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Resumo: Neste artigo, apresentamos as técnicas de análise es-
tática e dinâmica de malwares utilizadas para a classificação de 
malwares e propomos um método de construção de uma base para 
experimentação. Utilizando este método, que permite organizar e 
selecionar características para a análise de artefatos, identificamos 
os exemplos em malwares e não malwares e os classificamos de 
acordo com as classes definidas pelo CERT.BR. Também unifica-
mos os resultados de ambas as análises em um único conjunto de 
dados, permitindo que o analista tenha acesso aos dados resultan-
tes das análises estática e dinâmica de malwares. Tal construção da 
base permite que tais características sejam analisadas em conjunto, 
possibilitando que o analista realize uma análise unificada ou inte-
grada dos malwares, diminuindo o sucesso das técnicas de evasão. 
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abstRact: In this work, we present static and dynamic malware 
analysis techniques usually used for malware classification 
while proposing a method for the construction of a corpus for 
experimentation purposes. By using this method, organizing and 
selecting features for the analysis of artifacts, it is possible to 
identify instances of malwares and non-malwares and classify them 
according to subclasses defined by CERT.br. Also, the unification 
of the results in a single data set allows the analyst to have access 
to the data results of both static and dynamic analysis. Such corpus’ 
construction allows the characteristics to be analyzed together, 
making it possible for the analyst to perform a unified or integrated 
malware analysis, reducing the success of evasion techniques. 
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1. Introdução

Malwares (softwares maliciosos) são programas desen-
volvidos para executar ações danosas em um computador. 
Os principais motivos que levam ao desenvolvimento e a 
propagação de códigos maliciosos são a obtenção de van-
tagens financeiras, a coleta de informações confidenciais, 
o desejo de autopromoção e o vandalismo. Além disto, os 
códigos maliciosos são muitas vezes usados como interme-
diários e possibilitam a prática de golpes, a realização de 
ataques e a disseminação de spam [1]. A detecção e análise 
de códigos maliciosos são atividades cruciais para qualquer 
mecanismo de defesa contra estes ataques. Para identificar 
os malwares existem duas técnicas: a análise estática de 
malwares e a análise dinâmica de malwares. A análise está-
tica permite extrair características do código sem executá-
-lo e a análise dinâmica permite extrair informações quan-
do o código é executado. Os desenvolvedores de códigos 
maliciosos utilizam técnicas antianálise ou de evasão das 
análises estática e dinâmica para evitar que informações so-
bre os malwares sejam obtidas, dificultando ou impedindo 
a sua identificação. Além deste problema, ainda existe a de-
manda de tempo para classificar o código como um malwa-
re pelo especialista de segurança. Esta tarefa não é simples 
e para que seja possível são necessários o planejamento e 
desenvolvimento de sistemas que executem a tarefa de for-
ma automatizada, reduzindo o tempo de resposta de reação 
à ação dos malwares. 

Com o objetivo de contribuir com a melhoria do proces-
so de análise e, assim, diminuir o impacto das atividades de 
evasão, colaborando com a defesa cibernética, este trabalho 
apresenta um método para a construção de uma base dados 
para a análise de malwares. Outra inovação do trabalho é a 
classificação em tipos de malwares. Ao analisarmos a vali-
dade do conjunto gerado, utilizamos algoritmos de apren-

dizado de máquina para verificar a capacidade preditiva da 
base de dados construída.

2. Malwares
Malwares (malicious softwares ou softwares maliciosos) 

apareceram pela primeira vez em 1949. O termo vírus de 
computador surgiu em um trabalho de Cohen [2] que elabo-
rou um modelo formal matemático para um vírus de com-
putador baseando-se no modelo de autômato celular com 
capacidade de autoreprodução.

Com a evolução da informática e das redes de compu-
tadores, em especial da Internet, vários tipos de malwares 
surgiram, motivados principalmente pela possibilidade de 
obtenção de lucros ilegítimos na Internet.

Para identificar, classificar e eliminar os malwares, os es-
pecialistas observam suas características comportamentais, 
entendem estas características e desenvolvem as medidas 
defensivas. 

