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Resumo
A intensa massificação do uso da Internet promove o crescimento do volume
e da variedade dos ataques, bem como o incremento da complexidade das ações
maliciosas. Sistemas de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection System - IDS),
surgem em resposta à insuficiência do firewall como ferramenta de segurança de
perímetro. As duas principais técnicas desenvolvidas para IDS analisar dados são:
1. identificação de assinaturas e
2. observação de anomalias na rede.
Na segunda categoria, o IDS observa anomalias na rede e aprende o
comportamento do ambiente computacional. Dentre as técnicas de aprendizagem
aplicáveis citam-se: redes bayesianas, modelos de Markov, redes neurais artificiais,
lógica difusa e agrupamento de dados. A impossibilidade de blindar redes
corporativas da invasão de dispositivos pessoais, independente da predisposição de
assimilar ou de refutar o paradigma BYOD (Bring Your Own Device), associada à
iminente necessidade de migrar o protocolo IPv4 para IPV6 e a consequente
introdução de técnicas de transição tais como pilha dupla, tunelamento e tradução,
aumentam a complexidade da implementação dos mecanismos para manter o
ambiente em níveis de segurança equivalentes aos registrados em passado recente.
Manter a integridade da rede, impõe maior desafio aos administradores, obrigandoos a repensar o modelo tradicional da segurança de perímetro. O presente trabalho
apoia-se na técnica de agrupamento de dados para implementar um IDS baseado
em anomalias de rede e obter baixos índices de falsos positivos. Produz um aparato,
extrai suas características e faz análise comparativa de seu desempenho em
ambientes IPv4 e IPV6, usando servidores HTTP. O IDS baseado em anomalia de
rede descrito neste trabalho, adota método de aprendizagem com treinamento
supervisionado, regulado por fluxo de requisições HTTP em ambiente IPv4 e IPv6.
Atividades anômalas são classificadas como invasão com baixas taxas de falsos
positivos. Obteve-se, nos testes realizados, uma taxa de detecção de intrusão de
99,133% e uma taxa de alarmes falsos (falso positivo) de 0,226%.
Palavras Chaves: Sistema de Detecção de Intrusão (IDS), ataques HTTP, IPV6.

Abstract
IDS based on anomaly:
Resilience to mutations attacks and IP protocol
The heightened expansion of the internet promotes the growth and variety of
cyber attacks, as well as increases the complexity of malicious actions. Intrusion
Detection Systems (IDS) are emerging in response to the deficiency of the firewall as
the only tool for perimeter security. The two key techniques for IDS to analyze data
are:
 signature identification and
 detection of network behavior anomalies.
In terms of detection, IDS observes network anomalies and learns the behavior of the
computer environment. Some of the applicable learning techniques include: bayesian
networks, Markov models, artificial neural networks, fuzzy logic, and data grouping.
The inability to shield corporate networks from invasions from personal devices,
regardless of a predisposition to assimilate or refute the BYOD (Bring Your Own
Device) paradigm, coupled with the impending necessity of migrating the IPv4
protocol to IPv6 and the subsequent introduction of transition techniques such as
double-stack, tunneling, and translation, increase the complexity of implementing
mechanisms to keep the atmosphere in security levels equivalent to those registered
in the recent past. Keeping the integrity of the network presents a greater challenge
to administrators, forcing them to rethink the traditional model of perimeter
security.This work is based on the technique of grouping data to implement an IDS
based on network anomalies in order to obtain low levels of false positives. It
produces an apparatus, extracts its features, and performs a comparative analysis of
its performance in IPv4 and IPv6 environments, using HTTP servers. The networkanomaly-based IDS described in this work adopts the learning method with
supervised training, regulated by the HTTP request flow in IPv4 and IPv6
environment. Anomalous activities are classified as invasions with low levels of false
positives. It was obtained in the tests performed, an intrusion detection rate of
99.133% and a false alarm rate (false positive) of 0.226%.
Keywords: Intrusion Detection System (IDS), HTTP attacks, IPv6.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto
A Internet, segundo o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de

Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br, 2014) desde seu nascimento, no
Brasil (1995) e no mundo, cresceu a uma taxa média de 70% ao ano. A
quantidade de ataques e ações maliciosas tem crescido proporcionalmente ao
crescimento da Internet. Em 2013 foram reportados ao referido Centro de
Estudos (CERT.br, 2014), 352.925 incidentes.
O dispositivo Firewall tem se mostrado insuficiente como ferramenta
única para mitigar ataques e ações maliciosas e para garantir segurança no
perímetro. O conceito de IDS (Intrusion Detection System – Sistema de
detecção de intrusão) surge como um forte aliado. Segundo BACE e MELL
(2001), detecção de intrusão é o processo de análise e monitoração de
eventos que ocorrem em uma rede ou em computadores para encontrar
tentativas de comprometer a integridade, disponibilidade, confidencialidade de
informações ou de burlar mecanismos de segurança, seja da rede ou do
computador.
O objetivo do IDS é identificar ataques reais e gerar alertas. Tais
alertas são identificados como um VP (Verdadeiro Positivo). Se o alerta
ocorre erroneamente durante uma atividade normal, é identificado como FP
(Falso Positivo). Quando há um ataque ou ação maliciosa e o ataque não é
identificado pelo IDS, classifica-se como FN (Falso Negativo).
Para identificar ataques em potencial, o IDS é implementado com
métodos de identificação que normalmente são baseados em assinaturas ou
em anomalias de rede. Quanto aos tipos de IDSs, PEREIRA (2011), cita em
seu trabalho a RFC 4766, que apresenta os tipos de IDSs existentes. Esta
RFC propõe a criação do IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange
Format), uma padronização para troca de mensagens de detecção de
intrusão entre IDSs.
IDS baseado em mau uso permite reconhecer ataques usando
assinaturas (padrões de comportamento de rede preestabelecidos). Já o IDS
baseado em anomalias de rede precisa ser treinado para reconhecer o
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padrão de comportamento do ambiente e costuma gerar taxas maiores de
falsos positivos em relação a IDS baseado em assinaturas, sendo porém,
mais bem sucedido em detectar ataques novos.
O treinamento tem fator determinante sobre o índice de falsos positivos
do IDS baseado em anomalias, pois o treinamento agrupa as informações
semelhantes e as utilizam para cunhar o modelo comportamental do
ambiente. Cada grupo resultante, recebe um rótulo de normalidade ou de
ataque. PORTOY (2001) rotula os grupos menores como ataques, já GUAN
(2003), LEUNG (2005), PETROVI (2006),

DOKAS (2002)

e PEREIRA

(2011), consideram que elementos isolados, desassociados de qualquer
grupo (outliers) são ataques.
Outro aspecto que influencia o desempenho do IDS é o contexto no
qual ele está inserido. Redes baseadas em IPv4 pura com segurança de
perímetro é ainda o mais tradicional. Entretanto, o advento de redes IPv6 e a
consequente utilização de técnicas de transição tais como pilha dupla,
tunelamento e tradução, podem afetar a eficácia do IDS. Segundo o
JERICHO FORUM (2003), surge uma nova abordagem de segurança, mais
focada em segurança de profundidade do que em perímetro. Defende a deperimetrização, pois, segundo BROOM (2009), cada vez mais dados das
empresas trafegam por dispositivos de colaboradores, (celulares, notebooks,
tablets, etc.), não controlados, conectados ou desconectados da infraestrutura
física da empresa, mas com acesso à Internet.
Essa mudança de contexto pode alterar a eficácia do IDS,
principalmente quando se agrega elementos desconhecidos, ainda não
incorporados nos métodos de análise usuais.
1.2

Motivação
A ocorrência de falsos positivos é um desafio enfrentado pelo analista

de IDS. Diversos autores abordam esse assunto com o objetivo de diminuir
sua ocorrência. ARAUJO e MATTOS (2006), por exemplo, propõem uma
metodologia para redução de falsos positivos em IDS baseado na análise de
riscos.
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Os autores sugerem três etapas para se obter uma boa análise de
riscos, a identificação dos ativos, a identificação das ameaças e a
identificação das vulnerabilidades. Estas etapas ajudam a quantificar as reais
perdas potenciais que a organização pode sofrer. Esse inter-relacionamento é
conhecido por gerenciamento de risco. Os autores sugerem configurar o IDS
com base no resultado da análise de riscos, para que as assinaturas reflitam
potenciais impactos e deem o foco na segurança que a organização deve ter.
O artigo evidencia a necessidade de reduzir falsos positivos.
ZHONG (2007) realizou um estudo comparativo entre algoritmos de
agrupamento não supervisionados, baseados em centroides para detectar
intrusão e sugeriu auto rotulagem para identificar ataques. Os algoritmos
comparados foram: k-means, Mixture-Of-Spherical Gaussians (MOSG), SelfOrganizing Map (SOM) e Neural-Gas. Foram realizadas 109.910 requisições,
contendo 11,5% de ataques. A proposta heurística de auto-rotulagem (com n
= 11: 5%) obteve exatidão de 93,6%, taxa de falso-positivo de 3,6%, e taxa de
detecção1 de 72%. A conclusão do trabalho aponta o algortmo k-means como
o mais adequado para sistemas de detecção de intrusão.
Apesar dos bons resultados obtidos na utilização de algoritmos
de agrupamento, o problema de atividades normais serem classificadas
como outliers e consequentemente como ataques ainda persistem,
contribuindo para as altas taxas de falsos positivos.
Segundo IMMAGINÁRIO (2013), a falta de experiência da maioria
dos administradores com redes IPv6, pode oferecer riscos à segurança.
Riscos esses que podem ser agravados pelo desconhecimento sobre o
comportamento do IDS diante da mudança de contexto da rede IPv4 para
IPv6.

1

A taxa de detecção é obtida através da divisão dos verdadeiros positivos identificados pelo total de positivos
enviados. VP/P.
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1.3

Objetivo
Propor técnica de identificação de ataques baseado em anomalias,

com baixa taxa de falsos positivos ao tratar outliers como atividades ilegítimas
e verdadeiros negativos como atividades legítimas em requisições HTTP.
Usar o algoritmo k-means para implementar a técnica de agrupamento
de dados em redes IPv4 e IPv6.
1.4

Contribuição
Oferecer um procedimento baseado na técnica de agrupamento de

dados em redes IPv4 e IPv6, através do algoritmo k-means, buscando obter
taxas inferiores de falsos positivos, tendo como base os trabalhos
relacionados de GUAN (2003), LEUNG (2005), ZHONG (2007), FREIRE
(2013) e PORTNOY (2001) que obtiveram índices entre 2,70% a 5,00% em
redes IPv4.
Identificar qual influencia a utilização de rede em pilha dupla, ou a
mudança de contexto de rede IPv4 para IPv6, causa no desempenho do IDS.
1.5

Método de Trabalho
Para atingir o objetivo proposto, são realizados estudos do estado da

arte, estudos de algoritmos e testes para a avaliação de resultados. Abaixo é
descrito as ações para a realização dos testes:
1.5.1 Geração de requisições HTTP.
Diversos trabalhos , PETROVIÉ (2006), LEUNG (2005) e GUAN
(2003), utilizaram a base de dados KDD (1999). PEREIRA (2011) utilizou a
base de dados CELEPAR (2010). A base de dados KDD (1999) é muito
antiga e já não representa a realidade atual dos ataques e das requisições
HTTP.
CORONA (2010) coletou em uma semana 450.000 requisições em
rede IPv4 ao servidor HTTP da universidade de Cágliarí (http://www.unic.it/) e
utilizou esta base para a validação do seu trabalho. Como as redes IPv6 no
Brasil são, até o presente momento, inexpressivas, o método usado por
CORONA (2010), de coletar requisições reais, diretamente da Internet é
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inviável. Neste trabalho, a base de dados CELEPAR (2010), por ser mais
nova, foi escolhida para a realização dos testes em IPV4.
Na ausência de uma base de dados de requisições HTTP gerada em
rede IPv6, este trabalho valida a sua proposta gerando as requisições HTTP e
ataques em rede puramente IPv6 de modo monitorado a fim de realizar
validações e comparações.
1.5.2 Execução do treinamento do IDS
O treinamento é realizado em modo supervisionado, sobre todas as
requisições enviadas ao servidor HTTP por um determinado período de
tempo. Informações dos pacotes HTTP são coletadas e os campos dos seus
cabeçalho são organizados em listas.
Os dados passam por um processo de normalização que consiste de
transformar dados texto em numéricos, contabilizando caracteres alfabéticos,
numéricos e especiais, trilhando o modelo de PEREIRA e JAMHOUR (2010).
Após a normalização dos dados, aplica-se o algoritmo k-means para a
formação de agrupamentos. O principal critério para agrupar é a similaridade,
onde valores semelhantes são dispostos no mesmo agrupamento.
1.5.3 Detecção de intrusão.
Após o treinamento a rede passa a ser monitorada capturando-se as
requisições e da mesma forma que no treinamento, os campos do cabeçalho
HTTP são normalizados aplicando-se o algoritmo k-means para identificar a
qual agrupamento o dado pertence.
Avalia-se a probabilidade de haver intrusão, inspecionando-se as
informações

de

cada

requisição

HTTP

e

comparando-as

com

os

agrupamentos realizados durante o treinamento para determinar se a
requisição é normal.
1.5.4 Coleta de dados
Para a validação deste trabalho, utiliza-se uma rede de testes isolada,
com um servidor HTTP, onde os dados são capturados e salvos em arquivos
no formato PCAP (Packet Capture).
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1.6

Organização do Trabalho
O presente trabalho é organizado em nove seções que incluem:
Seção 1, Introdução, onde são apresentados o contexto, o objetivo, a

motivação, a contribuição e o método de trabalho.
Seção 2, Fundamentação Teórica, onde são apresentados os
conceitos básicos sobre ataques de intrusão, sobre os IDSs, suas abordagens
principais, suas estratégias e mais detalhadamente sobre IDSs baseados em
anomalia de rede, que será usado neste trabalho.
Seção 3, Estado da Arte, onde são estudados os trabalhos
relacionados a esta dissertação. Os trabalhos estão classificados por sua
similaridade em três (3) grandes grupos, IDS baseado em anomalia com
agrupamento de dados, IDS baseado em anomalia para serviços web com
protocolo HTTP e trabalhos que tratam de ataques a servidores web.
Seção 4, Técnica Proposta, onde estão detalhadas as ações
executadas para se atingir o objetivo deste trabalho. Os passos principais
são: a criação de um IDS baseado em anomalia com o algoritmo k-means
para o agrupamento de dados, o treinamento supervisionado, a detecção de
intrusão através da análise dos dados e o cálculo para determinar a
quantidade de falsos positivos.
Na Seção 5, Apresenta-se o cenário para validação, onde são
explicados as características dos dados analisados e como foram obtidos e os
fatores que determinam o sucesso nos resultados do IDS.
Seção 6, Apresenta-se os resultados dos experimentos, onde se
apresenta o detalhamento das ações executadas para analisar a técnica
descrita na seção 4. Os resultados dos testes em ambiente IPv4 e IPV6 estão
descritas nesta seção a as respectivas análises e os resultados dos
experimentos.
Na seção 7, as Conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
Na seção 8, as referências e na seção 9 , referências consultadas.
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2

2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Redes e protocolos
2.1.1 O protocolo HTTP
HTTP é o protocolo de comunicação para transferência de hipertexto

utilizado para validar o experimento relativo a este trabalho. Opera na camada
da aplicação, conforme modelo OSI, sendo utilizado para sistemas de
informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. É a base para a
comunicação de dados entre os nós da World Wide Web.
Coordenado pela World Wide Web Consortium e pela Internet
Engineering Task Force, culminou na publicação de uma série de Requests
for Comments; Tais como a RFC 1945 que definiu a versão 1.0 e a RFC
2616, de junho de 1999, que definiu o HTTP/1.1.

