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Abstract. Currently, with the great increase of the use of computer systems,
the concern with the security and integrity of digital data has been increasing
year after year. Several technologies have been used to increase the level of
security of a computer system, a great majority of them as main objective or
recognition of programs and malicious processes. Malicious programs, also
known as malwares, are programs designed to cause damage to a computer
system. The purpose of this work is to provide a detailed survey on classification
and detection techniques of a malicious process, aiming to identify the most
efficient and promising techniques for such action.

Resumo. Atualmente, com o grande aumento da utilização de sistemas com-
putacionais, a preocupação com a segurança e integridade de dados digitais
vem aumentando ano após ano. Diversas tecnologias têm sido empregadas vi-
sando ampliar o nı́vel de segurança de um sistema computacional, uma vez
que a grande maioria delas tem como principal objetivo o reconhecimento de
programas e processos maliciosos. Programas maliciosos, também conhecidos
como malwares, são programas projetados com o objetivo de causar danos em
um sistema computacional. O propósito deste trabalho é apresentar um estudo
detalhado sobre técnicas de classificação e detecção de um processo malicioso,
visando identificar as técnicas mais eficientes e promissoras para tal ação.

1. Introdução

Sistemas computacionais estão cada vez mais presentes nas atividades diárias de pessoas
e empresas, onde o papel tem sido substituı́do por arquivos digitais. Esse novo formato
de manipulação de informações produz agilidade e facilidades para empresas e pessoas.
No entanto, essas informações também são de extrema importância, sendo necessário
mecanismos de proteção para manter a privacidade e integridade desses documentos.

Os números de programas maliciosos, comumente denominados como malwares,
vêm crescendo de forma espantosa a cada ano, esses programas podem ser compreendidos
como aplicações cujo o objetivo é causar algum tipo de dano em um sistema computaci-
onal.

Segundo o relatório da AVTest 2017 [1], em 2016 foram contabilizados um total
de 583 milhões de malwares. Sendo que a taxa de crescimento de novos malwares é de
aproximadamente 20% a cada ano. Portanto, não é uma tarefa fácil proteger um ambiente
computacional de ser infectado ou danificado por algum programa malicioso, devido ao
grande número de novos malwares que aparecem todos os dias [7, 9].



O propósito deste trabalho de conclusão de curso é fornecer um estudo detalhado
sobre as técnicas de detecção e classificação de processos maliciosos.

Diante do exposto, o trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2
apresenta os conceitos básicos e necessários para o entedimento do trabalho; a seção 3
apresenta os objetivos do trabalho; a seção 4 explica os procedimentos metodológicos que
serão utilizados nesta pesquisa; a seção 5 apresenta o cronograma de produção do trabalho
proposto; e por último, a seção 6 apresenta as contribuições e resultados esperados deste
trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Esta seção está dividida em subseções para o melhor entendimento da fundamentação
teórica-metodológica bem como o estado da arte.

2.1. Malwares

Malwares são um tipo especı́fico de software projetado para causar danos em um sis-
tema computacional, conforme a sua ação um malware pode ser categorizado de diversas
formas [5, 13]:

• Backdoors – Os Backdoors são malwares que fornecem um acesso remoto clan-
destino do local infectado, eles são o tipo de malware mais comum de se encontrar.

• Bots – Os Bots são malwares que fornecem um acesso de controle remoto para o
local infectado. O local infectado geralmente faz parte de uma rede de máquinas
infectadas, denominado como botnet. Os Bots podem ser utilizados para envio
de spam, ataque de denação de serviço, realizar operações distribuidas como, por
exemplo, mineração de bitcoins.

• Downloaders and droppers – Os Downloaders e Droppers realizam a instalação
de malwares adicionais em uma máquina já infectada. Downloaders baixam um
malware adicional de um servidor remoto, enquanto droppers realiza a instalação
deste malware adicional.

• Ransomware – Os ransomware restringem o acesso da máquina infectada, desa-
bilitando ou escondendo funções do sistema ou encripta arquivos e informações.
Os ransomware são tipicamente usados para extorquir dinheiro do usuário infec-
tado.

