uma 

experiencia de utilização semelhante à que estes utilizadores estão habituados. 

Caso esta característica se verificasse, também seriam obtidas vantagens para os programadores das 

aplicações. Apenas necessitariam de criar as aplicações para Android e, através da utilização do 

sistema proposto, as aplicações seriam também utilizadas em dispositivos com sistemas operativos 

que não o Android. 

No que toca aos Remote Display Protocols, existe uma diferença entre a solução proposta e as 

soluções referidas. Como descrito na secção 2.3.2.1, a informação transferida entre o servidor e a 

aplicação cliente, está no formato de uma imagem, enquanto no caso da solução proposta esta 
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informação é transferida dentro de uma String. Isto poderá representar uma vantagem na utilização da 

solução proposta, uma vez que, caso os utilizadores estejam a aceder ao sistema através dos dados 

móveis do operador, o facto de ser enviada uma String em vez de uma imagem pode significar um 

menor custo da comunicação entre o servidor e a aplicação. 

É referido também que a as soluções apresentadas permitem a utilização de recursos como GPS, 

câmara, etc.. A solução proposta também deverá permitir o uso destes serviços, de forma a oferecer 

aos utilizadores todas as funcionalidades disponibilizadas pelas aplicações. Neste ponto, poderá entrar 

o estudo realizado sobre o Binder. Uma vez que estes recursos são acedidos através de serviços, a 

comunicação acontece no Binder e, tal como foi descrito nas secções 4.3.1 e 4.3.2, um ponto possível 

à interceção do funcionamento da aplicação no Binder é a função transact da classe IPCThreadState. 

Uma vez que o acesso destes recursos pelas aplicações é realizado através de APIs públicas, os 

problemas descritos nessas secções não existirão. 

Estas eram as características comuns a todas as soluções. Como se pode verificar, existem algumas 

características presentas nas soluções baseadas em VMI analisadas que devem ser implementadas 

nesta solução. No entanto também fora identificadas possíveis vantagens na utilização da solução 

proposta. A tabela 1 faz um resumo dessas características. De seguida serão comparadas as 

características particulares de cada solução, de forma a fazer uma análise a essas características 

contextualizando-as com o objetivo da solução proposta. 

Tabela 1 – Análise às características comuns. 

Características a ser adotadas 
pela solução 

Características em comum ou que representam vantagens da 
solução proposta 

 Permitir o acesso a 

múltiplos clientes; 

 Disponibilizar um 

workspace a cada 

utilizador; 

 Utilização de recursos 

como o GPS, câmara, 

etc.; 

 Possibilidade de compatibilidade de aplicações 

Android com outros sistemas operativos; 

 Possibilidade de oferecer aplicações Android com 

user interface típica do sistema operativo do 

dispositivo móvel do utilizador; 

 Programadores apenas necessitam de criar 

aplicações para uma versão do Android; 

 Menor custo da comunicação entre o servidor e a 

aplicação; 

 

4.6.2. SierraVMI 

A autenticação dos utilizadores na solução SierraVMI é realizada através de múltiplos fatores de 

autenticação, recorrendo a uma combinação de passwords, certificados, IDs para os dispositivos e one-

time passwords, ou através de uma autenticação single sign-on (ID e password). Ambas as formas de 

autenticação seriam válidas para a solução proposta, no entanto, com uma autenticação sigle sign-on 

conseguir-se-ia o funcionamento desejado, sendo ao mesmo tempo mais simples para os utilizadores. 
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Para além dos métodos de autenticação, outra característica que também será necessária ao sistema 

é a proteção da comunicação entre o servidor e a aplicação cliente. Esta solução utiliza o protocolo 

SSL com chaves criptográficas de 4096 bit e algoritmo criptográfico ECDHE que é uma solução valida 

para resolver este problema. 

O faco de permitir que uma instância da máquina virtual consiga hospedar múltiplos utilizadores, 

diminuindo número de servidores necessários ao sistema, é também uma medida benéfica para a 

solução proposta, uma vez que permite diminuir o custo de implementação do sistema. 