2.1.2 O protocolo IPV6
IPv6 foi criado pelo IETF e chamado inicialmente de "nova geração do
IP" (IPng: Internet Protocol next generation). Allison Marken e Scott Bradner
fizeram as primeiras especificações na RFC 1752 em 1994. É a versão atual
do Protocolo de Internet. Tornou-se padrão em 1998 e foi oficializado em
2012, especificado na RFC 2460.
Durante algum tempo compartilhará do mesmo meio físico com o
protocolo IPv4 até que este caia no desuso. Foram criados mecanismos para
permitir a convivência das redes (IPv4 e IPv6), dentre eles, a "pilha dupla"
(dual stack). Uma das diferenças entre os protocolos é a quantidade de
endereços permitida. O IPv4 suporta 4 bilhões (4x109) de endereços IP e o
IPv6 3,4x1038.
2.1.3 Diferenças entre os cabeçalhos IPv4 e IPv6
O IPv4 é a versão do protocolo IP que vigorou na rede nos últimos 30
anos. Ele envia informações até o destino através de pacotes para endereços
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únicos de 32 bits, divididos em 4 octetos, num total de 4.294.967.296
endereços possíveis. O pacote IP contém cabeçalho e área de dados. O
tamanho do cabeçalho varia entre 20 e 60 bytes possuindo 13 campos, como
visto na figura 1.

Figura 1 – Cabeçalho IPv4.

Fonte: FOROUZAN (2006)

A explicação do cabeçalho IPv4 descrita abaixo é extraída do trabalho de
BORGES (2010):


VER: Identifica a versão do protocolo IP em uso. Softwares que
processam datagramas IP avaliam primeiramente a versão utilizada
para identificar se todos os equipamentos da origem ao destino utilizam
esta versão.



HLEN: Define o tamanho do cabeçalho, multiplica-se o valor
encontrado neste campo por 4.



DS: Identifica, segundo Forouzan (2006), as classes de serviços para
propósitos de QoS (Quality of Service).



Tamanho Total: Informa o tamanho do datagrama IP.



Identificação: Atribui um número de identificação ao datagrama em
sua origem. Quando este sofrer fragmentação, todos os fragmentos
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terão o mesmo número de identificação do datagrama original. Este
campo facilita o host destino na remontagem dos fragmentos.


Flags: É um identificador de 3 bits. O primeiro bit é reservado. O
segundo bit define se o datagrama pode ser fragmentado, 0 ou 1
respectivamente. O terceiro bit definido em 1 informa que este não é o
último fragmento. Quando definido em 0 significa que este datagrama
pode ser o único ou o último de uma cadeia fragmentada.



Deslocamento de fragmentação: Determina a posição de um
fragmento relativo ao datagrama original.



TTL (Time-to-live): É o campo que define o número máximo de hops
(saltos), roteadores entre a origem e o destino, pelos quais o
datagrama poderá passar. Determina um valor quando o datagrama é
originado. Cada roteador que efetuar processamento deste datagrama
decrementa 1 deste valor. O datagrama será descartado pelo roteador
caso o valor chegue a 0.



Protocolo: Este campo contém o nome do protocolo da camada
superior que recebe o datagrama.



Checksum: Relativo ao cabeçalho IP. Como o cabeçalho é
modificado, cada roteador por onde o datagrama transita faz um novo
cálculo do checksum. Entretanto a área de dados do datagrama não
sofre alteração, não sendo necessário efetuar checksum de todo
datagrama. Os protocolos da camada superior que encapsulam seus
segmentos na área de dados do datagrama já efetuam controle de
checksum.



Endereço de origem: Endereço IP do host de origem. De acordo com
COMER (2005) e FROUZAN (2006) o valor deste campo não deve ser
alterado durante o percurso entre a origem e destino.



Endereço de destino: Endereço IP do host de destino. Segundo
COMER (2005) e FOROUZAN (2006) o valor deste campo não deve
ser alterado durante o percurso entre a origem e destino.



Opções: É um campo de preenchimento opcional.
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O IPv6 foi conhecido inicialmente como IPng (Internet Protocol next
generation) e segundo BORGES (2010), mantém características que
impulsionaram o sucesso do IPv4 e adiciona funcionalidades para superar
deficiências do protocolo anterior. E ainda segundo BORGES (2010), alguns
recursos passaram a ser nativos ao protocolo, como o IPsec (Internet Protocol
Security).
O novo cabeçalho possui 8 campos com tamanho fixo em 40 bytes,
como mostra a figura 2.
Figura 2 – Cabeçalho IPv6.

.

Fonte: FOROUZAN (2006)

A explicação do cabeçalho IPv6 descrita abaixo é extraída do trabalho de
BORGES (2010):


Versão: Indica o número de versão do protocolo IP utilizado. O valor
definido é 6.



Prioridade: Indica o nível de prioridade do datagrama.



Flow

Label:

Proporciona

controles

especiais

para

fluxos

de

informação, como por exemplo, nas comunicações de áudio e vídeo.


Tamanho do Payload: Este campo informa o tamanho do datagrama
IP exceto o cabeçalho base. O payload é o tamanho total do
datagrama menos 40 bytes.



Próximo cabeçalho: Indica a presença de cabeçalhos opcionais,
conhecidos como cabeçalhos de extensão, que definem informações
não obrigatórias ou protocolos da camada de transporte.
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Salto limite: Tem o mesmo objetivo do campo TTL no IPv4.



Endereço IP de origem: Endereço de 128 bits identifica o host de
origem.



Endereço IP de destino: Endereço de 128 bits identifica o host de
destino ou o próximo salto (roteador).
Figura 3 - Alterações feitas no cabeçalho do IPv6.

Fonte: PIRANI (2014)

Observa-se na figura 3, a comparação entre os dois cabeçalhos. Notase uma substancial simplificação do cabeçalho ao analisar os campos
mantidos e os removidos. Segue, na tabela 1, quadro comparativo entre os
protocolos IPv4 e IPv6
Tabela 1 - Quadro comparativo entre IPv4 e IPv6

Fonte: BORGES (2010)
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2.2

Ataques de Intrusão
Segundo DASGUPTA E THILAGAN (2001), Qualquer tentativa de

comprometer a autenticidade, disponibilidade, integridade e confidencialidade
de uma rede ou dos dados nela trafegados é considerada um ataque de
intrusão e GUPTA E THILAGAN (2013), explicam os principais ataques
voltados a servidores Web da seguinte forma:


Injection attacks: A Injeção de código geralmente lida com um
conjunto de ataques maliciosos inseridos na requisição Web. O
objetivo é interromper o funcionamento normal dos servidores
HTTP. Alguns ataques de injeção são:SQL Injection: injeção
de SQL é um ataque que ocorre ao banco de dados. A consulta
ao banco de dados é modificada de tal modo a alterar o
resultado da consulta, para se obter, por exemplo, informações
de usuáros e senhas.



XML Injection: um ataque de injeção XML tenta modificar a
estrutura XML de uma mensagem SOAP (ou qualquer outro
documento XML) através da inserção de conteúdo, por exemplo
parâmetros de operação etiquetas contendo XML [2, 3]. Tais
ataques são possíveis se os caracteres especiais "<" e ">" não
são protegidos de forma adequada.



XSS / CDATA Injection e XSS (Cross Site Scripting): Uma
seção CDATA em XML é usada para construir código
JavaScript malicioso para a realização de ataques XSS sobre o
serviço web.



XPath Injection: XPath é uma linguagem projetada para
consultar nós em um documento XML. Este ataque é similar ao
SQL Injection, que ocorre quando um serviço web é invocado
ou banco de dados xml é consultado usando a entrada do
usuário unsanitized.



XQuery Injection: XQuery é a linguagem para consultar o
documento XML. De forma abstrata aqoXPath descrito acima, a
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injeção XQuery diferencia-se por não usar o nome do
documento XML em XPath, mas herda a sintaxe da consulta.


Denial of Service (DoS): ataque de negação de serviço é o
ataque que tem como alvo o servidor responsável pelo serviço
web e visa afetar a capacidade de processamento dos pedidos.
O atacante manipula variáveis associadas com o pedido feito
ao servidor Web, como por exemplo, o tamanho do pedido e
sua freqüência de tal forma que o processamento do pedido
torna-se difícil para o servidor até que finalmente o leva a
negação do serviço ao usuário.



WSDL Scanning: O Web Service Description language (WSDL)
é um mecanismo que permite obter informações sobre os
parâmetros usados para métodos específicos de conexão, de
forma dinâmica, detalhando informações sobre os métodos
disponíveis. O ataque consiste na pesquisa desses arquivos
para coletar informações adicionais, visando a exploração do
servidor web.



SOAPAction Spoofing: Esta operação pode ser identificada
em dois caminhos, um pela leitura do primeiro campo SOAP
body, e outro pela leitura do cabeçalho HTTP ligado aos nomes
de mensagens SOAPAction. Embora este valor representa
apenas uma dica para a operação real, o valor do campo
SOAPAction

é

frequentemente

utilizado

como

o

único

qualificador para a operação solicitada. SOAPAction header
HTTP pode ser violado por um ataque “man in the middle” para
chamar outra operação.


Error Message Handling: As mensagens de erro são uma
grande fonte de informação nos casos de aplicações web e
geralmente acontece devido às práticas de programação ruins.
As mensagens de erro específicas do servidor ou de aplcativos
são exibidos para o usuário. Estas mensagens têm informações
valiosas que permitem ao atacante explorar a vulnerabilidade
conhecida associada a esse servidor ou aplicação específica.
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Segundo SPEROTTO (2010), esses ataques possuem diversas
variações e na figura 4 apresenta-se um quadro resumo dos tipos de ataques
e suas ramificações.
Figura 4 – Taxonomia dos ataques a servidores Web.

Fonte: GUPTA E THILAGAN (2013)

2.3

Sistemas de detecção de intrusão.
Segundo AXELSSON (2000), ataques ou ações maliciosas podem ser

executadas manualmente (tentativas de acesso indevido. Por exemplo: SSH ou
FTP) ou automaticamente (por meio de ferramentas especificas para ações
maliciosas).
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2.3.1 Classificação do trafego de rede.
Segundo KOVACK (2011), há quatro possibilidades de classificação,
que são apresentados na tabela 2.

Tabela 2 – Matriz classificadora de tráfego de rede resultante da análise de um IDS.

Ocorrido

Matriz
Identificado
como

Ataque (P)

Normal (N)

Ataque

Verdadeiro Positivo (VP)

Falso Positivo (FP)

Normal

Falso Negativo (FN)

Verdadeiro Negativo (VN)

Fonte:KOVACK (2011)

Segundo KOVACK (2011) , dentro do tráfego da rede são possíveis quatro
tipos de ações. Estes tipos de ações são utilizados pelos IDSs para
classificação das requisições de rede. Segundo KOU, et al. (2004) e
KOVACK (2011) , estas ações são classificadas da seguinte maneira:


VP: quantidade de ataques corretamente identificados;



FP: Quantidade de requisições normais erroneamente classificadas
como ataque;



VN: quantidade de requisições normais (que não foram erroneamente
classificados como ataques);



FN: quantidade de ataques que não foram identificados e
erroneamente classificados como requisições normais.

Sendo que:


P: quantidade de ataques presentes no tráfego;



N: quantidade de conexões;
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2.3.2 Classificação do IDS pela maneira como coleta os dados.
A maneira como se classifica um IDS pode variar de acordo com a
metodologia utilizada para se coletar dados ou pela qual se analisa ou se
identifica uma ação maliciosa.
Existem duas maneiras pelos quais o IDS coletam dados. A primeira
delas é quando o IDS é instalado em um host. O HIDS (Host-based Intrusion
Detection System - Sistemas Hospedeiros de Detecção de Intrusos) é um
sistema que monitora o próprio host. A outra é o NIDS (Network-based
Intrusion Detection System - Sistemas de detecção de intrusão de rede) que
captura informações da rede para identificar ataques. Neste caso, agentes
são instalados em modo promiscuo em pontos estratégicos da rede a fim de
obter uma melhor qualidade dos dados na coleta.
Em ambiente virtualizado o IDS faz coleta de informações através de
uma VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor da máquina virtual), uma
camada entre o hardware e o sistema operacional em que as requisições são
capturadas para detecção de intrusão.
2.4

Classificação do IDS pela estratégia.
Assinaturas ou mau uso e os que são baseados em anomalia são as

estratégias para determinar se está ocorrendo ou não um ataque.

2.4.1 IDS baseado em assinaturas ou mau uso.
O IDS baseado em mau uso funciona de modo parecido com as
vacinas de antivírus, chamadas de assinaturas. Segundo PEREIRA(2011),
utiliza-se uma técnica onde padrões conhecidos são usados para detectar
atividades maliciosas comparando os dados coletados com a base de
assinaturas existentes. Se existir correspondência, segundo LYDON (2004), é
considerado um ataque.
2.4.2 IDS baseado em Anomalias
Do inglês Anomaly based IDS ou Behavior based IDS, IDSs baseados
em anomalias detectam atividades maliciosas classificando como ataque o
que for diferente de uma atividade normal. Isso se dá, comparando dados
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coletados com o treinamento realizado anteriormente. Os dados do
treinamento são usados como referência para distinguir o que é atividade
normal de uma anomalia.
Diversas abordagens são utilizadas pelos IDSs baseados em
anomalias a fim de obterem êxito no trabalho de distinguir o que é atividade
normal ou ataque. PEREIRA (2011), explica-os da seguinte forma:


Detecção com base em conhecimento. De acordo com o um
conjunto de regras e conhecimento adquirido anteriormente o IDS
determina se uma determinada requisição é legítima.



Detecção com base em estatística. Na detecção com base em
estatística são criados perfis baseados em métricas que representam o
comportamento de uma rede.