As tarefas de definição e identificação de característi-
cas são difíceis, porque existem diferentes classificações 
e diariamente surgem variantes que mesclam característi-
cas dos demais códigos [1]. Pode-se citar como exemplos 
de classificação as adotadas pelo CERT.BR e a classifica-
ção de SZOR [3]. Szor classifica os malwares nas clas-
ses vírus, worm, trojan, backdoor, downloader, dropper 
e rootkit e o CERT.BR acrescenta a esta classificação as 
seguintes classes: bot, spyware, keylogger, adware, tro-
jan downloader, trojan dropper, trojan backdoor, trojan, 
DoS, trojan destrutivo, trojan clicker, trojan proxy e tro-
jan banker. Cada tipo de código malicioso possui carac-
terísticas próprias que o diferenciam dos demais tipos, e 
para classificá-los são observadas a forma de obtenção do 
malware, a forma de instalação, os meios usados para pro-
pagação e ações maliciosas mais comuns executadas nos 
computadores infectados. 
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3. Análise de Malwares
A análise de malwares é o processo de identificação e 

classificação de códigos maliciosos. Para identificar malwa-
res, especialistas de segurança adotam um método geral de 
investigação, que se divide normalmente em 5 fases [4]:

• Fase 1: preservação forense e exame dos dados vo-
láteis;

• Fase 2: exame da memória do sistema infectado;
• Fase 3: análise forense para examinar os meios de 

armazenamento permanentes (disco rígido, fitas de 
backup, etc.);

• Fase 4: verificação das características do arquivo 
desconhecido;

• Fase 5: análise estática e dinâmica do arquivo sus-
peito.

As fases 4 e 5 são utilizadas para obter as característi-
cas dos códigos contidos em arquivos. Estas características 
são estudadas pelo analista que então identificará o arquivo 
como malware ou não malware e, também, poderá classificá-
-los em tipos ou famílias de malwares.   

3.1 Análise Estática de Malwares

A análise estática de malwares é o processo de análise do 
código sem executá-lo no sistema e subdivide-se em análi-
se estática básica e análise estática avançada [5]. Na análise 
estática básica, o analista utiliza programas antivírus, hashes 
para identificar o arquivo, captura de informações existen-
tes em strings, funções e cabeçalhos de arquivos. Na análise 
estática avançada, o código do programa é desmontado e é 
feita uma engenharia reversa com o objetivo de descobrir o 
que o programa faz.

O programa antivírus, recurso utilizado na análise estáti-
ca básica, é ainda a defesa mais utilizada contra os malwares, 
apesar de muitos dos seus inconvenientes. Em geral, os anti-
vírus trabalham de duas maneiras para identificar malwares: 
assinaturas e/ou heurísticas.

Na detecção por assinatura, um arquivo executável é di-
vidido em pequenas porções (blocos) de código, as quais são 
comparadas com a base de assinaturas do antivírus. Assim, 
se um ou mais blocos do arquivo analisado estão presentes 
na base de assinaturas, a identificação relacionada é atribuí-
da ao referido arquivo. A principal desvantagem desta técni-
ca de detecção é que não é possível gerar as assinaturas em 
tempo real. A detecção heurística é uma técnica utilizada na 
tentativa de evitar os efeitos da defasagem da criação de as-
sinaturas de novos códigos maliciosos, disponibilizadas nos 
bancos de dados dos antivírus. Nesta técnica, o antivírus, a 
partir de determinadas características e regras, identifica o 
arquivo como suspeito ou não. Tomemos por exemplo um 
caso onde o programa antivírus verifica que um determinado 
programa enviou três arquivos idênticos em sequência para 
um determinado endereço de e-mail. Esta atividade é consi-
derada como suspeita (atividade de um vírus de script) e o 
programa é identificado pelo antivírus. Esta técnica também 
possui desvantagens. Além de ser muito difícil determinar 
todas as regras heurísticas que identifiquem atividades sus-
peitas, a técnica costuma gerar muitos falsos alarmes, os 
falso-positivos.

Assim, percebe-se que um antivírus pode falhar deixan-

do o sistema vulnerável. Para aumentar a certeza acerca da 
classificação do arquivo como malware ou não, podem-se 
utilizar sistemas de verificação disponibilizados na Internet. 
Um exemplo destes sistemas é o VírusTotal. O VírusTotal é 
um serviço gratuito, disponível na Web, que permite analisar 
arquivos e URLs suspeitas, facilitando a rápida detecção de 
vírus, worms, cavalos de tróia e todos os tipos de arquivos 
maliciosos. 

