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RESUMO

Comunicação e acesso via web é a realidade estabelecida no ambiente
computacional, porém, na mesma proporção, a frequência de tentativas de invasão
em sistemas aumenta porque há vulnerabilidades de segurança desconhecidas que
permitem. Centros operacionais de rede (Network Operational Center, NOC)
monitoram vulnerabilidades, usando ferramentas de detecção de intrusão na rede
(NIDS) ou nos servidores (HIDS); estas ferramentas se baseiam em anomalias de
uso ou em assinaturas de vulnerabilidades conhecidas. No grupo de invasões que
causam anomalia, há uma classe peculiar de invasão - sequestro de credenciais de
usuário de sistema: login e senha - que garantem ao intruso acessos a dados
confidenciais; para detectar esta classe de invasão, o HIDS que visa anomalias é uma
das alternativas porque essa ferramenta é capaz de detectar vulnerabilidades ainda
não exploradas - as citadas anomalias; esse tipo de HIDS, depois de submetido a um
período de treinamento e coleta de dados, em tempo de execução, gera muitos
alarmes de falsos positivos. Especialistas, responsáveis pela análise dos alarmes de
invasão num segundo momento, sofrem com o excesso de falsos positivos porque
suas capacidades de verificação e inferência ficam saturadas, dando margem a erro
na interpretação, diminuindo a praticidade da ferramenta. Perfis comportamentais de
usuários, criados juntos com as credenciais de acesso (usuário e senha), limitadores
das permissões e navegação no sistema, podem ser usados contra anomalias de
comportamento em sistemas, consequência de sequestro de credenciais. Nesta
pesquisa, como proposta, através de experimentos feitos num NOC, adicionaram-se
perfis comportamentais ao HIDS baseado em anomalia e se conseguiu observar a
diminuição da quantidade de falsos positivos sem necessidade do retreinamento da
ferramenta contra intrusão e o controle sobre quaisquer tentativas de invasão usando
as credenciais de acesso.

Palavras-chave: Segurança da informação; Detecção de intrusão; Sequestro de
credenciais; Perfil comportamental; Falsos positivos; HIDS baseado em anomalia.

ABSTRACT
Use of behavior profiles on intrusion detection based on anomaly

Communication and access via web is the established reality on computational
environment; however, at the same rate, the systems invasion attempts frequency
grows because there are unknown security vulnerabilities allowing it. Network
Operational Center (NOC) monitors vulnerabilities, using intrusion detection tools at
the network (NIDS) or on servers (HIDS); these tools are based on anomaly per use
or on known vulnerabilities signatures. Invasion group that causes anomaly, holds
within a peculiar invasion class – system user credentials’ hijacking: username and
password – which grants to the intruder access to confidential data; to detect this
invasion class, anomaly based HIDS is one of the alternatives because this tool é
capable to detect not yet explored vulnerabilities - cited anomalies; this kind of HIDS,
after undergoing a training period and data collection, at runtime, generates many
false positive alarms. Experts, responsible for invasion alarm analysis at a second
moment, suffer with the false positive excess because their inference and verification
capabilities are satured, creating room to mistake margin, reducing the tool practicality.
Users’ behavioral profiles, created at same time of system access credentials creation
(username and password), working as system permissions and navegation’s
delimiters, can be used against user system behaviour anomalies, due to credentials
hijacking. In this research, as proposed, through experiments made at NOC,
behavioral profiles have been added to anomaly based HIDS and it was observed the
false positive quantity decreasing without need retraining the against intrusion tool and
control over any invasion attempt using credentials access.