Algumas dessas métricas são:

quantidade de conexões, tráfego, endereços IPs, etc... Através de
pontuação classifica-se a requisição como normal ou ataque.


Detecção com base em aprendizagem de máquina. Neste método
se determina se uma requisição é normal comparando-a com o
treinamento realizado anteriormente e ainda, extraído do trabalho de
PEREIRA (2011), que explica os métodos de aprendizagem da
seguinte forma:


Agrupamento de dados: As técnicas de agrupamento
organizam elementos similares em grupos. Cada grupo
possui um centro, chamado centroide e os elementos são
alocados aos grupos, normalmente

acordo com a menor

distancia entre cada elemento e o centroide. Durante o
processo de agrupar, alguns elementos podem não se
encaixar em qualquer grupo.
chamados

outliers,

são

Esses elementos isolados,

por

essência,

observações

estatísticas marcadamente diferentes do valor das demais
da amostra. Segundo DOKAS (2002), GUAN (2003), ERTÖZ
(2004) e PEREIRA (2011), outliers são considerados
intrusões.
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Lógica

Difusa:

anomalias

deriva das

através

do

teorias fuzzy1 e

tratamento

da

detecta

incerteza

em

comparação ao treinamento realizado anteriormente.



Cadeias de Markov: Durante a fase de treinamento as
probabilidades

de

transição

são

obtidas

através

da

observação do comportamento normal das requisições. A
observação à rede e a comparação ao treinamento gera
pontuações às requisições que são classificadas então como
normal ou ataque.



Algoritmos Genéticos: Através de técnicas inspiradas na
biologia

evolutiva2

estes

algoritmos

classificam

uma

requisição como maliciosa mesmo quando não se possui o
conhecimento prévio do comportamento da rede.



Redes Bayesianas: Através de uma estrutura probabilística,
em que as variáveis estão interligadas e afetam-se
mutuamente, cria-se crenças (redes bayesianas) que buscam
determinar uma intrusão dado a evidências (ou ausência
delas).



Redes Neurais Artificiais: Simula as sinapses neurais e
possuem grande capacidade de adaptação a mudança de
comportamento de rede e através desta observação definem
se a requisição é um ataque.

1

A lógica difusa ou lógica fuzzy é uma extensão da lógica booleana que admite valores lógicos intermediários entre o FALSO (0) e o
VERDADEIRO (1); por exemplo o valor médio 'TALVEZ' (0,5). Isto significa que um valor lógico difuso é um valor qualquer no intervalo de
valores entre 0 e 1. Este tipo de lógica engloba de certa forma conceitos estatísticos principalmente na área de Inferência.
2
tais como herança, mutação, seleção e recombinação.
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Na figura 5, uma representação da classificação dos IDSs pela
estratégia.
Figura 5 - Classificação do IDS pela estratégia.

Fonte: O Autor.

2.5

Agrupamento (Clustering).
Clustering, análise de clusters (grupos) ou agrupamento , conforme

ilustrado na figura 6, é a tarefa de inserir objetos dispersos em grupos de
forma que objetos no mesmo cluster sejam mais similares do que objetos
pertencentes a outros clusters. É muito utilizado nas áreas da mineração de
dados e na análise de dados estatísticos, como aprendizagem de máquina,
reconhecimento de padrões, análise de imagens, recuperação de informação
e bioinformática.
Dentre as maneiras mais comuns de se formar grupos pode-se citar
menor distância entre os membros do cluster, áreas mais densas na
distribuição espacial, intervalos ou distribuições estatísticas específicas.
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Figura 6 - Representação de agrupamento de dados.

Fonte: JAIN (1999)

Durante o processo de agrupamento é possível que alguns dados não
sejam classificados em agrupamento algum. Esses dados são chamados de
outliers e normalmente, num

processo de detecção de intrusão, são

classificados como ataque.
2.5.1 Agrupamento (Clustering) X Classificação.
A diferença básica entre agrupamento (clustering) e classificação é que
no agrupamento os dados são classificados de modo não supervisionado.
Na classificação, os grupos são conhecidos antecipadamente. É
necessário porém, descobrir em qual grupo o dado pertence. Normalmente a
tomada de decisão é supervisionada.
2.5.2 O algoritmo K-means ou K-médias.
O algoritmo de agrupamento K-means poder ser também chamado de
K-médias. É, segundo TAN (2005) e JAIN (1999), popular devido a sua
facilidade de implementação e sua baixa complexidade.
De acordo com Fontana (2009), K-means utiliza o conceito de
centroides, que representam o centro de um agrupamento. Este centro
(centroide) é calculado de modo não supervisionado (automaticamente)
durante o processo de agrupamento de acordo com os valores de cada
elemento.
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O algoritmo cria primeiramente a quantidade de grupos de modo
aleatório ou especificado como parâmetro na sua execução inicial e busca
determinar a qual agrupamento os elementos pertencem, estabelecendo um
centro (centroide) para cada grupo e calculando, em repetidas baterias de
cálculos, a menor distancia dos elementos aos seus respectivos centroides.
JAIN (1999) afirma que um dos maiores problemas do algoritmo Kmeans é a sua sensibilidade à seleção da partição inicial.Um exemplo desse
problema também é apresentado a seguir:

Figura 7 - Sensibilidade do k-means á partição inicial.

Fonte:JAIN (1999)

A explicação da Figura 7 é feita por JAIN (1999) da seguinte maneira:
A figura mostra sete padrões bidimensionais. Se iniciar com os
padrões “A”, “B”, e “C” como as médias iniciais em torno das quais
os três agrupamentos são construídos, então finaliza-se com a
partição {{A}, {B, C}, {D, E, F, G}} mostrada pelas elipses. A
margem de erro dentro das elipses é muito maior do que para a
melhor partição {{A, B, C}, {D, E}, {F, G}} mostrada pelos retângulos
e segundo JAIN (1999) é a melhor solução (tendo “A”, “D”, e “F”
como centro dos agrupamentos) – JAIN (1999).

JAIN

(1999),

TOU

(1974)

também

explicam

o

processo

de

agrupamentos realizado pelo algoritmo k-means. Entretanto, a explicação do
algoritmo k-means descrita abaixo é extraída de FONTANA (2009):
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1. Determina-se valores iniciais para os centroides. Existem diversas
técnicas para isso e uma delas é criar um numero aleatório usando
como base os próprios elementos a serem agrupados;
2. Coloca-se os elementos dentro do grupo cujo centroide esteja mais
próximo;
3. Calcula-se novamente o valor do centroide de cada grupo, através da
média dos próprios elementos do grupo;
4. Repete-se os passos 2 e 3 até a estabilização dos grupos, conforme
mostrado nas figuras 8,9,10,11,12 e 13.
Figura 8 - Passo 1: Sorteio de valores iniciais dos centroides.

Fonte: FONTANA (2009) página 22
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Figura 9 - Passo 2: Atribuição de objetos a grupos com protótipos de maior
similaridade.

Fonte: FONTAMA (2009) Página 22
Figura 10 - Passo 3: Recalculo de valor de protótipo (média dos atuais objetos do
grupo)

Fonte: FONTANA (2009) página 22
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Figura 11 - Passo 4: Desvinculação de objetos dos grupos.

Fonte: FONTANA (2009) Página 22
Figura 12 - Passo 5: Repetição do passo 2

Fonte:FONTANA (2009) página 22
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Figura 13 - Passo 6: Repetição do passo 3

Fonte: FONTANA (2009) página 22

Para a criação dos centroides são usados algoritmos de medidas de
distâncias que buscam similaridade nos elementos do agrupamento.
Considera-se como bom resultado os agrupamentos que são distantes
uns dos outros e densos internamente. A utilização de índices de validação de
agrupamento determinam a qualidade do agrupamento e evitam, segundo
JAIN (2010), o “dilema do usuário”, onde o resultado seja a criação de um
único grupo ou que cada elemento forme um grupo por si só.
Alguns índices citados por Gan (2007) e Puma (2006) são: DaviesBouldin, Dunn, SD Index e Silhouette, e seus cálculos são executados após o
agrupamento.
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2.5.3 Métrica de distância
O cálculo da métrica de distância é utilizada durante o agrupamento
para calcular a distância entre os centroides e os elementos a fim de definir a
qual agrupamento pertencem. Como exemplo temos Jairo-Winker e a métrica
de distância Euclidiana que utiliza o teorema de Pitágoras para definir a
menor distância entre dois pontos.
Neste trabalho a métrica de distância usada é a Euclidiana pois é
bastante conhecida na comunidade científica e obteve bons resultados no
trabalho de PORTNOY (2001).
2.5.4 Índice Davies-Bouldin.
O índice Davies-Bouldin (DBI) (criado em 1979 por David L. Davies e
Donald W. Bouldin) é uma métrica para avaliar quão bem o agrupamento foi
realizado, determinando a quantidade ideal de agrupamentos. Seu papel,
como mencionado na seção 2.5.2, é evitar o “dilema do usuário”.
2.5.5 Determinando os limites dos agrupamentos.
A utilização do algoritmo k-means teve a sua popularização em diversas
áreas relacionadas ao geoprocessamento, em análise de imagens aéreas,
definindo se os pontos encontrados são água, solo exposto, grama, asfalto
etc... Normalmente a classificação é supervisionada.
Nestas áreas, o trabalho de definir os limites para cada agrupamento é
bastante desafiador e a principio os dados não pertencem a agrupamento
algum. O método do Paralelepípedo, da distancia mínima e da máxima
verossimilhança são alguns exemplos de algoritmos que ajudam no processo
de classificação supervisionada e estabelecem também os limites para cada
agrupamento.
O algoritmo K-means não estabelece os limites do grupo. Ele limita-se a
classificar em qual agrupamento os dados recebidos pertencem, por mais
distantes dos centroides que estejam. A determinação dos limites é feita após
o trabalho de agrupamento.
Na utilização de agrupamento de dados para a detecção de intrusão, o
universo de dados que será agrupado é antecipadamente conhecido (neste
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trabalho, os campos do cabeçalho HTTP) e são separados antecipadamente
em listas e por causa disso, o agrupamento não é supervisionado.
O treinamento do IDS possui um fator determinante nos limites dos
agrupamentos.
No caso de treinamentos não supervisionados os ataques estão
misturados a atividades normais e normalmente se estabelece que a maior
concentração de dados indica maior chance de atividade normal ao passo
que membros mais distantes do agrupamento, são tratados como outliers e
considerados ataques.
Após o agrupamento ser realizado e validado, define-se os limites para
que se possa classificar com precisão se um item que está distante do centro
é pertencente ao agrupamento ou se ele é um outlier. A correta definição dos
limites de cada grupo afetará diretamente o índice de falso positivo e a
capacidade de detecção de intrusão (VP).
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3
3.1

ESTADO DA ARTE – TRABALHOS RELACIONADOS
Introdução
Os trabalhos relacionados estão distribuídos em três principais grupos:


IDS baseado em anomalia com agrupamento de dados.



IDS baseado em anomalias para serviços WEB com o protocolo
HTTP.



Trabalhos que tratam de ataques a servidores Web.

Quadros comparativos são apresentados no final de cada seção.

3.2

IDS que utilizam agrupamento de dados
Os trabalhos apresentados nesta seção abordam técnicas de

agrupamento de dados e oferecem contribuição por causa dos algoritmos
utilizados, que são semelhantes ao adotado nesta dissertação.

O artigo de PORTNOY (2001) propõe um algoritmo de detecção de
anomalias, com aprendizagem não supervisionada. Utilizou-se a base KDD
(1999) dividida em dez partes, sendo que quatro partes foram usadas para
treinamento. Utilizou-se o algoritmo single-linkage de agrupamento com a
métrica de distância euclidiana.Os dados extraídos eram conexões TCP. Os
agrupamentos maiores foram classificados como atividades normais enquanto
os agrupamentos menores foram classificados como ataques.
Foram usados dois indicadores para determinar o desempenho do IDS.
A taxa de detecção que é definida pelo número total de ataques identificados,
dividido pelo número total de ataques efetuados. A taxa de falsos positivos é
determinada pelo número total de detecções erroneamente classificadas
como ataques dividido pelo número total de requisições normais. A base
KDD(1999) foi filtrada de modo que entre 1% e 1,5% dos dados da base são
ataques e 98,5% e 99% são requisições normais.
Portnoy

realizou

ajustes

em

dois

parâmetros

importantes

do

agrupamento. O primeiro deles é a largura do agrupamento(cluster), que
determina o quão perto duas instâncias devem estar para serem atribuídas ao
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mesmo agrupamento e o segundo é a percentagem dos maiores
agrupamentos (PLC) que seriam rotulados como "normal" durante a fase de
detecção.
O objetivo foi estabelecer valores para essas duas variáveis de modo
que o desempenho ao longo de todo o processo fosse maximizado. Durante
os testes, determinou-se o valor de 15% para o PLC (percentage of the
largest clusters), pois obteve taxas de falsos positivos aceitaveis. A largura do
agrupamento influenciou diretamente a taxa de detecção, pois quando os
agrupamentos crescem muito absorvem os agrupamentos menores que
deveriam caracterizar ataques (detecção) e fazem com que a taxa de
detecção seja menor.
Na tabela 3 obtivera-se os seguintes resultados:
Tabela 3 – Melhor relação Entre PLC, taxa de detecão e taxa de falso positivo.

Largura

P.L.C

Taxa de Detecção

Taxa de falso positivo

20

2%

88,00%

8,14%

20

7%

66,20%

2,70%

20

15%

35,70%

1,44%

30

15%

28,10%

1,07%

40

15%

30,77%

0,84%

60

15%

31,90%

0,70%

80

15%

22,84%

0,60%

Cluster

Fonte: O autor

Nos testes realizados por Portnoy, o ponto de operação com melhor
resultado, estabeleceu largura do cluster 20 e P.L.C 7% e obteve taxa de
detecção de 66,20% e taxa de falsos positivos de 2,70%.
O trabalho de Portnoy oferece contribuição principalmente pelo uso da
métrica de distância Euclidiana usado nesta dissertação.
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No trabalho de GUAN (2003) é utilizado um algoritmo chamado YMeans. Baseado no K-Means, além realizar o agrupamento de dados, ele ao
mescla de acordo com regras pré-definidas. Cria-se desta forma, áreas de
confiança que são utilizadas na detecção de intrusão. Os outliers são
classificados como ataques.
O algoritmo Y-means foi testado com um subconjunto de dados KDD99. KDD-99 é a abreviação de "Conferência Internacional sobre Descoberta
de Conhecimento e Mineração de Dados de 1999." Os dados KDD-99 incluem
uma grande variedade de intrusões simulados em um ambiente de rede.
Para avaliar a precisão do sistema, foram usados dois indicadores: A
taxa de detecção (DR) e taxa de falso Positivo (FAR). O valor de DR deverá
ser o maior possível, enquanto que o valor de FAR deve o menor possível.
O KDD-99 foi particionado em 2.456 instancias usando o algoritmo Ymeans com diferentes valores iniciais de “k”.
Em média, o Y-means detectou 86,63% intrusões com taxa de 1,53%
de falso positivo. O melhor desempenho foi obtido quando a taxa de detecção
atingiu 89,89% e a taxa de falso positivo 1,00%.
Após Y-means ser treinado com mais de 12.000 casos não marcados a
partir do conjunto de dados KDD-99, obteve-se uma taxa de detecção de
82,32% e uma taxa de falso positivo de 2,5%.
A contribuição do trabalho de Guam é oferecer referência sobre a
definição de uma boa taxa de falsos positivos e detecção de intrusão.