Algoritmos hash são utilizados para criar uma identifi-
cação digital única para arquivos. Permite verificar se um 
arquivo não foi corrompido, pela comparação dos hashes, 
ou para descobrir se um arquivo pertence a um determinado 
conjunto de arquivos. Um arquivo em um sistema que nun-
ca teve seu conteúdo alterado, sempre deverá ter um único 
número de hash. Na análise de malwares, todo arquivo anali-
sado recebe uma identificação baseada no cálculo hash, seja 
ele um malware ou não, permitindo, além de identificá-lo, 
verificar a sua integridade. Uma vez atribuído o hash para o 
arquivo, o malware poderá ser rapidamente identificado. São 
exemplos de algoritmos hash utilizados para gerar a identi-
ficação digital, o MD5, o SHA-1, o SHA-256 e o SHA-512. 
Além do cálculo de hash, o cálculo de fuzzy hash pode ser 
utilizado para determinar a similaridade entre arquivos. 

Uma string é uma sequência de caracteres. Um programa 
pode ter strings como uma URL, se um programa acessa um 
site da Internet para fazer um upload ou download ou o nome 
de uma chamada de sistema para apagar um arquivo, etc, e 
podem servir como uma evidência das intenções do emprego 
do malware. Nem sempre será possível obter informações 
a partir de strings porque o código pode ter sido ofuscado. 
Em um programa ofuscado o autor do código procura tornar 
difícil ou mesmo evitar que se entenda o fluxo de execução 
do programa, o acesso às variáveis, dos valores guardados 
nos registradores e a visualização de strings.

A análise das informações obtidas na estrutura dos ar-
quivos como, por exemplo, na estrutura de um arquivo com 
formato Win PE, podem ser úteis na identificação dos propó-
sitos de um código. Esta análise permite obter informações 
sobre como o arquivo foi compilado, se o arquivo foi com-
primido, criptografado ou ofuscado, listar as funções que se 
vinculam dinamicamente ao código e qual a funcionalidade 
das DLLs, quais funções foram exportadas e importadas, 
data da criação do arquivo, entropia dos dados, endereços 
suspeitos de entrada de seções, nome do arquivo, tamanho 
do arquivo, tipo do arquivo, hash do arquivo, IAT suspeitos, 
entre outros.

O cabeçalho de um arquivo Win PE possui informações 
sobre as funções que são utilizadas por um executável. A vin-
culação para bibliotecas dinâmicas é normalmente controla-
da pela vinculação a uma biblioteca de importação durante 
a fase de link-edição do programa. O executável criado con-
terá uma tabela de endereços importados ou Import Address 
Table (IAT). Toda DLL referenciada contém sua própria en-
trada na tabela IAT. Desta forma, pode-se analisar por meio 
da IAT a existência de referências para funções que execu-
tem ações suspeitas [6].

Empacotadores (packers) podem ser identificados utili-
zando o aplicativo PEiD para Windows ou o aplicativo pes-
canner.py. Um empacotador é um programa utilizado para 
ofuscar o código dificultando a sua desmontagem e análise 
[7]. Outro recurso que pode ser utilizado é o aplicativo Yara. 
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O Yara permite também criar arquivos de regras para a iden-
tificação de empacotadores utilizados para ofuscar o código. 
Sua vantagem é que ele proporciona um método de plata-
forma cruzada (Windows, Linux, Mac OS) para a detecção 
de empacotadores. O tipo de um arquivo analisado pode ser 
identificado utilizando aplicativos como o file no Linux ou o 
pacote python-magic ou uma assinatura do Yara.

O arquivo de um malware pode possuir qualquer tama-
nho, desde alguns Kbytes até muitos Mbytes. Para permitir a 
sua fácil propagação na Internet, por meio de e-mails, down-
loads e mensagens instantâneas, normalmente seus criadores 
desenvolvem código com poucos Kbytes e, por isto, 97% 
dos malwares descobertos nos últimos cinco anos possuem 
menos de 1 MB [8]. Entretanto, deve-se observar que alguns 
malwares mais complexos e com maior tamanho de arquivo 
têm surgido. Um exemplo é o Flame (w32.Flame.skywiper), 
um malware desenvolvido com o objetivo de realizar espio-
nagem e considerado o código malicioso mais sofisticado já 
desenvolvido. Como o tamanho do arquivo é grande, o Fla-
me possui forma de contágio semelhante à do Stuxnet, ou 
seja, normalmente pela utilização de um pendrive.

O time-stamp de um arquivo identifica a data que o có-
digo foi compilado. Uma data estranha como, por exemplo, 
um arquivo com uma data de compilação inferior ao ano 
2000 ou superior à data atual é considerado como suspeito. 
A entropia dos dados é uma heurística utilizada para detectar 
empacotamento. Valores altos de entropia indicam uma dis-
tribuição aleatória de bytes que compõem o executável, uma 
propriedade muito comum em dados comprimidos e cifra-
dos. Um arquivo com alta entropia é considerado suspeito e 
cerca de 80% dos malwares possuem alta entropia [9].

