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RESUMO
Os ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) almejam tornar um
dado recurso computacional indisponível para seus usuários no menor tempo
possível, pela associação do uso de múltiplos equipamentos, os quais são alocados
para causarem sobrecarga em serviços e equipamentos em redes de comunicação.
Significativa porção dos sistemas comerciais de detecção de intrusões operam
somente com técnicas de detecção baseadas na aplicação de regras no
reconhecimento de padrões comportamentais pré-estabelecidos – denominados
assinaturas – observáveis nos fluxos de dados trafegados em redes, os quais sejam
associáveis a ataques DDoS. Entretanto, as características destes ataques são
facilmente adaptáveis, o que compromete, por conseguinte, a eficácia dos
mecanismos de detecção de intrusões. Como uma das alternativas de tratamento
dos ataques DDoS, vislumbra-se a aplicação do modelo matemático de Markov
baseado no algoritmo de Viterbi na detecção de potenciais ataques DDoS, a partir
da análise comportamental do tráfego de dados anômalo. Este trabalho propõe
analisar a viabilidade da detecção da ocorrência de ataques distribuídos de negação
de serviço, através da aplicação de modelo de Markov baseado no algoritmo de
Viterbi na análise de dados trafegados em uma rede de comunicação. Pretende-se,
como principais contribuições deste trabalho, identificar padrões comportamentais
anômalos associáveis a ataques DDoS, além de índices de eficiência mais elevados
na detecção dos ataques distribuídos de negação de serviço.
Palavras chaves: ataques DDoS, detecção de intrusão, IDS, modelos de Markov,
algoritmo de Viterbi.

ABSTRACT
Analysis of application of the Viterbi algorithm on the detection of distributed
denial-of-service attacks
Distributed denial-of-service (DDoS) attacks aims at making a given computer
resource unavailable to its users in the shortest possible time, through the
association of the use of multiple devices, which are allocated to cause overload on
services and equipment in communication networks. Substantial portion of
commercial intrusion detection systems operate only with detection techniques
based on the application of rules on the recognition of pre-established behavioral
patterns - called signatures - observable on data flows, which are assignable to
DDoS attacks. However, the characteristics of these attacks are easily adaptable,
compromising thus the efficiency of intrusion-detection mechanisms. As an
alternative treatment of DDoS attacks, one glimpses the application of mathematical
Markov model based on the Viterbi algorithm to detect potential DDoS attacks, from
the behavioral analysis of anomalous traffic data. This paper proposes to examine
the feasibility of detecting the occurrence of distributed denial-of-service through
application of Markov model based on the Viterbi algorithm in the analysis of data
exchanged in a communication network. It is intended as the main contributions of
this work, identify DDoS attacks anomalous behavior patterns on network flows, as
well as higher levels of efficiency in the detection of distributed denial-of-service.
Keywords: DDoS Attack, Intrusion detection, IDS, Markov Model, Viterbi Algorithm.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Os ataques distribuídos de negação de serviço, do termo em língua inglesa
Distributed Denial-of-Service (DDoS), são variações dos já estudados ataques de
negação de serviço, do inglês Denial-of-Service (DoS), os quais, do mesmo modo
que seus predecessores, almejam tornar um serviço ou mesmo um conjunto de
equipamentos indisponíveis para seus usuários legítimos.
A principal característica que diferencia os ataques DoS dos denominados
DDoS reside na origem de sua execução pois, enquanto os primeiros têm sua
origem associada a apenas um recurso computacional, os ataques DDoS podem
originar-se em dezenas, centenas ou mesmo de milhares de computadores e outros
dispositivos conectados às redes de comunicação de dados.
De acordo com informações constantes de Harris, Konikoff, Petersen (2013)
sobre ataques DDoS registrados no primeiro quadrimestre de 2013, houve um
incremento de 21% sobre o número de ataques DDoS registrados no primeiro
quadrimestre do ano anterior e um aumento de 691% no consumo médio de largura
de banda empregada na consecução dos ataques, a qual foi elevada de 6,1 Gbps no
primeiro quadrimestre de 2012 para 48,25 Gbps no primeiro quadrimestre de 2013.
Assim sendo, quando comparados a seus antecessores, resta claro que os
ataques DDoS apresentam maior eficiência potencial, dado o ganho de escala
oriundo do esgotamento dos recursos associados aos equipamentos e redes que se
pretenda atacar, além de maior nocividade, em razão do menor tempo necessário
para ocasionar a indisponibilidade de recursos, equipamentos e redes sob ataque.
Os ataques DDoS, além de causarem prejuízos de ordem financeira e
institucional às organizações atingidas, violam o código de ética proposto pelo IAB
(1989) na RFC 1087 e, mais recentemente, são considerados violações a
dispositivos legais vigentes em vários países.
Para a identificação da ocorrência de ataques DDoS, tradicionalmente são
empregados os chamados sistemas de detecção de intrusões, expressão oriunda de
análoga em língua inglesa intrusion detection systems (IDS), os quais são
dispositivos ou softwares responsáveis pelo monitoramento de atividades ocorridas
com outros sistemas e redes de comunicação, visando não só reconhecer – nos
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dados trafegados – padrões comportamentais associáveis a potenciais ocorrências
de ataques DDoS, mas também com a finalidade de reportar tais situações a um
ambiente de monitoração e gerenciamento da segurança da informação.
De acordo com Fan et al. (2001), a maior parte dos sistemas comerciais de
detecção de intrusão consideram tão somente técnicas de aplicação de regras
previamente conhecidas na detecção de padrões comportamentais anômalos
relativos ao tráfego de dados na rede, os quais estejam associados a ataques
DDoS.
Embora as referidas técnicas mostrem-se eficazes no sentido de detectar
ataques DDoS conhecidos, as características destes ataques podem ser alteradas
com relativa facilidade, por meio da alteração dos pacotes de dados trafegados, com
o objetivo de perpassar os sistemas de detecção de intrusão baseados em regras.
Por conseguinte, um dos fatores críticos a serem considerados no
estabelecimento de um plano efetivo de contramedidas para contenção de ataques
DDoS está diretamente relacionado à capacidade de identificação de alterações
comportamentais no tráfego de dados dirigido à rede, o que pode ser feito, de
acordo com Wright, Monrose, Masson (2004), por meio do estabelecimento de um
modelo de análise do tráfego de dados em redes computacionais.
Ademais, um outro fator crítico a ser considerado na detecção de eventuais
ataques DDoS em curso encontra-se na celeridade empregada no reconhecimento
de um padrão de comportamento anômalo no tráfego de dados como um real ataque
DDoS pois, quanto maior a antecedência na percepção do comportamento
associado ao ataque DDoS, maiores as chances de êxito nas contramedidas
capazes de garantir que os serviços e os equipamentos ou redes de computadores
sob ataque permaneçam acessíveis por seus usuários legítimos.
Tendo em vista as limitações dos sistemas IDS no reconhecimento de
alterações comportamentais no tráfego de dados, além da necessidade de se
reconhecer a ocorrência de um ataque DDoS com maior rapidez, mostrou-se
relevante propor, na detecção de ataques DDoS, o emprego de algoritmo de
aprendizado capaz de reconhecer mudanças ocorridas em fluxos de dados
trafegados nas redes de comunicação.
Yasami, Farahmand, Zargari (2007) propuseram o monitoramento do
protocolo ARP, acrônimo de língua inglesa para Address Resolution Protocol,
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visando estabelecer cenários distintos para o tráfego de dados reconhecido como
normal e para o tráfego de dados identificado como anômalo e, a partir da aplicação
de um modelo de Markov especialmente preparado para a análise estatística do
tráfego do protocolo ARP, determinar a probabilidade de um fluxo de dados
reconhecido como anômalo estar associado a um ataque DDoS.
Como resultado da aplicação do modelo de Markov personalizado em um
conjunto de dados coletados em ambiente real, Yasami, Farahmand, Zargari (2007)
obtiveram 90% (noventa por cento) de êxito na detecção de comportamentos
anômalos relativos ao tráfego de dados do protocolo ARP.
Por outro lado, o modelo em questão – empregado isoladamente – não se
apresentou suficiente para a detecção de ataques DDoS de maior complexidade, os
quais explorem vulnerabilidades relativas aos demais protocolos associados a pilha
de protocolos TCP/IP, pois a personalização do modelo proposto limitou-se apenas
ao conjunto de parâmetros de configuração de pacotes relativos ao protocolo ARP.
Por conseguinte, mostrou-se como alternativa factível estender o emprego de
modelos de Markov no monitoramento dos demais protocolos da pilha TCP/IP e, a
partir das árvores de decisões estabelecidas, calcular as probabilidades de
ocorrência de ataques DdoS por meio de alterações comportamentais nos dados
trafegados em redes de comunicação.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade de aplicar-se o modelo de
Markov baseado no algoritmo de Viterbi na detecção da ocorrência de ataques
DDoS, por meio da análise de dados trafegados em uma rede de comunicação de
dados.
1.3 Contribuições e Resultados Esperados
Como principais contribuições do presente trabalho, vislumbram-se:
•

Um modelo de detecção baseado no algoritmo de Viterbi capaz de
reconhecer padrões comportamentais anômalos compatíveis com
ataques DDoS no tráfego de dados em redes de comunicação;

•

Maior eficácia na detecção de ataques DDoS, quando comparados a
softwares IDS baseados em assinaturas;
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•

Reduzidos índices de detecção de eventos falsos positivos e falsos
negativos no tráfego de dados da rede;

1.4 Fases do Trabalho
O presente trabalho de pesquisa considerou a sequência de atividades a
seguir:
•

Revisão Bibliográfica: consistiu na análise crítica de artigos, periódicos,
dissertações,

teses

e

outros

materiais

relativos

aos

estudos

acadêmicos efetuados acerca da ocorrência de ataques DDoS e o
emprego de cadeias e modelos de Markov no reconhecimento de
padrões anômalos no tráfego de dados em redes de comunicação;
•

Definição da Proposta: esta fase compreendeu a especificação
detalhada do conjunto de procedimentos que serão seguidos no
decorrer da etapa experimental, compreendendo a descrição completa
dos algoritmos, os agrupamentos dos fluxos de dados, além de outras
informações concernentes aos tipos de ataques DDoS os quais foram
submetidos ao algoritmo de Viterbi;

•

Parâmetros monitorados e critérios de amostragem: nesta etapa foram
escolhidos os parâmetros da pilha de protocolos TCP/IP monitorados,
além do conjunto de critérios necessários à realização da amostragem
dos dados analisados;

•

Definição da arquitetura experimental: compreendeu a especificação de
todos os elementos que compuseram o ambiente empregado na fase
experimental, compreendendo a escolha do modelo arquitetural
empregado, a definição da topologia de rede adotada na fase de
execução, com seus respectivos elementos de conectividade, os
sistemas operacionais e outros softwares inseridos no ambiente;

•

Implantação da arquitetura experimental: etapa que consistiu na efetiva
instalação e configuração de todos os componentes especificados na
etapa anterior, além da realização de testes preliminares, os quais
visaram assegurar o correto funcionamento dos elementos de
conectividade e dos demais componentes do ambiente experimental;
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•

Execução dos cenários de testes: finda a etapa anterior, iniciou-se a
efetiva execução da fase experimental, a partir da realização das
coletas de dados e a execução dos testes definidos para o
experimento;

•

Análise dos resultados obtidos: nesta fase foram analisados, para cada
um dos ciclos de testes relativos à etapa anterior, os resultados
alcançados pelo algoritmo de Viterbi no reconhecimento da ocorrência
de anomalias nos fluxos de dados trafegados na rede de comunicação
experimental, bem como na associação das anomalias em questão à
ocorrência de ataques DDoS. Objetivou-se, com tal análise, verificar se
os resultados obtidos equivalem-se ou superam os valores obtidos por
outros pesquisadores e, por conseguinte, se os objetivos do presente
trabalho foram alcançados.

1.5 Organização
O Capítulo 2, Referencial Teórico, apresenta os principais conceitos
necessários à compreensão do objeto de estudo do presente trabalho de pesquisa.
Neste capítulo são apresentadas as características básicas dos modelos ocultos de
Markov (HMM), além de conceitos basilares à compreensão do algoritmo de Viterbi.
No Capítulo 3, Trabalhos Relacionados, são descritos os principais trabalhos
revistos durante a fase de levantamento bibliográfico, envolvendo os potenciais
modelos de Markov a serem empregados no tratamento dos dados coletados na
fase experimental do presente projeto de pesquisa. Ao final da seção, encontra-se
quadro comparativo, o qual objetiva posicionar este trabalho de pesquisa em relação
aos trabalhos revisados.
O Capítulo 4, Proposta, apresenta a especificação de todas as etapas a
serem cumpridas no decorrer do trabalho, contemplando a descrição dos ataques e
a relação dos parâmetros de pacotes dos protocolos monitorados e a especificação
do modelo arquitetural definido para o presente projeto de pesquisa.
O Capítulo 5, Validação e Análise, aborda a descrição do ambiente
experimental, com a escolha do modelo de virtualização empregado, a definição da
topologia de rede e seus respectivos elementos de conectividade, a descrição das
especificações de todos os softwares empregados e o detalhamento da implantação

16
do modelo arquitetural concebido, além da análise dos resultados oriundos da
aplicação do modelo de Markov apresentado na Seção 4 nos fluxos de dados
coletados e agrupados durante a execução da fase experimental, bem como dados
sobre os resultados obtidos.
Ademais, esta seção apresenta algumas discussões sobre os resultados
obtidos, por meio da análise comparativa dos resultados obtidos com o uso de
outras técnicas de detecção de intrusão com aqueles alcançados neste trabalho.
Por fim, o Capítulo 6, Conclusões e Trabalhos Futuros, apresenta as
conclusões acerca da viabilidade de aplicação dos modelos de Markov na detecção
de ataques DDoS, bem como sugere alguns trabalhos futuros que poderão ser
desenvolvidos em decorrência dos resultados alcançados no presente trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, são apresentados os principais eixos teóricos relativos aos
conceitos mais relevantes à compreensão do objeto de pesquisa abordado neste
trabalho. Na Seção 2.1 é abordado o conceito de fluxo de dados, de acordo com o
proposto por Sperotto et al. (2010); na Seção 2.2 são detalhados os conceitos sobre
os sistemas de detecção de intrusão, além de sua categorização de acordo com os
modos de operação; na Seção 2.3 são apresentados os principais conceitos sobre
ataques DDoS de inundação de pacotes, de acordo com Zargar, Joshi, Tipper
(2013); na Seção 2.4. são apresentados os conceitos gerais sobre os modelos de
Markov, além de um exemplo genérico de um modelo; na Seção 2.5 são
apresentados alguns conceitos sobre o modelo de Markov baseado no algoritmo de
Viterbi; na Seção 2.6 são apresentados detalhes sobre a classificação de dados
coletados em redes de comunicação; na Seção 2.7 são apresentados dados
relativos à viabilidade de segmentar os fluxos de dados oriundos do tráfego de rede,
com a aplicação de um modelo de Markov; a Seção 2.8 conclui o presente capítulo.
2.1 Fluxos de Dados
Conforme abordam Sperotto et al. (2010), um fluxo de dados é composto por
uma sequência unidirecional de pacotes os quais compartilham um conjunto comum
de características, tais como endereços de origem e destino, portas e protocolo
utilizados. De acordo com a terminologia aplicada pelo grupo de trabalho IP Flow
Information Export (IPFIX), o qual é membro do Internet Engineering Task Force
(IETF), as características compartilhadas pelos fluxos de dados podem ser
denominadas como chaves de fluxo.
Ressalta-se que os fluxos em questão são observáveis em qualquer enlace
de dados componente da rede, porém por questões de ordem técnica, estes são
normalmente obtidos através de módulos especialistas que se integram a
equipamentos de conectividade presentes nas redes de comunicação, tais como os
equipamentos roteadores.
Sperotto et al. (2010) indicam que os sistemas IDS que empregam a análise
de fluxos valem-se de dados extraídos diretamente dos cabeçalhos dos pacotes
trafegados na rede, considerando-se que dado relativo aos conteúdos dos pacotes é
inspecionado. Dada esta característica, estes sistemas IDS são usados somente no
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reconhecimento daqueles ataques nos quais a identificação não dependa
necessariamente da análise do conteúdo.
Para Sperotto et al. (2010), as técnicas de análise de fluxos são bastante
comuns em técnicas de gerenciamento de redes de comunicação de dados, haja
vista que, com as técnicas em referência, torna-se viável a realização do
monitoramento dos recursos componentes da rede em tempo real.
2.2 Sistemas de Detecção de Intrusão
Um outro fator a ser considerado quanto ao êxito da propagação de ataques
DDoS refere-se à capacidade do invasor em alterar as características do ataque, de
forma a mascarar seu comportamento perante eventuais sistemas de detecção de
intrusão baseados em regras.
Para Axelsson (2000), os sistemas IDS implementam mecanismos de
monitoramento de atividades executadas em redes de comunicação de dados ou
ainda em outros sistemas, visando identificar, de forma tempestiva, a ocorrência de
atividades maliciosas em uma rede de comunicação de dados monitorada. Tais
sistemas podem ser agrupados em duas grandes categorias de operação. São elas:
I. Operação por assinatura: os sistemas IDS que se encaixam nesta
categoria operam a partir da análise da íntegra dos pacotes trafegados
nas redes de comunicações monitoradas, em busca de padrões
binários previamente conhecidos pelo IDS e que correspondam a um
comportamento considerado lesivo à própria rede de comunicação e
aos seus recursos. A estes padrões binários de dados reconhecidos
pelos sistemas IDS dá-se o nome de assinatura.
Esta categoria de sistemas IDS constitui, de acordo com Fan et al.
(2001), a maior parcela dos que se encontram em atividade
atualmente. Por outro lado, face à necessidade dos sistemas IDS desta
categoria conhecerem previamente os padrões de tráfego de dados
associáveis a atividades maliciosas, os sistemas IDS que compõem
esta categoria apresentam potencialmente baixa adaptação ao
reconhecimento de novas atividades maliciosas, ainda não presentes
em sua base de regras, fato que, de acordo com Axelsson (2000), pode
implicar em maior ocorrência de falsos negativos;
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II. Operação por anomalias: os sistemas IDS presentes nesta categoria
operam com uma abordagem de análise comportamental do tráfego de
dados na rede monitorada, a qual inicialmente visa identificar e
registrar padrões de uso dos recursos e serviços considerados válidos
e que, por conseguinte, compreendam o perfil de uso normal dos
recursos presentes na rede.
A partir do momento em que o perfil de uso válido dos recursos que
compõem a rede de comunicação foi devidamente estabelecido, os
sistemas IDS desta categoria passam a buscar padrões no tráfego de
dados que sejam reconhecidos como anômalos, os quais sejam
indicativos de desvio do perfil normal e que possam estar associados a
atividades maliciosas na rede, bem como ao uso anormal ou não
permitido dos recursos ou serviços da rede.
Posto isso e considerando que, de acordo com Axelsson (2000), esta
categoria de sistemas IDS não dependem estritamente da análise de
pacotes, estes sistemas apresentam a característica nativa de
reconhecerem novos padrões associáveis a atividades maliciosas e,
por conseguinte, a novos ataques DDoS, o que potencialmente reduz o
índice de falsos negativos.
Por outro lado, o estabelecimento de um perfil de uso normal da rede
pode

tornar-se

tarefa

complexa

e

custosa,

considerando-se

especialmente a extensa variedade de protocolos, recursos e serviços
passíveis de comporem as redes de comunicação de dados mais
modernas, fato que pode implicar na geração de um maior índice de
falsos

positivos

pelos

sistemas

IDS

desta

categoria,

quando

comparados aos sistemas IDS da categoria anterior.
No que se refere aos sistemas IDS da primeira categoria exposta, por serem
os mais amplamente disponíveis nas redes de comunicação de dados atualmente,
partindo-se do pressuposto que um sistema IDS seja configurado para o
monitoramento de atividades bidirecionalmente, todas as comunicações oriundas do
ambiente externo e do ambiente interno serão submetidas à confrontação com as
regras constantes da base de dados de regras do IDS.
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Assim, se porventura os pacotes relativos à comunicação estabelecida
coincidirem com as regras do sistema IDS em questão, a comunicação será
interrompida e os pacotes serão integralmente descartados.
Faz-se necessário considerar, no entanto, que um invasor, com tempo e
ferramentas adequadas, pode alterar artificialmente determinados pacotes relativos
ao tráfego de dados associado a um ataque, visando impedir que o IDS reconheça,
na comunicação já estabelecida, o tráfego de dados que esteja associado à
atividade maliciosa ainda desconhecida.
Neste sentido, Fan et al. (2001) propuseram um modelo algorítmico de
geração de anomalias, visando seu estudo em um ambiente controlado, a partir do
qual demonstrou-se a capacidade de refinamento de um algoritmo de detecção de
intrusão para identificar ataques DdoS por meio de alterações comportamentais
ocorridas no tráfego de dados na rede.
2.3 Ataques de Intrusão
Sperotto et al. (2010) consideram ataques de intrusão o emprego de
quaisquer tentativas que possam comprometer a autenticidade, a confidencialidade,
a disponibilidade e a integridade dos recursos, serviços ou até mesmo dos dados
trafegados em redes de comunicação de dados. Os ataques de intrusão que mais
afetam as redes computacionais são categorizados em:
•