A SierraVMI possibilita a monitorização da atividade dos utilizadores para detetar possíveis ataques ao 

sistema e permite limitar a utilização do sistema dependendo da hora do dia ou da localização do 

utilizador. Esta é uma medida que aumenta a segurança do sistema e que pode ser implementada pela 

solução proposta. 

4.6.3. NuboVMI 

A NuboVMI utiliza um Remote Display Protocol que permite uma adaptação automática às dimensões 

do ecrã dos dispositivos móveis. Esta característica é também conseguida pela solução apresentada, 

uma vez que as views serão recriadas no dispositivo móvel do utilizador, tendo em conta as suas 

dimensões. 

Para solucionar o problema da segurança da comunicação entre o servidor e o cliente, a solução 

proposta pode também, ter em consideração a solução apresentada pela NuboVMI, que consiste na 

encriptação da comunicação através da utilização de TLS 1.2 e algoritmos de encriptação NSA SUITE 

B. 

Tal como a solução SierraVMI, permite que uma instância da máquina virtual corra múltiplas sessões 

cliente, isolando o espaço de cada utilizador no servidor através de uma sandbox. Esta é uma 

característica interessante de ser adotada, uma vez que permite diminuir o numero de servidores e, 

consequentemente, o custo da implementação do sistema, não deixando de oferecer segurança à 

privacidade dos utilizadores ao separá-los através de uma sandbox. 

A autenticação neste sistema é feita através das credenciais da empresa e, posteriormente, com uma 

password sempre que o cliente faz log-in no sistema. Este tipo de autenticação é semelhante a uma 

autenticação através de user ID e password, sendo por isso uma medida que beneficiaria a solução 

proposta. 

A solução da Nubo cifra os dados dos diferentes utilizadores através de diferentes chaves, assegurando 

que estes não podem ser acedidos por terceiros. Esta medida também seria benéfica para a solução 

proposta, uma vez que oferece outro nível de isolamento entre os utilizadores, contribuindo para 

garantir a sua privacidade.  
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4.6.4. Raytheon Secure Access Mobile 

A solução da Raytheon permite monitorização do comportamento dos utilizadores para garantir a 

segurança do sistema. Esta é uma medida que também poderá ser implementada pelo sistema. 

Esta solução utiliza tokens de identificação e certificados para autenticar os utilizadores com o sistema. 

Esta forma de autenticação é, também, uma boa solução para o problema de autenticação na solução 

proposta. Os tokens de identificação ou os certificados podem, ainda, ser utilizados de forma a 

complementar uma autenticação efetuada através de um user ID e password. 

A Raytheon Secure Access Mobile utiliza uma gateway para impedir que informações confidenciais não 

passem do servidor para o dispositivo móvel. Para o caso da solução proposta, a utilização de um 

mecanismo semelhante, que não permitisse a passagem de informação confidencial do dispositivo 

móvel para o servidor, traria uma maior segurança aos dados dos utilizadores. 

Tabela 2 - Análise das características das soluções SierraVMI, NuboVMI e Raytheon Secure Access Mobile. 

Soluções Características que podem ser adotadas pela solução 

SierraVMI 

 Autenticação multi-factor ou single sign-on; 

 Proteção da comunicação com SSL 4096-bit ECDHE; 

 Vários utilizadores na mesma instância da máquina virtual; 

 Suporte de jogos 3D; 

 Monitorização da atividade dos utilizadores; 

 Limitação do acesso ao sistema a utilizadores; 

NuboVMI 

 Autenticação através de user ID e password complementada 

com uma nova password no momento do log-in; 

 Proteção da comunicação com TLS 1.2 e algoritmos NSA 

SUITE B; 

 Vários utilizadores na mesma instância da máquina virtual; 

 Isolamento dos utilizadores numa de sandbox; 

 Proteção dos dados dos utilizadores com chaves diferentes; 

