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Resumo executivo
Com as organizações enfrentando uma enxurrada de ataques cibernéticos, a tecnologia sandbox em
máquinas virtuais se tornou uma ferramenta popular para examinar grandes números de arquivos em
busca de atividades suspeitas. Essas sandboxes oferecem ambientes virtuais isolados que monitoram
o verdadeiro comportamento dos arquivos conforme estes são executados. Em teoria, essa configuração
permite que os profissionais de segurança identifiquem códigos maliciosos que contornam as defesas
tradicionais baseadas em assinaturas.
Mas a força das sandboxes está nas análises que as cercam. Sozinhas, as sandboxes só podem
monitorar e relatar as atividades dos arquivos, mas não analisá-las. Infelizmente para as organizações
que dependem delas, as sandboxes baseadas em arquivos, usadas por muitos fornecedores, estão se
mostrando ineficazes contra o malware mais recente. Os atacantes estão usando várias técnicas para
burlar as defesas dessas sandboxes, deixando os sistemas tão vulneráveis quanto estavam anteriormente.
Observação: o termo “sandboxing” é um conceito amplo, que inclui muitas formas de isolar código.
Este relatório é focado na tecnologia sandbox baseada em arquivos, que usa ambientes instrumentados
de máquinas virtuais (MVs) para simular computadores afetados, executar arquivos desconhecidos
e monitorar sua atividade a fim de gerar relatórios e análises. As técnicas descritas neste relatório
tornam o malware com reconhecimento de máquina virtual invisível para essa categoria de sandbox.
A detecção desse tipo de malware requer o exame do contexto do seu comportamento e a correlação
de fases distintas de um ataque, em uma análise de múltiplos fluxos, que foi como os pesquisadores da
FireEye® identificaram as amostras de malware descritas neste relatório.
Este relatório explica as seguintes categorias de técnicas de evasão de sandbox:
• Interação humana: cliques do mouse e caixas de diálogo
• Específica de configuração: chamadas dormentes, temporizadores e ocultação de processos
• Específica de ambiente: versão, iframes incorporados e carregadores de DLL
• Específica do VMware: listas de serviços do sistema, arquivos únicos e a porta VMX
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Introdução
Os profissionais de segurança concordam que as medidas de segurança tradicionais, baseadas
em assinaturas, não são eficazes contra os ataques sofisticados de hoje.1 O malware avançado
é dinâmico e polimórfico, explorando vulnerabilidades desconhecidas para atacar por vários vetores
e de modo coordenado.
As defesas contra o malware tiveram que evoluir. Em vez de depender de assinaturas, os sistemas
automatizados de análise examinam o comportamento do malware usando sandbox. Esses ambientes
computacionais simulados e isolados permitem que os arquivos sejam executados sem causar
qualquer dano real. Observando os arquivos nesses ambientes virtuais, os sistemas de segurança
conseguem identificar comportamentos suspeitos, como alterações no sistema operacional ou
chamadas para os servidores de comando e controle (CnC) do atacante.
Mas os atacantes também evoluíram. Cientes de que seu código pode ser executado em uma
sandbox antes de chegar ao alvo, os autores de malware estão criando códigos com reconhecimento
de máquina virtual para esconder qualquer comportamento suspeito até chegar ao alvo real. Sem
observar qualquer ação suspeita na sandbox, a análise de segurança considera o código inofensivo.
Para os autores de malware, o importante é determinar se o código está sendo executado em
um ambiente virtual ou em uma máquina real, o verdadeiro alvo. Para isso, os autores de malware
desenvolveram uma variedade de técnicas.

Interação humana
As sandboxes baseadas em arquivos emulam sistemas físicos, mas sem um usuário humano.
Os atacantes aproveitam essa diferença fundamental, criando malware que permanece dormente
até detectar sinais de um usuário humano: um clique do mouse, respostas inteligentes em caixas de
diálogo e outras ações similares. Esta seção descreve essas verificações com mais detalhes.