• Rootkit – Os Rootkits fornecem um acesso privilegiado e persistente à máquina
infectada. Rootkit são tipicamente utilizados para esconder processos, esconder
arquivos e interferir na segurança de um software para escapar da detecção.

• Spyware – Os Spywares roubam informações privadas do usuário, tais como:
informações financeiras, hábitos de navegação, chaves de licença e credenciais de
login. Spyware tipicamente transmite as informações roubadas para um servidor
remoto.

• Scareware – Os Scarewares usam o medo de um usuário leigo para vender uma
produto inútil. Por exemplo: rogue antivirus (AV) erroneamente realiza um re-
latório encontrando malwares e utiliza dessa informação para vender um serviço
de remoção destes malwares supostamente encontrados.

• Exploits – Os Exploits aproveitam-se de uma vulnerabilidade em um software
para permitir a execução privilegiada de um malware.



• Logic bombs – Os Logic bombs são funções maliciosas incorporadas em softwa-
res não maliciosos.

• Virus – Os vı́rus são malwares auto-replicantes que inserem códigos maliciosos
em outros programas e arquivos.

• Trojan horse – Os Trojan Horse (em português: cavalo de troia), também conhe-
cido como Trojan, são malwares disfarçados como um software legı́timo com o
objetivo de instalar outros malwares de forma oculta.

• Worms – Os Worms são malwares auto-replicantes que se espalham para outros
hosts, normalmente em uma rede de computadores.

Algumas aplicação maliciosa são um conjunto de malwares que aplicam diversas
funções maliciosas em sua execução, ou seja, uma aplicação maliciosa pode abranger
múltiplas categorias [13].

2.2. API

Uma API (Application Programming Interface), é um conjunto de funções que possuem
como objetivo o fornecimento de funcionalidades para outras aplicações, sem descrever a
sua implementação de forma detalhada [10, 14].

2.3. Chamadas de sistema (System call)

Uma Chamada de sistema é um mecanismo utilizado pelos programas computacionais
para solicitar a execução de algum serviço ao kernel do sistema operacional [14, 5].

2.4. Análise e detecção de malwares

Não é uma tarefa fácil determinar se uma aplicação pode, ou não, ser classificada como
um malware. A análise de malwares objetiva fornecer uma maior compreensão sobre
o funcionamento de um malware e suas respectivas peculiaridades, pois assim, poderá
determinar quais caracterı́sticas podem ser prejudiciais, ou não, para o sistema.

Existem duas abordagens fundamentais para a análise de malware, a estática e
análise dinâmica. A análise estática consiste na análise do malware sem executá-lo,
ou seja, coletando informações da sua arquitetura de execução, bem como apresentando
quais bibliotecas serão utilizadas. A análise dinâmica consiste em coletar informações do
malware em execução, observado as alterações que serão feitas no sistema computacional
[13, 5, 4, 9].

As duas abordagens de análise malwares também podem ser subdivididas em
mais duas categorias, análise básica e análise avançada [13, 12]. A Figura 1 apresenta
os métodos de análise de malwares, para melhor compreensão do estudo.

2.4.1. Análise estática básica

A análise estática basica consiste em examinar um programa procurando por padrões
maliciosos em sua estrutura, mas sem executá-lo, observando a sequência de bytes deste
programa, também conhecida como assinatura de código.



Figura 1. Representação dos métodos de análise de malware. Imagem traduzida
e simplificada de [12].

2.4.2. Análise dinâmica básica

O método básico na análise dinâmica de malwares constitui-se na construção de um ambi-
ente virtual emulado, o qual será utilizado como local seguro para a execução do programa
malicioso e monitoramento de suas atividades, tentando, assim, reconhecer um padrão,
bem como construir uma assinatura baseado no comportamento gerado pelo programa
malicioso.

2.4.3. Análise estática avançada

A análise estática avançada consiste em um análise mais rica e aprofundada do método
de análise estática, observando as APIs vinculadas, as chamadas de sistemas que serão
realizadas e as instruções de máquina que serão executadas pela CPU.