Key words: Information Security; intrusion detection; credentials hijacking; behaviour
profile; false positives; HIDS anomaly based.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Segundo o CERT.br, tem-se observado o aumento significativo na frequência
de invasões em sistemas; este órgão compila e concentra os dados de tentativas de
invasão desde 1999, comparando-os ano a ano. Foram reportados, voluntariamente,
entre fraudes, worm, scan, web (ataques a servidores e páginas na Internet), DoS e
outros, em 2012, quatrocentos e sessenta mil incidentes de invasão; em 2013 foram
trezentos e cinquenta mil; em 2014, mais de um milhão; em 2015 registraram-se
setecentos mil. Estes números permitem observar a tendência da curva de
crescimento de incidentes; segundo este mesmo órgão, os ataques classificados
como fraudes ou falsificação de identidade chegam a quase vinte e cinco por cento
das tentativas de invasão. Outro dado relevante, segundo o IDC Brasil, é o
crescimento dos datacenters (centros de dados): em 2015, 47% das empresas
mantiveram seus orçamentos de TI, parte disto no setor de TELECOM por causa do
aumento massivo do uso de dados, processamento e comunicação; outra conclusão
do IDC é da tendência das corporações construírem seus próprios datacenters ou
alocarem espaços em terceiros, nas modalidades de “colocation” ou “outsourcing”. O
uso massivo da web pelas empresas, expandindo suas operações em sítios
corporativos, o crescimento da demanda pelos serviços de TELECOM, o crescimento
do número de servidores e a ampliação do número de vulnerabilidades contribuem
para a escalada nas ocorrências dos ataques a que se refere o CERT.br.
Em resposta a esta demanda, para controle das operações e monitoramento
dos ambientes, criaram-se os NOC – network operation centers – centros de
operação de rede, que usam analistas e ferramentas automatizadas de combate às
invasões. Depois de estabelecido, monitorar e controlar são as tarefas primordiais de
um NOC, porque será a partir do controle baseado nas ocorrências monitoradas de
anomalias ou de tentativas de invasão que se tomarão as decisões sobre as
providências mais adequadas. OS NOC oferecem acesso aos sistemas corporativos
pela Internet (rede mundial de computadores), na qual há exposição permanente de
todo o ambiente às tentativas de invasão. Para a entrega deste canal e de todo o
aparato sistêmico, a requerida proteção do ambiente, no chamado perímetro de
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segurança – firewalls, filtros de pacotes, proxies e outros mecanismos de defesa –
compõem e infraestrutura de um Network Operation Center.
Todo ambiente aberto ao acesso via web é ameaçado por classes de invasão
como malwares, phishing, DoS (denial of service) e muitos outros, entretanto há uma
classe peculiar de invasão: aquela que acontece pelo sequestro e uso indevido de
credenciais de acesso ao sistema (identificador de usuário e senha). É peculiar
porque a segunda camada de segurança - identificação, autenticação e autorização
de usuário – é superada pelo invasor que detém tais credenciais. Martins (2013)
reforça a crença na tendência de aumento desta classe de invasões citando que
“...Fazendo uma análise mais geral vemos que os quatro tipos de informação mais
capturada (nomes reais, nomes de utilizador e password, números de identificação e
e-mails) referem-se à tentativa de roubo de identidade ou à captura de dados
confidenciais...” e o autor complementa afirmando que “... Isto leva-nos à conclusão
que é necessário um reforço dos mecanismos de proteção destes dados sensíveis...”.
Objetivando reforçar a proteção, uma abordagem para identificar um ataque
por sequestro de credenciais é analisar o comportamento anômalo ou fora do padrão
do usuário. Assumindo este caminho, dentre as ferramentas empregadas está o IDS
ou Intrusion Detection System (Sistema de Detecção de Intrusão), que quando
aplicado à detecção de invasão no servidor, monitorando acessos, diretórios e
aplicativos, é denominado HIDS (Host-based Intrusion Detection System). O grupo
Anomaly Based, segundo Ghorbani et al. (2010), antes de ser colocado em produção,
necessita de treinamento conduzido assim: “... atividades de usuário normal ou dados
de tráfego são obtidos e salvos pelo componente de coleta de dados ...”. Esta coleta
é assumida como uso legítimo e será o parâmetro nas comparações de uso padrão.