Cliques do mouse
O UpClicker, um cavalo de Troia analisado em dezembro de 2012, estava entre as primeiras amostras
de malware descobertas a usar cliques do mouse para detectar atividade humana.2 (Uma técnica
similar, embora mais simples, havia surgido alguns meses antes.3) Para enganar a sandbox, o UpClicker
só estabelece a comunicação com servidores maliciosos de CnC após detectar um clique do botão
esquerdo do mouse. O UpClicker é um wrapper para o Poison Ivy, uma ferramenta de acesso remoto
(RAT) extensivamente vinculada aos ataques de ameaças persistentes avançadas (APT).4
A figura 1 mostra um trecho de código do UpClicker, que chama a função SetWinodwsHookExA
usando 0Eh como valor de parâmetro. Essa configuração instala o procedimento de interceptação
WH_MOUSE_LL do Windows, usado para monitorar entradas do mouse em baixo nível.5

1

Gartner. “Melhores práticas para combater as ameaças persistentes avançadas.” Janeiro de 2012.

2

FireEye. “Não clique com o botão esquerdo do mouse: apresentamos o cavalo de Troia UpClicker.” dezembro de 2012.

3

Symantec. “Autores de malware usando novas técnicas para burlar sistemas automatizados de análise de ameaças.” outubro de 2012.

4

ZDNet. “Ataques direcionados do malware “Nitro” atingem empresas de produtos químicos.” novembro de 2011.

5

Microsoft. “Função SetWindowsHookEx.” junho de 2013
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Figura 1: Código do malware
mostrando a interceptação do
mouse (ponteiro fn destacado)

O ponteiro fn destacado na figura 1 referencia o procedimento de interceptação destacado na figura 2.

Figura 2: Código indicado pelo
ponteiro fn, destacando a ação de
soltar o botão do mouse após o clique.

Esse código aguarda por um clique do botão esquerdo do mouse; mais especificamente, pelo momento
em que o botão é solto após ser clicado (up-click), que é de onde o cavalo de Troia recebe esse nome.
Quando ocorre um clique, o código chama a função UnhookWindowsHookEx () a fim de parar de
monitorar o mouse e depois invoca a função sub_401170 () para executar o código malicioso.  
Um outro arquivo de malware relacionado às APTs, chamado BaneChant, surgiu seis meses após
o UpClicker, refinando ainda mais o conceito.6 Ele só é ativado após três cliques do mouse.

6

FireEye. “Trojan.APT.BaneChant: cavalo de Troia residente em memória que observa múltiplos cliques do mouse.” abril de 2013.
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Caixas de diálogo
Outra forma de identificar um alvo real é exibindo uma caixa de diálogo que solicita uma resposta
do usuário. Uma técnica comum do malware é usar as funções MessageBox e MessageBoxEx da API
do Windows para criar caixas de diálogo em arquivos EXE e DLL. O malware só é ativado depois que
o usuário clicar em um botão.
Da mesma forma, o malware pode usar JavaScript para abrir uma caixa de diálogo em arquivos PDF
do Adobe Acrobat usando o método app.alert(), documentado na API do JavaScript para Acrobat.
A figura 3 mostra um código que usa a API app.alert() para abrir uma caixa de diálogo. Quando
o usuário clica em OK, o código usa o método app.launchURL() para abrir um URL malicioso.

Figura 3: Código JavaScript
abrindo uma caixa de diálogo
(as referências a sites específicos
foram borradas)

Configuração
Por mais que as sandboxes tentem imitar os computadores físicos que estão protegendo, esses
ambientes virtuais são configurados de acordo com um conjunto definido de parâmetros.
Os atacantes cibernéticos, cientes dessas configurações, aprenderam a contorná-las.

Chamadas dormentes
Com uma grande quantidade de amostras de arquivos para examinar, as sandboxes baseadas em
arquivos geralmente os monitoram por alguns minutos e, na ausência de qualquer comportamento
suspeito, passam para os próximos arquivos.
Isso dá aos criadores de malware uma estratégia simples de evasão: esperar a sandbox terminar.
Adicionando chamadas dormentes estendidas, o malware não executa qualquer comportamento
suspeito durante o processo de monitoramento.
O cavalo de Troia Nap, descoberto em fevereiro de 20137, adota essa abordagem. O cavalo de
Troia está vinculado à rede de bots Kelihos, que a Microsoft e a Kaspersky declararam ter sido
desmantelada em 2011.8

7	  FireEye. “Um encontro com o cavalo de Troia Nap.” fevereiro de 2013.
8	  Microsoft. “Microsoft neutraliza a rede de bots Kelihos e identifica um réu no caso.” setembro de 2011.
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A figura 4 mostra um trecho de código do cavalo de Troia Nap. Ao ser executado, o malware
envia uma solicitação HTTP para o arquivo “newbos2.exe” do domínio “wowrizep.ru”,
que é reconhecidamente malicioso.