Ataques a senhas: ataques que tentam obter senhas ou chaves de
acesso a sistemas protegidos;

•

Ataques físicos: ataques destinados a danificar componentes de
hardware de computadores e/ou outros equipamentos que compõem
as redes de comunicação;

•

Buffer overflows: ataques que buscam obter o controle ou ocasionar
falhas em processos de software em execução nos equipamentos de
destino, através do transbordo de memória dos processos alvos;

•

Cavalos de Tróia: Trechos de código que aparentam ter finalidade útil,
os quais passam a deliberadamente executar ações indesejadas nos
sistemas alvo;

•

Coleta de informações: esta categoria de ataques não objetiva danificar
ou mesmo causar a indisponibilidade de recursos do sistema alvo. O
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principal objetivo desta categoria de ataques é o de obter dados e
informações sobre o sistema alvo, de forma que outros ataques
possam se valer dos dados e informações obtidas no futuro. Os
ataques de rastreamento de portas encaixam-se nesta categoria;
•

Negação de serviço: ataques que ocasionam situações em que os
usuários legítimos experimentam a sensível redução do nível de
serviço ou mesmo a impossibilidade de acessar um recurso ou serviço
disponível na rede de comunicação;

•

Vírus: trecho de código malicioso capaz de anexar-se a arquivos
legítimos

no

sistema

afetado

e

replicar-se

indefinidamente,

normalmente a partir da interação de um ou mais usuários com os
arquivos que já carregam o vírus, o qual passa a executar em dado
momento,

diversos

tipos

de

ações

maliciosas

nos

recursos

comprometidos. Dada a maior dependência da interação com usuários,
os vírus apresentam menor taxa de propagação, quando comparados
aos denominados vermes;
•

Vermes: compreendem trechos de código que também apresentam a
capacidade de replicar-se rapidamente, sem a necessidade de
qualquer interação de usuários, característica esta que os diferenciam
dos vírus. De acordo com Sperotto et al. (2010), a propagação de
vermes pode tornar-se extremamente rápida, dado o exemplo do
verme Sapphire/Slammer, o qual tornou-se conhecido por infectar
cerca de 90% (noventa por cento) dos equipamentos vulneráveis em
apenas 10 (dez) minutos.

Dentre os ataques categorizados, os mais relevantes ao cumprimento do
objetivo deste trabalho são os de negação de serviço. Neste grupo de ataques em
particular, cabe destaque aos ataques de negação de serviços por inundação de
pacotes, pois segundo Zargar, Joshi, Tipper (2013), estes contemplam ações
coordenadas, as quais exploram certas características e vulnerabilidades dos
protocolos de comunicação em execução nas redes de comunicação, e são
geralmente executados por um conjunto de computadores aos quais o atacante
obteve acesso, visando a criação de uma rede paralela capaz de propagar os
ataques em larga escala, contra um ou mais alvos.
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Ainda de acordo com Zargar, Joshi, Tipper (2013), os ataques de inundação
de pacotes podem ser agrupados em duas categorias:
1. Ataques na camada de transporte: visam interromper a conectividade
de um usuário legítimo, a partir do exaustão de recursos que proveem
o acesso a ambientes, ou seja, a largura de banda e a capacidade de
processamento ou memória de elementos de conectividade, tais como
roteadores e switches;
2. Ataques na camada de aplicação: almejam interromper os serviços a
um ou mais usuários legítimos, através do esgotamento de
recursos de equipamentos servidores, tais como capacidade de
processamento, memória, recursos de armazenamento (I/O e discos) e
quantidade de sessões simultâneas.
Para Zargar, Joshi, Tipper (2013), são registrados mais de 7000 ataques
DDoS diariamente em todo o mundo e os ataques em referência ultrapassaram,
ainda no ano de 2010, a barreira dos 100 Gbps em dados trafegados. Zargar, Joshi,
Tipper (2013) consideram ainda várias motivações que incentivam agressores a
promoverem este volume de ataques DDoS diários.
Tais motivações foram agrupadas em 5 (cinco) categorias principais,
estruturadas da seguinte forma:
1. Possibilidade de ganho financeiro ou vantagem econômica: os
agressores inseridos nesta categoria são aqueles que mais preocupam
as corporações atualmente, pois dada a própria natureza da
motivação, nesta categoria são contemplados os indivíduos geralmente
mais tecnicamente preparados e experientes na execução de ataques
DDoS. Por esta razão, os ataques abrangidos nesta categoria são
aqueles de maior dano potencial e os mais difíceis de serem
interrompidos;
2. Vingança: nesta categoria inserem-se os agressores frustrados ou que
sintam-se injustiçados perante determinadas situações e que, por
conseguinte, iniciem a execução de ataques DDoS em resposta à
situação de contrariedade. Considerando-se que a natureza da
motivação é diversa daquela abordada na categoria anterior, os
agressores inseridos nesta categoria não necessariamente dispõem da
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melhor capacitação técnica ou a experiência requeridas à obtenção de
elevados índices de comprometimento e dano dos alvos do ataque;
3. Crença ideológica: os agressores desta categoria escolhem seus alvos
em função de crenças ideológicas de quaisquer naturezas. Nesta
categoria concentram-se, para Zargar, Joshi, Tipper (2013) as
principais motivações atuais para a execução de ataques DDoS. A
título de exemplos, Zargar, Joshi, Tipper (2013) citam as motivações
políticas que levaram a sabotagens na Estônia, em 2007; no Irã, em
2009; e aqueles relacionados ao vazamento de informações pela
comunidade WikiLeaks, em 2010;
4. Desafio Intelectual: esta categoria compreende os agressores que se
motivam à consecução de ataques DDoS em alvos mais protegidos e
desafiadores.

Os

agressores

desta

categoria

são

geralmente

entusiastas dedicados a mostrarem suas habilidades e, assim sendo,
voltam-se à experimentação e ao aprendizado. Para Zargar, Joshi,
Tipper (2013), atualmente há um grande número de ferramentas e
recursos que podem ser coordenados de modo que até mesmo um
amador consiga dar início a um ataque DDoS bem-sucedido em larga
escala;
5. Guerra

cibernética:

os

agressores desta

categoria

geralmente

pertencem às forças armadas ou organizações terroristas ou
paramilitares de um país e partem de motivação política para
organizarem ataques a serviços e recursos critícos de outros países.
Os potenciais alvos destes ataques incluem, contudo não se limitam a,
departamentos executivos, órgãos e empresas públicas, instituições
financeiras públicas ou privadas, agências civis, departamentos
executivos de infraestrutura energética, hídrica e de telecomunicações,
além de prestadores de serviços de telefonia móvel.
Estes agressores são considerados os mais bem preparados para
exercerem tais ataques, pois associam alta capacitação técnica e
disponibilidade de tempo a um amplo conjunto de sistemas e
ferramentas disponíveis. Conforme exposto no trabalho de Zargar,
Joshi, Tipper (2013), estes agressores em particular dispõem de
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recursos suficientes para interromperem serviços críticos dos países
alvos dos ataques, fato que pode implicar em impactos econômicos
severos a quaisquer nações.
Zargar, Joshi, Tipper (2013) consideram ainda que as políticas e planos de
contramedidas mais efetivos à contenção de ataques DDoS devem ser
estabelecidos com base nas razões que motivam os agressores, tendo em vista que
um maior conhecimento sobre o comportamento dos indivíduos responsáveis pela
propagação de ataques pode ser determinante ao sucesso não só da estratégia de
defesa, mas também da organização e distribuição dos sistemas IDS nas redes de
comunicação protegidas.
2.4 Botnets
Conforme se observa em Sperotto (2010, apud Lee et al., 2008), botnets
consistem em grupos de computadores infectados com trechos de código
maliciosos, os quais operam com o objetivo de causar danos, sem o consentimento
ou mesmo conhecimento de seus proprietários e usuários.
Tais computadores infectados, também conhecidos por bots, executam as
instruções específicas oriundas de computadores remotos os quais têm a
responsabilidade de exercer funções de controle das botnets. Estes computadores
são os denominados masters ou bot-masters.
Tendo em vista a flexibilidade de estrutura e a potencial escala dimensional
que as botnets podem atingir, torna-se viável sua segregação em zonas
administrativas distintas, fato que torna a identificação e o rastreamento completo
das botnets um problema de maior complexidade.
Para Sperotto (2010), a estrutura das botnets as tornam a infraestrutura
perfeita para o planejamento e propagação de ataques de quaisquer naturezas, tais
como os ataques DDoS, campanhas de divulgação de e-mails não solicitados em
larga escala (SPAM) e até mesmo a execução de outras atividades maliciosas.
2.5 Os Modelos de Markov
Os modelos de Markov são modelos estatísticos destinados à análise
comportamental de sistemas, a partir da observação da transição de seus
respectivos estados. Tais modelos são

classificados de

acordo com as
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características dos sistemas a serem observados e os respectivos comportamentos
de seus estados.
Nos sistemas controlados para os quais todos os estados e variáveis que
afetam a transição de comportamento do sistema sejam integralmente observáveis,
os modelos de Markov a serem aplicados denominam-se Processos de Decisão de
Markov.
Para sistemas controlados nos quais as variáveis que afetam a transição de
comportamento

do

sistema

sejam

parcialmente

observáveis,

os

modelos

denominam-se Processos de Decisão de Markov Parcialmente Observáveis.
Por outro lado, especificamente para sistemas autônomos nos quais todos os
estados e variáveis que afetam a transição de comportamento do sistema sejam
integralmente observáveis, os modelos de Markov aplicáveis denominam-se
Cadeias de Markov e, para sistemas autônomos nos quais as variáveis que afetam a
transição de comportamento do sistema sejam parcialmente observáveis, os
modelos de Markov a serem aplicados denominam-se Modelos Ocultos de Markov,
da sigla em língua inglesa Hidden Markov Models (HMM). De acordo com Gobel
(2008), os HMM são autômatos de estados finitos, os quais apresentam transições
em seus estados, de acordo com um padrão probabilístico, ao longo do tempo.
Note-se que o termo “oculto” aqui referenciado, aplica-se em razão da
impossibilidade de se determinar, em dado tempo futuro, em que estado o sistema
autônomo encontrar-se-á, em função de não se manterem sob controle todos os
parâmetros e variáveis capazes de interferirem no comportamento geral do sistema.
Quando da aplicação de modelos de Markov mais simples, tais como as
cadeias de Markov, todos os atributos e condições relativos ao sistema autônomo
em observação são diretamente visíveis pelo observador e, por conseguinte, a
aplicação da cadeia de Markov na análise de um determinado sistema dar-se-á
apenas em função das probabilidades de transição dos estados do sistema em
questão.
Entretanto, há sistemas para os quais nem todas as condições ou estados
podem ser permanentemente observados, tal como ocorre na análise de ataques
DDoS, a qual é objeto de estudo do presente trabalho.
Neste sentido, considerando-se a impossibilidade de se prever em que
momento ocorrerá a transição de estado do sistema ou, no objeto do presente
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estudo, em que momento o ataque dar-se-á, faz-se necessário considerar o
mapeamento de todos os estados que o sistema possa adotar, a partir das variáveis
observáveis, e considerar a distribuição de probabilidades aplicável aos estados do
sistema observado.
Na Figura 1 encontra-se a representação gráfica de um modelo oculto de
Markov. De acordo com Pereira (2009), no HMM em referência, N corresponde ao
número de estados do modelo; o conjunto de estados individuais é representado por
S ={ S 1,... , S N } ; M corresponde ao número de símbolos distintos observáveis; e

V ={V 1,... , V M } representa o conjunto de símbolos individuais do modelo.

Figura 1 – Exemplo de HMM.
Fonte: PEREIRA, 2009, p. 60;
Legenda:
S1, S2, Sn – Estados não observáveis individuais
v1, v2, vm – Símbolos emitidos por estados não observáveis
a1,a2, aNN – Probabilidades de transições de estados
b1,b2, bNM – Probabilidades das saídas

2.6 Algoritmo Viterbi
Os algoritmos de programação dinâmica, para Sniedovich, Lew (2006),
permitem a resolução de problemas computacionais de maior complexidade,
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baseado na segmentação destes problemas em problemas correlatos mais simples.
O conjunto de soluções dos problemas mais simples torna viável a solução do
problema originalmente estabelecido.
Neste sentido, o algoritmo Viterbi – proposto por Andrew Viterbi em 1967 – é
um algoritmo de programação dinâmica para encontrar a sequência mais provável
de estados ocultos – denominado caminho Viterbi – o qual resulta em uma
sequência de eventos observados, relativos ao HMM estabelecido para a análise do
sistema autônomo.
A partir do caminho de Viterbi designado, torna-se viável, desde que
considerado um conjunto inicial de probabilidades para os parâmetros observáveis
do sistema, estabelecer a análise probabilística da transição dos estados do sistema
como um todo, mesmo que os parâmetros que afetem as transições de estados em
questão sejam apenas parcialmente observáveis.
Segundo Rabiner (1989), o algoritmo de Viterbi visa a obtenção da ótima
sequência de transições de estados
observações

Q={ q1 , q 2 , q3 ,... , qt } dada a sequência de

O={ o1 ,o 2 , o 3 , ... , ot } , a partir da definição do melhor caminho, ou

seja, aquele que apresentar os maiores valores nos parâmetros observados, obtidos
com base na quantificação de

δ t+1 ( j)=max [δ t (i) aij ]∗b j (O t+1 ) . Para traçar a
i

sequência de transições de estados ótima, faz-se necessário armazenar os
argumentos maximizados para cada instante t, o que é feito através da construção
da matriz

ψ t ( j) .

Com isso, a partir da análise das sequências de transições de estados, tornase viável o cálculo do caminho de Viterbi, ou seja, o caminho mais provável a ser
seguido a partir do conjunto de observações definido.
Maiores detalhes relativos à implementação do algoritmo de Viterbi
empregado neste trabalho encontram-se registrados no Capítulo 4.
2.7 Classificação do Tráfego de Dados usando HMM
Um dos elementos fundamentais ao estabelecimento do conjunto inicial de
probabilidades para os parâmetros observáveis nos ataques distribuídos de negação
de serviço refere-se à classificação dos dados trafegados na rede de comunicação
de dados, de forma que se estabeleça um conjunto inicial de transições de estados
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dos sistemas.
A partir do uso de um modelo HMM, Wright, Monrose, Masson (2004)
demonstraram a viabilidade em se classificar os dados trafegados em redes de
comunicação de dados e agrupá-los de acordo com o protocolo adotado, incluindose dados criptografados, associados ao uso do protocolo Secure Shell (SSH).
Na classificação em questão, foram empregados dois HMMs construídos a
partir da mesma estrutura inicial, sendo o primeiro destinado a reconhecer os
pacotes pelo tamanho e o segundo voltado ao reconhecimento dos atributos
relativos ao tempo de chegada dos pacotes.
Assim sendo, torna-se factível o uso de uma técnica análoga no objeto de
estudo do presente trabalho, visando classificar os dados de uma rede de
comunicação de dados, de forma a traçar um perfil de classificação do tráfego de
dados da rede, para posterior análise probabilística do comportamento dos grupos
de dados obtidos, já segregados por protocolos.
Por outro lado, tais modelos HMM mostraram-se poucos efetivos na
classificação de dados de protocolos cuja formação dos pacotes é dependente da
interação do usuário com o sistema. O principal exemplo citado pelo autor refere-se
ao protocolo Telnet, o qual apresentou resultados pouco expressivos, com um
percentual de apenas 3% de êxito na classificação dos dados.
2.8 Detecção de Comportamentos Anômalos em Dados Agrupados
De acordo com Gobel (2008), com base na análise do tráfego de dados
coletados em uma rede, é possível diferenciar o tráfego de dados considerado
normal, do tráfego de dados considerado anômalo, em função da presença regular
de determinados pacotes trafegados, os quais alteram as características
comportamentais dos equipamentos conectados à rede.
A proposta de Gobel (2008) foi analisar dados coletados em computadores
conectados a uma rede de comunicação de dados e agrupá-los de acordo com o
comportamento apresentado e não de acordo com um protocolo em particular.
Tal classificação foi estabelecida segundo um modelo HMM, concebido para
considerar como parâmetro observável a quantidade de alterações nos estados dos
equipamentos monitorados e não apenas variáveis associadas às características
dos pacotes trafegados na rede.
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Com base na abordagem em questão, o HMM poderia ser testado para
verificar sua capacidade de agrupar comportamentos similares, de forma que o
tráfego de dados considerado normal fosse distinto do tráfego anômalo.
Para o experimento, Gobel (2008) propôs a detecção de uma botnet em um
ambiente preparado, onde os elementos da botnet seriam instalados em alguns
computadores e, em outros, o tráfego permaneceria inalterado, para efeito de
comparação e controle.
Embora não tenham sido apresentados os resultados oriundos da execução
do experimento proposto, considerar o agrupamento dos dados trafegados na rede
também com base no próprio comportamento das transições de estados observadas
torna-se factível, pois considerando-se que os ataques distribuídos de negação de
serviço objetivam causar a interrupção da prestação de um dado serviço através do
comprometimento dos recursos disponíveis na rede de comunicação de dados
atacada, vislumbra-se que haja, no decorrer do ataque, elevadas taxas de transições
de estados da rede, em comparação às transições de estados ocorridas em
períodos de uso normal dos recursos da rede.
2.9 Considerações Finais do Capítulo
Neste capítulo foram expostos os principais eixos teóricos necessários à
compreensão do restante deste trabalho. Para tanto, buscou-se apresentar os
conceitos basilares sobre fluxos de dados, sistemas de detecção de intrusões,
ataques de intrusões, a definição e estruturação das botnets, além dos fundamentos
sobre os modelos de Markov e o algoritmo de Viterbi.
Ressalta-se que os conceitos em referência alicerçam não apenas a
compreensão dos trabalhos elencados no capítulo a seguir, mas também oferecem
fundamentos teóricos necessários à compreensão do método de análise proposto,
detalhado na proposta constante do Capítulo 4.
No

próximo

capítulo, apresentam-se

os trabalhos mais diretamente

relacionados ao presente objeto de estudo, revisados com enfoque no detalhamento
de pontos de convergência com este trabalho.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
3.1 Introdução
Neste