2.4.4. Análise dinâmica avançada

Na análise dinâmica avançada de malwares será realizado um exame rico e aprofundado
sobre os métodos da análise dinâmica, examinando diferentes informaçoes do ambiente
computacional, tais como, os registros do sistema operacional ou as chamadas de siste-
mas que foram realizadas, tentando assim, construir um padrão comportamental de uma
determinada aplicação maliciosa.

2.5. Aprendizado de máquina

O aprendizado de máquina consiste em um grupo de algoritmos com o propósito de desen-
volver uma função ou um conjunto de funções, dado um conjunto de caracterı́sticas que
serão inseridas nessas funções, gerando assim resultados especı́ficos e definidos. Esse
processo poderá permitir prever um resultado esperado para uma instância de entrada
ainda não conhecida [11].



Examinando o aprendizado de máquina de modo mais abrangente, temos que o
aprendizado de máquina é capaz de fornecer a resolução para dois tipos de problemas,
o problema da regressão ou o problema da classificação, ambos podem ser descritos da
seguinte maneira:

1. O problema de regressão:
Consiste em prever um valor exato para uma instância de entrada desconhecida.
Por exemplo: cálcular o valor de um dispositivo eletrônico com base no preço dos
componentes internos.

2. O problema da classificação:
Consiste em definir categorias (labels) para instâncias de entrada desconhecidas.
Por exemplo: classificar se um determinado documento é importante ou não.

A etapa de treinamento do algoritmo de aprendizado de máquina pode ser rea-
lizado de duas formas distintas: supervisionado e não-supervisionado. O treinamento
supervisionado consiste quando um usuário determina quais parâmetros devem ser com-
parados e análisados pelo algoritmo. Em contrapartida, quando o usuário não fornece os
parâmetros para comparação e análise, este é considerado um aprendizado de máquina
não supervisionado [11].

2.6. Aprendizado de máquina aplicado à detecção de malwares
Os algoritmos de aprendizado de máquina estão bastante presentes na área, visto que
o método de análise dinâmica de malwares consiste em definir um determinado padrão
comportamental e associá-lo a um determinado malware, gerando assim padrões de com-
portamentos maliciosos.

A utilização de redes neurais como, SVM (Support Vector Machine) e ELM (Ex-
treme Learning Machine) para o aprendizado de padrões maliciosos são comumente en-
contrados na literatura [3, 6, 4, 8, 2], pois apresentam bons resultados de detecção de
malware, com um alto nı́vel de precisão e um baixo nı́vel de alarmes falsos.

3. Objetivos
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudar as técnicas de detecção
e classificação de processos maliciosos visando identificar as técnicas mais eficientes e
promissoras.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, para se atingir os objetivos propostos nesse documento, será realizado um
levantamento bibliográfico sobre detecção e classificação de processos maliciosos.

Após realizar a primeira etapa será feito um estudo mais aprofundado de cada
técnica descoberta na primeira pesquisa, visando identificar suas respectivas vantagens e
desvantagens.

Em seguida será realizada uma comparação com cada uma delas, tentando assim
definir quais técnicas são mais promissoras ou eficientes nesse setor.

E por fim, os resultados obtidos com a comparação de cada um dos métodos de
detecção e classificação de malwares serão escritos em um relatório final de forma simples



e clara apresentando as vantagens, desvatanges e como são realizados os métodos para
manter um sistema livre de ameaças.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliografico;
2. Estudo sobre as técnicas e conceitos de detecção de malwares;
3. Estudo sobre as técnicas e conceitos de classificação de malwares;
4. Avaliar a eficiência das técnicas e conceitos selecionados;
5. Analisar e comparar dados obtidos;
6. Escrever o TCC.

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x x x
Atividade 3 x x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho espera-se conseguir uma direção para futuras linhas de pesquisa, for-
nencendo uma rica comparação entre os mais diversos tipos de técnicas utilizadas para
realizar a detecção e classificação de processos e programas maliciosos. Também espera-
se que este trabalho seja um ponto de referência para as pessoas que despertem interesse
de adquirir mais conhecimento sobre a área.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 22 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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