Além de Ghorbani et al. (2010), os autores Jyothsna et al. (2011) e Wani e Chawla
(2015) afirmam que a vantagem desta modalidade é ter a capacidade de identificar
de forma automática novos ataques que exploram vulnerabilidades desconhecidas,
apontando qualquer comportamento diferente do padrão legítimo esperado, gerando
o alarme. Em contrapartida, os mesmos autores, Ghorbani et al. (2010) , Jyothsna et
al. (2011), Wani e Chawla (2015) além de Silva (2003), apontam como desvantagem
do HIDS baseado em anomalia a característica de apresentar alta taxa de alarmes de
falsos positivos, porque na monitoração qualquer coisa que esteja fora do padrão
esperado (capturado durante a fase de treinamento) é assumida como tentativa de
invasão. HIDS, que monitora anomalias de comportamento no servidor, tem a
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vantagem de identificar e bloquear ameaças que exploram novas vulnerabilidades;
por definição de sua arquitetura rigorosa na identificação de ataques, tem baixa
probabilidade de gerar falsos negativos, então por esta razão, a despeito da geração
de falsos positivos, esta pesquisa é movida pelo problema causado por excesso de
falsos alarmes positivos. Para o NOC o excesso de registro de ocorrências de falsos
positivos, encarado como deficiência do HIDS, é prejudicial porque influencia
negativamente a praticidade da ferramenta, pois satura a capacidade de análise dos
especialistas em segurança, que podem deixar passar um ataque real, iludidos pela
impressão de ser mais um falso positivo. Trata-se este problema de forma direta e
objetiva com uma proposta que reúne solução que possa ser aplicada em qualquer
outro ambiente similar.

1.2 Objetivo
Nesta pesquisa se pretende propor uma técnica capaz de reduzir o número de
alarmes de falsos positivos gerados pelo HIDS baseado em anomalias, adicionando
a esta ferramenta a análise de perfis comportamentais (ou perfis de usuários); visase permitir maior racionalidade na alocação do tempo despendido pelos especialistas
em segurança, quando se dedicam ao exame minucioso dos alarmes positivos,
separando os falsos dos verdadeiros. Para se atingir o objetivo, se desenvolverá um
software que monitore o perfil comportamental do usuário e realimente a base de
dados utilizada pelo HID, para identificar intrusões. No apêndice, os detalhes desta
aplicação - denominada Cócitus - como por exemplo a base de dados específica de
apoio relacionada ao comportamento esperado dos usuários, serão esmiuçados
Os experimentos que comporão esta pesquisa serão divididos em quatro
momentos, após a instalação do HIDS:
1. Avaliação empírica, baseada em entrevistas com os analistas e coleta de
dados por um período de tempo, colhendo-lhes a impressão acerca do que
consideram a quantidade ideal de alarmes falsos positivos que não os
sobrecarregue em sua análise, que será denominado nesta pesquisa
“threshold” ou limite;
2. Avaliar a quantidade de alarmes classificados como falsos positivos no
ambiente de produção atual;
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3. Implementar os perfis comportamentais junto ao HIDS;
4. Avaliar se houve redução na quantidade de falsos positivos a ponto de estar
igual ou menor ao limite estabelecido empiricamente.
O presente trabalho, viabilizado por experimentos, se tornou possível porque
se usou a implementação da referida técnica de redução de falsos positivos no NOC,
em ambiente real de produção, cujos clientes optaram pela terceirização de
infraestrutura nos seus modelos de gestão de centro de dados e processamento.