Na análise estática avançada uma inspeção mais profun-
da do código é realizada. Nesta análise o código é desmon-
tado e é realizada uma engenharia reversa com o propósito 
de entender o fluxo das instruções do programa e as carac-
terísticas do código. Um exemplo de programa que pode ser 
utilizado para desmontar um código de um malware é o IDA 
PRO [10].

3.2 Análise Dinâmica de Malwares

A análise dinâmica, assim como a análise estática, sub-
divide-se em análise dinâmica básica e análise dinâmica 
avançada. Na análise dinâmica básica o malware é execu-
tado em um ambiente virtualizado e o seu comportamento é 
monitorado, permitindo obter de forma automatizada as ca-
racterísticas de um código malicioso em execução. Também, 
a análise pode ser feita observando-se os estados do sistema 
operacional antes e após a execução do código. Toda a análi-
se baseia-se na observação das APIs que são executadas [11]. 

A análise dinâmica requer um ambiente seguro e isola-
do. Para construir este ambiente utiliza-se uma técnica co-
nhecida como sandbox que permite executar o código em 
um ambiente confinado. São exemplos de implementações 
de sandbox [12]: virtualização do sistema operacional ou 
jail (exemplo: virtual hosting); execução baseada em regras 
(exemplo: frameworks de segurança Apparmor e SELinux 
para o ambiente Linux); emulação de máquinas virtuais 
(exemplo: QEMU e Bochs); sandboxing (exemplo: Cuckoo 
Sandbox).

Para a análise de malwares, o ambiente que utiliza sand-
boxing é muito empregado e permite observar as APIs aci-
ma citadas. Podemos dividir os sandboxes para análise de 

malwares em dois tipos: sandbox on-line e sandbox standa-
lone. 

Um sandbox on-line é um ambiente de sandbox para aná-
lise de malwares montado por uma organização que dispo-
nibiliza o serviço na Internet. O usuário do serviço não pode 
interferir nas configurações que lhe foram definidas pelo pro-
vedor. São exemplos de sandboxes on-line:

• Malwr (https://malwr.com/);
• Anubis (http://anubis.iseclab.org/);
• ThreatExpert (http://www.threatexpert.com/submit.

aspx);
• Comodo (http://camas.comodo.com/);
• ThreatTrack ThreatAnalyser (http://www.threattra-

cksecurity.com/resources/ sandboxmalware-analy-
sis.aspx);

• Xandora (http://www.xandora.net/xangui/);
• Malbox (http://malbox.xjtu.edu.cn/).
Um sandbox standalone é totalmente configurado e manu-

tenido por quem o implementou. Para implementá-lo é neces-
sário configurar máquinas virtuais que criem o ambiente isola-
do e seguro. Também é necessário utilizar um sistema como o 
Cuckoo Sandbox [12] para gerenciar as atividades de análise e 
geração de relatórios. São exemplos de sandboxes standalone:

• Cuckoo Sandbox (http://www.cuckoosandbox.org/);
• Sandboxie (http://www.sandboxie.com/);
• Buster Sandbox (http://bsa.isoftware.nl/);
• Remnux (http://zeltser.com/remnux/);
A análise dinâmica avançada emprega a depuração (de-

bugging) para verificação do código [5, 6]. Nesta técnica, 
utiliza-se um programa depurador (debugger) para testar e 
depurar um código. Existem dois tipos de depuração: a de-
puração do código fonte e a depuração do código assembly. 
A depuração do código assembly é a utilizada na análise 
de malwares porque não requer o acesso ao código fonte. 
Existem duas formas de depurar um programa. A primeira 
consiste em iniciar o programa com um programa depura-
dor. Quando o programa é iniciado e carregado na memória, 
ele é imediatamente interrompido logo no ponto de entrada 
da execução. A partir deste ponto, obtém-se o controle com-
pleto dos passos de execução do programa depurado. Outra 
forma de depurar o programa é iniciar a depuração a partir 
de outro endereço de um programa em execução e não no 
inicial, de entrada. Neste caso, threads do programa são pau-
sadas e ele pode ser depurado. Esta é uma boa abordagem 
para depurar um processo que é afetado por um malware. 
Quando se utiliza um depurador, para examinar cada instru-
ção do código e manter o controle da execução do depurador, 
utilizam-se as características de single-stepping e step-into 
que permitem examinar cada uma das instruções e funções 
chamadas pelo código. Outros recursos como pontos de que-
bra (breakpoints) e exceções (exceptions) são utilizados. São 
exemplos de softwares depuradores: W32DASM, IDA, Win-
Dbg, SoftICE e Ollydbg.