Figura 4: Domínio malicioso e arquivo
executável para download

Conforme mostrado na figura 5, o código invoca o método SleepEx() com um parâmetro de tempo
limite de 0x0927C0 (600.000 milissegundos, ou seja, 10 minutos). Além disso, o atributo de campo
“alterável” é definido como falso, para garantir que a função do programa não retorne até que
os 10 minutos tenham decorrido, o que é mais tempo do que a maioria das sandboxes usam para
executar uma amostra de arquivo.

Figura 5: Código do cavalo de Troia
Nap invocando o método SleepEx
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O código também invoca o método NtDelayExecution(), não documentado na API, como medida
adicional para adiar ações suspeitas.
Arquivos maliciosos no formato PDF podem usar um método similar da API JavaScript para Acrobat
chamado app.setTimeout(). A figura 6 mostra o código de um arquivo PDF malicioso que usa esse
método para esperar 100.000.000 milissegundos, ou cerca de 16 minutos, antes de invocar uma função
maliciosa chamada mystr().

Figura 6: Código JavaScript para Acrobat
aguardando 1.000.000 milissegundos com
o uso do método app.setTimeout() antes
de invocar a função maliciosa mystr()

Temporizadores
Às vezes, as chamadas dormentes da API são usadas com temporizadores para executar o malware
somente após uma certa data e hora. As sandboxes que analisam o arquivo antes dessa data não
detectam qualquer ação suspeita.
Caso em questão: um cavalo de Troia chamado Hastati, usado em um enorme ataque de destruição de
dados na Coreia do Sul em março de 2013.9 O Hastati usa o método GetLocalTime() da API, que importa um
ponteiro para a estrutura SystemTime do Windows a fim de determinar a data e a hora local. Se a máquina
virtual não estiver monitorando o arquivo nesse momento específico, o malware passa despercebido.
Como mostrado na figura 7, a estrutura SystemTime retornou os seguintes valores (na memória, os pares
hexadecimais são armazenados em ordem inversa):
• 07 DD (wYear)—2013 (corresponde ao ano)
• 00 06 (wMonth)—Junho (corresponde ao mês)
• 00 01 (wDayofWeek)—Segunda-feira (corresponde ao dia da semana)
• 00 11 (wDay)—17 (corresponde à data)
9  	 Vinay Pidathala, Yasir Khalid, et al. “Mais informações sobre os recentes ataques cibernéticos coreanos (Trojan.Hastati).” março de 2013.
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Figura 7: Um trecho de código do
Hastati, destacando a chamada do
método GetLocalTime() para determinar
a hora atual

Nesse caso, o código malicioso é executado porque a data atual (segunda-feira, 17 de junho de 2013)
já ultrapassou o limite de detonação (20 de março de 2013, às 14h). Mas se a data e hora atuais ainda
não alcançaram o limite de detonação, o malware invoca uma função Sleep() com um valor de 0EA60
(60.000 milissegundos), conforme mostrado na figura 8. Depois dessa espera, o código verifica a data
e a hora novamente. Se a data atual ainda não tiver alcançado o limite de detonação, ele invoca
novamente a função Sleep() e assim por diante, repetindo o laço até que chegue a hora de detonar.