LEUNG (2005) Propõe o algoritmo fpMAFIA que faz o agrupamento de
modo similar ao pMAFIA, baseando-se em grades e densidades. Durante o
agrupamento os dados são representados como pontos em um espaço
bidimensional classificando os outliers como ataque. Os testes foram
realizados sobre a base KDD (1999).
Não foram utilizados todos os dados de KDD (1999). O conjunto de
dados original contém uma elevada percentagem de ataques e para melhorar
o treinamento a maioria dos ataques foi filtrada. Todos os 24 tipos de ataques
apresentados no conjunto de dados de treino original são igualmente
representados (tanto quanto possível) no conjunto de treinos. A massa de
dados contém cerca de 1 milhão de registros.
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O ataque do tipo smurf e neptune foram removidos pois são facilmente
detectáveis e geram grande volume de tráfego. A remoção desses ataques do
conjunto de testes impede que o resultado seja tendencioso. Como resultado,
os dados para testes cairam para 80.000 registros.
Os resultados indicam que fpMAFIA foi capaz de alcançar uma taxa de
detecção à altura de outros algoritmos, mas obteve uma elevada taxa de
falsos positivos em comparação com os outros métodos. O valor de
desempenho fpMAFIA é cerca de 3% a 12% pior do que os outros algoritmos.
No trabalho de ZHONG (2007)

realizou-se um estudo comparativo

entre algoritmos de agrupamento não supervisionados, baseados em
centroides para detecção de intrusão com o objetivo de propor uma auto
rotulagem para detecção de ataque.
Os algoritmos comparados foram: k-means, Mixture-Of-Spherical
Gaussians (MOSG), Self-Organizing Map (SOM) e Neural-Gas
O método de treinamento e detecção de intrusão são semelhantes aos
apresentados no trabalho de PORTNOY (2001). De acordo com os autores, o
treinamento é realizado no modo não supervisionado. Após o agrupamento
das informações, o agrupamento com maior número de instâncias é
selecionado e rotulado como normal e utilizado como o centroide principal. Os
demais grupos e instâncias são ordenados de acordo com a sua distância ao
centroide principal. As instâncias próximas a esse centroide são rotuladas
como normais, e as restantes recebem o rótulo de ataque.
Foram realizadas 109.910 requisições, sendo que 11,5% eram
ataques. A proposta heurística de auto-rotulagem (com n = 11: 5%) obtiveram
exatidão de 93,6%, uma taxa de falso-positivo de 3,6% e uma taxa de
detecção de 72%.
A contribuição do trabalho de Zhong é sua conclusão que indica o
algortmo k-means como o mais adequado para sistemas de dectação de
intrusão de auto aprendizado.

O trabalho de FREIRE (2013), é exceção aos outros trabalhos
relacionados aqui, pois ele não usa agrupamento de dados e sim, séries
temporais. Propôs um método de detecção de intrusão com agregação de
tráfego, permitindo sua utilização em redes de alta velocidade (1-10 Gbps).
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Obteve uma taxa de falso positivo de 5% para a base DARPA. Empregando o
modelo ARMA/GARCH, ainda na base GARCH, obteve uma taxa de 12%. O
modelo ARMA/GARCH na base DARPA (1999) obteve uma taxa de falso
positivo de 5%. Empregando o modelo estatístico ARMAX, obteve taxa de
falso positivo também de 5%.
A contribuição do trabalho de Freire é estabelecer referência para uma
boa taxa de falso positivo.

PEREIRA (2011), apresenta proposta de arquitetura para um sistema
de detecção de intrusão baseado em anomalias que utiliza o algoritmo kmeans de agrupamento para a detecção de ataques em servidores web.
Apresenta um método heurístico para atribuir rótulos de reputação aos
grupos, de acordo com a quantidade e a origem das informações.
Diferentemente de rotular como normal ou ataque, os rótulos dos grupos
podem variar de péssima a excelente dentro de uma escala empírica. Para
realizar os experimentos foram coletadas requisições de servidores web onde
alguns campos do protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) foram
selecionados para o treinamento e atribuição de rótulos de reputação. Assim,
a cada requisição inspecionada no momento da detecção de intrusão, os
rótulos atribuídos aos campos foram combinados para determinar se tratava
ou não de ataque.
Seus resultados foram comparados com o IDS Snort, utilizando o
mesmo conjunto de requisições.
Os testes foram realizados em dois servidores web: WS1 e WS2.
Para comparar os IDSs utilizou-se a Medida-F (F-Measure). As
equações 1, 2 e 3 estabelecem relações entre os parâmetros de interesse:

(1)

(2)
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(3)

A Medida-F promove um equilíbrio no cálculo da precisão aplicando
uma revisão. Os parâmetros que contribuem para o cálculo são:


Verdadeiros positivos (VP): ataques detectados.



Falsos positivos (FP): atividades legítimas detectadas como
ataques.



Falsos negativos (FN): ataques ocorridos mas não detectados.

Outro ponto importante na comparação dos IDSs é a sumarização dos
alertas. A sumarização é feita para que ataque repetido seja contabilizado
apenas uma vez, e ataque mutante seja rotulado em separado, como ataque
diferente.
Para a avaliação do agrupamento foi estabelecida uma linha de corte
com o propósito de criar grupos populares, o valor escolhido para essa linha
de corte interfere diretamente nos modelos criados para a detecção de
intrusão e afeta as taxas de detecção do IDS. Sendo assim, os modelos de
detecção foram treinados e avaliados com diferentes valores e aplicados nas
24 horas conseguintes de requisições com o intuito de identificar os melhores
índices de medida-F. Esse subconjunto continha 532.160 requisições (21%)
da parte 1 do servidor WS1, e 56.323 requisições (29,8%) da parte 1 do
servidor WS2.
Os resultados dos testes efetuados com o servidor WS1 apontam para
o valor de linha de corte igual a 0,35 como melhor opção para detecção de
intrusão. Este valor foi obtido calculando a medida-F

onde o número de

alertas de ataques são reduzidos (63 ataques não repetidos) em comparação
ao servidor WS2.
O número maior de falsos positivos do que verdadeiros positivos foi o
que colaborou para que esses índices ficassem baixos.
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Tabela 4 – Resultados obtidos com o IDS nas partes 1 e 2 dos servidores web.

Fonte: PEREIRA (2011)

Depois do treinamento, os modelos criados foram aplicados na
detecção de intrusão nos servidores web. Foram inspecionadas 1.825.063
requisições (75,1%) da segunda parte do servidor WS1, e 196.648
requisições (84,4%) da segunda parte do servidor WS2. A tabela 4 mostra
que os resultados obtidos na parte 1 são similares aos obtidos na parte 2.
Nesta tabela também é possível observar que na parte 2 do servidor WS2
também ocorreu uma varredura com a ferramenta OpenVAS resultando no
aumento do número de verdadeiros positivos.
Na tabela 5 é possível observar que a taxa de falsos positivos também
é similar entre as detecções feitas na parte 1 e parte 2 dos servidores web.
Essa taxa também mostra que o número de falsos positivos a serem
analisados pelo operador tornam esse IDS viável em ambiente de produção.
Tabela 5 – Taxas de falsos positivos do IDS nos servidores WS1 e WS2.

Fonte: PEREIRA (2011)

A tabela 6, compara o SNORT e o IDS de PEREIRA (2011).
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Tabela 6 – Comparação entre o SNORT e o IDS de Pereira

Fone: PEREIRA (2011)

Ao final, segundo o autor, o modelo de detecção proposto obteve
melhores índices apenas quando o treinamento foi realizado sobre uma
quantidade mínima de 15% do total de requisições.
O trabalho de Pereira oferece importante contribuição pois obteve bons
resultados com o algoritmo k-means e apesar de utilizar a técnica de
treinamento não supervisionado, o autor considera que a utilização de um
treinamento supervisionado oferece melhor resultado.

TJHAI (2011), em sua tese de doutorado, propõe uma avaliação
abrangente do problema dos falsos positivos e apresenta proposta para um
sistema de alarme de correlação automatizada utilizando o algoritmo kmeans. A autora propõe uma técnica para reduzir falsos positivos através de
dois móduloes principais; o primeiro módulo é responsável por agregar em
clusters, os alertas emitidos pelas instâncias atacadas, enquanto o segundo
módulo os classifica em meta-aglomerados de alarmes falsos e verdadeiros.
Busca-se filtrar os falsos alarmes, permitir que os operadores de segurança
controlem ou aprendam as tendências de falsos positivos através de dados
estatísticos ou gráficos, auxiliando-os assim a ajustar as assinaturas de IDS
para detecção futura.O estudo conclui que, apesar de haver grande número
de trabalhos endereçarem a melhoria de técnicas de correlação, nenhum é
perfeito. O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, correlacionar alarmes e
sistemas que permitam ao administrador efetivamente receber os alertas do
grupo a partir da instância sujeita ao ataque e, depois, reduzir o volume de
falsos positivos.
Alertas dos sensores do IDS são coletados e armazenados em um
banco de dados. Na fase de extração de características, os alertas são
recuperados do banco de dados e vários atributos, considerados eficazes
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para correlacionar alertas vindos de uma única atividade, são extraídos de
cada alerta. Os atributos dos alarmes caracterízam os alertas comumente
usados para identificar uma intrusão, por exemplo, os endereços IP ou os
protocolos. Os dados extraídos são então normalizados, dependendo do tipo
e da variabilidade do atributo utilizado..
Os testes foram realizados usando a base de dados KDD (1999). O
sistema de TJHAI é considerado eficaz na redução do número de falsos
positivos; com 95% marcado correctamente na primeira classificação,
enquanto que a segunda categorização reduz em aproximadamente 99% do
total de falsos positivos.
O trabalho de TJHAI oferece contribuição ao utilizar o algoritmo kmeans e na obtenção de bons resultados na taxa de falsos positivos.
A tabela 7 relaciona os trabalhos que utilizam agrupamento de dados.
Tabela 7 - Características dos trabalhos que adotam agrupamento de dados.

Algoritmo de
agrupamento

Classificação de ataque

GUAN (2003)

Y-Means

Os outliers são classificados como ataques

LEUNG (2005)

fpMAFIA

Durante o agrupamento os dados são
representados como pontos em um espaço
bidimensional. os pontos que não se encaixam
nesses grupos são rotulado como ataque.

PORTNOY(2001)

Propõem um
algoritmo próprio

Grupos menores são classificados como ataques

ZHONG (2007)

k-means, MixtureOf-Spherical
Gaussians
(MOSG), SelfOrganizing Map
(SOM) e NeuralGas

Após o agrupamento das informações, o grupo
com maior número de instâncias é selecionado e
rotulado como normal e utilizado como o centroide
principal. Os demais grupos e instâncias são
ordenados de acordo com a sua distância ao
centroide principal. As instâncias próximas a esse
centroide são rotuladas como normais, e as
restantes recebem o rótulo de ataque.

FREIRE (2013)

Não usa
agrupamento de
dados e sim, séries
temporais

Ele propôs método de detecção de intrusão com
agregação de tráfego

PEREIRA (2011)

k-means

Os outliers são classificados como ataques

TJHAI (2011)

k-means

Os outliers são classificados como ataques

Trabalho

Fonte: O autor
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3.3

IDS para serviços WEB com o protocolo HTTP
Os trabalhos apresentados nesta seção abordam o protocolo HTTP (

servidores WEB) e contribuem para a definição do contexto e dos contornos
deste trabalho.
INGHAM (2007) propõem um método de detecção por anomalia no
qual as requisições normais fazem parte da aprendizagem utilizando indução
DFA (Deterministic Finite Automata) utilizando tokens extraídos das
requisições HTTP.
Neste trabalho, a taxa de falsos positivos depende do limiar de
similaridade. Foi relatada a taxa de falso-positivo por dia, porque, segundo os
autores, a medida reflete a carga real que um administrador percebe quando
utiliza o sistema.
A taxa de verdadeiro positivo é aproximadamente 70%, com uma taxa
de falso-positivo correspondente de até 22% por dia. Como comparação,
Wang e Stolfo alcançaram uma taxa de verdadeiro positivo em torno de 80100% sobre os seus quatro tipos de ataques. Kruegel e Vigna alcançaram
uma taxa de verdadeiro positivo de 100% em seus 11 tipos de ataques, com
as correspondentes taxas de falsos positivos de 1,89% para 4.994 requisições
por dia. Note-se, no entanto, que numa comparação com Kruegel e Vigna,
que restringiram seu trabalho para parâmetros de scripts em CGI; 40% dos
ataques do banco de dados do trabalho de INGHAM (2007) não se situam
nesta classe, e apenas 35% situam-se nesta classe de ataques.
Mais tarde um framework para testes desse tipo de IDS é proposto na
tese de INGHAM (2007) e, entre os algoritmos testados nesse framework, os
baseados em tokens (DFA e n-grams) obtiveram melhores resultados.

CORONA (2010) apresenta uma arquitetura de IDS baseado em
anomalia com base estatística e com treinamento não supervisionado, na qual
cada atributo do cabeçalho de uma requisição HTTP é tratado separadamente
e analisado por um sensor de anomalias utilizando modelos estatísticos e
modelos ocultos de Markov.
Segundo os autores, a arquitetura apresentada conseguiu uma taxa de
detecção de 99,6%, com uma taxa de falso positivo de 0,32% e um tempo
médio de resposta de 1,2 milissegundos por requisição.
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O artigo de Corona oferece contribuição ao definir uma boa taxa de
detecção e de falsos positivos e cujos resultados mais se assemelham aos
obtidos neste trabalho.
Os trabalhos que implementam detecção de intrusão baseada em
anomalia para servidores web diferem entre si pois apresentam técnicas
diferentes para a detecção de ataques. Entretanto, apresenta-se a tabela 8,
para simplificar a comparação entre eles.
Tabela 8 - Características dos trabalhos relacionados de detecção de ataques web.