capítulo

são

apresentados

os

trabalhos

correlatos

com

o

desenvolvimento da presente dissertação. Para tanto, o texto encontra-se
estruturado da seguinte forma: na Seção 3.2 é abordado o trabalho de Fan et al.
(2001) no que se refere ao emprego de anomalias artificiais na detecção de
intrusões em redes de comunicação de dados; na Seção 3.3 é descrito o trabalho de
Wright, Monrose, Masson (2004), relativamente à classificação de dados em redes
de comunicação, por meio do estabelecimento de perfis atribuídos com base na
aplicação de HMM; na Seção 3.4 é apresentado o trabalho de Koo, Cho (2005), no
qual propõe-se um sistema de detecção de intrusões em um sistema operacional
Solaris, a partir do emprego de um HMM; na Seção 3.5 é apresentado o trabalho
desenvolvido por Seredynski, Bouvry (2006) para detectar a ocorrência de
anomalias em redes TCP/IP desenvolvido sob o paradigma de sistemas imunes
artificiais; na Seção 3.6 é abordado o trabalho de Yasami, Farahmand, Zargari
(2007) visando detectar-se anomalias no tráfego de dados relativo ao protocolo ARP,
por meio da aplicação de um HMM customizado pelos autores; na Seção 3.7
apresenta-se a proposta de Gobel (2008) para o desenvolvimento de um modelo de
detecção de Botnets baseado no emprego de HMM na análise do tráfego de dados
em redes de comunicação; na Seção 3.8 realiza-se a análise comparativa dos
trabalhos mais diretamente relacionados com esta dissertação e apresentam-se as
considerações finais do capítulo.
3.2 O Uso de Anomalias Artificiais na Detecção de Intrusão de Rede Conhecidas e
Desconhecidas
Como finalidade do trabalho, Fan, et al. (2001) propuseram um modelo de
detecção de intrusão em redes de computadores capaz de identificar a ocorrência
de intrusão mesmo em situações onde anomalias no tráfego de dados da rede foram
artificialmente inseridas.
Inicialmente, foi desenvolvido um algoritmo que gera anomalias artificiais no
tráfego de dados de redes de computadores, com o objetivo de simular a ocorrência
de ataques não conhecidos na rede.
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Posteriormente, todos os dados coletados foram classificados e submetidos
há um segundo algoritmo, denominado modelo de detecção de anomalias, visando
treiná-lo quanto às características comportamentais observáveis nos dados de cada
uma das três classes estabelecidas.
De acordo com Fan, et al. (2001), os resultados foram significativos, haja vista
que foram detectadas, no decorrer da fase experimental, mais de 77% das intrusões
não conhecidas, com um mínimo de 50% de detecções posiitivamente identificadas
em cada uma das classes de intrusões.
Já para o cenário que considerou, além das anomalias artificiais, os dados
relativos a ataques conhecidos, o modelo também mostrou índices mínimos de
detecção estabelecidos em 50% para cada classe de intrusões e o percentual de
identificação das intrusões não conhecidas variou de 75% a 100%. Considerando-se
que, em todas as medições realizadas para as classes de dados agrupadas, o
percentual mínimo de detecção foi de 50%, Fan, et al. (2001) consideraram os
resultados expressivos.
O modelo empregado por Fan, et al. (2001) mostrou-se robusto para a
detecção de ataques DoS, considerando-se que, somadas todas as anomalias
inseridas no conjunto de dados analisado, o algoritmo foi capaz de identificar cerca
de 75% destas. Entretanto, cabe ressaltar que 9% das anomalias reais não foram
percebidas pelo algoritmo.
Contudo, ressalta-se que Fan et al. (2001) empregaram, durante a fase de
treinamento do algoritmo, apenas dados coletados pelo MIT Lincoln Laboratory em
1998.
Embora fossem relativamente atuais à época em que o trabalho de Fan et al.
(2001) foi produzido, ressalta-se que, para Shiravi et al. (2012), estes dados não
expressam a complexidade dos recursos e serviços normalmente disponíveis em
uma rede comunicação de dados real, fato que pode afetar diretamente os
percentuais de acúracia obtidos como resultado do experimento.
3.3 Perfis de Classificação de Tráfego de Dados em Redes de Comunicação
baseado em HMM
O artigo de Wright, Monrose, Masson (2004) aborda o emprego de técnicas
para a construção de perfis comportamentais de tráfego para protocolos de

32
aplicação em redes computacionais, através do uso de um HMM para a análise de
metadados sobre os pacotes trafegados os quais permanecessem inalterados e
observáveis após a aplicação de codificações, ou seja, o tamanho do pacote,
direção do envio e hora de chegada.
A proposta consistiu no emprego de um HMM para o alinhamento de múltiplas
sequências de pacotes dos protocolos de aplicação da pilha TCP/IP, visando obterse, a partir da análise dos fluxos de pacotes de cada protocolo de aplicação, um
perfil

comportamental

observável

sobre

o

tráfego

de

dados

em

redes

computacionais.
O grafo que apresenta a arquitetura do grafo de transição de estados do HMM
proposto por Wright, Monrose, Masson (2004) encontra-se na Figura 2.

Figura 2 – Arquitetura básica do HMM proposto por Wright, Monrose,
Masson (2004).
Fonte: Adaptado de Wright, Monrose, Masson (2004).
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De acordo com Wright, Monrose, Masson (2004), foram propostos dois HMMs
baseados na estrutura básica apresentada na Figura 2 para o tratamento dos fluxos
de dados analisados: o primeiro deles foi definido com o objetivo de tratar as
transições de estados do sistema monitorado por meio das observações realizadas
nos tamanhos dos pacotes trafegados; o segundo modelo tratou das transições de
estados com base nos intervalos de chegada dos pacotes.
Os HMMs em referência foram implementados por meio de um algoritmo
denominado General Hidden Markov Model (GHMM), desenvolvido originalmente
pelo instituto Max Planck de Genética Molecular para a análise de alinhamento de
sequências protéicas, em estudos conduzidos em Biologia. Tais HMMs admitem 4
(quatro) estados principais de operação, assim definidos:
•

Inserir: representam estados dos HMMs para a contagem de pacotes
duplicados e retransmitidos, os quais foram observados pelos
detectores e, por conseguinte, serviram à construção do modelo de
transição de estados do sistema observado;

•

Apagar: correspondem a estados dos HMMs relativos à contagem de
pacotes perdidos ou que foram descartados pelos detectores, ou seja,
não foram considerados na construção do modelo de transição de
estados;

•

Match de cliente e match de servidor: para Wright, Monrose, Masson
(2004), houve a necessidade de separar-se as cadeias de estados
observados pelos HMMs, de acordo com a origem dos pacotes
trafegados. Considerando-se que os HMMs calculam o estado atual
com dados relativos ao estado imediatamente anterior, Wright,
Monrose, Masson (2004) optaram por separar o processamento dos
pacotes coletados de acordo com a origem, visando respeitar-se a
correta relação de interdependência dos pacotes.

Foram monitorados os dados dos protocolos FTP, HTTP, SMTP e Telnet,
acerca dos quais, para a classificação baseada no fator tempo, os HMMs
empregados obtiveram resultados bastante variáveis. Para o alinhamento de
sequências de pacotes do protocolo FTP, Wright, Monrose, Masson (2004)
alcançaram um índice de 82,2% de acerto na classificação. Para os protocolos
HTTP e SMTP, os resultados mostraram-se expressivos, haja vista que obteve-se,
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respectivamente, 95,3% e 96,6% de êxito na classificação. O resultado menos
expressivo foi obtido a partir da classificação dos pacotes relativos ao protocolo
Telnet, para os quais os HMMs apresentaram apenas 14,2% de êxito na
classificação.
À exceção dos resultados obtidos com o protocolo Telnet, Wright, Monrose,
Masson (2004) consideraram os resultados positivos, em função da quantidade de
parâmetros necessários para estabelecer-se o perfil de classificação dos dados
coletados.
O experimento efetuado por Wright, Monrose, Masson (2004) mostrou-se, por
um lado, mais abrangente que aquele proposto por Yasami, Farahmand, Zargari
(2007), em virtude de considerar um maior espectro de protocolos na fase de
treinamento do algoritmo, muito embora os HMMs em pauta não apresentassem,
como finalidade, a detecção de anomalias nos dados coletados.
Por outro lado, tendo em vista os resultados alcançados, constata-se que não
houve linearidade no desempenho dos HMMs empregados, haja vista que o
alinhamento de sequências de pacotes ficam comprometidas em protocolos onde
haja uma maior dependência da interação de usuários, tal como ocorre com o
protocolo Telnet.
3.4 Identificação de Tipos de Ataques com base em HMM
Koo, Cho (2005) propuseram um sistema de detecção de anomalias no
tráfego de dados em uma rede de comunicação, visando analisar a viabilidade de
empregar-se um HMM baseado na implementação do algoritmo de Viterbi no
reconhecimento de padrões anômalos nos comandos enviados a um ambiente
configurado com o sistema operacional Solaris 7, os quais sejam associáveis aos
ataques denominados OpenView xlock Heap Overflow (XLOCK), Lpset –r Buffer
Overflow Vulnerability (LPSET) e Kcms_sparc Configuration Overflow (KCMS),
ataques estes os quais apresentam as seguintes características técnicas:
•

XLOCK: de acordo com Koo, Cho (2005), este ataque caracteriza-se
pela sobrecarga dos espaços de memória alocados pelo software
OpenView em execução no sistema operacional Solaris 7, visando
obter-se privilégios de acesso administrativo no sistema;

•

LPSET:

este

ataque

explora

vulnerabilidades

no

serviço

de
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gerenciamento de impressoras do sistema operacional Solaris 7,
através das quais um agressor pode obter acesso administrativo
perante

o

sistema

operacional

após

o

envio

de

comandos

excessivamente longos ao serviço em referência, os quais sejam de
tamanho superior aos que o próprio serviço seja capaz de gerenciar;
•

KCMS: o ataque em referência explora uma vulnerabilidade presente
nos mecanismos de configuração de um serviço proprietário de
gerenciamento de cores da empresa KODAK, relativa ao envio de uma
rotina de chamada de função via execução do comando sprintf(), a
partir da qual o agressor pode comprometer a execução do serviço e
obter privilégios de acesso ao sistema objeto de ataque.

O modelo arquitetural proposto por Koo, Cho (2005) é apresentado na Figura
3.

Figura 3 – Arquitetura do sistema de detecção proposto por Koo, Cho (2005).
Fonte: Adaptado de Koo, Cho (2005).

O sistema em referência dispõe de 04 (quatro) componentes, assim definidos:
•

Mecanismo

de

modelagem

do

comportamento

normal:

este

componente foi empregado por Koo, Cho (2005) no treinamento do
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HMM, a partir da obtenção de dados de auditoria de eventos de acesso
ao

sistema

operacional

empregado

no

experimento,

visando

estabelecer-se padrões de acesso dos usuários ao equipamento
servidor. Durante esta fase, foram coletados um total de 160488 (cento
e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e oito) eventos, perfazendo um
total de 13 MB de dados, relativos aos acessos válidos de 06 (seis)
usuários do equipamento servidor, por um período de 02 (duas)
semanas. Os dados coletados popularam uma base de dados, a qual,
de acordo com Koo, Cho (2005) foi suficiente para o comportamento
normal dos usuários do sistema operacional;
•

Detector de intrusão: este componente foi empregado na segunda
etapa da fase experimental, com o objetivo de comparar os dados
constantes da base de dados gerada pelo primeiro componente com os
dados de auditoria do sistema coletados em tempo real, durante a
propagação dos ataques. Conforme exposto no trabalho de Koo, Cho
(2005), foram realizadas 30 (trinta) tentativas de comprometimento do
sistema operacional objeto de teste para cada um dos ataques
testados, ao término dos quais obteve-se êxito na obtenção dos
privilégios de acesso administrativo ao sistema operacional testado na
execução dos 03 (três) ataques. Ressalta-se que este componente é
responsável apenas por identificar a ocorrência dos ataques, e a
respectiva classificação dos ataques em referência torna-se, por
conseguinte, tarefa de responsabilidade do terceiro componente do
sistema, denominado mecanismo de análise de sequência de estados;

•

Mecanismo de análise de sequência de estados: este componente foi
proposto por Koo, Cho (2005) com o objetivo de promover a análise
das transições de estados identificadas pelo componente anterior.

•

Para tanto, foi proposta a aplicação do algoritmo de Viterbi sobre os
resultados da detecção, de forma a buscar-se padrões de transições
de estados associáveis às ocorrências dos ataques estudados nos
caminhos de Viterbi obtidos pelo algoritmo. Koo, Cho (2005) fizeram
experimentos de ajuste no número de estados considerados na
elaboração dos caminhos de Viterbi, variando-os de 05 (cinco) até 30
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(trinta) estados. Para Koo, Cho (2005), os melhores resultados foram
obtidos com o algoritmo ajustado para calcular os caminhos de Viterbi
com cerca de 20 (vinte) estados. Ao término da análise de transições
de estados, os resultados são tabulados e entregues ao quarto e último
componente do sistema de detecção, o qual é o responsável pela
efetiva classificação dos ataques estudados, com emprego de
mecanismo de análise de similaridade nos padrões comportamentais
observados ao longo do experimento;
•

Identificador de tipos: o último componente do sistema proposto por
Koo, Cho (2005) efetua a análise dos fatores de similaridade entre os
padrões de eventos relativos ao comportamento normal do sistema e
aqueles relativos à ocorrência dos ataques, o que se dá a partir do
emprego de 03 (três) técnicas distintas: cálculo das distâncias
Euclidianas, das distâncias de Hamming e das máximas sequências
comuns. Ao término da aplicação das técnicas, torna-se viável analisar
comparativamente os resultados obtidos durante a execução dos
ataques com aqueles obtidos durante o treinamento do sistema.

Concluída a fase experimental, de acordo com Koo, Cho (2005), o detector de
intrusão conseguiu identificar 100% dos ataques realizados. Contudo, no que tange
à capacidade do sistema proposto em classificar os referidos ataques, Koo, Cho
(2005)

reportaram

diferenças

nos

resultados

alcançados

no

experimento,

especialmente quando analisadas as distâncias encontradas por cada um dos
algoritmos de cálculo empregados no decorrer da execução do identificador de tipos.
Por conseguinte, para obter-se os melhores resultados, Koo, Cho (2005)
sugerem uma combinação de duas ou mais técnicas de cálculo das distâncias entre
os comportamentos modelados, de modo a reduzir-se a taxa de erros na
classificação dos ataques estudados ao longo do trabalho.
3.5 Detecção de anomalias em redes TCP/IP com base no paradigma de sistemas
imunes artificiais
Seredynski, Bouvry (2006) definem o sistema imune como mecanismos
criados pela natureza com a responsabilidade em detectar e lidar com intrusos em
organismos vivos. A partir deste conceito oriundo de estudos em biologia, surgiram
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os sistemas imunes artificiais (SIA), os quais são modelos computacionais
inspirados em sistemas naturais imunes e apresentam-se como alternativas
promissoras na construção de IDS.
O objetivo do trabalho de Seredynski, Bouvry (2006) foi o de estudar e
comparar a eficácia de métodos de codificação de tráfego de redes baseados no
paradigma dos sistemas imunes artificiais, além dos métodos de geração de
detectores de anomalias no tráfego de dados.
Seredynski, Bouvry (2006) apresentaram uma analogia entre os sistemas
naturais imunes e os sistemas artificiais, através da qual a porção do tráfego de rede
anômalo associável a tentativas de acesso não autorizado aos serviços disponíveis
na rede foram chamados de antígenos, justamente em função do comportamento
invasivo apresentado. Os detectores de anomalias, por outro lado, foram
identificados pelos autores como anticorpos, em razão das características de
identificação e reconhecimento dos antígenos presentes na rede.
Para a realização do estudo proposto, foi criado o modelo arquitetural
constante do modelo esquemático apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Arquitetura do detector de anomalias baseado em um Sistema Imune Artificial.
Fonte: Adaptado de Seredynski, Bouvry (2006)

No modelo arquitetural em referência, o tráfego de rede considera apenas os
fluxos de dados que ingressam na rede (incoming traffic), os quais contemplam tanto
os acessos autorizados aos recursos que compõem o ambiente, bem como
eventuais tentativas de acesso não autorizado aos recursos e serviços, ou seja, os
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antígenos presentes no sistema. O sistema proposto por Seredynski, Bouvry (2006)
apresenta dois modos de operação, descritos como segue:
•

Modo de treinamento ou de aprendizagem: neste modo de operação
são criados os anticorpos capazes de detectar a presença de
antígenos no ambiente de rede;

•

Modo de operação normal: no qual ocorre a efetiva detecção de
antígenos e a adaptação dos anticorpos a eventuais alterações
comportamentais no padrão de tráfego dos antígenos.

No modo de treinamento ou aprendizagem, o tráfego de rede é empregado na
geração dos anticorpos, os quais modelam, em última análise, o comportamento dos
acessos autorizados de usuários aos recursos e serviços disponíveis na rede. O
conjunto de anticorpos gerados são entregues ao detector de anomalias, para que
este possa empregar o padrão comportamental constante do conjunto de anticorpos
no reconhecimento de padrões associáveis aos antígenos.
Já no modo de operação normal, o sistema proposto por Seredynski, Bouvry
(2006) passa a considerar o tráfego de rede enquanto dados de teste para detectarse anomalias e opera no sentido de identificar a presença dos antígenos no
ambiente de rede e comunicar ao subsistema de controle e decisão acerca do
comportamento suspeito, o que se dá a partir da emissão de mensagens de alarme
pelo detector de anomalias.
Posteriormente, a partir da análise do conjunto de mensagens de alarmes
emitidas ao subsistema de controle e decisão, caso verifique-se que há a geração
de falsos alarmes pelo sistema em razão de eventuais alterações no perfil
comportamental do tráfego de rede, é possível não só efetuar modificações no
conjunto de anticorpos gerado enquanto o sistema operava em modo de
aprendizagem, na tentativa de ajustar-se a eficiência do detector de anomalias, o
que se verifica pela redução do número de falsos alarmes emitidos pelo sistema,
mas também reinicializar o sistema de detecção em modo de aprendizagem
novamente, de modo a gerar um conjunto mais abrangente de anticorpos, adequado
ao reconhecimento de novos padrões nos antígenos.
O reconhecimento de padrões entre os antígenos e os anticorpos empregado
na geração de mensagens de alarme pelo subsistema detector de anomalias pode
ser realizado, de acordo com Seredynski, Bouvry (2006) através do emprego do
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cálculo vetorial das distâncias Euclidianas e das distâncias de Hamming de forma a
conferirem maior segurança aos resultados obtidos pelo sistema.
Na etapa de validação do trabalho de Seredynski, Bouvry (2006), foram
propostos um total de 05 (cinco) experimentos, assim definidos:
•

Experimento 1: o sistema operou por 120 minutos em modo de
treinamento, período no qual o sistema proposto por Seredynski,
Bouvry (2006) gerou cerca de 32 detectores, com base na
caracterização positiva do tráfego de rede, a qual parte do pressuposto
que os dados empregados na fase de treinamento sejam apenas
relativos ao conjunto de pacotes trafegados os quais representem
unidades de informação relativas às operações autorizadas no
ambiente. O sistema foi colocado em modo de operação por outros 120
minutos, período este em que foram executados ataques de port
scanning no ambiente de rede monitorado e a menor distância entre
antígenos e anticorpos capaz de assegurar a geração de 0 (zero)
alarmes falsos no experimento foi de 0.25;

•

Experimento 2: este experimento foi realizado com os mesmos
parâmetros empregados no experimento anterior, à exceção da técnica
de caracterização do tráfego de rede. Neste experimento, em vez de
técnica de caracterização positiva do tráfego de rede, Seredynski,
Bouvry (2006) empregaram a geração randômica de detectores, na
qual não se faz necessário contemplar todas as unidades de
informação que compõem o conjunto de operações autorizadas na
rede. O reconhecimento de padrões associáveis ao tráfego autorizado
é efetuado com base na análise parcial dos pacotes trafegados.
Seredynski, Bouvry (2006) observaram que, com a técnica randômica
de geração de detectores, o sistema gerou 16 detectores e a menor
distância entre antígenos e anticorpos capaz de assegurar a geração
de 0 (zero) alarmes falsos no experimento foi de 0.2;

•

Experimento 3: neste experimento considerou-se o mesmo conjunto de
dados de entrada dos experimentos anteriores e aplicou-se técnica de
caracterização

negativa

para

a

geração

de

detectores.