Para melhor compreensão do objetivo deste trabalho, é preciso esclarecer que:
a) Não se pretende tratar nesta pesquisa do sequestro ou clonagem de perfis
de redes sociais como Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn e tantas
outras, perfis que, por coincidência, são tomados também com o sequestro
de credenciais;
b) Trata-se de uma pesquisa-ação, definida por haver empirismo no
levantamento, coleta e conclusão a partir dos dados, atuação dos
interessados, transformados em protagonistas e melhoria contínua das
variáveis até se chegar a resultados satisfatórios;
c) Um HIDS tem como escopo a monitoração e segurança de todos os
usuários no nível do sistema operacional; mesmo um software que não
seja parte do sistema operacional, será monitorado pois gera por padrão
um usuário específico e de uso coletivo, com seu respectivo perfil
comportamental e cujas credenciais são rastreáveis e monitoráveis;
d) Esta pesquisa não tratará do uso malicioso que usuários legítimos fazem
das aplicações a que têm direito;
e) Perfil comportamental é imposto por regras de segurança, como aquele
feito no cadastro do usuário antes de seu primeiro acesso ao sistema;
f)

Perfil de uso é baseado no histórico de uso do usuário, após seu acesso
ao sistema.
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1.3 Contribuição
Esta pesquisa pretende continuar o trabalho de Kovach (2011), cuja proposta
é a de uma arquitetura na qual as transações financeiras pela Internet sejam
monitoradas para combater as fraudes em tempo real; identificam-se atributos que
possam diferenciar as atividades legítimas das falsas; seu trabalho baseia-se em
observações de comportamento local e global de usuários, valendo-se de um método
estatístico de análise diferencial para evidenciar o local de uma fraude - a diferença
entre o perfil atual de comportamento e o histórico de um usuário evidencia a fraude.
Há uma modularização nos processos de identificação de comportamentos; propõese nesta pesquisa que o software de integração seja modularizado para evitar
gargalos de processamento, que resultariam em impedimento na sua implementação.
Além disto, esta pesquisa pretende determinar uma quantidade de falsos
alarmes de invasão, que não sobrecarregue o analista, ou seja, uma redução no
número de falsos positivos. Sempre que há o excesso de falsos positivos, no processo
de análise em segundo nível, o analista tem grande probabilidade de ser forçado a
assumir que uma invasão real se trata apenas de mais um falso positivo gerado pelo
HIDS. Portanto se pretende determinar uma quantidade limite aceitável de
ocorrências de invasões, a partir da qual outras intervenções, como por exemplo
alocar mais analistas, devam e possam ser endereçadas. O uso em conjunto de duas
ferramentas, HIDS OSSEC e aplicação desenvolvida Cócitus - baseada em perfis
comportamentais - será implementado no NOC. Com a combinação destas duas
ferramentas da camada de segurança, pretende-se conseguir o seguinte:
- definir um número limite de ocorrências a fim de tirar a sobrecarga dos analistas por
diminuição do número de falsos positivos no NOC;
- enriquecimento automático da base de dados do HIDS e consequente redução da
necessidade do retreinamento da ferramenta.
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1.4 Método de trabalho
O presente trabalho de pesquisa, na área de segurança de software, buscou
contribuir para aumentar a praticidade no uso de ferramentas concebidas com a
abordagem Host Intrusion Detection System ou HIDS (Sistema de Detecção de
Intrusão em Servidores). Para isto, as seguintes atividades foram realizadas:
1. Revisão bibliográfica – Atividade com o objetivo de pesquisar o estado da arte
em relação aos conceitos de arquiteturas que sugiram ambientes tolerantes a
falhas de segurança, de sistemas de detecção de intrusão, suas modalidades
em rede ou servidor, suas abordagens tanto em anomalia quanto em
assinatura. Citaram-se trabalhos relacionados com o estudo de sistemas de
detecção e sistemas de prevenção à invasão, métodos de análise e adição de
perfis comportamentais; as propostas feitas por outros autores sobre sistemas
de detecção e de determinação de limites aceitáveis de quantidades de falsos
positivos. Revisaram-se perfis comportamentais, sua composição e aplicação,
incluindo a composição das perguntas usadas para autenticação.