Raytheon Secure Access 
Mobile 

 Autenticação através de tokens de identificação e certificados; 

 Gateway que evita a passagem de dados confidenciais do 

utilizador para a aplicação; 

 Monitorização da atividade dos utilizadores; 

 

4.6.5. Hypori ACE 

O sistema de autenticação utilizado pela solução baseia-se num user ID, numa password e num 

certificado. Esta é uma forma de autenticação a ter em conta para a solução proposta uma vez que 

complementa a autenticação com um certificado único por utilizador. A proteção da comunicação entre 
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o servidor e o dispositivo móvel é efetuada através da utilização de TLS 1.2 e é uma opção válida de 

ser implementada na solução. 

A solução permite a utilização de uma aplicação sem que para isso o utilizador tenha que aceder a um 

ACE Device (dispositivo Android virtualizado no servidor). Esta funcionalidade facilita a utilização do 

sistema a utilizadores que apenas queiram aceder a uma aplicação, não necessitando de um 

workspace. Adaptando à solução proposta, esta seria uma funcionalidade que visaria a complementar 

o serviço prestado pelo sistema aos utilizadores. 

Outra característica providenciada pela solução é o facto de esta conseguir analisar os dispositivos 

móveis dos utilizadores para detetar a existência de malware. Esta medida permite um aumento da 

segurança dos dispositivos móveis dos utilizadores e, consequentemente, do sistema, uma vez que se 

certificaria da ausência de malware nos dispositivos. No que toca à solução proposta, a implementação 

desta funcionalidade seria benéfica uma vez que contribuiria para o aumento da segurança do sistema. 

4.6.6. Avast Virtual Mobile Platform 

A autenticação com este sistema é efetuada através de uma autenticação two-factor ou single sign-on. 

Este tipo de autenticação vai ao encontro das formas de autenticação utilizadas por outras soluções e, 

tal como referido para essas soluções, são hipóteses válidas para o sistema de autenticação da solução 

proposta. 

Outra funcionalidade disponibilizada é a monitorização da atividade dos utilizadores, permitindo saber 

quais as aplicações que são usadas, durante quanto tempo e por qual utilizador. Esta é uma 

característica que pode contribuir para a manutenção da segurança do sistema, sendo por isso, uma 

medida a ser implementada pelo sistema proposto. 

A solução permite também limitar o acesso a utilizadores consoante a rede a que estão ligados e a sua 

localização. Tal como a monitorização da atividade dos utilizadores, esta é uma medida que visa a 

manter a segurança do sistema e é uma medida que traria benefícios ao sistema proposto. 

4.6.7. Trend Micro Virtual Mobile Infrastructure 

A solução da Trend Micro utiliza um sistema de autenticação baseado numa autenticação single sign-

on e a comunicação entre o servidor e o dispositivo móvel é protegida através da utilização do protocolo 

TLS. Estas soluções já foram referidas por algumas das outras soluções, verificando-se que ambas 

são características válidas para a solução proposta. 

A solução utiliza um Remote Display Protocol que adapta os protocolos de composição das imagens 

da user interface, ao tipo de dispositivo móvel utilizado pelo utilizador. Esta característica não traria 

qualquer benefício ao sistema, uma vez que a informação passadas entre o servidor e a aplicação 

cliente não está no formato de uma imagem. 



44 
 

Tabela 3 - Análise das características das soluções Hypori ACE, Avast Virtual Mobile Platform e Trend Micro Virtual 
Mobile Infrastucture. 

 

  

  

Soluções Características que podem ser adotadas pela solução 

Hypori ACE 

 Autenticação através de user ID, password e certificado 

único por utilizador; 

 Proteção da comunicação através de TLS 1.2; 

 Virtualização de aplicações isoladas. Sem necessidade de 

acesso ao workspace; 

 Deteção de malware nos dispositivos móveis dos 

utilizadores; 

Avast Virtual Mobile Platform 

 Autenticação two-factor ou single sign-on; 

 Monitorização da atividade dos utilizadores; 

 Limitação do acesso ao sistema consoante a rede e 

localização dos utilizadores; 

Trend Micro Virtual Mobile  
Infrastructure 

 Autenticação single sign-on; 

 Proteção da comunicação com TLS; 
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5.  Avaliação 

Para avaliar a solução proposta, o sistema foi testado com o caso de teste apresentado na secção 4.5. 