Na

caracterização negativa, os detectores são criados para cobrir o
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espaço

dimensional

não

pertencente

ao

tráfego

de

dados

reconhecidamente autorizado. De acordo com Seredynski, Bouvry
(2006), o custo computacional necessário à geração dos anticorpos é
bem maior no cenário em pauta, principalmente em razão da
quantidade de execuções necessárias à geração dos detectores de
forma a reduzir-se a geração de falsos alarmes;
•

Experimento 4: o presente experimento diferenciou-se dos anteriores,
na medida em que fez uso de apenas pacotes TCP SYN e
caracterização positiva de dados na geração dos detectores. Neste
experimento em particular, pôde-se notar pequenas diferenças entre as
distâncias correspondentes ao tráfego normal e o tráfego anômalo,
observadas no conjunto de dados de teste.
Para Seredynski, Bouvry (2006), estas diferenças são o resultado de
características comuns ao tráfego normal e aos ataques, relativamente
aos cabeçalhos IP e TCP. Muito frequentemente algumas partes de
ambos os cabeçalhos são os mesmos, seja no tráfego legítimo, seja no
tráfego anômalo, o que diminui as diferenças entre um tráfego previsto
e aquele observado no decorrer de um ataque.

•

Experimento 5: este experimento foi realizado utilizando dados de
tráfego de rede coletados durante 9 (nove) dias. Os dados coletados
consistiram em 4.4 milhões de pacotes, dos quais cerca de 2.5 milhões
de pacotes IP. Para efeito de estabelecer-se o conjunto de treinamento,
uma parte do tráfego legítimo foi selecionado após entrevista realizada
por Seredysnki, Bouvry (2006) com o administrador da rede. O objetivo
deste experimento ajustar os parâmetros relativos à seleção de dados
de treinamento, visando identificar o melhor conjunto de parâmetros
que correspondessem aos ataques mais frequentemente observados
na rede empregada no experimento, ou seja, tentativas de conexão às
portas 135, 139, 145 e 901. O problema da seleção de dados foi
resolvido escolhendo para a análise apenas os pacotes TCP SYN.
Todos os pacotes coletados foram processados a partir do emprego de
técnica de caracterização positiva e aplicação do cálculo das distâncias
Euclidianas. Os resultados mais expressivos foram obtidos utilizando-
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se intervalos regulares de 10 minutos de análise. Com estes
parâmetros, o sistema proposto por Seredynski, Bouvry (2006) gerou
cerca de 11 (onze) detectores, correspondentes ao comportamento do
tráfego legítimo observado e cerca de 1198 (mil cento e noventa e oito)
antígenos, correspondentes ao tráfego anômalo. Seredynski, Bouvry
(2006) consideraram a frequência dos ataques alta e, por esta razão,
entenderam que o menor valor entre as distâncias calculadas
necessário à definição de um limiar para a geração de alarmes ao
subsistema de controle e decisão não fosse superior a 4.
Em síntese, os resultados alcançados por Seredynski, Bouvry (2006) nos
tempos de detecção dos ataques encontram-se registrados na Tabela 1.

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

Exp. 4

Exp. 5

Tempo de geração (ms)

113

121

8750

159

32

Número de anticorpos

32

16

17

73

11

Tempo de deteção (ms)

373

360

360

2360

196

Número de antígenos

240

240

240

4393

1198

Tempo de detecção por
1.554
1.5
1.5
0.537
antígeno (ms)
Tabela 1 – Tempo de geração de anticorpos e detecção de anomalias.
Fonte: Adaptado de Seredynski, Bouvry (2006).

0.164

A partir da análise dos resultados obtidos por Seredynski, Bouvry (2006),
conclui-se que os tempos de detecção de ataques do sistema proposto foram
consideravelmente expressivos, haja vista que nos três primeiros experimentos
realizados, o tempo médio de detecção de um ataque foi próximo a 1.5 ms.
Ademais, se considerar-se os tempos de detecção dos experimentos 4 e 5, os
resultados foram ainda mais relevantes, pois os ataques foram identificados, em
média, em 0.5 ms e 0.1 ms, respectivamente.
Nos dois últimos experimentos, observou-se uma expressiva redução nos
tempos de detecção de ataques, em uma relação inversamente proporcional ao
número de antígenos identificados nos conjuntos de fluxos de dados capturados. Tal
fato evidencia a capacidade adaptativa do sistema proposto por Seredynski, Bouvry
(2006), expressa na significativa redução do tempo necessário à identificação de um
ataque, à medida que o volume de antígenos conhecidos pelo detector de anomalias
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é ampliado.
Por outro lado, cabe destacar que Seredynski, Bouvry (2006) empregaram,
para os experimentos de 1 a 4, apenas uma fração do conjunto de fluxos de dados
relativos ao tráfego de rede produzidos pelo MIT Lincoln Laboratory, segundo dados
da agência DARPA.
Os dados em referência, além de não representarem integralmente a
complexidade dos recursos e serviços produzidos em uma rede de comunicação de
dados real, foram coletados em 1998 e, por conseguinte, de acordo com Shiravi et
al. (2012), os dados em questão encontram-se desatualizados, muito embora
tenham sido de grande relevância à comunidade científica e, por conseguinte,
podem interferir nos índices de detecção do sistema proposto.
3.6 Detecção de Anomalias no Protocolo ARP em redes corporativas com base em
HMM
O principal objetivo do trabalho de Yasami, Farahmand, Zargari (2007) foi a
construção de um sistema de detecção estatístico de anomalias em tráfego de
dados em redes de computadores, por meio de um modelo preditivo capaz de traçar
as diferenças comportamentais entre o tráfego normal e anormal da rede, com base
na análise de tráfego de dados do protocolo ARP.
Foi proposto o emprego de um método híbrido, o qual considerou não só a
análise geral do comportamento no tráfego de dados da rede, referenciada em
probes instaladas em nós componentes da rede, mas também o estabelecimento de
um perfil comportamental nos dados do protocolo ARP na rede, a partir da coleta de
2 (dois) meses de dados relativos ao protocolo em questão. Empregou-se um
modelo de Markov modificado – denominado MHMM – visando a posterior análise
estatística dos dados coletados durante a fase experimental.
A arquitetura da proposta realizada por Yasami, Farahmand, Zargari (2007)
encontra-se registrada na Figura 5.
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Figura 5 – Modelo simplificado do sistema de detecção de anomalias proposto por
Yasami, Farahmand, Zargari (2007).
Fonte: Adaptado de Yasami, Farahmand, Zargari (2007).

No sistema proposto por Yasami, Farahmand, Zargari (2007), os pacotes são
capturados diretamente da rede de comunicação de dados monitorada e são
submetidos ao motor de processamento de pacotes, o qual é responsável por extrair
dos dados relativos ao protocolo ARP os endereços IP de origem e destino dos
pacotes ARP trafegados e agrupá-los em tuplas de 3 (três) elementos.
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Posteriormente e ainda durante o decorrer do treinamento do algoritmo, os
dados relevantes ao MHMM são submetidos ao motor de modelagem do tráfego
normal, no qual são construídas as sequências de tuplas correspondentes ao tráfego
normal da rede, as quais são armazenadas em um banco de dados, a partir do qual
são realizadas operações estatísticas que modelam o comportamento normal dos
dados, originando-se o denominado escore normal (NS), com o intuito de permitir a
posterior comparação com o tráfego coletado em tempo real.
Concluída a fase de treinamento do MHMM, o modelo comportamental
mapeado pelo motor de modelagem do tráfego normal é comparado com os dados
obtidos em tempo real na rede de comunicação monitorada, e novos cálculos são
efetuados, desta vez pelo motor de análise do MHMM, visando obter-se padrões
associáveis ao tráfego anômalo, ou seja, desvios percentuais que sejam indicativos
da ocorrência de anormalidades no tráfego coletado, os quais compõem o escore
anômalo (AS).
O próprio motor de análise do MHMM foi capaz de identificar padrões
associáveis às anomalias observadas no tráfego de pacotes do protocolo ARP e
emitir alertas de anormalidade.
No modelo de treinamento do MHMM proposto por Yasami, Farahmand,
Zargari (2007), foram coletados pacotes do protocolo ARP por um período de 20
(vinte) dias. O padrão evolutivo dos estados correspondentes ao comportamento do
tráfego de dados relativo ao protocolo ARP mapeado por Yasami, Farahmand,
Zargari (2007) encontram-se registrados na Figura 6.
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Figura 6 – Transição de estados do MHMM no transcorrer do período de treinamento.
Fonte: Adaptado de Yasami, Farahmand, Zargari (2007)

Ressalta-se que Yasami, Farahmand, Zargari (2007) interromperam o
treinamento do MHMM após o período de 20 dias, pois observou-se, para a grande
maioria dos nós monitorados, a estabilização do número de estados observados
pelo MHMM no comportamento do tráfego do protocolo ARP.
Ao término do experimento, Yasami, Farahmand, Zargari (2007) obtiveram
êxito na detecção de 90% de anomalias nos dados do protocolo ARP na rede
analisada. Entretanto, ajustes nos parâmetros monitorados, tais como thresholds
dos nós da rede e os tamanhos das sequências de transições de estados usadas na
equação de modelagem do modelo de Markov empregado poderiam, de acordo com
Yasami, Farahmand, Zargari (2007), elevar os níveis de detecção de anomalias para
99%.
No experimento proposto por Yasami, Farahmand, Zargari (2007), um dos
maiores

desafios

se

encontrava

no

poder

computacional

necessário

ao

processamento dos pacotes de dados coletados. Assim sendo, o algoritmo MHMM
proposto foi concebido em uma estrutura funcional modular, de modo a possibilitar
sua execução em múltiplos computadores distribuídos pela rede. Tal estrutura,
embora não fosse o objetivo do experimento, mostra-se vantajosa para a análise de
dados coletados em grandes redes corporativas, em virtude do potencial ganho de
escala no processamento dos pacotes de dados, oriundo da execução simultânea
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de tarefas relativas à análise dos dados em múltiplos computadores da rede.
Por outro lado, cabe considerar que a detecção de anomalias na rede
computacional restringiu-se à análise de dados do protocolo ARP e, por conseguinte,
não se considerou anomalias associadas a outros protocolos da pilha TCP/IP no
decorrer da execução do MHMM, considerando-se que não houve o treinamento do
algoritmo para o monitoramento de transições de estados no concernente ao tráfego
de pacotes relativos a outros protocolos.
Ademais, parte do método empregado por Yasami, Farahmand, Zargari
(2007) considerou o perfil comportamental no tráfego de dados do protocolo ARP
apenas para os nós da rede de dados empregada na fase experimental, sem prever
eventuais mudanças no perfil comportamental do protocolo ARP associadas a
alterações na topologia da rede, em função da inserção ou remoção de nós durante
a fase de treinamento do MHMM.
A eventual alteração da topologia da rede, oriunda da inserção de novos
equipamentos servidores e outros componentes de conectividade, poderia interferir
nos resultados alcançados pelo MHMM empregado, em razão da consequente
mudança no comportamento de troca de pacotes do protocolo ARP entre os nós
componentes da rede, fato que poderia incrementar o número de falsos positivos
para o MHMM e, por conseguinte, reduzir a eficácia do modelo na caracterização do
tráfego anormal de dados.
3.7 Detecção de Botnets a partir do uso de HMM na análise de dados trafegados em
Redes de Computadores
O artigo de Gobel (2008) propôs a identificação de botnets, a partir da
comparação dos resultados obtidos através de técnica de análise de sequências de
pacotes de dados capturados na rede por um HMM definido, visando detectar-se
atividades coordenadas entre computadores.
Os dados relativos aos processos em execução em computadores diferentes
são coletados e analisados pelo HMM, o qual os classifica em perfis, segundo
métrica de agrupamento de dados estabelecida por Gobel (2008).
Desta forma, a distância entre dois HMMs pode ser comparada e a
similaridade comportamental característica de operações de botnets são inferidas
através de análise probabilística efetuada a partir da proximidade dos resultados
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oriundos da comparação realizada.
Ressalta-se que o artigo em questão não contou com experimento prático e
limitou-se, portanto, a apresentar um modelo do HMM proposto, baseado no
algoritmo de Baum-Welch.
3.8 Análise Comparativa dos Trabalhos
Neste capítulo foram comparados os principais trabalhos pesquisados
relativamente à detecção de intrusão com base no emprego de anomalias artificiais;
no estabelecimento de perfis de classificação de dados, atribuídos através da
aplicação de HMM; na detecção de intrusões em sistemas operacionais a partir do
emprego de um HMM; no diagnóstico de anomalias em redes TCP/IP com base no
paradigma de sistemas imunes artificiais; na identificação de anomalias no tráfego
de dados relativo ao protocolo ARP, a partir da aplicação de um HMM e na proposta
de desenvolvimento de um modelo de detecção de Botnets a partir do uso de HMM.
Na Tabela 2 são apresentados dados comparativos os quais visam posicionar
este trabalho em relação àqueles mais diretamente relacionados ao objeto de
estudo, a partir do estabelecimento de um conjunto de critérios relevantes à
consecução da análise proposta.
No primeiro critério de análise comparativa dos trabalhos, considerou-se
relacionar aqueles trabalhos nos quais houve a aplicação de um HMM em ao menos
uma etapa do processo ou sistema propostos. Dentre os trabalhos revisados mais
diretamente relacionados com este trabalho, identificou-se que os trabalhos de
Wright, Monrose, Masson (2004), Koo, Cho (2005), Yasami, Farahmand, Zargari
(2007) e Gobel (2008) propuseram o emprego de mecanismos de classificação ou
identificação de anomalias baseados em HMMs. Dentre estes trabalhos, porém, o
único que apresentou proposta de detectar ataques DDoS segundo um modelo
customizado de HMM baseado na implementação do algoritmo de Baum-Welch foi o
trabalho de Gobel (2008), o qual não apresentou resultados oriundos da execução
de etapa experimental, restringindo-se apenas ao delineamento da solução
vislumbrada.
Ressalta-se que, nos trabalhos de Fan et al. (2001) foi proposto um sistema
de detecção de ataques de intrusão por técnica de inserção de anomalias artificiais e
Seredynski, Bouvry (2006) propuseram a detecção de anomalias nos fluxos de
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dados de redes de comunicação baseadas na pilha de protocolos TCP/IP, por meio
de sistema desenvolvido sob o paradigma dos sistemas imunes artificiais.
No que se refere ao segundo critério comparativo, estabeleceu-se o emprego
de ao menos um componente desenvolvido a partir do HMM baseado na
implementação do algoritmo de Viterbi. Dentre os trabalhos mais diretamente
relacionados ao objeto de estudo do presente trabalho, apenas a proposta de Koo,
Cho (2005) contemplou um mecanismo de análise de transições de estados na
análise comportamental de eventos anômalos associáveis a ataques de intrusões.
Por outro lado, o mecanismo desenvolvido pelos autores não se aplicava à detecção
de ataques DDoS e restringiu-se à análise de ataques de intrusão voltados à
exploração de vulnerabilidades no sistema operacional Solaris, versão 7.
O terceiro critério de comparação foi estabelecido com base na avaliação dos
trabalhos revisados sob a perspectiva de propostas apresentadas com o objetivo de
detectar-se a ocorrência de ataques DDoS. Nos trabalhos revisados, apenas os
trabalhos de Fan et al. (2001) e Seredynski, Bouvry (2006) podem aplicar-se ao
reconhecimento de padrões comportamentais associáveis a ataques DDoS.
No que se refere particularmente ao trabalho de Seredynski, Bouvry (2006),
observa-se que não se considerou, na geração de anticorpos do sistema de
detecção de intrusões, um conjunto de dados de treinamento o qual contivesse
fluxos de dados específicos de ataques DDoS e, assim sendo, muito embora o
modelo proposto tenha considerado ataques de inundação de pacotes TCP SYN,
também denominados como ataques syn flood, outros parâmetros monitorados, tais
como os endereços IP de origem e destino apresentaram pouca variação no
decorrer da etapa experimental do trabalho de Seredynski, Bouvry (2006) e, por
conseguinte, o número de detectores necessários à identificação de um ataque
DDoS seria necessariamente maior, dado o crescimento em larga escala do número
nós da rede de comunicação a partir dos quais partiram os ataques, o que implica
em um maior tempo gasto na detecção dos antígenos.
No estabelecimento do quarto critério de comparação, propôs-se analisar a
atualidade das bases de tráfego empregadas em rotinas de preparo ou treinamento
dos sistemas propostos pelos autores dos trabalhos mais diretamente relacionados
a este trabalho. Assim sendo, considerou-se o exposto no trabalho de Shiravi et al.
(2012), no qual indica-se que em função da crescente complexidade adquirida pelas
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anomalias associáveis aos ataques DoS e DDoS, oriunda da exploração de
vulnerabilidades em recursos e serviços mais atualmente disponíveis nas redes de
comunicação de dados, observaram-se mudanças nos padrões comportamentais de
tráfego de dados nas redes de computadores, as quais comprometeram a
capacidade das antigas bases de tráfego disponíveis publicamente à comunidade
científica em produzirem resultados compatíveis com as condições do mundo real.
Posto isso, cumpre considerar que o critério em referência não se aplicou ao
trabalho proposto por Koo, Cho (2005), pois, tal como já exposto este trabalho se
propôs a analisar a viabilidade de identificar-se apenas ataques de intrusão
relevantes à exploração de vulnerabilidades no sistema Solaris 7.
Ademais, o critério em referência também não se aplicou ao trabalho de
Gobel (2008), haja vista que o trabalho em referência não apresentou resultados
experimentais.
Dentre os demais trabalhos revisados, considerou-se atuais apenas os dados
empregados na fase experimental do trabalho de Fan et al. (2001), pois sob a
perspectiva da contextualização histórica do período em que os dados foram
analisados, a base de tráfego atendia ao critério proposto por Shiravi et al. (2012) no
que tange à capacidade da base em produzir efeitos compatíveis com aqueles
verificáveis em redes de comunicação de dados reais.
Como quinto e último critério, buscou-se verificar, nos trabalhos mais
diretamente relacionados e que atendessem ao critério de aplicação de HMMs em
ao menos uma etapa do processo ou sistema propostos, aqueles que
contemplassem a análise comparativa dos resultados produzidos pelo HMM, a partir
do emprego de múltiplas técnicas de cálculo de distâncias, visando verificar-se
fatores de similaridade nos comportamentos associáveis a fluxos de dados
anômalos submetidos aos HMMs.
Por fim, considerando-se os trabalhos revisados, ressalta-se que o critério em
referência não se aplica ao trabalho de Gobel (2008), pois o trabalho em referência
restringiu-se à apresentação de proposta e não contou com etapa experimental.
Para os demais trabalhos, apenas nos trabalhos de Koo, Cho (2005) e Seredynski,
Bouvry (2006) empregou-se múltiplas técnicas de cálculo de distâncias, com o intuito
de estabelecer-se critérios mais seguros na análise comportamental dos fluxos de
dados anômalos analisados associáveis, respectivamente, a ataques de intrusão ou
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ataques DoS.
Com base nos critérios elencados, a Tabela 2 foi populada como segue:

Trabalho

Sistema ou
Inclui
Aplica-se à Empregou
Analisou os
Modelo
mecanismo e detecção de
base de
resultados
baseado em componente
ataques
tráfego
com base no
HMM
baseado no
DDoS
atualizada emprego de
algoritmo de
no
múltiplas
Viterbi
treinamento técnicas de
do sistema
cálculo de
distâncias

Fan et al. (2001)

Não

Não

Sim

Sim

Não

Wright,
Monrose,
Masson (2004)

Sim

Não

Não

Não

Não

Koo, Cho (2005)

Sim

Sim

Não

N/A

Sim

Seredynsk, Bouvry
(2006)

Não

Não

Não

Não

Sim

Yasami,
Farahmand,
Zargari. (2007)

Sim

Não

Não

Não

Não

Gobel (2008)

Sim

Não

Sim

N/A

N/A

Este trabalho
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Tabela 2 – Critérios de análise comparativa dos trabalhos mais diretamente relacionados.
Fonte: o autor.