2. Configuração de ferramenta HIDS e desenvolvimento do experimento de
determinação de limite de alarmes – Na primeira atividade se configurou a
ferramenta de detecção de intrusão, modalidade que monitora o servidor e
baseada em anomalia (anomaly based), cujo código tinha parametrização que
permitiu a um software externo, Cócitus, interagir com uma de suas fases,
incluindo acesso à sua base de dados, local onde estão as informações de uso
padrão legitimo coletadas. Na segunda atividade, levantou-se junto aos
analistas, de forma empírica, a quantidade aceitável de alarmes falsos
positivos, que não saturassem os especialistas em análise; um resultado
derivado desta atividade foi o levantamento da quantidade atual de falsos
positivos no ambiente de produção. Nesta atividade se descreveu o ambiente
usado: infraestrutura do

NOC, sistema operacional, configuração e

segmentação dos serviços a serem monitorados, sistema ou aplicação
monitorada, os perfis de usuários e os diretórios alvos de monitoramento.
3. Desenvolvimento da base de dados dos perfis comportamentais e
desenvolvimento do software Cócitus – A primeira atividade teve o objetivo de
compor a base de dados dos perfis comportamentais, determinando as regras
de inserção e atualização, sempre se apoiando na política de segurança. Na
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outra atividade foi desenvolvido um software, Cócitus, que interagiu com a
ferramenta HIDS escolhida. Esta aplicação é chamada pela ferramenta IDS
para verificação do possível intruso, usando os perfis comportamentais
previamente construídos, perguntas-desafio em ordem aleatória, para
autenticar o usuário. Cócitus automatizou a atualização de dados na base de
uso padrão da ferramenta HIDS.
4. Coleta de dados – Nesta atividade foram feitos os experimentos. Depois da
etapa de treinamento do IDS, na primeira fase da coleta por um período de 120
(cento e vinte) dias, não se usou o perfil comportamental mas apenas o HIDS,
coletando acessos, tempo de conexão, tempo de inatividade, comandos,
processos invocados, logs das anomalias, dos alarmes, do tempo de resposta
da ferramenta e desempenho geral do sistema. A segunda fase foi pelo mesmo
período de tempo e mesmos dados coletados, porém com o perfil
comportamental sendo consultado pelo Cócitus. Estes testes foram feitos em
um ambiente de produção; no servidor, concentrador do monitoramento e
acesso por web, executam-se aplicações com acesso a banco de dados,
arquivos e diretórios; o número de usuários variou na medida dos acessos pela
web, tanto na fase de treinamento e coleta de dados de uso padrão do HIDS,
quanto na fase de navegação para comparação e também na fase de uso dos
perfis.
5. Discussão dos resultados e conclusões – Nesta atividade avaliaram-se os logs
da ferramenta HIDS colhidos dos testes antes e depois do uso de perfis.
Observaram-se as quantidades de registros das ocorrências de alarme nos
períodos sem e com consulta aos perfis; apontaram-se as ameaças à
validação dos testes - limitações impostas, as condições nas quais foram
aplicados e quais os fatores que poderiam inviabiliza-los. Para se ter noção de
assertividade do Cócitus, os números levantados foram transformados em
percentuais para serem comparados. Buscou-se observar:
a. Se o método é flexível o suficiente para trabalhar tanto com HIDS baseado
em anomalia quanto em assinatura ou se se mostrou sem efeito;
b. se a aplicação dos perfis comportamentais ajuda a reduzir os falsos
positivos;
c. se o uso de perfis atinge o limite definido empiricamente, ficando aquém,
além ou igual;
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d. qual a contribuição deste mecanismo para evitar o re-treinamento da
ferramenta HIDS e o seu consequente aumento de praticidade;
e. e se a eficiência do sistema, tempo de resposta e desempenho geral, é
afetada pela consulta aos perfis comportamentais

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em seções, descritas desta forma:
Seção 2. Estado da arte. Pesquisou-se o estado da arte e apresentaram-se resumos
dos conceitos de arquiteturas de ambientes tolerantes a falhas de segurança, tipos
de intrusão, sistemas de detecção de intrusão, suas modalidades em rede ou
servidor, abordagens tanto em anomalia quanto em assinatura. Nesta seção se
incluíram os trabalhos de pesquisa relacionados ao tema, com resumos e análise;
perfis comportamentais tiveram seus conceitos revisados, em composição e
aplicação, como também a composição das perguntas usadas para autenticação.