Figura 8: Malware usando a chamada
Sleep() se a condição de ativação não
foi atingida
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Ocultação de processos
As sandboxes baseadas em arquivos identificam as atividades suspeitas de malware monitorando todos
os processos que ocorrem no sistema operacional. Muitas sandboxes são configuradas para fazer isso
usando uma rotina de kernel oferecida pela Microsoft, chamada PsSetCreateProcessNotifyRoutine.
Essa rotina permite que os drivers de hardware criem ou modifiquem listas de rotinas de software a serem
chamadas quando um processo do Windows é criado ou encerrado. As sandboxes baseadas em
arquivos podem usar essas informações para rastrear as atividades do sistema e proteger recursos cruciais.
O Windows mantém um conjunto de objetos de callback internos com o endereço inicial de
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. (Até oito callbacks podem ser registrados no Windows XP SP2.)
Infelizmente para aqueles que não são desenvolvedores da Microsoft, o ponteiro interno da rotina
inicial não é exportado. E nenhum método publicamente divulgado permite que aplicativos de
terceiros registrem-se facilmente para essas notificações.
Sem surpresas, os criadores de malware encontraram modos de aproveitar esses ponteiros internos não
documentados. Um dos exemplos mais notórios é o Pushdo, uma família de malware com seis anos
de idade, que se mostrou especialmente destrutiva e resistente aos esforços de desativação.10
O Pushdo acessa PsCreateProcessNotifyRoutine para remover todos os callbacks registrados,
inclusive aqueles de qualquer software de segurança. Depois de remover os callbacks, ele pode
criar e encerrar processos sem chamar a atenção.
Para os autores de malware, o importante é encontrar o ponteiro interno da
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. A figura 9 mostra o código extraído da imagem do kernel
do Windows (ntoskrnl.exe) usando uma ferramenta de “disassembly” IDA. O código revela que
o desvio do ponteiro está contido no assembly x86 dessa rotina.

Figura 9:
PsSetCreateProcessNotifyRoutine
para ntoskrnl.exe

10 Gunter Ollmann (Security Dark Reading). “Much Ado About PushDo.” maio de 2013.
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Com essa informação, o Pushdo cancela facilmente as notificações de processos para o software de
segurança. O código do Pushdo mostrado na figura 10 funciona da seguinte forma:
1. O malware determina o número da versão do Windows usando a função NtBuildNumber.
No Windows XP, os números de versão são 2600 (32 bits) e 3790 (64 bits).
2. O malware obtém o endereço do tempo de execução da PsSetCreateProcessNotifyRoutine.
O trecho de código assembly jmp_PsSetCreateProcessNotifyRoutine, exibido na figura 11, contém um
comando jmp para a rotina externa PsSetCreateProcessNotifyRoutine. O jmp op-code tem 2 bytes
de comprimento. Portanto, o endereço do tempo de execução de PsSetCreateProcessNotifyRoutine
(na memória) é jmp__PsSetCreateProcessNotifyRoutine + 2.
3. O malware verifica de forma linear o código assembly em busca de 0xBF seguido por 0x57, 5 bytes
depois. O valor imediatamente após o 0xBF é o endereço interno da PspCreateProcessNotifyRoutine.
4. A partir daí, o malware simplesmente percorre o ponteiro PsCreateProcessNotifyRoutine e atribui
NULL a todos os objetos de callback. No Windows XP, o código de operação 0xBF é “mov edi,”
e 0x57 é “push edi.”

Figura 10: Recuperação da
PsCreateProcessNotifyRoutine

Figura 11: O fragmento do código assembly
jmp__PsSetCreateProcessNotifyRoutine
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Ambiente
Em teoria, o código em uma sandbox deveria ser executado da mesma forma que em um
computador físico. Na realidade, a maioria das sandboxes possui características específicas,
permitindo que os atacantes incluam recursos no malware para identificar esses ambientes virtuais.
Esta seção explica algumas dessas verificações com mais detalhes.

Verificações de versão
Muitos arquivos maliciosos são definidos para execução somente em certas versões de aplicativos
ou sistemas operacionais. Esses limites autoimpostos nem sempre são tentativas específicas de burlar
sandboxes; por exemplo, muitos deles tentam explorar falhas presentes somente em uma versão
específica de um aplicativo.
Mas com frequência o efeito é o mesmo. Todas as sandboxes possuem configurações predefinidas.
Se uma determinada configuração não possui uma combinação específica de sistemas operacionais
e aplicativos, alguns itens de malware não serão executados, evitando a detecção.