A partir dos trabalhos analisados nesta seção, no Capítulo 4, é apresentada
uma proposta de detecção de eventos de intrusão relativos à ocorrência de ataques
DDoS, a partir do emprego do modelo de Markov baseado no algoritmo de Viterbi e
com a análise dos resultados obtidos, a partir da determinação das distâncias de
Hamming e das distâncias Euclidianas correspondentes.
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4 PROPOSTA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ALGORITMO
DE VITERBI NA DETECÇÃO DE ATAQUES DDOS
4.1 Introdução
Conforme abordado no Capítulo 1, o objetivo deste trabalho é analisar a
viabilidade em aplicar-se o modelo de Markov baseado no algoritmo de Viterbi na
detecção de ataques DDoS. Assim sendo, será apresentado neste capítulo o método
de análise proposto. O capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: na
Seção 4.2 é descrita a síntese da análise proposta, além das etapas necessárias à
obtenção do conjunto de dados relativos ao tráfego de rede a ser empregado; na
Seção 4.3 é abordado o detalhamento concernente à aplicação do algoritmo de
Viterbi na construção das árvores de decisões e, a partir destas, na determinação
dos caminhos de Viterbi para os fluxos de dados selecionados; na Seção 4.4 são
detalhados o cálculo das distâncias de Hamming para os caminhos de Viterbi
gerados e a Seção 4.5 apresenta o cálculo das distâncias Euclidianas a serem
empregados como contraprova de verificação da ocorrência de falsos positivos nos
grupos de dados analisados no decorrer do experimento; a Seção 4.6 sintetiza este
capítulo.
4.2 Descrição da Análise
A análise empregada consiste na obtenção dos dados relativos ao tráfego em
redes de comunicação, na aplicação de algoritmo de cálculo dos caminhos de Viterbi
para os grupos de dados normais e anômalos, na determinação das distâncias de
Hamming, visando verificar-se, onde aplicável, a correspondência dos caminhos de
Viterbi obtidos para o grupo de dados anômalos e a efetiva ocorrência dos ataques
DDoS e a aplicação do cálculo das distâncias Euclidianas, como forma de validar as
distâncias de Hamming. O modelo esquemático da análise proposta encontra-se
abordado na Figura 7.
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Figura 7: Modelo esquemático da análise proposta.
Fonte: o autor.

4.2.1 Obtenção do Tráfego de Dados
Um dos passos necessários à realização do experimento consiste na
obtenção dos conjuntos de dados sobre os quais o algoritmo de Viterbi é aplicado.
Os dados relevantes ao experimento consistem no conjunto de pacotes trafegados
em uma rede de comunicação de dados, os quais são armazenados em arquivos de
formato padronizado e podem ser reordenados e analisados posteriormente. No que
se refere à organização dos dados analisados, propõe-se o seguinte agrupamento:
•

Grupo de dados normal: compreende a porção de dados capturada
durante o período de tempo no qual não ocorreram quaisquer
anomalias no tráfego de dados coletado;

•

Grupo de dados anômalo: compreendem os dados capturados apenas
em períodos de tempo nos quais registrou-se a ocorrência de ataques
DDoS.

Para efeito de amostragem aplicável ao conjunto de dados relevante ao
experimento, considera-se o disposto na Seção 5.2.
Posteriormente, no intuito de viabilizar-se a aplicação do algoritmo capaz de
calcular o caminho de Viterbi, os dados coletados já amostrados são sumarizados
para os grupos de dados normais e de dados anômalos. A amostragem em
referência segue o proposto por Lazarevic et al. (2003), de acordo com os
parâmetros relacionados na Tabela 3.
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Parâmetro

Descrição Sumária

num_pac_orig_dest

Número de pacotes que fluem da origem
para o destino

num_pac_dest_orig

Número de pacotes que fluem do destino
para a origem

num_acks_orig_dest

Número de acknowledgements que fluem da
origem para o destino

num_acks_dest_orig

Número de acknowledgements que fluem do
destino para a origem

num_bytes_orig_dest

Quantidade de bytes de dados transmitidos
da origem para o destino

num_bytes_dest_orig

Quantidade de bytes de dados transmitidos
do destino para a origem

num_retransmic_orig_dest

Número de pacotes retransmitidos da origem
para o destino

num_retransmic_dest_orig

Número de pacotes
destino para a origem

num_SYNs_orig_dest

Número de pacotes SYN que fluem da
origem para o destino

num_SYNs_dest_orig

Número de pacotes SYN que fluem do
destino para a origem

num_FINs_orig_dest

Número de pacotes FIN que fluem da origem
para o destino

num_FINs_dest_orig

Número de pacotes FIN que fluem do
destino para a origem

retransmitidos

do

status_conex

Flag de status da conexão:
0 – Completada
1 – Não completada
2 – Reset
Tabela 3 – Parâmetros de amostragem da captura dos dados.
Fonte: Adaptado de Lazarevic et al. (2003).

4.3 O cálculo do caminho de Viterbi
O algoritmo Viterbi visa permitir a determinação de uma dada sequência mais
provável de transições de estados em um sistema – denominada caminho de Viterbi
– a partir da compreensão do comportamento de um subconjunto de parâmetros e
eventos observáveis. O modelo esquemático que sintetiza a aplicação do algoritmo
de Viterbi é detalhado na Figura 8 e corresponde aos passos 2 e 3 constantes da
Figura 7 elencada na Seção 4.2.
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Figura 8 – Modelo esquemático para determinação dos caminhos de Viterbi.
Fonte: o autor.

Considerando-se o exposto em Forney (1973), durante a execução do
algoritmo de Viterbi, dado um conjunto de sequências de observações (z), cada
caminho estabelecido para o conjunto de fluxos de dados relativos ao tráfego
capturado tem um tamanho proporcional a

−ln P( x , z ) , onde (x) representa a

sequência de estados componentes do respectivo caminho. É possível encontrar-se
a sequência de estados na qual
sequência onde
a partir de

P ( x | z) é máxima ou, de forma equivalente, a

P (x , z )=P ( x | z )P ( z) seja máximo, através do cálculo do caminho

−ln P( x , z ) , haja vista que

ln P (x , z ) é uma função monótona de

P ( x | z) e há uma correspondência unívoca entre os caminhos e suas respectivas
sequências.
A generalização do modelo de Markov que representa o cenário do
experimento, é o que se segue:
P (x , z )=P ( x) P (z | x)
k-1

k-1

k=0

k=0

= Π P ( x k+1 | x k ) Π P (z k | x k + 1, x k )
onde k é unidade de tempo.
Com base na generalização do algoritmo apresentada por Forney (1973) e tal
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como abordado no capítulo 3, Koo, Cho (2003) propuseram uma implementação do
algoritmo de Viterbi capaz de obter a sequência de estados ótimos de um sistema,
com o intuito de verificar sua aplicação na construção de sistemas IDS.
A implementação do algoritmo proposta por Koo, Cho (2003) mostra-se
plenamente aplicável ao experimento proposto neste trabalho, por tratar-se de
trabalho diretamente relacionado ao experimento ora proposto e, por conseguinte, o
algoritmo de Viterbi empregado no experimento é o que se segue:
a) Passo 1 – Inicialização:

δ t (i)=π i bi (O t ) ,

1≤i≤ N

Ψ t (i)=0
Considera-se

δ t (i) como a probabilidade de que a observação

no tempo t = 1, no estado determinado por

(i) . A variável

ψ t ( j)

Ot

ocorra

armazena os

estados ótimos calculados.
b) Passo 2 – Recursão:

δ t ( j)=max [ δ t-1 (i) aij ]b j (Ot ) ,

2≤t≤T , 1≤ j≤N

i

ψ t ( j)=arg max [ δ t-1 (i)aij ]b j (O t ),
i

Neste passo,
relativamente ao estado

2≤t≤T , 1≤ j≤N

δ t (i) registra os valores acumulados pelo algoritmo
(i ) no instante de tempo

(t ) e

ψ t ( j) representa o

estado ótimo no tempo (t−1) , o qual apresenta o menor custo correspondente às
transições de estados no tempo (t) .
c) Passo 3 – Cálculo computacional:
P∗= max [ δ T (s)]
S t ∈S

S *T = arg max [ δ T (s)]
S t∈ S

No tempo final

(T ) , há

(N ) probabilidades

δ t ,t =1,2 , ... N . A maior

probabilidade dentre as probabilidades no conjunto de estados analisados torna-se
candidata à inserção como elemento da sequência de estados ótimos.
d) Passo 4 – Construção do Caminho de Viterbi (Backtrack)
S * t=ψ t +1 ( S *t +1),

t=T −1,T −2, ... ,1

A variável ( S∗T ) armazena os estados ótimos calculados pelo algoritmo, o
qual, ao término do cálculo, representa o caminho de Viterbi para o conjunto de
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estados observáveis no comportamento do tráfego de dados, medidos no tempo
(T ) .
Uma vez definido o algoritmo, faz-se necessário estabelecer o número de
transições de estados a serem considerados na construção dos caminhos de Viterbi,
de modo a maximizar-se a precisão dos resultados obtidos. Para Koo, Cho (2005),
limitar-se o número de estados e o número de nós componentes do caminho de
Viterbi – também denominados símbolos de observação – a serem considerados em
cada perfil amostrado tende a maximizar o desempenho do algoritmo, porém nos
experimentos conduzidos com um menor número de estados e nós componentes,
ocorreu um elevado número de falsos positivos, o que comprometeu os resultados
obtidos.
Assim sendo, considerando-se que estes parâmetros apresentam como
necessários à execução do experimento, torna-se preciso estabelecer a quantidade
de nós componentes e estados, visando assegurar a obtenção de resultados
relevantes ao experimento e, ao mesmo tempo, não inviabilizar a execução do
algoritmo de Viterbi por eventuais problemas de desempenho. A parametrização
proposta para o experimento é abordada ao longo do Capítulo 5.
Concluída a etapa de cálculo dos caminhos de Viterbi para os grupos de
dados normais e anômalos, são realizados os cálculos das distâncias entre as
sequências geradas, como mecanismo central da análise de viabilidade da detecção
da ocorrência de ataques DDoS, tal como abordado na seção subsequente.
4.4 Determinação das distâncias de Hamming
Finalizada a etapa de cálculo dos caminhos de Viterbi encontrados pelo
algoritmo,

faz-se

necessário

aplicar

técnicas

que

permitam

verificar

a

correspondência entre os ataques DDoS presentes no grupo de dados anômalos e
os caminhos de Viterbi gerados. O modelo esquemático para o cálculo das
distâncias de Hamming é o apresentado na Figura 9.
Para Koo, Cho (2005), um dos meios efetivos para verificar-se a detecção de
intrusão consiste na determinação das distâncias de Hamming para os caminhos de
Viterbi estabelecidos, visando comparar-se a similaridade das sequências de dados
produzidas. Ressalta-se que, quanto mais similares são as sequências, ou seja,
quanto mais próximo de 0 (zero) for o valor que as diferenciam, maior a
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probabilidade das sequências corresponderem ao padrão de ataque.

Figura 9 – Modelo esquemático do cálculo das distâncias de Hamming.
Fonte: o autor.

Os passos necessários à execução do algoritmo de determinação das
distâncias de Hamming, adaptada de Koo, Cho (2005) para este experimento é a
que se segue:
a) Passo 1 – Operações de cálculo
10

hd (a , b)= Σ hd (a i , bi )
i=1

hd (a i , b i ) =

0 -> ai =bi

1 -> a i ≠b i

As distâncias de Hamming são determinadas para as sequências de estados
nos grupos de dados normais e anômalos, de modo a verificar-se o quão distantes
as sequências estão entre si. No algoritmo em referência,
representam os caminhos de Viterbi obtidos na etapa anterior e
quantidade de estados considerados na etapa de cálculo.

(a i ) e

(bi )

(i) representa a
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b) Passo 2 – Análise dos fatores de similaridade
Ao término da execução do passo 1, busca-se comparar as distâncias
medidas nos caminhos de Viterbi para o grupo de dados anômalos com aquelas
medidas para o grupo de dados normais, visando verificar-se os fatores de
similaridade das sequências.
De acordo com os trabalhos realizados por Koo, Cho (2005), partindo-se da
premissa que, tanto para o grupo de dados normais, quanto para o grupo de dados
anômalos, são previamente conhecidos, o que pode ser assegurado pelo controle
empregado no tratamento dos dados relevantes à proposta, dado um caminho de
Viterbi qualquer (a i ) obtido no decorrer do experimento, é possível compará-lo com
outros caminhos associados aos comportamentos já reconhecidos no tráfego de
dados, visando verificar-se a respectiva distância de Hamming correspondente.
Quanto mais próximo de 0 (zero) for o resultado do cálculo da distância, maior a
probabilidade da sequência

(a i ) estar associada ao comportamento em questão.

Os trabalhos de Hofmeyr, Forrest, Somayaji

(1998) e Seredynski, Bouvry

(2006) apresentam raciocínio análogo ao exposto em Koo, Cho (2005) e indicam a
possibilidade de obter-se, inclusive, as incidências de falsos positivos a partir das
distâncias de Hamming determinadas.
c) Passo 3 – Análise de Eventos Falsos Positivos ou Falsos Negativos
Com base nos resultados alcançados por Koo, Cho (2005) e Seredynski,
Bouvry (2006), conclui-se que os níveis percentuais relativos ao número de eventos
falsos positivos ou falsos negativos não são inexpressivos.
Dada a hipótese da ocorrência de eventos falsos positivos ou falsos negativos
no experimento proposto, considera-se relevante avaliá-los a partir do emprego da
verificação de similaridade dos valores calculados para o perfil comportamental no
tráfego de dados observado em períodos de tempo nos quais não houve a
ocorrência de ataques DDoS e sua proximidade ou similaridade com o perfil
comportamental do tráfego coletado durante a ocorrência de ataques DDoS, haja
vista que, quanto menores as diferenças entre os perfis comportamentais
encontradas no decorrer do cálculo das distâncias de Hamming, maiores serão os
índices de similaridade entre os comportamentos dos fluxos de dados relativos ao
tráfego da rede de comunicação e, por conseguinte, maiores as probabilidades dos
comportamentos avaliados vincularem-se a estados de observação análogos na

60
rede monitorada.
d) Passo 4 – Conclusões sobre a correspondência com padrão comportamental
associável a ataques DDoS
Ao término da execução do passo 3, torna-se viável concluir, através de
análise comparativa aplicada à similaridade dos valores calculados no passo
anterior, sobre a capacidade do algoritmo em determinar as alterações
comportamentais no tráfego de dados compatíveis com a execução de ataques
DDoS.
Ademais, considera-se relevante ainda a aplicação do cálculo das distâncias
Euclidianas para os caminhos de Viterbi

( S∗T ) , como contraprova às distâncias

de Hamming calculadas, com o intuito de não apenas se verificar os cálculos que
resultem em registros falsos positivos ou falsos negativos, mas também para validarse os resultados obtidos no decorrer do experimento. Ressalta-se que o cálculo das
distâncias Euclidianas é realizado nos moldes propostos na Seção 4.5 do presente
capítulo.
4.5 Cálculo das Distâncias Euclidianas
Os trabalhos de Koo, Cho (2005) e Seredynski, Bouvry (2006) consideram
relevante a aplicação do cálculo das distâncias Euclidianas para a verificação de
similaridade comportamental para os resultados obtidos no decorrer da aplicação de
modelos de Markov concebidos com o objetivo de detectar-se intrusões, para efeito
de comparação dos resultados, seja sob a perspectiva de desempenho dos
algoritmos ou sob a perspectiva de análise dos resultados alcançados.
Ressalta-se que o objetivo central da aplicação de dois algoritmos para
verificação de similaridade dos caminhos de Viterbi gerados não estão associados,
para o experimento ora proposto, a eventuais análises de desempenho e
complexidade algorítmicas, em razão de não estar contemplado no escopo do
experimento. Por conseguinte, a dupla verificação abordada é proposta com o
objetivo de validar-se os resultados obtidos, incluindo-se àqueles indicativos da
ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos nos resultados alcançados,
visando conferir-se maior segurança ao experimento. O modelo esquemático
proposto para verificação das distâncias Euclidianas encontra-se registrados na
Figura 10.
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Figura 10 – Modelo esquemático de cálculo das distâncias Euclidianas.
Fonte: o autor.