Trabalho

Método de Detecção

Técnicas de análise

INGHAM
(2007)

Detecção por anomalia no qual as
requisições normais de HTTP
fazem parte da aprendizagem
utilizando indução DFA
(Deterministic Finite Automata).
Cada atributo do cabeçalho de uma
requisição HTTP é tratado
separadamente e analisado por um
sensor de anomalia

O modelo DFA é criado a partir de
tokens extraídos de requisições HTTP,
os quais são verificados a cada
requisição para calcular o quanto ela
pode ser uma anomalia (ataque).
Assim, cada sensor é composto por um
módulo de decisão estatística de um
atributo de uma requisição que é
avaliado como anômalo ou não.

CORONA
(2010)

Fonte: O autor
3.4

Trabalhos que tratam de ataques a servidores WEB
GUPTA E THILAGAN (2013), discorre em seu trabalho que servidores

WEB são mais vulneráveis a ataques que usam XML como parâmetro. Vários
ataques usam XML e a maioria deles está na categoria de base
injection.XML.
Os ataques XML discutidos neste estudo abrangem, por exemplo,
negação de serviços e roubo de dados, escalonamento de privilégios, etc...
Entre estes ataques, os de injeções nos serviços web são mais graves e
estão recebendo atenção especial. Este estudo tem como objetivo fornecer
uma visão das diversas formas de injeções XML como injeção Xpath,
coercitiva de análise, e carga oversize.
O trabalho de Grupta oferece importante contribuição pois ajuda a
estabelecer os principais ataques disparados contra os servidores WEB.

3.5

Reflexões
IDS baseado em anomalia ainda tem o falso positivo como calcanhar

de Aquiles. As taxas obtidas, apesar de serem consideradas boas, podem
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ainda, ser consideradas altas, quando aplicadas em redes com grande
quantidade de requisições e necessitam da intervenção humana para a
avaliação final da autenticidade dos ataques. TJHAI (2011) aborda essa
questão e apesar de seus bons resultados, não conseguiu 100% na redução
da taxa de falsos positivos.
Para comprovação de sua teoria, TJHAI (2011) usou uma ferramenta
chamada SMART (SOM K-means alarm redution tool). Essa ferramenta
agrega ao SNORT a função de IDS baseada em anomalias usando
agrupamento de dados com o algoritmo k-means. O trabalho de PEREIRA
(2011) utiliza a linguagem PERL (2015) para a construção do IDS através de
bibliotecas que o PERL (2015) oferece. Essa pesquisa ajudou a definir o
caminho trilhado neste trabalho.
Já na questão das taxas de detecção, o IDS baseado em anomalia
obtém bons resultados confrontado com IDS baseado em assinaturas,
principalmente pelo fato de identificarem invasões que utilizam técnicas
novas, cujas assinaturas ainda não foram criadas.
O aprendizado não supervisionado, para IDS baseado em anomalia é
outro aspecto que merece atenção. A maioria dos autores optam por
aprendizado não supervisionado. Entretanto, PEREIRA (2011) apesar de
também propor um aprendizado não supervisionado, considera que o
aprendizado supervisionado faz com que o IDS obtenha um desempenho
melhor na detecção de intrusão e uma menor taxa de falsos positivos. Esta
consideração levou a decisão de utilizar o aprendizado supervisionado nesta
dissertação.
A obtenção de dados (data set) para testar os IDS também merece
ressalvas. Nenhum data set disponibiliza dados de ataques recentes. O mais
usado nos trabalhos relacionados é o KDD 1999). Na época em que esses
trabalhos foram realizados essa era uma importante base. Entretanto, não
representa mais a realidade das requisições HTTP e nem dos ataques, já que
o “modus operandi” dos crackers sofreu mutações. PEREIRA (2011), utilizou
uma versão mais recente (de 2010). Já CORONA (2010), obteve os dados
através da captura das requisições para o servidor WEB da universidade.
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Nenhum data set disponibiliza dados de requisições oriundas de rede
IPv6. Pela escassez de dados em IPv6, para a validação deste trabalho, são
criadas requisições HTTP em rede IPv6 pura.
Abaixo apresenta-se o quadro resumo das análises dos trabalhos de IDS.

Tabela 9 - Quadro resumo das análises dos trabalhos.

Trabalho
CORONA (2010)
GUAN (2003)
INGHAN (2007)
KRUEGEL (2003
LEUNG (2005)
PEREIRA (2011)
TJHAI (2011)

Definem Outliers
como ataques

Tem como ambiente
o servidor HTTP.
X

X
X
X
X
X
X

X

ZHONG (2007).

Fonte: O autor
Abaixo apresenta-se a tabela comparativa das taxas obtidas.
Tabela 10 - Tabela comparativa de desempenho dos IDSs.

Trabalho
GUAN (2003)
LEUNG (2005)
ZHONG (2007)
FREIRE (2013)

Taxa de
Detecção
86,30%
72,00%

Taxa de Falsos
positivos
1,83%
3% até 12%
3,5
5,00%

CORONA (2010)

99,60%

0,32%

PORTNOY (2001)

66,20%

2,70%

Fonte: O autor

1

Tempo médio de resposta

Índices de
desempenho

Entre 6% a 18%
TRM1 de 1,2
milissegundos
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4

TÉCNICA PROPOSTA
Nesta seção são definidas etapas para a criação de um IDS baseado

em anomalia com agrupamento de dados usando o algoritmo k-means. As
ações se concentram na definição de duas técnicas:

4.1



treinamento supervisionado do IDS.



detecção de intrusão.

Criação do IDS baseado em anomalia com agrupamento de dados.
IDS baseado em anomalia trabalha em duas etapas, a primeira é o

treinamento prévio que observa o comportamento da rede com o objetivo de
estabelecer um modelo de comportamento normal. Na segunda etapa o IDS
captura os dados e compara com a base de dados obtida durante o
treinamento e decide se a requisição é normal ou ataque.
4.1.1 Treinamento
No treinamento as requisições HTTP capturadas são armazenadas em
arquivos PCAP. Em um treinamento não supervisionado as requisições não
possuem filtro ou controle de modo que pode conter ataques. Se a quantidade
de requisições maliciosas representarem uma significativa porcentagem de
conexões, o treinamento fica comprometido pois o IDS entenderá que os
ataques são requisições normais.
O treinamento proposto neste trabalho é supervisionado, onde o
ambiente de rede é controlado de modo que todas as requisições HTTP são
normais.
A fim de manter a qualidade dos dados para treinamento, dados que
tenham mais que três campos com valor 0 são excluídos, assim como todos
os campos cujo valor campo agent é 0, pois comprometem o limite mínimo
dos grupos e tornam o IDS
detecção.

permissivo resultando em menores taxas de
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4.1.1.1

Normalização dos dados.

Normalização é a preparação dos dados para o agrupamento. Alguns
processos de normalização de dados utilizam métricas de distância ou
algoritmos de compressão para campos que podem conter grandes
quantidade de informação ou simplesmente a substituição de caracteres
especiais por legíveis.
Para atender os requisitos de agrupamento com o algoritmo k-means, a
normalização consiste transformar dados texto em números, pois só é
possível agrupar dados numéricos.
Uma opção considerada para a normalização foi a utilização da função
hash criada por WANG (1997) que ao invés de criar um MD5 em
hexadecimal, gera um número inteiro único para cada palavra. Nos testes
realizados observou-se que este método gera números muito grandes e tão
distantes entre si que comprometem o processo de agrupamento que tem por
premissa básica a similaridade. Além disso, os hashs gerados dos ataques
acabam se inserindo dentro das faixas criadas nas requisições normais,
anulando assim, qualquer possibilidade de se utilizar esta técnica.
Para que os valores sejam consistentes e representativos, os números
gerados nessa conversão precisam representar algum atributo dos campos
em texto.
Normalmente no processo de conversão de texto, a informação que o
campo possui se perde. A conversão de texto em número pode, no máximo,
representar algum atributo que o campo possua. Essa conversão precisa
representar a similaridade entre os campos para que fiquem próximos no
processo de agrupamento e desta forma estabelecer limiares mínimos e
máximos consistentes.
O tamanho do campo se mostra como boa alternativa para atender estes
requisitos. Em requisições normais, os tamanhos dos campos possuem
valores parecidos e os limiares mínimos e máximos num processo de
agrupamento são consistentes e possuem similaridade entre si. Com bastante
frequência os ataques possuem campos com tamanhos discrepantes dos
campos em uma requisição normal e isso ajuda no processo de detecção de
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intrusão e, portanto, atende as exigências necessárias para um bom
agrupamento.
PEREIRA

e

EDGARD

(2010)

normalizam

os

dados

apenas

contabilizando a quantidade de caracteres alfabéticos (a-z e A-Z), caracteres
numéricos (0-9) e caracteres não alfanuméricos e gerando um agrupamento
para cada um deles. Por exemplo, o texto “Chome/2” resulta em 5 caracteres
alfabéticos, 1 numéricos e 1 não alfanuméricos. Formando os três campos
para serem agrupados da seguinte forma: 5 1 1.
Em processo semelhante ao deles, a normalização deste trabalho é
feito somando os valores, cujo é resultado é 7, formando um único campo. A
única exceção se dá ao primeiro campo, o numero IP. A normalização se dá
apenas removendo os caracteres não numéricos (os pontos), obtendo-se
assim, um numero inteiro.
O resultado desta técnica de conversão resulta no tamanho de cada
campo. Por exemplo, o campo caminho de referência (Resource Path), em
testes realizados com requisições normais, obtém o valor mínimo “3” e valor
máximo “57”.

Esses limiares determinaram, durante o processo de

treinamento os limites do respectivo agrupamento. Todas as requisições cujos
valores estão dentro destes respectivos limites são considerados normais.
Durante um ataque DoS (Deny of service) o valor desse campo normalmente
é 0. (Já que esse campo não é usado durante esse tipo de ataque). Neste
caso,

obteve-se sucesso ao classificar as requisições como ataques. Por

outro lado, em ataques de injeção de comando SQL ou de códigos remotos,
na grande maioria das requisições, os valores desse campo são maiores que
57, que é o limite máximo da borda do agrupamento e neste caso, também se
obteve sucesso ao classificar a requisição como ataque.
Na figura 14 apresenta-se o exemplo de uma requisição ainda não
normalizada que pode ser usada para treinamento ou para detecção de
intrusão.
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Figura 14– Exemplo de pacote HTTP capturado.

Fonte: O autor

Na normalização a maior parte dos dados são obtidos do cabeçalho
HTTP. Um item adicional, o endereço IP de origem da requisição, é obtido na
leitura do pacote. Seguindo o mesmo critério que PEREIRA (2011) utilizou em
seu trabalho, os campo que são usados são:

1. IP de Origem
2. Caminho de Referência (Resource Path),
3. Métodos (Method),
4. Nome de domínio ou endereço IP do site web (Host),
5. Agente do usuário. (User-Agent),
6. Cookie,
7. URL de referencia (Referer)
8. Conteúdo (Content).
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Na tabela 11, a representação de campos já normalizados.

Tabela 11 – Uma requisição normalizada transformada em lista.
IP Origem

RPATH

Method

HOST

User-

Cookie

Refer

Content

70

33

0

Agent
1771817722

25

3

17

120

Fonte: O autor

4.1.1.2

Criação dos agrupamentos.

Este trabalho realizará agrupamentos multidimensionais com oito
núcleos(centroides) cada. Cada núcleo pertencente ao agrupamento é gerado
a partir dos campos escolhidos (seção 4.1.1.1) e como mencionado na seção
2.5.3, utiliza-se a métrica de distancia Euclidiana para definir os membros de
cada agrupamento.
As requisições normais HTTP costumam ter atributos parecidos nos
campos do cabeçalho quando se destinam a mesma página web. Com o
agrupamento multidimensional proposto neste trabalho, essa similaridade
acaba sendo preservada no momento do agrupamento. Esta é a vantagem ao
tratar os dados em agrupamentos multidimensionais.
A criação dos agrupamentos multidimensionais facilita a identificação
de requisições maliciosas onde os campos são criados de modo aleatório
apenas para preencher os requisitos e no momento de serem inseridas em
algum agrupamento acabam, em diversos núcleos, ficando fora dos limites
estabelecidos e são mais facilmente identificados como ação maliciosa.
Se os agrupamentos de cada campo fossem feitos de modo individual,
os dados dessa ação maliciosa poderiam ser alocados em agrupamentos
cujos valores estejam dentro dos limites tornando mais difícil identificar ações
maliciosas.
Após realizar o agrupamento, o processo de aprendizado está
concluído e os agrupamentos contendo 8 núcleos resultantes são usados
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como modelos para a comparação dos dados da rede na detecção de
intrusão.

4.1.1.3

Estabelecendo limites aos agrupamentos.

Neste trabalho, por causa do treinamento supervisionado, todos os
membros dos agrupamentos, por mais distantes que estejam de seus
centroides, são tratados como atividades normais. Isso torna a classificação
dos limites dos agrupamentos mais simples de serem definidos. Os pontos
com valores mais baixos são os limites mínimos e os pontos com valores
maiores são os limites máximos dos agrupamentos.
Por exemplo, em testes realizados com os dados obtidos em rede IPv6,
os dados para treinamento geram quatro agrupamentos multidimensionais
com oito núcleos. O segundo agrupamento criado teve no campo caminho de
referência (Resource Path) o valor mínimo de 43 e o valor máximo de 148,
sendo que o centroide foi 80,18.
4.2

Detecção de Intrusão
Após o treinamento o IDS está pronto para iniciar o processo de

detecção. O resultado do agrupamento serve como modelo de comparação
dos dados da rede a fim de determinar se uma requisição é normal ou ataque.
4.2.1 Captura de dados da rede
As requisições HTTP são capturadas em arquivos PCAP e os oito
campos são extraídos dos dados.
4.2.2 Tratamento das requisições e classificação como normal ou
ataque
De modo igual ao treinamento (seção 4.1.1.1) para cada pacote
capturado, os oito campos são normalizados.
Após a normalização, os dados são aplicados ao algoritmo k-means
que determina a qual agrupamento pertence. Se em todos os oito núcleos os
dados ficarem entre os valores mínimos e máximos, então a requisição é
considerada normal. Se em qualquer um dos oito agrupamentos algum dado
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ficar fora da faixa mínima e máxima, o dado é tratado como outlier e a
requisição é classificada como ataque.
4.2.3 Analisando a eficácia do IDS.
Conforme mencionado na seção 2.3.1, segundo KOVACK (2011), há
quatro combinações possíveis entre as classificações da natureza do tráfego
e resultado do IDS e, a partir delas, originam-se os conceitos de P, N; VP, FP,
VN e FN e, para esses, seguem as formulações:
(1) Taxa de detecção (

):
(1)

Onde:
VP: quantidade de ataques identificados corretamente; e
P: quantidade total de ataques existentes no tráfego.
(2) Taxa de falsos positivos (

):
(2)

Onde:
FP: quantidade de alarmes sobre o tráfego incorretamente classificados como
ataque; e
N: quantidade de conexões normais (não maliciosas).
(3) Taxa de verdadeiros positivos (

):
(3)

Onde:
VP: quantidade de alarmes sobre o tráfego corretamente classificados como
ataque; e
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N: quantidade de conexões normais (não maliciosas).