Flash
A figura 12 mostra o código ActionScript de um downloader malicioso do Flash. O número da versão
do Flash player instalado no sistema é uma entrada (variável v) para a função getUrl(). O código
faz uma solicitação GET a um domínio de alto risco para fazer o download de um arquivo malicioso
chamado f.swf, para atacar uma falha em uma versão específica do Flash.

Figura 12: Downloader malicioso do
Flash com verificação da versão

Se a versão afetada não estiver instalada na sandbox, o arquivo malicioso do flash não é obtido por
download e a sandbox não detecta qualquer atividade maliciosa.
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PDF
De modo similar, o código JavaScript mostrado na figura 13 usa o método app.viewerVersion() da API
para determinar a versão instalada do Acrobat Reader. O código só é executado nos sistemas que
possuem a versão afetada, nesse caso, a versão 6.0 ou superior, contornando as sandboxes que
não possuem a versão em questão instalada.

Figura 13: Código malicioso do
Acrobat JavaScript com verificação
da versão

Iframes incorporados em arquivos GIF e do Flash
Com frequência, o malware usa arquivos aparentemente inofensivos para atravessar defesas e fazer
o download de uma carga maliciosa. Uma abordagem comum é esconder elementos HTML iframe
em um arquivo não executável, como uma imagem GIF ou arquivo do Acrobat Flash.
Sozinhos, esses arquivos não são executados e, por isso, não exibem comportamento suspeito na
sandbox. Em vez disso, eles escondem dados que são “desbloqueados” e executados por um arquivo
separado, que espera por eles em um computador físico comprometido.
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GIF
Os arquivos de imagem GIF consistem nos seguintes elementos:
• Cabeçalho
• Dados da imagem
• Metadados opcionais
• Rodapé (também chamado de trailer)
O rodapé é um bloco de campo único indicando o fim do fluxo de dados do GIF. Normalmente,
ele tem um valor fixo de 0x3B. Em muitos arquivos GIF maliciosos, uma tag iframe é adicionada após
o rodapé (veja a figura 14).

Figura 14: Tag iframe maliciosa
em um arquivo GIF

Flash
De forma similar aos arquivos GIF, os arquivos Flash também podem esconder links para sites maliciosos
em iframes. A figura 15 mostra o código de um arquivo Flash com um elemento iframe malicioso.
O Flash não é um mecanismo de renderização HTML, por isso o iframe escondido não faz coisa
alguma quando o arquivo é aberto na sandbox. Novamente, a sandbox não detecta qualquer
comportamento malicioso.

Figura 15: Tag iframe maliciosa
em um arquivo Flash
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Verificações de carregadores de DLLs
Geralmente, a execução de um arquivo DLL (dynamic link library) envolve o uso do programa run32dll.
exe ou o carregamento da DLL em um processo que a execute. Alguns tipos de malware usam um
processo diferente, exigindo que carregadores específicos executem a DLL. Se o carregador requerido
não estiver presente, a DLL não é executada e não é detectada pela sandbox.
A figura 16 mostra o código de malware que computa o hash do carregador para determinar se ele
é o carregador requerido.

Figura 16: Malware computando
o hash do carregador

Técnicas de evasão do VMware
As técnicas de evasão de sandbox mencionadas até agora nesse relatório são características de
malware avançado e APTs. Porém, com base nos nossos dados de telemetria, várias técnicas clássicas
de evasão continuam sendo úteis para os criadores de malware.11 O VMware, uma popular ferramenta
de máquinas virtuais, é especialmente fácil de detectar, por causa de sua configuração característica.

Listas de serviços do sistema
Para detectar a presença de uma sandbox criada com o VMware, alguns elementos de malware
procuram serviços específicos do VMware, incluindo vmicheatbeat, vmci, vmdebug, vmmouse, vmscis,
VMTools, vmware, vmx86, vmhgfs e vmxnet.

11 Virus Bulletin. “Técnicas para evasão de análises automáticas”. fevereiro de 2013.
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O código mostrado na figura 17 usa a função RegOpenKeyExA() para procurar os serviços usados
pelas máquinas virtuais do VMware. Se a função RegOpenKeyExA() for bem-sucedida, o valor
retornado será um código de erro diferente de zero.