A sequência de passos necessários à execução do algoritmo de cálculo das
distâncias Euclidianas é a que se segue:
a) Passo 1 – Operações de cálculo
A partir do trabalho de Seredynski, Bouvry (2006), sejam
e

( x={ x 1, x 2,... , x n } )

( y ={ y 1, y 2,... , y n } ) vetores n-dimensionais associada a um caminho de Viterbi

calculado pelo algoritmo apresentado na Seção 4.3, a partir do grupo de dados
normais e uma sequência de estados associada a um caminho de Viterbi calculado
para o grupo de dados anômalos, o cálculo da distância Euclidiana entre estes dois
vetores será o resultante da aplicação da seguinte fórmula:

√

N

ed ( x , y)= Σ (x i − y i)2 ,
i=1

ed ( x , y)∈ {0, ∞}

Para a aplicação da fórmula em referência neste experimento, considera-se

(N =10) , haja vista que

(N ) representa o número de nós componentes dos

caminhos de Viterbi calculados a partir do algoritmo apresentado na Seção 4.3.
b) Passo 2 – Análise dos fatores de similaridade
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Observa-se que, de forma análoga ao cálculo das distâncias de Hamming, a
verificação de similaridade dá-se em razão inversamente proporcional, pois quanto
menores os valores obtidos no cálculo das distâncias Euclidianas entre

( xi ) e

( y i ) , maior a similaridade das sequências.
Os trabalhos mais diretamente relacionados ao experimento ora proposto não
abordam os valores mínimos de similaridade das distâncias Euclidianas dos quais
seja possível concluir sobre a correspondência dos valores encontrados com o
padrão comportamental nos dados de tráfego coletados em redes de comunicação
associável à ocorrência de ataques DDoS.
Assim, com o objetivo de tratar-se tal lacuna, propõe-se a normalização dos
resultados obtidos no cálculo de ( ed ( x , y ) ) , de tal forma que ( ed (x , y )∈{ 0,1 }) ,
nos moldes abordados nos trabalhos de Drepen et al. (2005). Com a aplicação da
normalização dos valores numéricos, almeja-se obter uma escala de valores
comparáveis àquela oriunda da aplicação das distâncias de Hamming e a partir da
qual pode-se inferir, considerando-se o exposto em Koo, Cho (2005), que resultados
inferiores ou iguais ao ponto médio da escala sejam indicativos de fator de
similaridade compatível com o padrão de ataque DDoS no grupo de dados
anômalos.
c) Passo 3 – Análise de Eventos Falsos Positivos ou Falsos Negativos
Ao término da execução do passo 2, propõe-se analisar a ocorrência de
eventuais eventos indicativos de falsos positivos ou negativos de modo análogo ao
proposto na Seção 4.4, ao término da qual conclui-se sobre a capacidade do
algoritmo de cálculo das distâncias Euclidianas em identificar a ocorrência de
ataques DDoS.
d) Passo 4 – Validação dos resultados do cálculo das distâncias de Hamming
Como passo final da execução do cálculo das distâncias Euclidianas, de
forma análoga ao exposto na execução do passo 4 da Seção 4.4, busca-se, através
de análise comparativa aplicada à similaridade dos valores calculados no passo
anterior, avaliar a capacidade do algoritmo em determinar as alterações
comportamentais no tráfego de dados compatíveis com a execução de ataques
DDoS. Em complemento à execução deste passo, os resultados obtidos no cálculo
das distâncias Euclidianas são comparados àqueles obtidos através do cálculo das
distâncias de Hamming, visando verificar-se a coerência dos resultados finais
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alcançados.
4.6 Considerações Finais do Capítulo
No Capítulo 4 abordou-se a proposta de análise de viabilidade em aplicar-se o
modelo de Markov baseado no algoritmo de Viterbi na detecção de ataques DDoS.
Para tanto, propõe-se, verificar-se a similaridade dos caminhos de Viterbi
estabelecidos, a partir da aplicação dos algoritmos de cálculo das distâncias de
Hamming e distâncias Euclidianas, analogamente às propostas constantes dos
trabalhos mais diretamente relacionados com este trabalho.
Apresentados os algoritmos em referência, sua respectiva fundamentação
matemática e considerações de experimentos de outros autores relativamente ao
objetivo proposto para o presente trabalho, o Capítulo 5, Validação do Método,
apresenta o experimento realizado para comprovar a viabilidade e a eficácia da
análise proposta neste capítulo.
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5 VALIDAÇÃO DA ANÁLISE
5.1 Introdução
O presente capítulo tem por finalidade a descrição do processo de validação
da proposta abordada no Capítulo 4, em atendimento ao objetivo deste trabalho.
Para tanto, este capítulo se encontra estruturado da seguinte forma: na Seção 5.2
são apresentados a origem dos fluxos relativos ao tráfego dados empregados no
experimento, além dos critérios adotados para amostragem e sumarização; na
Seção 5.3 é descrito o ambiente operacional e ferramental empregado neste
trabalho; na Seção 5.4 são detalhados os parâmetros empregados na aplicação dos
algoritmos de cálculo dos caminhos de Viterbi, das distâncias de Hamming e das
distâncias Euclidianas; na Seção 5.5 são abordados os indicadores de validação e
testes; na Seção 5.6 é apresentando o procedimento de validação experimental; e
na Seção 5.7 são apresentadas as considerações finais do capítulo.
5.2 Amostragem e Sumarização do Tráfego de Dados
Shiravi et al. (2012) propuseram a criação de uma base de tráfego, com o
objetivo de prover a comunidade científica com dados confiáveis relativos ao tráfego
de dados em redes computacionais baseadas na pilha de protocolos TCP/IP, os
quais possam ser empregados em testes experimentais.
De acordo com Shiravi et al. (2012), dada a natureza e complexidade das
anomalias passíveis de ocorrência em redes de comunicação de dados, incluindo-se
aquelas associáveis à intrusão e ataques DoS ou DDoS, as quais implicaram em
alterações no comportamento do tráfego de dados, a habilidade das bases de
tráfego disponíveis à comunidade científica em gerarem resultados que reflitam as
condições do mundo real passaram a ser extensivamente criticadas por
pesquisadores.
Tal lacuna das bases de tráfego disponíveis, de acordo com Shiravi et al.
(2012), origina-se não apenas em razão de não se considerar o comportamento
natural dos usuários das redes de comunicação de dados no uso dos ativos que as
compõem, mas também, e principalmente, por não se considerar, na construção das
bases já disponíveis, o uso de capturas de dados reais.
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Assim, no transcorrer da produção da base em referência, Shiravi et al. (2012)
buscaram contemplar o seguinte conjunto de características na captura dos dados:
•

Configuração de rede e tráfego reais: para Shiravi et al. (2012), o
conjunto de dados a ser empregado na geração da base de tráfego não
deve apresentar quaisquer discrepâncias, oriundas da inserção de
fluxos de tráfego de dados artificialmente inseridos. Tal característica
justifica-se em razão da necessidade de observar-se mais claramente
os efeitos reais de ataques na rede e o respectivo comportamento de
resposta das estações de trabalho presentes na rede, o que somente
pode ser alcançado a partir da análise comportamental do tráfego de
dados coletados em ambiente o mais próximo possível de uma rede de
comunicação de dados real;

•

Base de tráfego rotulada: ainda de acordo com Shiravi et al. (2012), um
conjunto de dados rotulados é relevante na construção de uma base de
tráfego confiável para permitir a análise dos dados resultante de um
amplo espectro de mecanismos de detecção. A criação de um conjunto
de dados em um ambiente controlado visa permitir a distinção de
atividade anômala do tráfego normal, eliminando, assim, a necessidade
de empregar-se técnicas de rotulagem manual dos dados;

•

Total Captura de Interações: o volume de dados disponíveis na base
mostram-se, de acordo com Shiravi et al. (2012), relevantes para os
mecanismos de detecção, dado que há uma relação diretamente
proporcional entre a quantidade de dados e os resultados obtidos pelos
mecanismos de detecção empregados;

•

Captura completa: Shiravi et al. (2012) consideram que preocupações
de privacidade relacionadas com compartilhamento de dados coletados
em redes reais seja um dos principais obstáculos para os
pesquisadores em segurança de redes.
Restrições

de

cessão

dos

dados

coletados

em

redes

reais

potencialmente limitam a ação dos pesquisadores, seja no que diz
respeito à possibilidade de inspeção profunda de pacotes, seja na
possibilidade de efetuar-se análises comparativas dos resultados
alcançados pelos pesquisadores, fatos que comprometem a utilidade
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das bases de tráfego.
Para Shiravi et al. (2012), considerar-se os dados constantes em
payloads de datagramas na produção de bases de tráfego mostra-se
desejável, especialmente em função da necessidade de considerar-se
a análise de cargas úteis na verificação de anomalias ocorridas em
tráfego de redes de comunicação (inspeção profunda de pacotes), as
quais sejam associáveis a ataques ou intrusões;
•

Diversos cenários de ataque: para Shiravi et al. (2012), os ataques às
redes de comunicação de dados aumentaram em frequência, volume,
variedade e complexidade nos últimos anos, haja vista que tais ataques
migraram de um modo de operação baseado apenas em tentativas de
força bruta tradicionais para uma abordagem com maior grau de
especificidade, voltando-se ao comprometimento de serviços e
aplicações. Shiravi et al. (2012) consideram que esta nova abordagem
na organização de ataques seja mais grave, em razão dos danos
potenciais às redes e, por conseguinte, requeiram uma visão mais
aprofundada sobre o conteúdo do tráfego IP e respectivas aplicações
no decorrer da detecção e tratamento dos ataques referidos.
Esta abordagem mais profunda, ainda segundo Shiravi et al. (2012), é
obtida através da avaliação dos ataques a partir da análise de múltiplos
cenários de ataque, os quais apresentam-se sob a forma de categorias
associáveis a diferentes padrões comportamentais no tráfego de dados
anômalo, as quais, por conseguinte, permitem a observação de um
conjunto diversificado de ataques a partir da análise de seus vários
estágios de ocorrência.

Assim sendo, a síntese das características consideradas no decorrer da
produção da base de tráfego por Shiravi et al. (2012) para efeito de análise
comparativa com outras bases disponíveis à comunidade científica encontram-se
registrados na Tabela 4.
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Configuração Tráfego Base de
de Rede
Real
Tráfego
Real
Rotulada

Total
Captura Diversos
Captura Completa Cenários
de
(incluindode
Interações
se o
Ataque
payload)

CAIDA

(Conjuntos
de dados
extenso)

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Internet
Traffic
Archive

Captura
Básica

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

O restante

LNBL

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

DARPA-99
KDD-99

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

DEFCON

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Shiravi et
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
al. (2012)
Tabela 4: Comparação entre as principais bases de tráfego, de acordo com os princípios
empregados em sua classificação.
Fonte: Shiravi et al. (2012).

Considerando-se a amplitude da base produzida por Shiravi et al. (2012), bem
como a atualidade dos dados relativos aos ataques considerados, conclui-se que
esta base seja suficiente como fonte dos dados necessários à consecução do
experimento, para efeito de amostragem e sumarização, de acordo com o
detalhamento exposto na subseção 5.3.1.
Shiravi et al. (2012) procederam a coleta do tráfego de rede no formato pcap1
ao longo de 07 (sete) dias ininterruptos em um ambiente de rede controlado e
compreende não apenas fluxos de tráfego de dados relativos à ocorrência de
ataques, mas também fluxos de dados normais, coletados sem a ocorrência de
quaisquer intrusões e outros tráfegos anômalos que pudessem comprometer os
resultados pretendidos. O sumário dos dados coletados por Shiravi et al. (2012)
encontra-se descrito na Tabela 5.

1 O acrônimo pcap deriva da contração dos termos em língua inglesa packet e capture e
designa uma API de captura de tráfego de redes. Foi desenvolvida originalmente pelo
Network Research Group (NRG) do laboratório Lawrence Berkeley.
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Dia

Data

Descrição

Tamanho
(GB)

Sexta-feira

11/06/2010 Tráfego normal da rede. Sem tráfego anômalo.

16.1

Sábado

12/06/2010 Tráfego normal da rede. Sem tráfego anômalo.

4.22

Domingo

13/06/2010 Intrusão de origem interna + tráfego normal.

3.95

Segunda-feira

14/06/2010 HTTP DoS + tráfego normal.

6.85

Terça-feira

15/06/2010 DDoS usando robôs IRC.

23.4

Quarta-feira

16/06/2010

Tráfego normal da rede. Sem tráfego
anômalo.

17.6

Quinta-feira
17/06/2010 Ataque de força bruta SSH + tráfego normal.
12.3
Tabela 5 – Síntese dos dados coletados em 07 dias para a construção da base de tráfego
por Shiravi et al. (2012).
Fonte: Adaptado de www.iscx.ca/dataset e acessado em 22/03/2014.

O ambiente de rede proposto por Shiravi et al. (2012) foi composto de um
total de 5 (cinco) redes locais, com a configuração a seguir
•

As 4 (quatro) primeiras redes agruparam cerca de 21 (vinte e uma)
estações, sendo 20 (vinte) configuradas com o sistema operacional
Windows XP e 1 (uma) na qual foi instalada o sistema Windows 7;

•

Na rede de número 5 foram configurados 2 (dois) servidores Linux
Ubuntu 10.04, configurados como servidores Web, de e-mail, SSH,
FTP e NAT, além de 1 (um) servidor Windows Server 2003, o qual foi
configurado como servidor Web;

•

A rede de número 6 (seis) contou com equipamentos de monitoração e
configuração das demais redes e não teve o tráfego capturado.

A Figura 11 exibe a topologia do ambiente proposto por Shiravi et al. (2012).
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Figura 11: Topologia do ambiente proposto por Shiravi et al. (2012).
Fonte: Adaptado de Shiravi et al. (2012).

Shiravi et al. (2012), disponibilizaram, de forma complementar ao referido
conjunto de dados de captura, um grupo de arquivos em formato XML no qual
agregou-se o tráfego das redes de acordo com os respectivos fluxos devidamente
orientados a conexão.
Em análise ao arquivo em formato XML no qual constam os dados relativos
ao tráfego coletado na terça-feira, dia 15/06/2010, observou-se a ocorrência de
ataques DDoS dirigidos aos servidores Web presentes no ambiente, iniciados
precisamente às 15:27:17.000.
Para efeito de aplicação da base em referência no experimento proposto,
considera-se o emprego dos dados coletados nos dias 15/06/2010 como conjunto de
dados anômalos do experimento e os dados coletados no dia 16/06/2010 enquanto
conjunto de dados normais.
Tal escolha justifica-se em razão de obter-se um maior equilíbrio entre o
volume, medido em gigabytes, de dados relativos ao tráfego normal da rede de
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comunicação e o volume de tráfego considerado para a coleta do tráfego anômalo.
Ressalta-se que o tráfego normal perfaz um total de 17.6 GB, enquanto que o
tráfego anômalo perfaz um total de 23.4 GB. As informações relativas aos dados
considerados no experimento encontram-se destacadas em negrito na Tabela 5.
Na Figura 12 é apresentado o modelo esquemático de obtenção do tráfego de
dados empregado no experimento proposto, seja para o tráfego normal, seja para o
tráfego anômalo associado aos ataques DDoS. O modelo esquemático em
referência representa a execução do Passo 1 da validação, de acordo com o
exposto na seção 5.3.

Figura 12 – Modelo esquemático de obtenção do tráfego de dados.
Fonte: o autor.

A amostragem proposta para o experimento dá-se mediante a captura de
dados diretamente da base abordada na Seção 5.2, por um período de 10 segundos
a cada minuto, tal como exposto no Passo 1 do modelo esquemático registrado na
Figura 11 e conforme fatores de coleta baseados em tempo expostos em Lazarevic
et al. (2003), onde

( t ) é unidade de tempo. Para efeito do cálculo do caminho total

de Viterbi para os grupos de dados normal e anômalo,

(k )

será igual a 1440

amostragens para cada um dos grupos de dados, considerando-se um subconjunto
de 24 horas de captura de tráfego.
Como passo adicional à amostragem, faz-se necessário também sumarizar os
dados,

visando

permitir-se

a

construção

das

matrizes

empregadas

na

parametrização de entradas de dados do algoritmo de Viterbi apresentado na Seção
4.3. Neste experimento, o passo 2 do modelo esquemático registrado na Figura 11 é
baseado em modelagem estabelecida a partir do conjunto de parâmetros relativos
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ao conteúdo do tráfego de dados coletado e segue o proposto por Lazarevic et al.
(2003), conforme o disposto na Tabela 3 constante da Seção 4.3.
5.3 Experimento de Validação da Análise
O experimento de validação apresentado nesta seção objetiva comprovar a
viabilidade do emprego do algoritmo de Viterbi na detecção de ataques DDoS. O
ambiente operacional e ferramental empregados, além dos respectivos indicadores
de desempenho e testes propostos são apresentados nas subseções a seguir.
5.3.1 Ambiente Operacional
A configuração da estação de trabalho a ser empregada como parte do
ambiente operacional proposto para a execução do experimento encontra-se
abordada na Tabela 6:

Componente

Configuração

Processador

AMD FX-8120 – 8 núcleos físicos de 3.1 Ghz
cada

Memória RAM

8 GB

Armazenamento

3 discos SATA de 250 GB cada, perfazendo um
total de 750 GB disponíveis

Sistema Operacional de Host
GNU/Linux Debian 7.4 (amd64)
Tabela 6 – Configuração da estação de trabalho a ser empregada no experimento.
Fonte: o autor.

5.3.2 Ferramental Proposto
O experimento de validação da análise de viabilidade constante do Capítulo 4
pode ser sintetizado em cinco passos, de acordo com o exposto no modelo
esquemático constante da Seção 4.2, os quais requerem o emprego dos recursos de
software relacionados a seguir. São eles:
•

Passo 1 – Na execução do experimento, emprega-se a ferramenta
tracesplay, nos moldes abordados nos trabalhos de Korczyński,
Janowski, Duda (2011) e Seredynski, Bouvry (2006), além da
ferramenta

tcpdump

nos

moldes

expostos

por

Lee

(2000),

relativamente à amostragem e sumarização dos dados relativos aos
grupos normal e anômalo, respectivamente.
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Este passo compreende ainda a execução da ferramenta wireshark
sobre os dados da base elencada na Seção 5.2, no que se refere ao
procedimento de validação da sumarização dos dados, de acordo com
o estabelecido no trabalho de Lazarevic et al. (2003);
•

Passo 2 – Na execução do algoritmo de cálculo dos caminhos de
Viterbi, considera-se a implementação do algoritmo proposto na Seção
4.3, a partir do pacote de software MATLAB;

•

Passo 3 – Neste passo é executado o algoritmo de determinação das
distâncias de Hamming para os caminhos de Viterbi calculados no
passo 2, o que se dá a partir da implementação do algoritmo constante
do pacote de software MATLAB;

•

Passo 4 – Para o cálculo das distâncias Euclidianas, de forma análoga
ao

executado

no

passo

anterior,

aplica-se

a

execução

da

implementação do algoritmo constante do pacote MATLAB;
•

Passo 5 – Ao término da execução dos passos anteriores, cabe avaliarse a equivalência de resultados obtidos, como forma de verificação da
capacidade do algoritmo em determinar-se a ocorrência de ataques
DDoS a partir das distâncias calculadas. Tal verificação é realizada a
partir da execução do pacote de software SNORT quanto aos
indicadores de validação constantes da Subseção 5.5;

5.4 Parametrização dos Algoritmos de Cálculo de Distâncias
Tal como exposto no Capítulo 4, para Koo, Cho (2005), limitar-se o número de
estados considerados na parametrização do algoritmo de Viterbi e o respectivo
número de nós componentes pode elevar o desempenho do algoritmo na construção
dos caminhos. Entretanto, ainda segundo Koo, Cho (2005), observou-se uma razão
inversamente proporcional entre a redução do número de estados e nós
componentes e a geração de eventos falsos positivos ou falsos negativos.
Assim sendo, mediante as características de implementação do algoritmo de
Viterbi já expostas na Seção 4.3 da proposta e os resultados alcançados por Koo ,
Cho (2005), considera-se suficiente para a efetiva execução dos Passos 2 e 3 da
validação do experimento a determinação dos caminhos de Viterbi em modelos com
valores próximos a 10 nós componentes, os quais sejam associados aos fluxos de
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dados relativos ao tráfego coletado para os grupos normal e anômalo.
No que se refere ao algoritmo de cálculo das distâncias de Hamming,
destacam-se os seguintes critérios empregados na análise dos respectivos valores
de ( hd (a ,b) ) , delimitados a partir dos resultados obtidos no decorrer da execução
da etapa experimental:
•

Para valores de

( hd (a ,b)) no intervalo [0, 0,25], consideram-se os

resultados como incompatíveis com a identificação da ocorrência do
ataque DDoS.
Entretanto, embora não haja proximidade do padrão de similaridade
associado ao comportamento anômalo, cabe verificar-se a ocorrência
de eventos falsos positivos, o que é realizado pela análise dos pacotes
de dados constantes das amostras relativas aos grupos de dados
normal e anômalo, além do conjunto de dados considerados pelo
algoritmo de Viterbi na construção do caminho correspondente aos
eventos indicativos de falsos positivos;
•

Os valores de ( hd (a ,b) ) acima de 0,25 indicam, a princípio, padrão
de similaridade entre os caminhos de Viterbi compatíveis com a
identificação da ocorrência do ataque DDoS.
Na hipótese de ocorrência deste cenário, faz-se necessário verificar a
ocorrência de eventos falsos negativos, o que se dá de forma análoga
à averiguação dos eventos falsos positivos.

O modelo esquemático detalhado da verificação de ocorrência dos ataques
DDoS com base na determinação das distâncias de Hamming encontra-se abordado
na Figura 13.
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Figura 13 – Modelo esquemático detalhado para verificação da ocorrência de ataques
DDoS, com base na determinação das distâncias de Hamming.
Fonte: o autor.