O objetivo era mostrar que era possível virtualizar uma aplicação que está a ser executada num 

servidor, numa aplicação cliente num dispositivo móvel, através da metodologia indicada na secção 

4.3.3. 

A aplicação a virtualizar apresentava um funcionamento simples e uma user interface composta por um 

Button, um Edit Text e um Text View. O funcionamento desta aplicação consistia apenas em mostrar o 

texto que tinha sido introduzido no Edit Text, no Text View, quando o Button era tocado. 

Na componente do servidor utilizou-se a versão Marshmallow disponibilizada pela branch 

android_6.0.1_r41. Foram efetuadas alterações ao código do sistema operativo utilizado para a 

componente do servidor com o intuito de possibilitar o funcionamento do sistema. Essas alterações são 

especificadas na secção 4.3.3 e tinham como objetivo, intercetar o funcionamento da aplicação de 

forma a obter a composição da sua user interface e injetar as interações do utilizador na aplicação. 

Quando o código do sistema operativo Android é compilado, fica disponível um emulador Android que, 

neste caso, representava o servidor com as aplicações. 

A aplicação cliente (MobiSec) foi implementada de forma a receber a informação sobre a user interface 

e de a recriar, através do processo especificado na secção 4.4. Esta aplicação é executada nos 

dispositivos móveis dos utilizadores, que no caso de teste foi representado por um emulador Android. 

Desta forma, o sistema utilizado para testar a virtualização da aplicação era constituído por: 

 Emulador Android modificado, que representava a componente do servidor no sistema. A 

aplicação a virtualizar foi executada neste emulador; 

 Emulador Android, onde iria ser executada a aplicação cliente Mobisec e que representava o 

dispositivo móvel do utilizador; 

Nestas condições conseguiu-se provar a virtualização da aplicação na aplicação cliente. A user 

interface foi replicada na MobiSec com sucesso, sendo idêntica à apresentada no emulador modificado, 

que representa o servidor. 

As interações do utilizador com a aplicação também foram intercetadas com sucesso, conseguindo-se, 

posteriormente, a injeção destas ações no funcionamento da aplicação do servidor. Neste ambiente, 

não foram detetadas alterações no funcionamento da aplicação, provenientes do facto da aplicação ser 

executada no servidor e não no dispositivo móvel. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

Esta secção apresenta as conclusões finais do projeto, bem como, identifica alguns aspetos que podem 

ser implementados de forma a tornar o sistema funcional e mais completo. 

6.1. Conclusão 

Esta dissertação apresenta uma solução que tem como objetivo aumentar a segurança dos dispositivos 

móveis, oferecendo aos utilizadores um ambiente seguro para a utilização de aplicações. O sistema 

proposto é constituído por um servidor onde serão executadas as aplicações e por uma aplicação 

cliente que virtualiza as aplicações nos dispositivos móveis do utilizador. 

Neste documento foram revistas algumas das soluções relacionadas com a segurança nos dispositivos 

móveis e foram introduzidos alguns conceitos do sistema operativo Android de forma ajudar na 

justificação de algumas das decisões tomadas durante a implementação da solução. 

Foram explicadas as abordagens testadas durante a implementação do sistema e, no caso das 

abordagens problemáticas, foram explicados os problemas encontrados e o porquê de se ter 

abandonado essas iniciativas. 

No caso da abordagem final, foi descrita sua implementação, quer na componente do servidor quer na 

componente da aplicação cliente. Foi descrito um caso de teste que visava mostrar que, através das 

opções tomadas, era possível intercetar e virtualizar as aplicações numa aplicação cliente. 