Figura 17: Malware usando a função
RegOpenKeyExA() para procurar as
ferramentas do VMware

Arquivos únicos
Outra indicação de que o código do malware está sendo executado em uma sandbox criada no
VMware é a presença de arquivos específicos do VMware. A figura 18 mostra o código do malware
que usa a função GetFileAttributeA() para procurar um driver de mouse do VMware.

Figura 18: Malware usando
GetFileAttributeA( ) para determinar
a presença do driver de mouse do
VMware

A função GetFileAttributeA() recupera os atributos de sistema do arquivo ou diretório especificado.
Após a chamada da função, o código cmp eax, 0FFFFFFFh, verifica se o valor retornado é –1.
Esse valor significa que a função não foi capaz de recuperar os atributos do arquivo vmmouse.sys
porque esse arquivo não existe no sistema e, portanto, o código não está sendo executado em um
ambiente VMware.
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Porta de comunicação VMX
Outro indicador óbvio é a porta VMX que o VMware usa para se comunicar com suas máquinas
virtuais. Se a porta existe, o malware “se finge de morto” para evitar a detecção.  A figura 19 mostra
o código do malware que procura a porta.

Figura 19: Malware usando portas de
E/S para detectar o VMware

O código funciona da seguinte forma:
1. A instrução move eax, “VMXh” carrega o valor 0x564D5868 no registrador EAX.
2. EBX é carregado com qualquer valor.
3. ECX é definido como 0Ah, recuperando a versão do VMware.
4. O registrador DX é definido para a porta VX, que habilita a interface com o VMware.
5. O código invoca a instrução in eax, dx para ler da porta para o EAX. Se o código estiver sendo
executado em um ambiente VMware, a chamada é bem-sucedida. O malware então não
é executado para evitar a detecção.
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Comparando sandboxes disponíveis para
o público
A tabela 1 compara três serviços populares de análise de malware on-line que usam sandboxes
baseadas em arquivos para detectar o malware. Com diferentes graus de sucesso, os serviços gratuitos
identificaram alguns itens de malware que usavam técnicas de evasão de sandbox. Mas nenhum deles
reconheceu todas as técnicas e todos os três ignoraram o malware que usou as verificações de versão
e os iframes incorporados. (Os arquivos foram detectados usando uma combinação do mecanismo
FireEye Multi-Vector Virtual Execution™ (MVX), verificações estáticas e monitoramento de callbacks.)

Interação
humana

Iframe
incorporado
em arquivos
Flash/JPG

Chamadas
dormentes

Verificações
de versão

Processos
específicos
do VMware

Verificação
das portas de
comunicação

Detectado pela
sandbox 1?

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Detectado pela
sandbox 2?

Hook
identificado,
mas o
comportamento
foi ignorado

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Detectado pela
sandbox 3?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Tabela 1: Comparação da
capacidade de três sandboxes na
detecção de várias técnicas de
evasão de sandbox

Conclusão
As sandboxes baseadas em arquivos não são uma arma mágica contra atacantes sofisticados. Embora
a virtualização seja uma ferramenta valiosa para observar o comportamento de arquivos, ela é apenas
uma ferramenta. O malware pode detectar com facilidade se está sendo executado nas sandboxes
usadas pela maioria dos fornecedores de segurança, limitando seu comportamento de acordo.
Detectar as ameaças avançadas de hoje requer uma abordagem mais abrangente para a proteção
contra ameaças. Os ambientes de máquinas virtuais devem ser parte de uma plataforma mais
ampla, que examine o contexto do ataque usando uma análise de múltiplos fluxos. O uso de uma
combinação de análises estáticas e baseadas em comportamento, junto com uma compreensão
mais aprofundada de como as peças de um ataque funcionam juntas, ajuda a fechar as brechas.
Para saber como o mecanismo FireEye MVX detecta ameaças que as sandboxes comuns não
conseguem detectar, visite o site da FireEye em http://www.fireeye.com/products-and-solutions/virtualexecution-engine.html.
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