Para obter-se a escala de valores numéricos no intervalo [0,2], de forma a
viabilizar-se a aplicação dos critérios de Koo, Cho (2005) na análise dos resultados
de cálculo das distâncias de Hamming nos moldes expostos na Figura 13, faz-se
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necessário aplicar-se a normalização dos resultados da execução do passo 3 do
experimento, nos moldes propostos por Depren et al. (2005), com o intuito de se
estabelecer parâmetros de execução os quais permitam a comparação dos
resultados obtidos ao término do passo 4 com aqueles alcançados na execução do
passo 3.
Com a aplicação de normalização dos valores numéricos obtidos, almeja-se
obter uma escala numérica padronizada comparável àquela oriunda da execução do
passo 3.
No que se refere ao algoritmo de cálculo das distâncias de Euclidianas,
destacam-se os seguintes critérios empregados na análise dos valores de
( ed (a , b) ) , delimitados a partir dos resultados obtidos no decorrer da execução
da etapa experimental:
•

Para valores de

( ed (a , b)) no intervalo [0, 0,8], consideram-se os

resultados como incompatíveis com a identificação da ocorrência do
ataque DDoS.
Entretanto, embora não haja proximidade do padrão de similaridade
associado ao comportamento anômalo, cabe verificar-se a ocorrência
de eventos falsos positivos, o que é realizado pela análise dos pacotes
de dados constantes das amostras relativas aos grupos de dados
normal e anômalo, além do conjunto de dados considerados pelo
algoritmo de Viterbi na construção do caminho correspondente aos
eventos indicativos de falsos positivos;
•

Os valores de ( ed (a , b) ) acima de 0,8 indicam, a princípio, padrão de
similaridade entre os caminhos de Viterbi compatíveis com a
identificação da ocorrência do ataque DDoS.
Na hipótese de ocorrência deste cenário, faz-se necessário verificar a
ocorrência de eventos falsos negativos, o que se dá de forma análoga
à averiguação dos eventos falsos positivos.

O modelo esquemático detalhado da verificação de ocorrência dos ataques
DDoS com base na determinação das distâncias de Hamming encontra-se
abordado na Figura 14.
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Figura 14 – Modelo esquemático detalhado para verificação da ocorrência de ataques
DDoS, com base na determinação das distâncias Euclidianas.
Fonte: o autor.

5.5 Indicadores de Validação e Testes
O experimento apresentado ao longo deste capítulo almeja alcançar
resultados os quais permitam concluir-se acerca da viabilidade de empregar-se o
algoritmo de Viterbi na detecção de ataques DDoS, em atendimento ao objetivo
deste trabalho. Neste sentido, para a execução dos procedimentos de validação do
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experimento constantes da Seção 5.3 são empregados os seguintes indicadores de
desempenho, oriundos das métricas definidas no trabalho de Kovach (2011). São
eles:
•

Taxa de verdadeiros Positivos (Tvp): a partir da métrica exposta por
Kovach

(2011),

depreende-se

que

este

indicador

–

também

denominado sensibilidade – corresponda à fração de eventos os quais
sejam corretamente identificados como ataques DDoS no grupo de
dados anômalo, ao término da execução do experimento;
•

Taxa de falsos positivos (Tfp): também denominados falsos alarmes,
correspondem à fração de eventos legítimos relativos ao grupo de
dados normal, os quais foram incorretamente identificados pelo
algoritmo como alterações comportamentais no tráfego de dados
associáveis a ataques DDoS;

•

Taxa de verdadeiros negativos (Tvn): corresponde à fração de eventos
legítimos no grupo de dados normal os quais foram corretamente
identificados como legítimos;

•

Taxa de falso negativo (Tfn): apresenta-se como a fração de eventos
no grupo de dados anômalo, a qual foi incorretamente classificada
como legítima, ou seja, alterações comportamentais no tráfego de
dados da rede de comunicação associáveis a ataques DDoS não
percebidos pelo algoritmo de Viterbi;

•

Exatidão (Ex): Para Kovach (2011), a exatidão trata-se da fração do
total de eventos coletados relativos aos grupos normal e anômalo, as
quais foram corretamente classificadas, ao término do experimento;

•

Precisão (Pr): corresponde à fração dos eventos associáveis a ataques
DDoS no grupo de dados anômalo, corretamente identificados pelo
algoritmo.

Para Kovach (2011), considerando-se que há duas classes de eventos
possíveis nos grupos de dados normal e anômalo, pode-se estabelecer a matriz de
contingência para a classificação de eventos pelo algoritmo de Viterbi, a qual consta
da Tabela 7.
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Classe Correta

P
Resultado da
detecção

P

L

Ataques DDoS identificados
(VP – Verdadeiro Positivo)

Evento legítimo identificado como
ataque DDoS
(FP – Falso Positivo)

Evento legítimo corretamente
identificado
(VN – Verdadeiro Negativo)
Tabela 7 – Matriz de Contingência de Classificação de Eventos.
Fonte: Adaptado de Kovach (2011).
L

Ataques DDoS não identificado
(FN – Falso Negativo)

Na Tabela 7 em referência, apresentam-se os seguintes parâmetros:
P = Classe correspondente a eventos identificados ataques DDoS;
L = Classe correspondente a eventos identificados como legítimos;
VP = O número de ataques DDoS classificados corretamente;
FP = O número de eventos legítimos identificados incorretamente como
ataques DDoS;
VN = O número de eventos legítimos identificados corretamente;
FN = O número de ataques DDoS não identificados pelo algoritmo, ou seja,
eventos incorretamente classificados como legítimos.
Face ao exposto, as métricas de desempenho adaptadas de Kovach (2011)
para a validação do experimento proposto são obtidas como segue:

•

Taxa de verdadeiro positivo ou sensibilidade: Tvp = VP / P;

•

Taxa de falso positivo: Tfp = FP / N;

•

Taxa de verdadeiro negativo: Tvn = VN / N;

•

Taxa de falso negativo: Tfn = FN / P;

•

Exatidão: Ex = VP + VN / (P + N);

•

Precisão: Pr = VP / (VP + FP);

onde,
P = VP + FN e corresponde ao número total de ataques DDoS positivos;
N = VN + FP e corresponde ao número total de eventos legítimos.
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Os indicadores supramencionados aplicam-se à aferição dos resultados do
algoritmo de Viterbi no reconhecimento dos ataques DDoS constantes da base
apresentada na Seção 5.2, o que será realizado através dos testes a seguir:
•

Teste 1: no decorrer da execução dos passos 3 e 4 do experimento
abordado na Seção 5.3, almeja-se produzir os indicadores relativos à
sensibilidade do algoritmo, ou seja, à Tvp, além dos indicadores
relativos à Tfn;

•

Teste 2: os indicadores relativos à Tfp e à Tvn são produzidos como
consequência da avaliação comparativa entre os resultados obtidos a
partir dos cálculos das distâncias de Hamming e das distâncias
Euclidianas;

•

Teste 3: os indicadores relativos à Ex e Pr são produzidos ao término
da execução do teste 2 e servem à comparação com os resultados da
aplicação da ferramenta SNORT nos grupos normal e anômalo.

5.6 Procedimento de Validação Experimental
5.6.1 Amostragem e Aplicação do Algoritmo de Viterbi
O procedimento de preparo da extração dos dados para efeito de
amostragem considerou o tráfego dos dias 15/06/2010 e 16/06/2010, conforme
destacado na Tabela 5. A síntese dos dados percentualmente mais significativos
encontram-se registrados na Tabela 8. Observa-se, por conseguinte, que os
percentuais inferiores a 0,004% não foram exibidos na Tabela em questão.

Síntese dos
Pacotes

15/06/2010 (Grupo de Dados
Anômalo)

16/06/2010 (Grupo de Dados
Normal)

Ethernet

35.037.828 pacotes

24.634.296 pacotes

IPv4

35.021.801 pacotes (99,95%)

24.618.073 pacotes (99,93%)

IPv6

1525 pacotes (0,004%)

1438 pacotes (0,06%)

TCP

33.789.362 (96,43%)

24.270.717 pacotes (98,52%)

TCPv6

–----

–----

UDP

1.218.275 pacotes (3,47%)

345.961 pacotes (1.4%)

UDPv6
1447 pacotes (0,004%)
1428 pacotes (0,006%)
Tabela 8: Síntese estatística da íntegra dos pacotes coletados por Shiravi et al.(2012).
Fonte: o autor.
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Em observância ao procedimento de amostragem definido no Passo 1 do
experimento, obteve-se um total de 1440 amostras de dados para compor os Grupos de
Dados Normal e Anômalo, diretamente extraídos da base de tráfego de Shiravi et al.

(2012).
As amostras dos Grupos de Dados Normal e Anômalo compuseram as
respectivas matrizes de estados observáveis do sistema, o que permitiu sua
submissão ao modelo de cálculo das transições de estados do sistema para o
período de 24 (vinte e quatro) horas, em cumprimento ao Passo 2 do experimento.
Os resultados da sumarização dos dados para o Grupo Normal encontram-se
registrados na Figura 15.

Figura 15: Sumarização da coleta de dados para o Grupo Normal com 1440 amostras.
Fonte: o autor.

Destarte, cumpre notar que o modelo calculado evidenciou-se inadequado ao
propósito do experimento, haja vista que, mesmo após um período de 24 (vinte e
quatro) horas, não foi possível identificar um padrão de estabilidade no número de
estados do sistema.
A estabilização do número de estados calculados pelo modelo de Viterbi no
horizonte de tempo amostrado era não apenas esperada, tal como abordado no
trabalho de Yasami, Farahmand, Zargari (2007), mas também de fundamental
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importância à realização do experimento, pois somente com um número estável de
estados calculados pelo modelo, torna-se viável indicar com maior segurança a
obtenção dos estados ótimos observáveis no tráfego da rede.
A inadequação do conjunto amostral previsto como parte do Passo 1 da
validação experimental para o tráfego coletado foi comprovada após a inserção do
cálculo de linha de tendência logarítmica para o modelo de Viterbi, a qual indicou
que o ponto de estabilidade do sistema estaria entre 4 (quatro) e 5 (cinco) estados,
conforme indica a linha de tendência, e não nos 6 (seis) estados calculados, com a
perspectiva de maior crescimento.
Em seguida, efetuou-se passo análogo para a modelagem dos dados
relativos ao Grupo Anômalo e, após o processamento das amostras indicar um
ponto de inflexão no gráfico próximo às 15h27, momento no qual os ataques foram
iniciados por Shiravy et al. (2012), os resultados relativos à capacidade do algoritmo
em efetivamente determinar-se a ocorrência dos ataques foram inconclusivos, pois,
muito embora o algoritmo tenha apresentado a tendência ao crescimento do número
de estados do sistema após o horário indicado por Shiravy et al. (2012) para o início
dos ataques, não houve estabilização do número de estados calculados pelo
algoritmo ao término do período de 24 (vinte e quatro) horas.
A exemplo do ocorrido com a sumarização inicial mostrada na Figura 15, o
cálculo da linha de tendência logarítmica de estabilização do modelo de Viterbi para
o Grupo de Dados Anômalos com 1440 amostras também corroborou a percepção
de inadequação dos parâmetros empregados para a determinação de modelos
estáveis. A Figura 16 mostra os resultados da sumarização inicial para o Grupo de
Dados Anômalo.
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Figura 16: Sumarização da coleta de dados para o Grupo Anômalo com 1440 amostras.
Fonte: o autor.

É fato que outros autores, tais como Yasami, Farahmand, Zargari (2007)
conseguiram estabilizar seu modelo após 20 dias de treinamento. Cumpre ressaltar,
entretanto, que além da quantidade de dias em que coletou-se dados relativos a
fluxos de tráfego na rede, o volume absoluto de pacotes coletados e os tipos de
protocolos eleitos para amostragem também interferem na capacidade do algoritmo
em conseguir calcular o número máximo de estados para um determinado período.
De acordo com Shiravy et al. (2012), a base de tráfego produzida por DARPA
(1999) foi um dos principais ferramentais publicamente disponíveis empregados por
pesquisadores em trabalhos de detecção de intrusão.
Sob o ponto de vista da análise do volume de dados considerados na etapa
experimental, ressalta-se que a base em referência contempla, para a íntegra de 05
(cinco) dias de coleta de fluxos de dados normais e anômalos, cerca de 5,18 GB. Já
a base produzida por Shiravy et al. (2012), apenas nos dias 15/06/2010 e
16/06/2010, contemplou aproximadamente 41 GB, conforme se observa na Tabela 5,
o que representa um volume total de dados cerca de 791% superior.
Já sob o ponto de vista da abrangência dos tipos de protocolos empregados
no ambiente de produção da base de Shiravy et al. (2012), tal como exposto na
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Tabela 8, observou-se que foram considerados todos os protocolos constantes da
Versão 4 da pilha de protocolos TCP/IP.
A única ressalva a ser feita neste ponto refere-se aos protocolos da Versão 6
da pilha TCP/IP, os quais, embora considerados por Shiravy et al. (2012) na
construção da base, mostram-se insignificantes sob o ponto de vista do percentual
de representatividade para efeito amostral.
Em caráter complementar, observou-se ainda que, além dos critérios
anteriormente elencados, um outro critério está diretamente relacionado à
capacidade de estabilização do algoritmo: a quantidade de amostras extraídas do
volume total em função do período de tempo a ser analisado.
No que se refere a este último critério apresentado, a execução do modelo
para o Grupo de Dados Normal e para o Grupo de Dados Anômalo, estabelecidos
com o número de 1440 amostras evidenciou-se insuficiente para mostrar a
estabilidade do sistema, dado o distanciamento das respectivas linhas de tendências
logarítmicas dos estados efetivamente calculados pelo modelo. Por conseguinte,
concluiu-se pela insuficiência do modelo preliminarmente vislumbrado na detecção
de ataques DDoS, razão pela qual optou-se por ampliar a quantidade de amostras
realizadas.
No decorrer do segundo ciclo de amostragem e sumarização dos dados,
optou-se por coletar cerca de 5760 amostras para cada um dos Grupos de dados, o
que representa cerca de 4 (quatro) amostras por minuto, extraídas em intervalos
regulares de 15 (quinze) segundos.
Os resultados deste segundo ciclo de amostragem para o Grupo de Dados
normal mostrou a estabilização da quantidade de estados do sistema modelado,
haja vista que, após um período compreendido por 10 (dez) horas de coleta, o
modelo havia calculado cerca de 6 (seis) estados para o sistema. Nas 14 (quatorze)
horas seguintes, o modelo encontrou apenas 2 (dois) estados adicionais. Tal medida
foi corroborada pelo cálculo da linha de tendência logarítmica do modelo, conforme
apresentado na Figura 17.
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Figura 17: Sumarização da coleta de dados para o Grupo Normal com 5760 amostras.
Fonte: o autor.

O mesmo comportamento foi observado para a amostragem relativa ao Grupo
de Dados Anômalos, pois no decorrer das primeiras 14 (quatorze) horas de coleta, o
modelo encontrou cerca de 7 (sete) estados para o sistema em questão.
Após às 15h27, ponto no tempo no qual iniciaram-se os ataques DDoS no
ambiente proposto Shiravy et al. (2012), observou-se o reflexo causado pela
alteração comportamental no tráfego coletado, representado pelo ponto de inflexão
no gráfico observável na Figura 18 no período entre 14h00 e 16h00, o qual culminou
com o cálculo de 4 (quatro) estados adicionais pelo modelo de Viterbi, perfazendo
um total de 11 (onze) estados.
No que se refere ao Grupo de Dados Anômalo, ressalta-se que a linha de
tendência logarítmica calculada para o modelo também corroborou a expectativa do
número de estados do Grupo em referência, apesar de distar aproximadamente 0,3
frações de décimo dos 11 (onze) estados mapeados para o sistema.
Atribui-se esta pequena oscilação a fatores de precisão no cálculo de casas
decimais, haja vista que a equação logarítmica empregada não realiza quaisquer
ajustes ou arredondamentos numéricos.
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Figura 18: Sumarização da coleta de dados para o Grupo Anômalo com 5760 amostras.
Fonte: o autor.

Ao término da execução dos Passos 1 e 2 do experimento, concluiu-se pela
suficiência dos resultados obtidos na modelagem do comportamento do tráfego de
rede constante da base de Shiravi et al. (2012). Assim sendo, mostrou-se viável a
aplicação do algorítimo de cálculo das distâncias de Hamming e das distâncias
Euclidianas, em cumprimento aos Passo 3 e 4 do experimento, constantes da Seção
5.3.
5.6.2 Cálculo das Distâncias de Hamming e Euclidianas
Em continuidade à execução do experimento, foram realizados os
procedimentos relativos ao cálculo das distâncias de Hamming e das distâncias
Euclidianas, visando observar se o modelo identificou variações nas transições de
estados coincidentes com os ataques DDoS realizados.
Os resultados oriundos dos cálculos das distâncias em referência encontramse registrados na Tabela 9.
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Horário
Hamming
Euclidianas
00h00 – 01h00 hd(1)
0,01300813 ed(1)
0,4009012255
01h00 - 02h00 hd(2)
0,09918699 ed(2)
0,4206325243
02h00 - 03h00 hd(3)
0,01463415 ed(3)
0,4085800648
03h00 - 04h00 hd(4)
0,11869919 ed(4)
0,3383364372
04h00 - 05h00 hd(5)
0,02439024 ed(5)
0,2070411044
05h00 - 06h00 hd(6)
0,02601626 ed(6)
0,2240187806
06h00 - 07h00 hd(7)
0,03414634 ed(7)
0,3300452541
07h00 - 08h00 hd(8)
0,12845528 ed(8)
0,4188025762
08h00 - 09h00 hd(9)
0,00325203 ed(9)
0,5118336575
09h00 - 10h00 hd(10) 0,15121951 ed(10)
0,4391086941
10h00 - 11h00 hd(11) 0,02113821 ed(11)
0,3829259662
11h00 - 12h00 hd(12) 0,13170732 ed(12)
0,6181000913
12h00 - 13h00 hd(13) 0,14471545 ed(13)
0,6438695894
13h00 - 14h00 hd(14) 0,17398374 ed(14)
0,6229668939
14h00 - 15h00 hd(15) 0,23089431 ed(15)
0,7936467649
1,4869116338
15h00 - 16h00 hd(16) 0,40650407 ed(16)
1,3874816852
16h00 - 17h00 hd(17) 0,34471545 ed(17)
0,31707317
1,2986313005
17h00 - 18h00 hd(18)
ed(18)
1,0424590482
18h00 - 19h00 hd(19) 0,35772358 ed(19)
0,29430894
0,9563588493
19h00 - 20h00 hd(20)
ed(20)
0,9356706524
20h00 - 21h00 hd(21) 0,26341463 ed(21)
0,2164678995
21h00 - 22h00 hd(22) 0,09756098 ed(22)
Tabela 9 – Cálculo das Distâncias de Hamming e Euclidianas para o
conjunto de amostras do experimento.
Fonte: o autor.

Em análise das distâncias de Hamming calculadas, observou-se um maior
distanciamento dos modelos, a partir das 15h00, o que coincide com o início dos
ataques DDoS, de acordo com Shiravy et al. (2012). O distanciamento do modelo
mapeado para o Grupo de Dados Normal e o Grupo de Dados Anômalo persistiu no
período das 15h00 às 21h00 e das 22h00 às 24h00. com distâncias superiores a
0,25 e, por conseguinte, concluiu-se que tal valor foi suficiente para estimar-se
alterações comportamentais compatíveis com a ocorrência dos ataques.
Cabe considerar ainda que a distância de 0,25 obtida neste experimento
mostrou-se menor que as distâncias correspondentes obtidas por Koo, Cho (2005) e
Seredynski, Bouvry (2006).
Tais distâncias encontram-se grafadas em destaque na coluna relativa ao
cálculo das distâncias de Hamming, bem como se encontram registradas na Figura
19, na qual inseriu-se linha correspondente ao valor de 0,25, com o objetivo de
demarcar a distância limite entre os modelos a partir da qual associou-se um padrão
de tráfego compatível com a ocorrência dos ataques DDoS.
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Figura 19 – Cálculo das distâncias de Hamming.
Fonte: o autor.