(4) Taxa de verdadeiros negativos (

):
(4)

Onde:
VN: quantidade conexões normais corretamente classificadas como não
maliciosas (alarmes corretamente não disparados); e
N: quantidade de conexões normais (não maliciosas).
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5

CENÁRIO PARA VALIDAÇÃO
Antes de validar o IDS proposto em ambiente puramente IPV6, testes

com a base de dados CELEPAR (2010) são realizados a fim de verificar o
funcionamento do IDS, eventualmente ajustar seu funcionamento e serve de
comparação com os resultados obtidos nos testes em ambiente IPv6.
5.1

Testes com os dados CELPAR (2010)
5.1.1 Características dos dados
Esta base formou-se de requisições a servidores web em 2010 em rede

puramente IPv4. Foram gerados aproximadamente 5 milhões de requisições.
O primeiro servidor web (WS1) é um portal de noticias criado com a
ferramenta DRUPAL (2015) baseado em PHP (2015). O outro servidor web
(WS2) também disponibiliza notícias e possui diversos fóruns, desenvolvidos
com a ferramenta XOOPS (2015), também em PHP (2015), acessados por
centenas de pessoas.
5.1.2 servidor WS1
O servidor WS1 recebeu 4.960.397 requisições em duas partes. A
primeira parte possui 2.530.828 requisições sendo que destas, 2.522.535 são
normais e 8.293 são ataques. Na segunda parte os dados não são rotulados,
sendo um total de 2.429,569 requisições, sendo que destas, apenas 0,003%
(aprox. 7.289) são ataques, mas as requisições estão rotuladas como
normais.
Tabela 12 – Requisições HTTP ao servidor WS1.

Fonte: PEREIRA (2011)
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5.1.3 servidor WS2
O servidor WS2, recebeu um total de 421.461 requisições em duas
partes. A primeira com 177.267 requisições normais e 10.366 ataques, com
um total de 188.633 requisições. Na segunda parte com 232.828 requisições
não rotuladas. Aproximadamente 5% das requisições da segunda parte são
ataques, mas são rotuladas como requisições normais.
Tabela 13 – Requisições HTTP ao servidor WS2

Fonte: PEREIRA (2011)

5.1.4 Ataques rotulados
Dos 18.659 ataques rotulados aproximadamente 8 mil são considerados
não repetidos. O servidor WS1 foi menos atacado mas os ataques recebidos
representam uma importante base para detectar ataques específicos em meio
a acesso normais. O Servidor WS2 foi mais visado não apenas por ataques
WEB, mas também por ataque de spammers e por varredura de
vulnerabilidades. Os ataques mais comuns são classificados em 10 principais
tipos e alguns deles são descritos em GUPTA E THILAGAN (2013) e OWASP
(2015) e são representados na tabela 14:
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Tabela 14 – Classificação de ataques.

Fonte: PEREIRA (2011)

A explicação dos ataques citados abaixo é extraída do trabalho de
PEREIRA (2011) que explica os ataques da base CELEPAR (2010) da
seguinte forma (em ordem alfabética):

Abuso de Formulários
Conforme exemplificado na figura 15, este ataque é utilizado por
spammers, muitas vezes com objetivo de utilizar a aplicação web como
ferramenta para envio de e-mail ilegítimos.
Figura 15 – Abuso de formulários.

Fonte:PEREIRA (2011)
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Ataque de Malwares
Máquinas infectadas por malwares são escravizadas a fim de efetuar
esse tipo de ataque. Nos dados da CELAPAR (2010), foi encontrado um
malwares que segundo ROMAND (2015), é conhecido como “Casper” e
explora vulnerabilidade do portal web E107 (2015), conforme exemplificado
na figura 16.
Figura 16 – Ataque de Malwares.

Fonte: PEREIRA (2011)

Abuso de Proxy aberto
Conforme exemplificado na figura 17, este ataque tenta utilizar o servidor
web mal configurado como um proxy aberto, normalmente para enviar spam
via SMTP.

Figura 17 – Abuso de proxy Aberto.

Fonte:PEREIRA (2011)
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Busca forçada
Conforme exemplificado na figura 18 e explicado por OWASP (2015), a
busca forçada tenta descobrir recursos e acessos não especificados na
aplicação web, a fim de descobrir arquivos ou diretórios vulneráveis.
PEREIRA (2011) ainda cita ainda uma ferramenta chamada NIKTO (2015),
que faz esse tipo de busca.

Figura 18 – Busca forçada.

Fonte:PEREIRA (2011)

Busca por erro
Conforme exemplificado na figura 19, a busca por erro é um ataque que
faz uso do “apóstrofo isolado” (’ ou %27), muitas vezes considerado também
como um ataque de injeção de SQL.

Figura 19 – Busca por erro.

Fonte:PEREIRA (2011)
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Injeção de Código SQL
Conforme exemplificado na figura 20, o ataque por injeção de código
SQL (SQL Injection) envia uma consulta (query) com o objetivo de obter
informações do banco de dados. O objetivo é modificar a base (Delete, Insert
ou Update) para executar operações de administração ou executar comandos
no sistema operacional. Uma subclassificação desse ataque é o Blind SQL
Injection que busca por retorno de erros para obter informações.

Figura 20– Injeção de código SQL.

Fonte:PEREIRA (2011)

Injeção de Código Remoto
Conforme exemplificado na figura 21, Injeção de código é uma técnica
utilizada por diversos tipos de ataques. Normalmente enviado por URI ou
Cookie buscando a validação do servidor HTTP para obter acesso aos dados.

Figura 21 – Injeção de código Remoto.

Fonte:PEREIRA (2011)
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Travessia de caminho
Conforme exemplificado na figura 22, o ataque de travessia de caminho
(path traversal) busca acesso a arquivos do sistema na busca de senhas ou
código-fonte. Esse ataque busca acesso a arquivos a diretórios de nível
superior, usando dot-dot-slash (../).

Figura 22 – Travessia de caminho.

Fonte:PEREIRA (2011)

Varredura por Vulnerabilidades
As ferramentas automatizadas de varreduras (scan) executam diversos
tipos de ataques para descobrir vulnerabilidades em um servidor ou em uma
aplicação. O sistema OPENVAS (2015), foi o responsável pela maior parte
dos diferentes tipos de ataques efetuados ao servidor WS2.
Segundo o site do OpenVAS, são mais de 20 mil assinaturas de
diversos ataques e na base de requisições são encontrados 8.458 ataques via
requisições HTTP. Também são encontrados 9 ataques diferentes no servidor
WS1 que são causados por ferramenta de varredura não identificada.

Outros ataques
Outros ataques, que não são classificados nas especificações anteriores
são catalogados juntos. Normalmente são erros no uso de protocolo e
consistem, por exemplo, do envio repetitivo do cabeçalho de User-Agent na
mesma requisição, outros, exploram o campo “Referer”. Também foram
encontrados variações do PHP Injection e ataques que exploram o cabeçalho
de Cookie.
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5.1.5 Realização de testes
As requisições da base de dados CELEPAR (2010) são catalogadas
como normal, ataque e anormalidade e estão juntas nos mesmos arquivos.
Para a realização dos testes é necessário separar as requisições normais em
arquivos separados.
Foi desenvolvido um programa em PERL (2015) que identifica e separa
as requisições para a realização dos testes. Os testes em bases de dados
normais obtém as taxas de Falso Positivo e as taxas de Verdadeiro negativo.
Já, os testes realizados nas bases de ataques obtém as taxas de Verdadeiro
Positivo e Falsos Negativos.
Neste trabalho, classifica-se as requisições apenas como normal ou
ataque. As requisições classificadas pela base como anormalidade são
tratadas nos testes como ataques e na separação dos dados as
anormalidades e os ataque ficam juntos.
Os testes são realizados na metade da base de dados CELEPAR
(2010), que compõem aproximadamente 2.500.000 requisições.
Apesar dos tipos de ataques existentes terem sido identificados na
análise inicial dos arquivos capturados, a base não possui identificação dos
tipos de ataques. Não é possível portanto, uma comparação da eficácia do
IDS por tipos de ataques, como é feito nos testes com os dados obtidos em
rede IPv6.
5.2

Testes em ambiente IPv6
A falta de experiência que a maioria dos administradores de rede

possuem sobre redes IPv6 IMMAGINÁRIO (2013) podem levar ao
questionamento se a eficácia do IDS sofre mudança de contexto de rede, de
IPv4 para IPv6, ou no caso da existência de pilha dupla.
A realização dos testes deste trabalho em ambiente puramente IPv6
oferece referência aos administradores de rede no que se refere a este
assunto.

71

5.2.1 Infra estrutura em IPv6
Os trabalhos de BORGES (2010) e COSTA (2000) utilizam uma rede
isolada, onde as requisições saem da estação para o servidor através de um
roteador. Desta forma, pode-se controlar as requisições enviadas. De forma
parecida, utiliza-se uma rede isolada simulando a internet, com três máquinas
virtuais criadas dentro de um host através do programa de virtualização
VMWARE. Esses servidores virtuais são:


Servidor Web em Linux, Ubuntu 14.04, com o APACHE2.2 e o
PHP 5.5. Ele captura as requisições HTTP e as salva em arquivo
no formato PCAP para a análise do IDS. O seu endereço na rede
IPv6 é: fc00:0:0:1::1/64



Servidor Linux, Ubuntu 14.04. Este servidor realiza os ataques de
injeção de códigos remotos e Injeção de comandos SQL. O seu
endereço na rede IPv6 é: fc00:0:0:1::2/64



Estação Windows 7, envia requisições para o servidor WEB,
fazendo papel de cliente para as requisições normais, realiza o
ataque DoS e de travessia de caminho. O seu endereço na rede
IPv6 é: fc00:0:0:1::3/64

Uma série de páginas são configuradas em PHP (2015) no servidor web
(fc00:0:0:1::1/64) com acesso ao banco de dados MySQL, instalado no
próprio servidor. Estas páginas são portais criados através dos sistemas de
gerenciamento

de

conteúdo

-

CMS (Custom

Management

System

)

WORDPRESS (2015) e DRUPAL (2015), assim como uma ferramenta para
gerenciamento de banco de dados MySQL , PHPMYADMIN (2015) e uma
aplicação de cadastro de alunos, de desenvolvido interno de uma organização
,também em PHP (2015). Outras páginas estáticas feitas em HTML também
são instaladas.
5.2.2 Gerando requisições ao servidor WEB
As requisições normais são geradas através de navegação simples,
usando o navegador Google Chrome e Fifefox. A vantagem da navegação
através de usuários é que os dados ficam mais próximos de uma situação
real, representando o comportamento natural de uma navegação WEB e
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tornam os dados obtidos mais próximos da realidade. Durante a navegação, o
usuário procura explorar todas as possibilidades oferecidas pelos portais,
pelas páginas, pela ferramenta de gerenciamento do banco de dados MySQL
e pela aplicação de cadastro de alunos. Durante as baterias de navegação, os
dados capturados são salvos em arquivo PCAP.
Dez seções são gerados com aproximadamente 2.000 requisições cada,
num total de 20.264 requisições. Conforme mostrado na tabela 15.

Tabela 15 – Quantiade de requisuições normais.

Fonte: O autor

5.2.3 Gerando ataques ao servidor WEB.
DASGUPTA E THILAGAN (2001) e GUPTA E THILAGAN (2013)
referenciam em seus trabalhos que Injeção de comandos SQL, injeção de
códigos remotos, travessia de caminho e ataque de DoS (Deny Of service)
estão entre os principais tipos de ataques usados contra servidores HTTP. O
ataque DoS é referenciado ainda pelo CERT.br (2014) como um dos ataques
mais ocorridos em 2014.

A referência feita por esses trabalhos e pelo

CERT.br (2014) influencia na escolha destes ataques para a realização dos
testes neste trabalho.
Diversas ferramentas são facilmente encontradas na Internet para a
realização dos mais diversos tipos de ataques. A maior parte delas oferecidas
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por sites relacionados a segurança da informação e que disponibilizam essas
ferramentas indicando que devem ser usadas apenas para testes de
segurança e seu uso para ações maliciosas é crime.
A ferramenta usada para a realização do ataque DoS é a LOIC (2015)
executada pela estação Windows (fc00:0:0:1::3/64). Diversas ferramentas
estão disponíveis para Windows e esta foi escolhida por sua aparência mais
intuitiva e pelo controle oferecido da frequência e tempo dos ataques.
São gerados 162.082 requisições de ataque DoS separados em 10
sessões com aproximadamente 16.000 requisições cada, conforme indicado
na tabela 16.
Tabela 16 – Quantiade de requisuições de ataque DoS.

Fonte: O autor

O ataque de travessia de caminho foi realizado pela estação Windows
(fc00:0:0:1::3/64) através pela ferramenta XSSME (2015). Ela é uma extensão
para o navegador Firefox que utiliza o próprio navegador para a realização
dos ataques. Dentre as ferramentas encontradas, esta é a mais fácil de
instalar e realiza os ataques de modo automático, sem a necessidade de
muita parametrização.
São gerados 21.651 requisições do ataque de travessia de caminho
que estão separados em 10 sessões com aproximadamente 2.000
requisições cada, conforme indicado na tabela 17.
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Tabela 17 – Quantiade de requisições de ataque de travessia de caminho.

Fonte: O autor

O Ataque de injeção de códigos remotos é realizado pelo servidor
Linux (fc00:0:0:1::2/64) através da ferramenta COMMIX (2015). Ela depende
da linguagem PYTHON (2015) para ser executada e sua execução é em linha
de comando com envio de parâmetros para a realização dos ataques.
São gerados 49.538 requisições do ataque de injeção de códigos
remotos, que estão separados em 10 sessões com aproximadamente 5.000
requisições cada, conforme indicado na tabela 18.
Tabela 18 – Quantiade de requisuições de ataque de Injeção de códigos remotos.

Fonte: O autor
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O Ataque de injeção de comandos SQL também é realizado pelo
servidor Linux (fc00:0:0:1::2/64) através da ferramenta SQLMAP (2015) que
depende da linguagem PYTHON (2015) para ser executada e sua execução é
em linha de comando com envio de parâmetros para a realização dos
ataques. São gerados 22.199 requisições do ataque de injeção de comandos
SQL, que estão separados em 10 sessões com aproximadamente 2.200
requisições cada, conforme indicado na tabela 19.
Tabela 19 – Quantiade de requisuições de ataque de injeção de códigos SQL.

