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Figura 1. Arquitetura da plataforma Tizen.

Análise de informação é o processo de acompanhar como os dados marcados se
propagam enquanto um programa é executado [Tonin 2016]. Os trabalhos de análise de

informação podem ser descritos por quatro elementos: marcação, fonte, propagação e
saída, explicados abaixo:

O fluxo da informação que está sendo acompanhado pode ocorrer de duas
formas: explícita e implícita [Seth et al. 2011]. No fluxo explícito a informação é
passada diretamente entre uma variável marcada que usa o valor e a que recebe. O fluxo
implícito é quando o valor de uma variável marcada afeta o valor de outra variável de
forma indireta, por exemplo, através de uma estrutura condicional. Inicialmente esse
trabalho foca apenas no fluxo explícito.
A análise de informação possui duas categorias, estática e dinâmica. A análise
estática realiza a análise do código sem executar o programa, geralmente através da
criação de um grafo de fluxo de programa (CFG), porém como JavaScript é uma
linguagem dinâmica (permite execução de código através de funções como o eval) a
análise estática do código se torna difícil [Bichhawat et al. 2014].
Por esse motivo foi escolhida a análise dinâmica que é o processo de executar o
rastreio da informação enquanto o programa é executado. O Algoritmo 1 mostra um
código fonte que exemplifica a análise dinâmica. Quando um valor de uma fonte de
informação sensível (representada no código pelo método source()) é atribuído a
variável c, essa variável recebe uma marcação (taint) sinalizando que seu conteúdo é
sensível. Posteriormente o valor da variável c é passado para outra variável (a no caso
do exemplo) e juntamente com o valor, a marcação de c também é passada para a,
caracterizando uma propagação. Essa marca (taint) é rastreada dinamicamente até que
seu conteúdo chegue a uma interface de saída, que no exemplo é o método send().
Algoritmo 1
1: c = source();
2: a = b+c;
3: send(a);

[Tran et al. 2012] criaram uma técnica chamada principal-based tracking onde
eles realizam a identificação de bibliotecas que possuem comportamento suspeito. A
Uniform Resource Locator (URL) do código JavaScript é definida como principal. Para
saber a qual principal cada parte de código JavaScript pertence, é adicionada uma
marcação especifica em cada parte de código JavaScript que vai ser compilada em
tempo de execução. Por fim, seu sistema monitora o comportamento dos scripts com
diferentes principals e identifica os comportamentos suspeitos que acessam informações
sensíveis.
Para verificar se algum script suspeito enviou informações sensíveis para
servidores de terceiros, os autores desenvolveram um analisador de informação
dinâmico em nível de variável apenas nos scripts suspeitos. Uma ferramenta chamada
LeakTracker foi desenvolvida para testar essa técnica e um benchmark chamado
SunSpider [SunSpider 2016] foi utilizado no Mozzila Firefox 3.6.13. Cada experimento
foi repetido 10 vezes e apresentou um overhead em tempo de execução em torno de 2.2
vezes.
[Jang et al. 2015] propõem um framework que insere e propaga marcações
enquanto uma aplicação é executada para reforçar a confidencialidade e políticas de
integridade. Para realizar esse trabalho, os autores utilizam o código fonte da aplicação
e adicionam as suas estruturas de dados e marcações. Os testes foram realizados no
navegador Chrome usando benchmarks disponibilizados pela empresa Alexa [Alexa
2016]. Para checar o desempenho foram utilizados 10 benchmarks web onde foram
coletados dados de execução do JavaScript e do carregamento das páginas obtendo um
overhead em tempo de execução em torno de 2.4 vezes.
[Sayed et al. 2014] apresentam um modelo de controle de fluxo de informação
que acompanha dinamicamente todas as informações e previne que uma informação
sensível seja enviada para servidores de terceiros. Os autores mostram formalmente a
sua abordagem e as modificações que devem ser feitas na semântica Javascript para que
a abordagem funcione. Entretanto, nenhuma informação é disponibilizada sobre como a
abordagem poderia ser implementada.
[Bichhawat et al. 2014] realizaram uma instrumentação no motor JavaScript
para acompanhar as informações dinamicamente. Especificamente, o trabalho propõe a
instrumentação do bytecode da WebKit e uma modificação do compilador para que
ficasse compatível com a instrumentação. A abordagem proposta foi avaliada usando o
benchmark SunSpider [SunSpider 2016] no navegador safari e os resultados mostraram
um overhead em tempo de execução entre 1.1 e 0.5 vezes.
[Hedin e Sabelfeld 2012] propuseram um controle de fluxo de informação
dinâmico para a linguagem que modela as principais características do JavaScript porém
foram ignoradas algumas instruções como o break e o continue e precisam testar a sua
abordagem em um navegador real.
A partir dos trabalhos relacionados é possível verificar que toda pesquisa que
aplica análise de informação dinâmica em aplicações JavaScript realiza seus testes em
um navegador web e possui um overhead considerável. Nossa proposta visa realizar a
análise de aplicações JavaScript em dispositivos móveis pois é uma lacuna que existe
nesse tipo de pesquisa e também para deixar as aplicações JavaScript nos dispositivos
móveis mais seguras.

Figura 2. Web Runtime do Tizen.

Algoritmo 2
1: function def() {
2:
var a = 5;
3:
.........
4: }

Algoritmo 3
1: var a = 5;
2: function def() {
3:
.........
4: }

Algoritmo 4
1: var a = 5;
2: var b =6;
3: var c = a + b;

Algoritmo 5
1: propagacao (Objeto v_1, v_2, ...., v_n)
2: Inicio
3:
resultado = operacao (v_1, v_2, ...., v_n);
4:
Se estaMarcado( v_1, v_2, ...., v_n) então
5:
resultado.adicionaMarca()
6:
Fim se
7:
retorna resultado;
8: Fim

Figura 3. Porcentagem de utilização de memória e CPU do APP em um
ODROID com TTizen e outro ODROID com Tizen original.

Figura 4. Porcentagem de utilização de memória e CPU do Web Process em um
ODROID com TTizen e outro ODROID com Tizen original.

Figura 5. Usuário sendo informado sobre um vazamento de dados no topo da tela
do ODROID U3.