As técnicas de análise estática e dinâmica possuem pon-
tos fracos que permitem aos desenvolvedores de malwares 
empregar técnicas de antianálise que impedem a observação 
das características de um malware.

4. Técnicas de antianálise de malwares
Os desenvolvedores de malwares utilizam algumas téc-

nicas de evasão com o objetivo de dificultar ou impedir a 
desmontagem do código, detectar e impedir ou prejudicar o 
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funcionamento de máquinas virtuais e dificultar ou impedir a 
depuração de código. Os mecanismos antianálise podem ser 
divididos em 4 categorias [13]:

• Ofuscação: são técnicas utilizadas para dificultar 
a criação de assinaturas e a análise do código des-
montado. As técnicas de ofuscação evoluem acom-
panhando a evolução dos malwares e Szor [3].  De 
acordo com estas técnicas, os malwares podem ser 
classificados como: malwares cifrados, malwares 
oligomórficos, malwares polimórficos e malwares 
metamórficos.

• Antidisassembly: são as técnicas utilizadas para 
comprometer o funcionamento dos desmontadores 
e/ou prejudicar o processo de desmontagem de códi-
go. Criadores de malwares utilizam antidisassembly 
para evitar a engenharia reversa do código e assim, 
retardar ou evitar a análise do código malicioso. 

• Anti-VM: são técnicas utilizadas para detectar a 
presença de máquinas virtuais ou prejudicar seu 
funcionamento. Para detectar malwares blindados, 
zero-day malwares, malwares metamórficos, pode-
-se utilizar técnicas de virtualização e sandbox [12].

•	 Antidebugging: são técnicas utilizadas para com-
prometer o funcionamento de depuradores e/ou o 
processo de depuração do código dificultando a en-
genharia reversa. A técnica de antidebugging é uma 
técnica antianálise popular e utilizada por malwares 
para reconhecer quando existe um depurador de có-
digo que controla a execução [5]. Uma vez que o 
malware detecta a presença de um depurador, ele 
pode alterar o seu curso normal ou interromper ime-
diatamente a sua execução, dificultando o entendi-
mento do funcionamento do malware e aumentando 
o tempo necessário para a sua identificação. Existem 
várias, talvez centenas de técnicas antidebugging. 
Estas técnicas podem utilizar métodos para a detec-
ção de depuradores no ambiente Windows, métodos 
que identifiquem o comportamento do depurador, 
métodos que interfiram na funcionalidade do depu-
rador e métodos que explorem as vulnerabilidades 
do depurador [13].

5. Construção da base para experimentação 
de malwares

A base de dados para experimentação de malwares é 
construída utilizando um conjunto dos artefatos e pela se-
leção de suas características. Para construí-la, seguimos as 
seguintes etapas ilustradas na Fig. 1.

Na primeira etapa preparamos o ambiente de análise 
composto por uma máquina hospedeira (host) utilizada para 
realizar o gerenciamento das tarefas de análise e hospedar a 
máquina virtual com o sistema alvo da atuação dos arquivos 
de malwares e não malwares.

Para montar o ambiente de análise foi utilizada uma má-
quina hospedeira (Cuckoo Server) que possui 4GB de me-
mória RAM, capacidade para instalar duas máquinas virtu-
ais e 500 GB de espaço de armazenamento secundário. Os 
softwares utilizados em todas as fases do trabalho são livres, 
com exceção do sistema operacional Windows XP, insta-
lado na máquina virtual, e que foi utilizado como sistema 
alvo da execução dos arquivos de malwares e não malwares. 
Também foi instalado o conjunto de programas de escritório 
Office 2007 e o programa Acrobat Reader, para o caso de 
utilização destes softwares por algum malware. A máquina 
hospedeira foi configurada com o sistema operacional Linux, 
Ubuntu, distribuição 14.04 LTS. O software de virtualização 
utilizado foi o VirtualBox 4.2.16 Ubuntu r86992.

Os softwares e aplicativos utilizados na análise estática 
foram o exiftool [14], pescanner.py [6] e o programa Pyew. 
Para dificultar o emprego de técnicas anti-vm, configuramos 
o VirtualBox de tal forma a dificultar a utilização de sensores 
pelo malware. Para realizar esta configuração, baixamos o 
pacote CuckooMon [12].