Foi ainda apresentada uma comparação entre as soluções já existentes e a solução proposta. Esta 

comparação tinha como objetivo perceber quais as vantagens que a solução proposta poderia 

apresentar em relação às soluções já existentes e perceber quais as características apresentadas pelas 

outras soluções que poderiam trazer benefícios a esta solução. 

A solução apresentada consegue virtualizar as aplicações que são executadas num servidor, numa 

aplicação cliente nos dispositivos móveis dos utilizadores, cumprindo, desta forma, com o objetivo inicial 

de apresentar um sistema que oferecesse um ambiente seguro aos utilizadores de dispositivos moveis, 

para a utilização de aplicações.  

A solução proposta apresenta também, características que podem trazer vantagens em relação às 

outras soluções VMI. A possibilidade de oferecer aos utilizadores de dispositivos móveis, que não sejam 

Android, a utilização de aplicações Android com um user interface a que estão habituados é um desses 

pontos. Outra vantagem é o facto da utilização do sistema proposto através dos dados móveis dos 

utilizadores, poder significar um menor custo na comunicação entre a aplicação e o servidor, quando 

comparado com as outras soluções, uma vez que nessas soluções o servidor envia imagens para a 

aplicação cliente. 

No entanto, de forma a proporcionar aos utilizadores, uma experiencia de utilização das aplicações 

mais completa e uma utilização segura do sistema, é necessário que se implementem outras 
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funcionalidades na solução, uma vez que as componentes implementadas tinham como objetivo, 

comprovar a possibilidade de virtualização da aplicação de teste. 

6.2. Trabalhos Futuros 

Para complementar e completar a solução apresentada, é necessário que sejam implementadas 

algumas funcionalidades na solução. A solução apresentada apenas virtualiza aplicações semelhantes 

à utilizada no caso de teste. Desta forma, num trabalho futuro, é necessário que sejam implementadas 

todas as classes de views possíveis de serem constituintes da user interface e que na recolha da 

informação sobre as views, sejam recolhidas e analisadas todas as informações presentes na view. 

Para além da implementação de todos os tipos de views, é necessário que seja possível a virtualização 

de aplicações que necessitem do acesso a recursos como o GPS, câmara, etc. A implementação do 

mecanismo responsável por permitir esta funcionalidade, pode ser implementado na função transact 

da classe IPCThreadState da libbinder, utilizando os métodos de análise e interpretação das 

informações, referidos nas secções 4.3.1 e 4.3.2. 

No que ao acesso ao sistema diz respeito, será necessário que seja implementada a possibilidade de 

múltiplos utilizadores acederem ao sistema, bem como a disponibilização de um workspace a cada 

utilizador. Para que seja possível a atribuição de um workspace privado a cada utilizador, é necessário 

que estes se autentiquem com o sistema. Alguns dos possíveis sistemas de autenticação a serem 

implementados são apresentado na secção 4.6. 

Tal como a autenticação dos utilizadores, é necessária a proteção da comunicação entre o servidor e 

a aplicação cliente. Métodos possíveis de serem utilizados pela solução estão apresentados na secção 

4.6. Ainda dentro das medidas de segurança a serem implementadas pela solução, uma vez que a 

solução oferece um workspace a cada utilizador, é necessária a implementação de medidas que visam 

a separação da informação dos utilizadores dentro do sistema. 

As características acima referidas são o conjunto de características consideradas de essenciais para 

que o sistema ofereça segurança aos utilizadores e a possibilidade de virtualizar grande parte das 

aplicações disponíveis no mercado. No entanto, existem algumas características referidas na secção 

4.6, que também podem ser implementadas pela solução de forma a complementar o sistema, tais 

como, a implementação de uma gateway que controle a informação passada entre o servidor e a 

aplicação ou a implementação de uma ferramenta que inspecione os dispositivos dos utilizadores, com 

o seu consentimento, na procura de malware. 
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