Fonte: O autor

As ferramentas COMMIX (2015) e SQLMAP (2015) são as mais
populares nos sites de busca. Sua utilização requer um entendimento melhor
da ferramenta, já que são executadas em linha de comando e não possuem
um modo automático de ataque. Apesar disso a documentação é vasta e a
utilização é relativamente simples.
5.3

Fatores de sucesso no resultado do IDS
O sucesso de um IDS baseado em agrupamento de dados está em três

importantes pontos, que são:


A criação de grupos de dados com qualidade onde os dados
possuam boa similaridade.



Treinamento de dados com boa qualidade, onde as requisições
usadas no treinamento sejam o mais semelhante possível às
requisições normais.
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Uma correta definição dos limites de cada agrupamento.

5.3.1 A criação de agrupamentos
No processo de agrupamento de dados é comum o algoritmo k-means
realizar

agrupamentos

diferentes

a

cada

execução.

Quanto

mais

agrupamentos criados, mais chances disso acontecer. No agrupamento de
dados da base CELEPAR (2010), o algoritmo k-means criou dois grupos.
Neste caso, nos diversos testes realizados, não houve variação e os grupos
criados sempre são iguais.
Na base de dados obtida em rede IPv6, o algoritmo k-means criou
quatro grupos. Em diversos testes realizados, os agrupamentos saíram
diferentes dos agrupamentos anteriores. Nota-se que um determinado
agrupamento se repete com mais frequência e ao analisar este agrupamento,
percebe-se que os dados estão agrupados de modo mais consistente do que
nos outros, onde abrangem quase todos os dados em um único agrupamento
e outros agrupamentos com pouquíssimos dados.
Nos trabalhos realizados com os dados obtidos em rede IPv6, foi
escolhido o agrupamento que se repete mais frequentemente e com melhor
distribuição de dados.
5.3.2 Treinamento do IDS
Para que o treinamento supervisionado tenha qualidade, os dados
precisam representar o máximo possível o comportamento das requisições
normais. Entretanto, dados que a principio são classificadas como normais
podem possuir valores que comprometem a tarefa posterior de determinar os
limites de cada agrupamento por terem valores muito abertos, tornando o IDS
muito permissivo, reduzindo a taxa de detecção.
Por outro lado a remoção de dados implica que dados que são normais
poderão ser classificados como ataques e isso pode influenciar a taxa de
falsos positivos.
Em diversos testes realizados, observa-se que dados que possuam
mais do que três campos com valor zero comprometem a eficácia do IDS e a
taxa de detecção diminui. Estes dados são removidos somente no
treinamento.
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Houve um aumento significativo na taxa de detecção, mas os dados
removidos no treinamento são, em testes posteriores, classificados como
ataque gerando falsos positivos. Como a quantidade de registros removidos é
muito pequena, a taxa de falsos positivos não sofreu influencia significativa.
Os resultados são mostrados no próximo capitulo.
5.3.3 Definindo os limites de cada agrupamento
Neste trabalho, os limites de cada grupo são estabelecidos pelos
valores máximos e mínimos obtidos pelos próprios componentes do grupo,
sem a realização de qualquer ajuste, conforme citado no item 4.1.1.3.
A fim de validar esse critério, uma outra bateria de testes é realizada
com a mesma base de dados, mas com os limites dos agrupamentos
alterados. Os valores mínimos são aumentados em 3% e os valores máximos
são diminuídos também em 3%. Desta forma, são considerados membros do
agrupamento os dados mais próximos do centro. Os testes são realizados
tanto na base de dados CELAPAR (2010) e nos dados obtidos em rede
IPv6.Os resultados obtidos são apresentados no próximo capitulo.
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6

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS
Este capítulo apresenta os resultados obtidos e sua respectiva análise

conforme proposto nos capítulos 4 e 5.
6.1

Testes realizados com a base CELEPAR (2010)
Os testes realizados limitam-se a classificar as requisições como

normais ou ataques. São realizados testes com um total de 2.477.693
requisições analisadas e catalogadas.
6.1.1 Criação dos agrupamentos multidimensionais
O primeiro arquivo da base de dados CELEPAR (2010) possui 249.748
registros e foi escolhido para ser usado como base de dados de treinamento.
Ele possui 438 registros classificados como ataques ou anomalias e estes são
excluídos. Uma verificação adicional também foi realizada. Conforme citado
em 4.1.1.3, todos os registros com mais que três campos com valor zero são
excluídos, assim como, todos os registros cujo valor do campo agent também
é 0, num total de 315 registros. Depois disso, a base de treinamento ficou
com 248.995 registros. O objetivo é de se obter a melhor qualidade nos dados
usados para o treinamento.
O Algoritmo k-means criou em todos os testes apenas 2 agrupamentos.
Sendo que cada agrupamento possui oito núcleos, que representam os dados
dos oitos campos. O primeiro agrupamento, ou cluster 0 ficou com apenas
7,58% dos dados. O segundo agrupamento, ou cluster 1, ficou com 92,42%
dos dados, conforme mostra a figura 23.
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Figura 23 – Distribuição dos dados entre os agrupamentos

.Fonte: O autor

Conforme citado na seção 4.1.1.1, os campos do pacote tratado,
centro1, centro2, centro3, centro4, centro5, centro6, centro7 e centro8 são
compostos respectivamente por: IP origem, path, query, host, agent, cookie,
referer e content e obtiveram os respectivos centros e limites mínimos e
máximos. Na figura 20, apresenta-se o agrupamento 1 (Cluster 0):
Tabela 20 – Agrupamento 0 (cluster 0).

Fonte: O autor

Na figura 21, apresenta-se o agrupamento 2 (Cluster 1):
Tabela 21 – Agrupamento 1 (cluster 1).

Fonte: O autor
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Apesar da grande quantidade de dados, observa-se que os valores dos
agrupamentos, seus limites e centros são próximos um do outro.
6.1.2 Separando os ataques dos dados normais
Conforme citado no item 5.1.5, neste trabalho os ataques e anomalias
são tratados iguais e são colocados em arquivos separados apesar da base
de dados CELEPAR (2010) classificar anomalias junto com requisições
normais.
Dos 18.659 ataques catalogados em toda a base de dados CELEPAR
(2010), 11.086 ataques e 10.951 são anomalias estão catalogados nos
primeiros 10 arquivos, que são usados nos testes desse trabalho.
Uma nova massa de dados foi então gerada com 20 arquivos. 10
Arquivos com requisições normais e 10 arquivos com ataques e anomalias.
Desta forma os testes podem ser mais precisos para definir o desempenho do
IDS e conforme citado no item 5.1.1 consegue-me avaliar as taxas de FP, FN,
VP e VN.
6.1.3 Resultados dos testes com a base CELEPAR (2010)
O teste1 foi a base usada para fazer o treinamento e foi a primeira a
ser testada. Os 315 registros excluídos do teste 1 para melhoria da qualidade
do treinamento são mantidos no teste. Os outros testes são realizados de
igual forma, sem alteração nos dados (com a exceção da exclusão dos
ataques, conforme citado no item 5.1.5 e 6.1.2). Na tabela 22, apresenta-se
os resultados obtidos das requisições normais:
Tabela 22 – Resutados dos testes com requisições normais.

Fonte: O autor
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Na tabela 23, apresenta-se os resultados obtidos dos ataques:
Tabela 23 – Resutados dos testes com ataques.

Fonte: O autor

Na tabela 24, apresenta-se o quadro resumo do desempenho do IDS:

Tabela 24 – Quadro resumo dos das taxas obtidas.

Fonte: O autor

6.1.4 Resultados dos testes com a base CELEPAR (2010) com
ajustes de 3% nos limites dos agrupamentos
Como mencionado no item 4.1.3, 5.3.2 e 5.3.3, os limites dos
agrupamentos são alterados. Os valores mínimos aumentados em 3% e os
valores máximos diminuídos também em 3%. As únicas exceções são nos
grupos 1, que representa o número IP, onde a alteração dos limites não faz
sentido e no grupo 3, que representa o campo query, cujos valores são muito
rígidos e alteração dos limites deste campo compromete a capacidade de
detecção do IDS. Nas tabelas 25 e 26 apresenta-se os novos limites dos
grupos:
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Tabela 25 – Novos limites dos agrupamentos do cluster 0

Fonte: O autor
Tabela 26 – Novos limites dos agrupamentos do cluster 1.

Fonte: O autor

Na tabela 27, apresenta-se os resultados obtidos das requisições
normais:

Tabela 27 – Resultados dos testes com requisuições normais.

Fonte: O autor
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Na tabela 28, apresenta-se os resultados obtidos dos ataques:
Tabela 28 – Resultados dos testes com ataques.

Fonte: O autor

Na tabela 29, apresenta-se o quadro resumo do desempenho do IDS,
com os limites dos agrupamentos alterados em 3%.
Tabela 29 – Quadro resumo das taxas obtidas

Fonte: O autor

6.1.5 Considerações sobre os resultados
Observa-se que os testes realizados nas 10 bases normais sem
alteração dos limites dos agrupamentos (tabela 22) obtiveram resultados
muito próximos entre si, indicando que as requisições existentes são
similares.
A menor taxa de falso positivo foi o teste 1, com 315 requisições
classificadas como ataque, que representa 0,126% das requisições totais.
Esta base de dados é usada no treinamento. Apesar de serem atividades
normais, estas 315 requisições, quando normalizadas, apresentaram mais
que três campos com valor 0 ou o campo agent com valor 0 e são removidos
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do treinamento. Caso sejam mantidos, o IDS torna-se muito permissivo,
obtendo baixas taxas de detecção.
A maior parte dos dados classificados como ataques (FP) nas outras
bases de dados de requisições normais possuem aspectos parecidos com os
dados removidos durante o treinamento e por isso são classificados como
ataques também.
A mudança dos limites do agrupamento em 3% obteve uma taxa de
falsos positivos que cresceu de 0,432% para 3,445% e a taxa de detecção
(VP) melhorou em 3%. De 90,380% para 93,507%.
A redução dos limites dos agrupamentos tornou o IDS mais restritivo e
obteve uma melhor taxa de detecção (VP). Entretanto, a taxa de falso positivo
aumenta proporcionalmente. Este dilema é o mesmo que PORTNOY (2001)
descreveu em seu trabalho, conforme citado no item 3.2, ao buscar um
equilíbrio entre as taxas de falso positivo e verdadeiro positivo (detecção) ao
ajustar os limites dos agrupamentos.
Dois aspectos definem a melhor maneira se obter o equilíbrio para
este dilema. O primeiro deles é a qualidade do treinamento. O treinamento
supervisionado, como demonstrado neste trabalho, faz que o IDS obtenha
melhores taxas de detecção e baixas taxas de falso positivo. O segundo
aspecto é o objetivo do administrador de rede. Se a busca do administrador
for na redução das taxas de falsos positivos, não deve haver redução nos
limites dos agrupamentos. Mas por outro lado, se a busca for por um melhor
resultado na taxa de detecção, então a redução dos limites dos agrupamentos
pode ser considerada, desde que os agrupamentos não tenham limites muitos
rígidos e a distribuição dos dados dentro dos agrupamentos seja homogênea.

85

6.2

Testes realizados com os dados obtidos na rede IPv6
Os testes realizados limitam-se a classificar as requisições como

normais ou ataques. São realizados testes com um total de 275.737
requisições analisadas e catalogadas.
6.2.1 Criação dos agrupamentos multidimensionais
A base de dados utilizada no treinamento possui 2.146 registros. Com
o objetivo de melhorar a qualidade do treinamento, 1 registro foi excluído pois
possuía mais de 3 campos com valor 0 ou o campo agent é igual a 0.
O Algoritmo k-means criou 4 agrupamentos com oito núcleos
(centroides) cada. Por causa das alterações que o agrupamento sofre a cada
vez que é realizado, foi escolhido o agrupamento mais frequente e com
melhor distribuição de dados, conforme explicado no item 5.3.1. Na figura 24
apresenta-se a distribuição dos dados de treinamento no agrupamento.

Figura 24 – Distribuição dos dados entre os agrupamentos.

Fonte: O autor
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Nas tabelas 30,31,32 e 33 apresenta-se os limites dos grupos:
Tabela 30 – limites dos agrupamentos do cluster 0

Fonte: O autor
Tabela 31 – limites dos agrupamentos do cluster 1.

Fonte: O autor
Tabela 32 – limites dos agrupamentos do cluster 2.

Fonte: O autor

Tabela 33 – Novos limites dos agrupamentoss do cluster 3.

Fonte: O autor

As requisições normais e ataques são realizados em rede IPv6 pura. E
diferente do que foi feito nos testes com a base CELEPAR (2010) e conforme
explicado no item 4.1.1.1 o campo numero IP de origem foi normalizado da
mesma forma que os outros campos.
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6.2.2 Resultado dos testes das requisições normais
São analisados 20.267 requisições em 10 baterias de testes com
aproximadamente 2000 requisições cada. No total, 46 requisições são
classificadas como ataque, representando uma taxa de 0,226% de falsos
positivos e consequentemente a taxa de 99.285% de verdadeiro negativo.
A distribuição dos dados nos agrupamentos são próximas a distribuição
dos dados de treinamento, conforme mostra a figura 25.
Figura 25 – Distribuição dos dados entre os agrupamentos

Fonte: O autor
Na tabela 34, apresenta-se os resultados obtidos das requisições
normais:
Tabela 34 – Resultados dos testes com requisuições normais.

Fonte: O autor
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Na tabela 35, apresenta-se o resultado obtido quando os dados usados
para treinamento são classificados pelo IDS. O campo que havia sido
removido para o treinamento, conforme explicado no seção 6.2.1, foi mantido
para o teste.
Tabela 35 – Resultados dos testes com os dados usados no treinamento

Fonte: O autor

6.2.3 Resultado dos testes de ataques de DoS
No ataque de DoS nem todos os campos são preenchidos e alguns
agrupamentos estão com valor 0, facilitando a detecção. São analisados
162.082 requisições em 10 baterias de testes com aproximadamente 15.000
requisições cada. A taxa de verdadeiro positivo está em 100% e
consequentemente a taxa de falso negativo em 0,00%
Todos as requisições são agrupados no cluster 3 (o maior
agrupamento).

Na tabela 36, apresenta-se os resultados :

Tabela 36 – Resultados dos testes no ataque DoS.