Na etapa 2 foram obtidas as amostras de malwares e não 
malwares utilizadas no experimento. Os malwares foram ob-
tidos no site VirusShare (http://vírusshare.com). Foram bai-
xados um total de 131.073 malwares. Os arquivos de malwa-
res possuem diversos formatos, PE32, HTML, ico, gif, pdf, 
doc, xls, jpg, etc. Após a análise, foram selecionados da po-
pulação somente aqueles que possuiam o formato Windows 
PE32. Isto foi feito para manter uma padronização da análise 
e também devido ao volume de ataques conhecidos contra 
sistemas Windows. 

Fig. 1. Etapas para a construção da base para experimentação de malwares
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Além do conjunto de malwares, também foram obtidas 
amostras de arquivos que classificamos como não malwares 
para fins de comparação com a base de malwares. Foram 
obtidos 3378 exemplares de arquivos não malwares. Estes 
arquivos foram obtidos dos sites sourceforge.net (http://
www.sourceforge.net), oldapps (http://www.oldapps.com), 
de servidores de ftp anônimos (http://www.ftp-sites.org/) e 
de arquivos de computadores pessoais.

Na etapa 3, foram selecionadas as características para 
análise dos malwares. Além das escolhas das características, 
classificamos os arquivos como malwares e não malwares 
e também em tipos de malwares, seguindo a definição dada 
pelo CERT.BR.  A seguinte lista resume características que 
podem ser utilizadas no processo de análise estática. Estes 
atributos foram escolhidos a partir dos trabalhos de análise 
de malwares de Malin [4], Szor [3], Harvey [14], Lyda [15] 
e Zabidi [16], que abordam características observadas em 
arquivos e em seus códigos e que podem auxiliar na identifi-
cação de um arquivo suspeito.

• Verificação de hash: pode ser obtido pela execução do 
aplicativo yara.py, integrado ao Cuckoo Sandbox. Iden-
tifica malwares que já são conhecidos;

• Verificação de empacotadores: verifica se existe algu-
ma assinatura de código de cifradores, empacotadores e 
compiladores que foram utilizados na criação do código.

• Identificação de data: identifica datas suspeitas. A 
data é considerada suspeita se o ano for menor que 
2000 ou maior que o ano atual. O cálculo é feito com 
base no timestamp do arquivo e indica quando o 
compilador produziu o arquivo. 

• Entrypoint suspeito: identifica se o ponto de entrada 
de uma seção PE é suspeito. Uma seção PE é con-
siderada suspeita se o endereço do ponto de entrada 
está localizado na última seção do arquivo PE ou se 
o endereço não é reconhecido como normal. 

• Entropia: identifica seções que possuem uma entro-
pia muito alta ou muito baixa. A entropia é um valor 
entre 0 e 8 e que identifica a aleatoriedade dos dados 
em um arquivo. ZABIDI [16] utiliza a entropia entre 
0 e 1 ou maior que 7 (0 < y < 1 ou y > 7) para identi-
ficar um arquivo suspeito. O cálculo da entropia per-
mite identificar seções que possuem código anormal 
ou empacotado. A entropia é calculada utilizando a 
equação [15]:

(1)

• onde, p(i) é a probabilidade da i-ésima unidade de 
informação em x séries de eventos de c símbolos. 
Quando existirem 256 possibilidades, então os limi-
tes da entropia variarão entre 0 e 8.

• Número de seções: número de seções que compõem 
a imagem de um arquivo PE.

• IAT suspeita: verifica se na tabela de endereços de 
arquivos importados de um arquivo Windows PE32 
existe referência para APIs suspeitas [5].

• Strings suspeitas: identifica se no código desmonta-
do existe uma string suspeita [5, 17].

• Tamanho do arquivo. 
• CRC Suspeito: caso o CRC calculado e o real sejam 

divergentes, o arquivo é considerado como suspeito.

Para a análise dinâmica podem ser utilizadas as seguintes 
chamadas de APIs do Windows e que são catalogadas como 
suspeitas por [5].  A execução combinada destes atributos 
permite identificar se um artefato pode ser considerado um 
malware: CreateFile, CreateMutex, CreateRemoteThread, 
CreateService, DeleteFile, FindWindow, OpenMutex, Open-
SCManager, LoadDll,  ReadProcessMemory, RegDeleteKey, 
RegEnumKeyEx, RegDeleteKey, RegOpenKey, URLDown-
loadToFile, WriteFile, WriteProcessMemory, ShellExecute, 
ZwMapViewOfSection, GetProcedureAddress, QueryVal-
ueKey, OpenMutant, IsDebuggerPresent, GetSystemMetrics, 
SetInformationFile, SetWindowsHookExA.