Por outro lado, os ataques ocorridos entre 21h00 e 22h00 não foram
percebidos pelo modelo, o que implicou em um distanciamento muito menor,
incompatível, a princípio, com a ocorrência de ataques. O ponto de inflexão
constante da Figura 9 observável às 22h00 evidencia o comportamento referido.
Muito embora não seja possível afirmar de modo indiscutível quais as
alterações que culminaram com esta discrepância no padrão de tráfego ocorrido no
período de 21h00 e 22h00, ao avaliar-se o conjunto de dados de tráfego da base de
tráfego de Shiravi et al. (2012), observou-se oscilações imprevistas no padrão de
tráfego entre os equipamentos presentes no ambiente, as quais podem ter
impactado na modelagem do comportamento de tráfego da rede.
Não se identificou, nos documentos que acompanham a base de tráfego
empregada no experimento quaisquer menções relativas a eventuais alterações no
ambiente que pudessem interferir no padrão de tráfego entre os equipamentos da
rede onde a base foi gerada.
Posteriormente, efetuou-se o cálculo das distâncias Euclidianas, onde
verificou-se, analogamente ao ocorrido com o cálculo das distâncias de Hamming,
um maior distanciamento do modelo a partir das 15h00.
Este distanciamento perdurou até as 20h00, com distâncias superiores a 0,8
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e, por conseguinte, concluiu-se que tal valor foi suficiente para estimar-se alterações
comportamentais compatíveis com a ocorrência dos ataques.
A distância de 0,8 obtida mostrou-se bem acima do ponto médio da escala de
valores normalizados prevista neste trabalho por ocasião do estabelecimento do
modelo esquemático constante da Figura 14, o qual propôs, por analogia aos
resultados obtidos nos trabalhos de Koo, Cho (2005) e Seredynski, Bouvry (2006), o
ponto médio da escala como divisor do padrão de tráfego compatível à ocorrência
de ataques DDoS.
Tal como efetuado para o cálculo das distâncias da Hamming, os valores
relativos ao cálculo das distâncias Euclidianas encontram-se grafados em destaque
na Figura 20, na qual inseriu-se linha correspondente ao valor de 0,8, com o objetivo
de também demarcar a distância limite entre os modelos a partir da qual associou-se
um padrão de tráfego compatível com a ocorrência dos ataques DDoS.

Cálculo das Distâncias Euclidianas
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Figura 20 – Cálculo das distâncias Euclidianas.
Fonte: o autor.

Ao avaliar-se as distâncias Euclidianas calculadas, observou-se também um
maior distanciamento dos modelos, a partir das 15h00, à exemplo do ocorrido na
etapa do procedimento de cálculo das distâncias de Hamming. O distanciamento do
modelo mapeado para o Grupo de Dados Normal e o Grupo de Dados Anômalo
perdurou no período das 15h00 às 21h00 e das 23h00 às 24h00, com distâncias
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superiores a 0,8 e, por conseguinte, concluiu-se que tal valor foi suficiente para
estimar-se alterações compatíveis com ataques DDoS.
No cálculo das distâncias Euclidianas, observou-se que os ataques ocorridos
no período compreendido entre 21h00 e 23h00 não foram percebidos com a mesma
precisão pelo modelo, o que também implicou em um distanciamento menor.
Verificou-se, a exemplo do ocorrido na etapa do procedimento cálculo das
distâncias de Hamming, discrepâncias no padrão de tráfego ocorrido no período
entre 21h00 e 22h00, as quais podem justificar-se em razão das oscilações no
padrão de tráfego entre os equipamentos presentes no ambiente já referenciadas.
5.6.3 Análise dos Indicadores de Validação e Testes
Os indicadores de validação foram obtidos ao término do cálculo das
distâncias de Hamming e Euclidianas descrito na Subseção 5.6.2., de acordo com o
proposto por Kovach (2011) e conforme já abordado na Seção 5.5. Tendo em vista
que o experimento contou com duas métricas distintas de avaliação de distâncias,
optou-se por computar as taxas propostas por Kovach (2011) em duas séries, as
quais foram justapostas na Tabela 10, visando permitir a análise comparativa dos
resultados.

Indicadores de Validação
Indicador Distâncias de Hamming Distâncias Euclidianas
Tvp
88,89%
77,78%
Tvn
100,00%
100,00%
Tfp
0,00%
0,00%
Tfn
11,11%
22,22%
Ex
Pr

95,83%
100,00%

91,67%
100,00%

Tabela 10 – Indicadores de validação, calculados conforme
proposta de Kovach (2011).

Os resultados dos indicadores de validação comprovaram a capacidade do
modelo em determinar a ocorrência de ataques DDoS, haja vista que a Tvp para
Hamming foi estabelecida em 88,89% e, mesmo para as distâncias Euclidianas, as
quais apresentaram Tfn superiores a 22%, a Tvp foi calculada em 77,78%, fato que,
por conseguinte, permite associar as alterações comportamentais percebidas pelo

90
modelo baseado no algoritmo de Viterbi a um padrão de tráfego associável à
ocorrência de ataques DDoS.
De acordo com os critérios da validação estabelecidos por Kovach (2011), a
Exatidão do modelo para o cálculo das distâncias de Hamming foi de 95,83% e para
o cálculo das distâncias Euclidianas, foi estabelecida em 91,67%. Ainda de acordo
com os mesmos critérios, a Precisão foi calculada em 100%, considerando-se que
não foram registrados eventos falsos positivos (Tfp) no decorrer do experimento.
A Tfn foi estabelecida em 11,11% para o cálculo das distâncias de Hamming e
22,22% para o cálculo das distâncias Euclidianas, valores que não são desprezíveis.
Ressalta-se, entretanto, que estes percentuais de eventos falsos negativos vinculase diretamente à ocorrência de possíveis oscilações nos padrões de comunicação
entre os equipamentos presentes no ambiente onde os dados da base de tráfego
foram coletados, os quais não comprometeram os resultados alcançados neste
trabalho.
5.6.4 Análise comparativa com os resultados do SNORT
Os resultados de detecção oriundos da aplicação do modelo de análise
baseado no algoritmo de Viterbi foram comparados com aqueles obtidos da
aplicação do software IDS Snort, de acordo com os critérios estabelecidos por
Kovach (2011).
O Snort é um IDS baseado em assinaturas desenvolvido por Roesch (1999) e
foi empregado sobre a porção da base construída por Shiravi et al. (2012) relevante
a este trabalho, a fim de permitir a comparação direta entre os resultados.
No decorrer da análise comparativa, o Snort foi empregado sob condições em
que o conjunto completo de regras disponíveis em Agosto/2014 para usuários
registrados – as denominadas Registered Rules – permaneceram habilitadas e
disponíveis ao software. A única alteração realizada nas configurações do software
foi a supressão de entradas relativas a endereços constantes de Black Lists e White
Lists, considerando-se que tal ajuste não se aplicaria com efeito à base de Shiravi et
al. (2012).
A Tabela 11 apresenta os resultados de detecção obtidos com o uso do IDS
Snort sobre a base de tráfego disponibilizada por Shiravi et al. (2012).
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Indicador
Tvp
Tvn
Tfp
Tfn
Ex
Pr

Análise Comparativa de Resultados com o Snort
Modelo de Viterbi
Distâncias de Hamming
Distâncias Euclidianas
88,89%
77,78%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
11,11%
22,22%
95,83%
100,00%

91,67%
100,00%

Snort
0,00%
99,99%
0,01%
100,00%
69,23%
0,00%

Tabela 11 – Análise comparativa dos resultados obtidos neste experimento com
aqueles obtidos pelo IDS Snort.
Fonte: o autor.

A análise comparativa das taxas Tvp e Tfn obtidas por meio da execução do
IDS Snort sobre a base de tráfego de Shiravi et al. (2012) com aquelas alcançadas
neste experimento, demonstra que o modelo de análise baseado no algoritmo de
Viterbi apresentou melhor desempenho, especialmente quando avaliado sob a ótica
dos resultados oriundos do cálculo das distâncias de Hamming, considerando que
se obteve percentuais de 88,89% e 11,11% para a Tvp e Tfn, respectivamente.
Ademais, quando considerados os indicadores de Exatidão (Ex) e Precisão
(Pr), o modelo de Viterbi também apresenta desempenho superior ao Snort, haja
vista que neste experimento, observadas as distâncias de Hamming, obteve-se Ex
calculado em 95,83% e Pr calculado em 100%, enquanto para o Snort, os valores de
Ex e Pr foram 69,23% e 0,00%, respectivamente.
Observa-se, a partir dos resultados constantes da Tabela 11, que o Snort não
conseguiu identificar nenhum dos ataques DDoS propagados no ambiente de Shiravi
et al. (2012) em 15/06/2010, o que culminou com uma Tvp em 0,00%. Por reflexo
direto do resultado da Tvp, a Tfn alcançou índice de 100%.
5.7 Considerações Finais do Capítulo
No presente capítulo, analisou-se os resultados oriundos da aplicação do
modelo baseado no algoritmo de Viterbi para a detecção de ataques DDoS sobre a
base de tráfego disponibilizado por Shiravi et al. (2012). Ressalta-se que a base em
referência refletiu condições de ataque mais atuais, muito embora considere
registros relativos à propagação de ataques em protocolos mais atuais, tais como a
família de protocolos IPv6.
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Realizada a etapa de amostragem dos dados relevantes ao experimento,
foram executados procedimentos de cálculo das distâncias de Hamming e das
distâncias Euclidianas, ao término dos quais identificou-se que padrões de tráfego
associáveis a períodos de tempo nos quais foram propagados os ataques DDoS,
apresentaram, entre os Grupos de Dados Normal e Anômalo, distâncias superiores
0,25 sob a perspectiva das distâncias de Hamming e distâncias superiores a 0,8 sob
a perspectiva das distâncias Euclidianas.
Sobre a base de tráfego de Shiravi et al. (2012), o método proposto neste
trabalho apresentou como resultados, para as distâncias Euclidianas, valores de Tvp
em 77,78%, Tvn em 100%, Tfp em 0,00%, Tfn em 22,22%, Exatidão em 91,67% e
Precisão em 100%. Já sob o ponto de vista do cálculo das distâncias de Hamming,
os resultados foram Tvp em 88,89%, Tvn em 100%, Tfp em 0,00%, Tfn em 11,11%,
Exatidão em 95,83% e Precisão em 100%, o que indica que o modelo apresentou
melhor desempenho quando analisado sob o prisma do cálculo das distâncias de
Hamming.
Visando permitir análise comparativa, o IDS Snort foi empregado sobre a
porção da base disponibilizada por Shiravi et al. (2012) relevante a este
experimento. Os resultados obtidos permitem afirmar que o Snort, com o emprego
de todo o seu conjunto de regras destinadas a usuários registrados, alcança sobre a
base de Shiravy et al. (2012) os seguintes indicadores: Tvp de 0,00%, Tfn de 100%
Exatidão de 69,23% e Precisão de 0,00%.
Portanto, o método proposto neste trabalho apresentou melhor desempenho,
seja sob a perspectiva da comparação dos índices de verdadeiros positivos e falsos
negativos, seja sob a comparação dos indicadores de Exatidão e Precisão, nos
moldes estabelecidos por Kovach (2011).
A próxima Seção, Conclusões e trabalhos futuros, retoma o objetivo original
deste trabalho frente aos resultados obtidos e aborda-se considerações sobre as
contribuições alcançadas, além da perspectiva de possíveis trabalhos futuros.
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
6.1 Considerações Finais
O objetivo deste trabalho foi o de analisar a viabilidade de aplicar-se o modelo
de Markov baseado no algoritmo de Viterbi na detecção da ocorrência de ataques
DDoS, por meio da análise de dados trafegados em uma rede de comunicação de
dados.
Para tanto, propôs-se, como parte do método de análise, a identificação de
anomalias comportamentais em dados trafegados em redes de comunicação de
dados, fato que implicou na necessidade de modelar-se o comportamento de tráfego
previsto para a rede, como passo anterior à efetiva detecção de eventos de negação
de serviço na rede.
Com o intuito de modelar-se o tráfego normal de dados da rede, foram
retiradas cerca de 5760 amostras da porção da base de tráfego de Shiravi et al.
(2012) relativa ao dia 16/06/2010, as quais foram agrupadas e submetidas ao
modelo de Viterbi. Já para modelar-se o comportamento anômalo do tráfego, obtevese um conjunto equivalente de amostras sobre a porção do tráfego relativo ao dia
15/06/2010 da referida base de tráfego, as quais também foram submetidas ao
algoritmo de Viberbi.
Posteriormente, foram obtidas as distâncias de Hamming e as distâncias
Euclidianas sobre os modelos normal e anômalo resultantes, visando verificar-se,
em função do tempo, padrões de distanciamento entre os modelos compatíveis com
a ocorrência com ataques DDoS.
Para o cálculo das distâncias de Hamming, observou-se que diferenças
superiores a 0,25 sobre o volume de tráfego associado eram compatíveis com os
períodos de tempo nos quais os ataques DDoS foram propagados por Shiravi et al.
(2012) por ocasião da construção da base de tráfego. No que se refere às distâncias
Euclidianas, verificou-se que valores superiores a 0,8 também correspondiam a
padrões de tráfego compatíveis com a ocorrência de ataques DDoS.
Visando verificar o desempenho dos modelos em função das distâncias
calculadas, foram aplicados os seguintes indicadores de desempenho propostos por
Kovach (2011): Taxa de Verdadeiros Positivos (Tvp), Taxa de Falsos Positivos (Tfp),
Taxa de Verdadeiros Negativos (Tvn), Taxa de Falsos Negativos (Tfn), Exatidão (Ex)
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e Precisão (Pr).
Com a porção da base de tráfego de Shiravi et al. (2012) relevante ao
experimento, o método proposto neste trabalho apresentou como resultados, para
as distâncias Euclidianas, valores de Tvp em 77,78%, Tvn em 100%, Tfp em 0,00%,
Tfn em 22,22%, Exatidão em 91,67% e Precisão em 100%. Para as distâncias de
Hamming, os resultados foram Tvp em 88,89%, Tvn em 100%, Tfp em 0,00%, Tfn
em 11,11%, Exatidão em 95,83% e Precisão em 100%.
Posteriormente, com o objetivo de efetuar análise comparativa do desempenho
do método de análise proposto com a técnica de detecção de eventos de intrusão,
optou-se por empregar o software IDS Snort na análise da base de tráfego de
Shiravi et al. (2012), ocasião na qual buscou-se assegurar que o conjunto completo
de regras disponíveis em Agosto/2014 para usuários registrados estivessem
habilitadas e disponíveis ao software. Registra-se que não houve o emprego de
Black lists e White lists nesta etapa do procedimento, por não se mostrarem
necessários ao cumprimento dos objetivos pretendidos.
Os resultados obtidos pelo Snort sobre a base de Shiravy et al. (2012) foram os
seguintes: Tvp de 0,00%, Tfn de 100% Exatidão de 69,23% e Precisão de 0,00%.
Em face aos resultados em referência, muito embora o Snort seja capaz de
identificar com bom desempenho eventos de intrusão a partir da análise do payload
dos pacotes trafegados em redes de comunicação, concluiu-se que ele não foi
capaz de detectar nenhum dos ataques DDoS efetuados contra os servidores Web,
constantes da base de Shiravi et al. (2012).
Este dado é relevante, pois segundo Harris, Konikoff, Petersen (2013), o
crescimento dos ataques DDoS entre os anos de 2012 e 2013 foi da ordem de 21%
e o aumento do consumo de largura de banda das redes de comunicação atingiu um
crescimento de 691% no mesmo período.
Ademais, a representatividade dos resultados alcançados permitem indicar
que o objetivo deste trabalho foi plenamente atingido, seja sob o prisma da
viabilidade em aplicar o algoritmo de Viterbi na detecção de ataques DDoS, seja sob
a perspectiva da eficácia na detecção verificada ao término do experimento.
Destaca-se que as principais contribuições alcançadas por este trabalho
foram:
•

O estabelecimento de um modelo de detecção baseado no algoritmo
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de Viterbi capaz de reconhecer padrões comportamentais anômalos
compatíveis com ataques DDoS no tráfego de dados em redes de
comunicação;
•

Maior eficácia na detecção de ataques DDoS, quando comparados a
softwares IDS baseados em assinaturas;

•

Reduzidos índices de detecção de eventos falsos positivos na análise
do tráfego de dados da rede, considerando-se que a Tfp do modelo foi
estabelecida em 0,00%.

A principal ressalva a ser feita refere-se às taxas de eventos falsos negativos,
os quais permaneceram em um intervalo entre 11,11% e 22,22%. Todavia, tal como
abordado na Seção 5.6.2., os eventos desta natureza tiveram origem possivelmente
em oscilações imprevistas no padrão de tráfego entre os equipamentos presentes no
ambiente empregado na construção da base de tráfego empregado nesta
dissertação.
6.2 Limitações
Tal como abordado na Tabela 8, constante da Seção 5.6.1, a base de tráfego
produzida por Shiravi et al. (2012) não continham dados significativos gerados com o
uso do protocolo IPv6, o que, por conseguinte, não permitiu a avaliação do
comportamento do modelo de Viterbi na detecção de anomalias associáveis à
ocorrência de ataques DDoS nesta família de protocolos.
Além do exposto, é relevante destacar que a análise comparativa realizada
com o IDS Snort não considerou a análise do payload dos pacotes e limitou-se a
avaliar apenas os cabeçalhos dos pacotes, considerando-se a aplicação do software
à mesma porção de dados constantes da base de tráfego de Shiravi et al. (2012)
relevantes a este trabalho.
Por fim, a seção subsequente, Trabalhos Futuros, retoma o problema inicial
desta dissertação frente aos resultados obtidos, aborda considerações a respeito
das contribuições alcançadas e propõe possíveis trabalhos futuros.
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6.3 Trabalhos Futuros
Mediante os resultados obtidos, considera-se que o objetivo do trabalho foi
alcançado, na medida em que demonstrou a viabilidade de aplicar-se o modelo de
Markov baseado no algoritmo de Viterbi na detecção da ocorrência de ataques
DDoS, por meio da análise do comportamento do tráfego de dados em redes de
comunicação.
Considera-se, como principais contribuições alcançadas em função dos
resultados obtidos, a conclusão pela viabilidade em empregar-se o algoritmo de
Viterbi no reconhecimento de padrões anômalos compatíveis com ataques DDoS,
maior eficácia na detecção de eventos desta natureza, sob a ótica comparativa com
o software IDS Snort, além de reduzidos índices de eventos falsos positivos e falsos
negativos.
Como propostas de trabalhos futuros, vislumbra-se:
•

O emprego do algoritmo de Viterbi na análise de um maior volume de
dados, os quais representem um maior deslocamento temporal, em
dias, semanas ou até mesmo meses de tráfego, com o objetivo de
verificar seus reflexos na Exatidão e Precisão do modelo;

•

A aplicação do modelo de Viterbi sobre bases de tráfego que
contemplem dados significativos relativamente à família de protocolos
IPv6, visando mapear o comportamento do modelo com esta nova
família de protocolos;

•

A implementação de protótipo do algoritmo de Viterbi em hardware, ou
mesmo em software baseado no uso de Graphics Processing Units
(GPUs), com o intuito de comparar-se o desempenho do modelo sob a
perspectiva do tempo de resposta de detecção.
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