Pesquisas de outros autores que trataram da composição de perfis comportamentais
e de falsos alarmes foram registradas pois são pertinentes a este trabalho.
Seção 3. Pesquisa-ação. Nesta seção explicaram-se as premissas, o método da
proposta com o encadeamento das atividades necessárias: a estrutura do NOC;
critérios de escolha da ferramenta HIDS baseada em anomalia; construção da base
de dados dos perfis comportamentais com informações pertinentes aos perfis,
individuais ou agrupados, previamente definidos por política de segurança; o
software, Cócitus, que interagiu com o HIDS, construído em conformidade com a
plataforma da ferramenta IDS; as definições foram esmiuçadas, explicitando os
detalhes de como se desejava aplicar os perfis comportamentais à análise.
Seção 4 – Testes. Seção específica para o detalhamento dos testes, levantamento e
definição da quantidade limite de falsos positivos, com o embasamento no
experimento junto aos analistas; levantamento da quantidade atual de alarmes falsos
positivos, fundamentais para comprovação ou não da contribuição à melhoria de
ferramenta IDS com a devida comparação ao limite de falsos positivos; o ambiente e
suas limitações, o intervalo de tempo da coleta de dados sem o uso de perfis e a
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eficiência geral do sistema e depois, com a utilização de perfis e condições gerais.
Fez-se a tabulação dos dados para análise estatística.
Seção 5. Análise dos resultados e conclusões. Nesta seção os números foram
coletados nos logs do sistema operacional e da ferramenta, transformados em
percentuais para fins de comparação e discussão; amostras colhidas resultantes dos
comandos de acesso, de navegação e manipulação de arquivos dos usuários pelo
servidor foram discutidas sob a ótica da análise estatística, usada de tal forma a se
enxergar a contribuição de cada amostra colhida. Mostraram-se a quais observações,
inferências e conclusões se chegou; se o que se queria observar foi observado ou
não e se se verificaram outras contribuições além da principal. Nesta seção se citou
possíveis trabalhos futuros que se pode desenvolver a partir das observações desta
pesquisa ou de temas que foram mencionados, porém não abordados.
Apêndice. Contribuição. Nesta seção há a abordagem técnica que faz parte do
desenvolvimento da aplicação Cócitus e dos perfis comportamentais (ambos,
contribuição desta pesquisa), com os respectivos requisitos funcionais e de qualidade,
das regras que configuram o HIDS OSSEC. Algumas telas do Cócitus são
representadas por figuras para se ter noção do fluxo dos processos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção contempla os conceitos teóricos dos mecanismos de segurança
pesquisados. Esta pesquisa surgiu da necessidade de aumentar o nível de segurança
do ambiente de monitoramento e controle de centros de processamento (NOC).
Primeiro, se faz uma exposição dos conceitos de concepção de sistemas de
detecção; depois se mencionam os conceitos no nível arquitetural, incluindo
comparativos. A partir daí se descrevem algumas técnicas para refinamento ou
melhoria de um sistema de detecção e na sequencia são citados alguns critérios de
construção de perfis comportamentais. Exemplos simples, tabelas e imagens são
usados para ilustrar a aplicação destes conceitos.
Este trabalho não trata do abuso de usuário legítimo, cujo comportamento seja
malicioso e danoso ao ambiente no qual o sistema foi instalado; tão somente se
pesquisará sobre o sequestro de credenciais e a tentativa de neutralizar seu uso
ilegítimo por invasores.