Como a quantidade de características que podem ser ana-
lisadas pode ser muito grande, dado uma amostra com vários 
artefatos como exemplos, com características comuns, al-
gum critério de seleção de melhores características pode ser 
utilizado. Um exemplo de critério de seleção que pode ser 
utilizado é o ganho da informação. O ganho da informação 
é uma medida baseada na “impureza” dos dados. A medida 
desta impureza é a entropia da informação. A entropia da in-
formação é calculada pela Eq. (1). Na equação, pi é a proba-
bilidade ou fração dos registros que pertencem á Classe Ci e 
c é o número de classes. O ganho da informação (GI) pode 
ser calculado pela Eq.2:

(2)

Onde S é o conjunto de exemplos da amostra, F é a pos-
sível característica escolhida entre todas as possíveis e |Sf| 
é o número de membros de S que possuem o valor f para a 
característica F. 

Existem outros critérios de seleção que podem ser utili-
zados para obter as melhores características. São exemplos 
de outros critérios, o algoritmo Relief [18] e a técnica de 
correlação de atributos [19].

Na etapa 4 são executadas as análises estática e dinâmica 
dos malwares. Para iniciar a análise foram executados scripts 
de submissão dos arquivos de malwares e não malwares para 
a análise do pescanner e do Cuckoo Sandbox. Para a análise 
estática foi executado um script que submete os arquivos 
das amostras de malwares e não malwares ao programa 
pescanner.py. Também, foi utilizado o aplicativo pyew para 
desmontar o código e obter strings no código.

Ao final das análises foram gerados dois arquivos com os 
resultados das análises estática e dinâmica respectivamente 
de todos os exemplos. Na análise estática, além da obtenção 
das características do arquivo Win PE, como a sua data de 
compilação, o hash do arquivo e o tamanho do arquivo foram 
obtidas várias strings a partir do código desmontado. Utiliza-
mos um dicionário que busca encontrar strings que podem ser 
consideradas como suspeitas. Outra tarefa realizada na análise 
estática foi a verificação da existência da assinatura do arquivo 
em alguma base de dados de antivírus. Para fazer esta veri-
ficação e classificação de cada um dos exemplos, utilizamos 
o VirusTotal (http://www.virustotal.com). Também classifica-
mos cada um dos exemplos em tipos de malwares de acordo 
com a classificação dada pela maioria dos antivírus existentes 
na base do VirusTotal. As Tabelas 1 e 2 mostram as quantida-
des de exemplos que foram classificados em três amostras es-
colhidas aleatoriamente a partir dos 134.451 artefatos obtidos 
do VirusShare e de nossos computadores. Todos os 134.451 
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arquivos encontravam-se inicialmente pré-classificados no 
repositório do VirusShare e exemplos de não malwares fo-
ram coletados e também pré-classificados. Todos os exem-
plos foram submetidos ao VirusTotal para classificação final 
como malwares e não-malwares e para classificação em tipos 
de classes. A classificação pelo VirusTotal foi feita de acordo 
com a classificação da maioria dos antivírus utilizados para 
classificação no site (50 antivirus).

6. Análise dos resultados
Os resultados obtidos e apresentados na Tabela. 2 mos-

tram que em todas as amostras pode-se verificar que houve 
uma distribuição semelhante para o conjunto de artefatos se-
lecionados aleatoriamente para análise. Observa-se que hou-

ve uma maior proporção dos exemplos identificados como 
Trojans e isto pode ser explicado porque este tipo possui sub-
classificações, conforme definido pelo CERT.BR. 

Para verificarmos a acurácia das classificações quando 
submetidas a um processo automático de classificação de 
malwares, utilizamos o algoritmo de aprendizado de máqui-
na Random Forest. Escolhemos este algoritmo porque ele é 
muito utilizado em trabalhos de classificação automática de 
malwares apresentando bons resultados.

Incialmente, a Tabela 3 mostra a comparação do resulta-
do obtido utilizando a análise unificada, resultante da inte-
gração das análises estática e dinâmica, com a classificação 
obtida utilizando a análise dinâmica por Andrade [7].