Fonte: O autor

89

6.2.4 Resultado dos testes de ataque de travessia de caminho
Diferente do ataque DoS, todos os campos do cabeçalho HTTP são
preenchidos no ataque de travessia de caminho. A identificação de ataque
depende da classificação dos dados nos agrupamentos.
São analisadas 21.651 requisições em 10 baterias de testes com
aproximadamente 2.000 requisições cada. São classificados no total 284
requisições como atividade normal, representando uma taxa de falso negativo
de 1,310%. No total, 21.367 requisições são classificadas como ataque,
obtendo-se uma taxa de verdadeiro positivo de 98,690%
A distribuição dos dados nos agrupamentos são mostrados na figura
26.
Figura 26 – Distribuição dos dados entre os agrupamentos no ataque de travessia
de caminho.

Fonte: O autor

Na tabela 37, apresenta-se os resultados :
Tabela 37 – Resultados dos testes no ataque de travessia de caminho.

Fonte: O autor
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6.2.5 Resultado dos testes de ataques de Injeção de código remoto
No ataque de injeção de código remoto a quase totalidade dos dados
são alocados no grupo 3, conforme mostra a figura 27.
Figura 27 – Distribuição dos dados entre os agrupamentos no ataque de injeção de
código remoto.

Fonte: O autor

São realizados 49.538 ataques em 10 baterias de testes com
aproximadamente

5.000

requisições

cada.

49.006

requisições

são

classificadas como ataque e a taxa de verdadeiro positivo em 98,260%. No
total, 529 requisições são classificadas como atividade normal, representando
a taxa de 1,068% de falso negativo,conforme mostra a tabela 38.
Tabela 38 – Resultados dos testes no ataque injeção de código remoto.

Fonte: O autor
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6.2.6 Resultado dos testes de ataques de Injeção de comandos
SQL
De modo parecido com o ataque de injeção de código, a maior parte
dos dados é classificada no agrupamento 3, conforme mostra a figura 28.
Figura 28 – Distribuição dos dados entre os agrupamentos no ataque de
injeção de código remoto.

Fonte: O autor

São realizados 22.199 ataques, em 10 baterias de testes com
aproximadamente 2.200 requisições cada. São classificados como ataque,
21.870 requisições, obtendo-se a taxa de 98,514% de verdadeiro positivo.
329 requisições são classificadas como normais, gerando uma taxa de falso
negativo de 1,486% conforme mostra a tabela 39.
Tabela 39 – Resultados dos testes no ataque injeção de comandos SQL.

Fonte: O autor
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Na tabela 40, apresenta-se a consolidação das taxas de falso positivo
(FP), verdadeiro negativo (VN), verdadeiro positivo (VP) e falso negativo (FN).

Tabela 40 – Taxas obtidas com dados em rede IPv6.

Fonte: O autor

6.2.7 Testes realizados em IPv6 com a redução dos limites de
alguns grupos em 3%
Os testes realizados utilizam o mesmo treinamento e as mesmas bases
de dados. A distribuição dos dados nos agrupamentos, seja no treinamento,
nas requisições normais ou nos ataques permanece inalterada.

Nas tabelas 41,42,43 e 44 apresenta-se os novos limites dos grupos:
Tabela 41 – Novos limites dos grupos do cluster 0

Fonte: O autor

Tabela 42 – Novos limites dos grupos do cluster 1

Fonte: O autor
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Tabela 43 – Novos limites dos grupos do cluster 2

Fonte: O autor
Tabela 44 – Novos limites dos grupos do cluster 3

Fonte: O autor

A diminuição dos limites em 3% são realizados apenas nos
agrupamentos 2 (Resource Path), 6 (Cookie) e 7 (Referer). Os outros
agrupamentos, 1 (IP de origem), 3 (Method), 4 (Host), 5 (User-Agent) e 8
(Content) possuem valores muito rígidos e qualquer alteração nos valores
compromete a eficácia do IDS.
6.2.8 Resultado dos testes das requisições normais
A diminuição dos limites dos agrupamentos afetaram o desempenho do
IDS, obtendo um crescimento significativo na taxa de falsos positivos.
São analisados 20.267 requisições em 10 baterias de testes com
aproximadamente 2000 requisições cada. No total, 5.297 requisições são
classificadas como ataques, representando uma taxa de 26,168% de falsos
positivos e consequentemente a taxa de 73.327% de verdadeiro negativo.Na
tabela 45, apresenta-se os resultados obtidos das requisições normais:

94

Tabela 45 – Resultados dos testes com requisuições normais

Fonte: O autor

Na tabela 46, apresenta-se o resultado obtido quando os dados usados
para treinamento são classificados pelo IDS.
Tabela 46 – Resultados dos testes com os dados usados no treinamento

Fonte: O autor

6.2.9 Resultado dos testes de ataques de DoS
Não ha alteração nos resultados obtidos nos ataques de DoS. Na
tabela 47, apresenta-se os resultados.
Tabela 47 – Resultados dos testes no ataque DoS.

Fonte: O autor
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6.2.10 Resultado dos testes de ataques de travessia de caminho.
A taxa de detecção dos ataques (VP) subiu de 98,690% para 98,861%
e teve como consequência a diminuição na taxa de falsos negativos de
1,310% para 1,139%. Nos testes anteriores, 41 requisições são classificadas
como ataques (FP) e nestes testes, a quantidade subiu para 247. Estas 201
requisições de diferença representam 0,98% das requisições totais.

Na

tabela 48, apresenta-se o resultado:

Tabela 48 – Resultados dos testes no ataque de travessia de caminho.

Fonte: O autor

6.2.11 Resultado dos testes de ataques de Injeção de código remoto

A taxa de detecção (VP), subiu de

98.926% para 99,021% e traz a

consequente diminuição de 1,369% para 1,068% na taxa de falsos negativos,
os 529 ataques que anteriormente são classificados como atividade normal
(FN) diminuíram para 485. Esta diferença de 44 requisições que são
classificadas como outliers em decorrência do recuo nos limites de alguns
agrupamentos representa uma diferença 0,088%. Os resultados dos testes
são apresentados na tabela 49.
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Tabela 49 – Resultados dos testes no ataque injeção de código remoto

Fonte: O autor

6.2.12 Resultado dos testes de ataques de Injeção de comandos
SQL
De modo semelhante aos outros ataques, houve uma pequena
alteração na taxa de detecção (VP), que subiu de 98.514% para 98,631% e a
consequente diminuição de 1,486% para 1,369% na taxa de falsos negativos,
os 329 ataques que anteriormente são classificados como atividade normal
(FN) diminuíram para 303. Esta diferença de 26 requisições que são
classificadas como outliers em decorrência do recuo dos limites de alguns
agrupamentos representa uma diferença 0,118%. Os resultados dos testes
são apresentados na tabela 50.
Tabela 50 – Resultados dos testes no ataque injeção de comandos SQL.

Fonte: O autor
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Na tabela 51, apresenta-se a consolidação das taxas de falso positivo
(FP), verdadeiro negativo (VN), verdadeiro positivo (VP) e falso negativo (FN).

Tabela 51 – Taxas obtidas com dados em IPv6 e com os limites dos grupos
diminuidas em 3%.

Fonte: O autor

6.2.13 Considerações sobre os resultados obtidos
Nos testes realizados sem alteração dos limites dos agrupamentos. a
baixa taxa de falso positivo esta relacionada diretamente com o treinamento
supervisionado. Quanto mais o treinamento supervisionado refletir o
comportamento da navegação em todos os sites que se pretende proteger,
mais eficaz o IDS será.
Observa-se que os testes realizados nas 10 baterias de dados normais
obtiveram resultados muito próximos entre si, indicando que as requisições
existente são similares. Esta similaridade é devida ao fato que toda a
navegação refere-se aos mesmos sites. Essa similaridade é essencial para o
sucesso de um IDS baseado em anomalia, pois os treinamentos realizados
referem-se ao padrão criado ao se navegar nos sites que se pretende
proteger. Todas as requisições normais aos referidos sites possuirão as
mesmas características e as requisições serão similares.
O ataque de DoS é o mais fácil de identificar. Isso se dá pelo fato que o
atacante não tem preocupação em preencher todos os campos do cabeçalho
HTTP, conforme mostrado na figura 29.
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Figura 29 – Dado capturado de um ataque DoS.

Fonte: O autor

No processo de normalização, os dados desse ataque é representado
da seguinte forma:
Figura 30 – Dados normalizados de um ataque DoS.

Fonte: O autor

Observa-se que a maior parte dos campos não foi preenchida e os
seus valores como 0 tornam fácil a identificação destas requisições como
ataque.
Desconsiderando os ataque DoS, onde as taxas de identificação dos
ataques (VP) é de 100% e a taxa de falsos negativos é 0%, as taxas de
identificação dos outros ataques (VP) são muito próximas e sofrem pouca
variação. Elas estão entre 98.514%(ataque de injeção de comandos SQL) e
99.329%(Ataque de injeção de código).
A média da taxa detecção de intrusão (VP) realizado nos quatro tipos
de ataques é de 99.285%. A média é puxada para cima por causa da taxa de
detecção obtida nos ataque DoS (100%).
A maior taxa de falso negativo é no ataque de Injeção de comandos
SQL, 1,486%. O ataque de injeção de código tem a menor taxa, 0,671%
(desconsiderando o ataque DoS).
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Da mesma forma, a média geral

da taxa de falsos negativos dos

quatro tipos de ataques é puxada para baixo por causa da taxa obtida pelo
ataque DoS, e desconsiderando este ataque, obteve-se 0,867%.
As taxas obtidas de detecção (VP) estão diretamente relacionadas com
os seguintes pontos:


Com os limites estabelecidos nos agrupamentos.



Com um bom treinamento. Os limites dos agrupamentos é o
resultado do treinamento. As taxas obtidas de detecção indicam
que o treinamento supervisionado oferece melhor resultado do
que os treinamentos não supervisionados, conforme citado por
PEREIRA (2011).



Com a técnica de normalização dos dados. A técnica usada para
a normalização de dados neste trabalho, atende aos requisitos
citados no item 4.1.1.1.

Nos dados classificados como normais, a diminuição em 3% dos limites
de alguns agrupamentos afetaram 5.297 requisições, representando 25,90%
do total de dados classificados como normais.
Observa-se que os dados obtiveram agrupamentos mais rígidos dos
que a base de dados CELEPAR (2011). Os campos IP de origem (Centro1),
Query (Centro 3), Host(centro 4) e Agent (centro 5), não permitem qualquer
tipo de variação em seus limites, conforme mostrado na tabela 52.
Tabela 52 – Centros e limites do cluster 1.

Fonte: O autor

Já os agrupamentos da base de dados CELEPAR (2011) possuem
limites mais flexíveis em seus agrupamentos, pois somente o campo Query
(centro 3) é mais rígido e permite pouca alteração, conforme mostra a tabela
53.
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Tabela 53 – Centros e limites do cluster 1 da base CELEPAR (2011)

Fonte: O autor

Os limites mais rígidos, tornam as requisições de ataque mais fáceis de
serem identificadas pois possuem mais dificuldade de enquadrarem-se em
todos os agrupamentos.
Os resultados obtidos nos testes em IPv6 são melhores dos que os
testes realizados na base CELEPAR (2010). A taxa de falso positivo obtido na
base CELEPAR (2010) é de 0,432% e na base IPv6 é de 0,226%. E a taxa de
identificação nos ataques foi de 90,380% contra 99,568%.

6.2.14 Considerações sobre os resultados obtidos nos testes em
IPv6, com a redução dos limites de alguns agrupamentos

Os ataques de travessia de caminho, injeção de código remoto e
injeção de comandos SQL apresentam resultados similares.
Aproximadamente 99% das requisições são classificados como
ataques em todos os testes. Isto indica que a maior parte dos dados possui
seus valores fora dos limites dos agrupamentos e a redução dos limites não
afeta essas requisições.
Aproximadamente 1,1% dos dados de ataque estão mais próximos dos
centros e por se encaixarem em todos os grupos são classificados como
requisições normais (FP). A diminuição dos limites dos agrupamentos em 3%
afetou aproximadamente 10% destas requisições o que representa 0,1% da
massa total de dados.
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7

CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS
Na seção 7,1 apresenta-se a conclusão na seção 7,2 as sugestões

para trabalhos futuros.

7.1

Conclusão
Este trabalho apresenta uma proposta de IDS baseado em anomalia

com agrupamento de dados. Diferente dos trabalhos relacionados, foram
realizados testes com dados obtidos em rede IPv4 e também em rede IPv6
pura. O objetivo disso é apresentar um IDS com bons resultados e que sirva
como referência do comportamento do IDS no contexto de rede IPv6, que
ainda está no inicio de sua utilização.
Os testes realizados indicam que o IDS baseado em anomalia proposto
neste trabalho obteve, ao tratar outliers como atividades ilegítimas, baixas
taxas (0,226%) de falsos positivos e uma taxa de detecção (VP) de 99,133%.
Este trabalho contribui, portanto, ao oferecer uma técnica de
agrupamento de dados utilizando-se o algoritmo k-means.
Não ha alteração no desempenho em nenhum aspecto pelo fato da
rede ser IPv6. A mudança de contexto de rede para IPv6, pilha dupla ou em
redes Ipv4 não afetam o desempenho do IDS.
Os resultados obtidos neste trabalho mais se assemelham com o
trabalho de CORONA (2010), que obteve também baixas taxas (0,32%) de
falsos positivos e uma taxa de detecção (VP) de 99,6% em média. Ele utilizou
treinamento não supervisionado em um IDS com base estatística.
Nos outros trabalhos relacionados que utilizaram agrupamento de
dados,

apesar

dos

bons

resultados

obtidos

com

treinamento

não

supervisionado, o treinamento supervisionado apresentado neste trabalho,
mostra-se mais eficaz. Ele é responsável direto por uma taxa baixa de falsos
positivos, uma boa taxa de detecção (VP) e uma boa qualidade na definição
dos limites dos agrupamentos.
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7.2

Sugestão para trabalhos futuros

Durante os testes, diversos pontos são observados que podem dar
margens a trabalhos futuros, mas não fazem parte do escopo deste trabalho.
Uma sugestão é a de melhorar a classificação deste IDS de NORMAL
ou ATAQUE para NORMAL, ATAQUE e ANOMALIA. Isso pode ser feito,
analisando a utilização dos campos e avaliando sua importância em relação
as requisições. Campos menos importantes podem ter os limites dos
agrupamentos menos rígidos, permitindo assim a classificação de anomalias.
Outra sugestão é criar um IDS que trabalha com pesos de confiança
nos campos. Por exemplo, o campo IP de origem e URL de referência
(Referer). O campo Referer indica o site que originou a requisição. Como uma
pesquisa do Google ou um banner de propaganda em um site. Um estudo
mais detalhado da utilização deste campo pode classificar uma requisição
com peso de confiança maior, quando a origem for conhecida. Por outro lado,
o IP de origem, pode também ajudar a classificar a requisição. O IDS pode
dar um peso de confiança menor para requisições que sejam de países
distantes para sites criados para o publico no Brasil, por exemplo.
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