2.1 Sequestro de credenciais
Com o objetivo de maior clareza, o que se aponta nesta pesquisa como
sequestro de credenciais é a apropriação indevida ou sem autorização de dois dados:
nome de usuário e senha de acesso aos sistemas. A meta é tratar de invasões que
acontecem em sistemas corporativos, monitorados por um NOC, cuja exposição aos
ataques se dá por causa do acesso que tais sistemas têm pela web.
Não se pretende tratar nesta pesquisa do sequestro ou clonagem de perfis de
redes sociais como Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn e tantas outras, perfis
que, por coincidência, são tomados também com o sequestro de credenciais.
Segundo Gomes (2015), “... clonagem permite que o atacante se inclua em outros
ambientes digitais alheios à vítima, como a criação de um perfil falso com os dados
reais da vítima sendo expostos em redes sociais...”.
A invasão, considerada ato ilícito, é tratada por Gomes (2015) como Roubo de
Identidade Digital (RID). Em seu trabalho, ele diz que o RID no mundo digital ocorre
motivado pela vantagem de obtenção de crédito (leia-se dinheiro) ou para se praticar
outros crimes como acessar registros e informações confidencias sem a autorização
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apropriada. Entre as principais motivações depreendem-se sete tipos diferentes de
RID, conforme ilustrado no Quadro 1, adaptado desse trabalho:

Há três principais fases de um RID:
1) Aquisição de informação pessoal pertencente às pessoas vivas ou mortas
que podem ser adquiridas com o roubo de documentos ou de bases de
dados, mesmo que protegidos por senha;
2) Venda das informações roubadas no mercado ilegal, tanto online quanto
físico, regido pela lei de oferta e procura, que determina o seu valor real
para os interessados (hackers, golpistas e outros). Nesta fase a identidade
pode ser modificada para criar identidades falsas;
3) Fraude propriamente dita: uso dessas informações para aquisição de
alguma vantagem, com ou sem o consentimento do proprietário.
Os dados pessoais preferidos pelos criminosos digitais são agrupados assim:
- nome, idade, sexo, endereço, números de telefone, nome de solteira da mãe,
número de seguridade social, número de identificação pessoa, renda,
ocupação, estado civil, local de residência;
- padrões de compra, lojas e sites visitados, contas bancárias, ativos, passivos;
- hábitos de navegação, frequências de visitas, pseudônimo em fóruns, rede
de relacionamentos e amigos;
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- estilo de vida, passatempos, redes sociais, hábitos de viagens, períodos de
férias; e
- registros médicos, de trabalho/emprego, criminais, biométricos (grupo
sanguíneo, código genético e impressões digitais).
Segundo o autor, verificou-se que os incidentes de segurança de RID mais
abordados em sua pesquisa foram Phishing, Engenharia social, Exploit e Malwares.
- Engenharia social é um termo amplo utilizado para se referir às muitas
possibilidades de se manipular uma pessoa para induzi-la a ceder informações
pessoais e confidenciais ou realizar qualquer outra ação, sem que ela perceba
o perigo;
- Phishing é um mecanismo de RID, no qual se configura um site falso que
simula um original de confiança da vítima; valendo-se desta aparência, o
atacante envia um volume imenso de mensagens de e-mail (spams),
convocando ou sugerindo aos usuários que visitem o link no corpo da
mensagem ou abram o arquivo anexo;
- Malware, como por exemplo trojans (cavalos de tróia), Madware – bibliotecas
de propaganda agressiva - que tomam o controle dos browsers (navegadores),
Spyware, que espiona e extrai dados;
- Man in the middle (homem no meio) é um cenário de ataque no qual o invasor
intercepta a comunicação via rede entre dois interlocutores, ganhando acesso
aos pacotes de dados trocados, sem interferir no emissor e nem no receptor;
uso de ferramentas denominadas Sniffer (farejadores), malware e spyware.