Para se realizar a classificação em multiclasses, seguiu-
-se a definição do CERT.BR para classificação de tipos de 

Tabela 4. Resultado da análise multiclasses.
ANÁLISE CLASSE PRECISÃO REVOCAÇÃO F1-SCORE

UNIFICADA

BENIGNO 99,90% 99,90% 0,9990
TROJAN 87,20% 92,70% 0,8987
VIRUS 85,80% 76,20% 0,8072
WORM 92,20% 86,60% 0,8931
BACKDOOR 95,50% 75,70% 0,8446
ROOTKIT 82,00% 93,80% 0,8750
BOT 78,80% 55,30% 0,6499
SPYWARE 88,80% 98,10% 0,9322

Tabela 1. Classificação dos exemplos das amostras em malwares e não-malwares.
AMOSTRA I AMOSTRA II AMOSTRA III

CLASSE QTD DIST QTD DIST QTD DIST

MALWARE 2245 57,70% 3633 57,74% 4645 57,90%

NÃO MALWARE 1646 42,30% 2659 42,26% 3378 42,10%

TOTAL 3891 100% 6292 100% 8023 100%

Tabela 2. Classificação dos exemplos das amostras em tipos de malwares.
AMOSTRA I AMOSTRA II AMOSTRA III

CLASSE QTD DIST QTD DIST QTD DIST

TROJAN 1267 32,56% 1941 30,85% 2358 29,39%

VIRUS 376 9,67% 585 9,30% 742 9,25%

WORM 495 12,72% 747 11,87% 980 12,21%

BACKDOOR 68 1,74% 111 1,76% 173 2,16%

ROOTKIT 1 0,03% 97 1,54% 126 1,57%

BOT 26 0,67% 47 0,75% 104 1,30%

SPYWARE 12 0,31% 105 1,67% 162 2,02%

NÃO MALWARE 1646 42,30% 2659 42,26% 3378 42,10%

TOTAL 3891 100% 6292 100% 8023 100%

Tabela 3. Comparação de trabalhos de análises de malwares.

TRABALHO ABORDAGEM PRECISÃO 

[7] DINÂMICA Random Forest, 93,6% 

[20] UNIFICADA Random Forest, 95,3% 
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malwares.
A classificação em multiclasses é uma inovação e não 

encontramos outro trabalho similar que permitisse compara-
ção. Existem trabalhos realizados que classificam os malwa-
res em famílias de malwares, conceito diferente ao tratado 
neste trabalho.

A Tabela 4 mostra os resultados que foram obtidos pela 
classificação automática dos tipos de malwares, utilizando o 
algoritmo Random Forest. As métricas utilizadas para ava-
liar a capacidade de classificação de cada tipo de malware 
foram a Precisão, a Revocação e o F1-Score. Os resultados 
referem-se a base unificada. Também verificamos que a aná-
lise sobre a base unificada produz melhor acurácia do que 
as bases da análise estática e dinâmica separadas. Isto pode 
ser verificado pela Tabela 5, que apresenta a acurácia para 
a classificação de malwares e não malwares e pela Tabela 
6, que apresenta a acurácia para a classificação em tipos de 
malwares.

 
Tabela 5. Acurácia da análise de malwares e não malwares.

ANÁLISE ACURÁCIA
ESTÁTICA 89,91%
DINÂMICA 93,55%
UNIFICADA 95,75%

Tabela 6. Acurácia da análise multiclasses.
ANÁLISE ACURÁCIA

ESTÁTICA 82,53%

DINÂMICA 91,32%

UNIFICADA 93,02%

 

7. Conclusão
Neste artigo propomos um método para a construção de 

uma base para experimentação de malwares e também clas-
sificamos malwares conforme a definição de tipos de malwa-
res pelo CERT.BR. A partir de uma base de exemplos e de 
uma definição de características de artefatos, selecionamos 
um conjunto de características, com boa capacidade prediti-
va, que podem ser utilizadas para a identificação e classifica-
ção de malwares. Para que isto fosse possível, configuramos 
um ambiente para a execução de análise estática e dinâmica 
de malwares. Além da obtenção das características, utiliza-
mos a definição do CERT.BR para classificar os 134.451 
exemplos da base de malwares em multiclasses. Este método 
pode ser empregado em aplicações futuras de classificação e 
predição automática de malwares utilizando algoritmos de 
aprendizado de máquina supervisionado. A base de dados, 
os programas utilizados na análise e tutoriais para a mon-
tagem do ambiente utilizado na análise podem ser obtidos 

enviando-se e-mail para mangialardo@ime.eb.br.
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