Considerações: na apresentação da pesquisa de Gomes (2015), tenta-se
evidenciar a atualidade do tema da segurança de dados e da informação. Esta
pesquisa se baseia num dos tipos de roubo de identidade digital: o sequestro de
credenciais corporativas; a apropriação ilícita, classe peculiar de invasão, tem de ser
administrada e monitorada pelo NOC, portanto o objetivo é discutir mecanismos que
a coíbam ou impeçam de forma eficiente.
2.2 Perfis comportamentais ou perfis de usuários
Perfis comportamentais, no propósito desta pesquisa, não são perfis de redes
sociais, mas aqueles de redes corporativas, previamente conhecidos ou predefinidos
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pelas necessidades de navegação e utilização de um sistema, notadamente aquele
que permite acesso via web, como imposição estratégica, que servem para controle
do ambiente e maior segurança; criados no nível do sistema operacional, fruto de
política de segurança da informação, são o comportamento que se espera dos
usuários. Qualquer comportamento que não esteja restritamente definido em sua
criação é considerado anomalia; evoluem no tempo na medida das requisições vindas
dos controladores da estratégia; só são atualizados mediante a observação dos
protocolos estabelecidos pela política interna de segurança de tecnologia da
informação.
2.2.1 Aspectos técnicos de perfil de usuário
Segundo Souza (2001), “...O propósito principal de uma política de segurança
é informar os usuários, equipe e gerentes das obrigações deles para proteger
tecnologia e informações. A política deve especificar os mecanismos pelos quais
estas exigências podem ser satisfeitas. Outro propósito é prover uma base pela qual
possa adquirir, configurar e examinar sistemas de computador e redes para
submissão à política. ...”.
A política de segurança pauta como serão as permissões dadas a cada usuário
ou grupo de usuários criados no sistema operacional. Quotas ou quantidade de
espaço livre em disco, acessos a diretórios, permissões - leitura, escrita, execução,
edição ou deleção - em arquivos, logs de histórico de comandos, política de mudança
de senhas, definindo inclusive o formato, aqueles que podem se tornar subadministradores (sudoers), são características do perfil de um usuário e portanto o
comportamento esperado. No sistema operacional Linux, cada usuário criado tem um
identificador único, chamado de uid (user identifier ou idenficador de usuário), e um
grupo agregador.
2.2.2 Aspectos humanos de perfil de usuário
Segundo Fontes et al. (2015) segurança da informação tem aspectos sociais
que têm de ser considerados. Afirmam que se a segurança começou como apenas
um aspecto técnico em processamento de dados, pelo aumento exponencial do uso
da informática, as pessoas precisam ser conscientizadas de sua importância e
treinadas neste processo de segurança de dados. Ressalvam que mesmo assim
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sempre haverá dois comportamentos: o erro simples, porém honesto e o erro
malicioso e sistemático, fruto da má fé.
Escrevem que “...De uma perspectiva sociotécnica, o desempenho da
segurança de um sistema de informação é otimizado quando a tecnologia e a
organização ajustam-se uma à outra até obter um arranjo satisfatório...”; referem-se
a “...Um projeto sociotécnico é um projeto para desenvolver sistemas de informações
que combinem eficiência técnica com sensibilidade às necessidades humanas e
organizacionais, isto é, o planejamento de um projeto sociotécnico estabelece para o
sistema objetivos humanos que levam a uma maior satisfação no trabalho...”, e que
a segurança de sistemas produzida seja a combinação resultante em técnica com
sensibilidade às necessidades humanas e organizacionais.
Este plano, ou estratégia, é considerado bom se for dividido em três partes:
- arquitetura, não somente uma que seja viável aos sistemas mas uma visão
completa da arquitetura organizacional;
- compromisso do usuário, pois é o sustentáculo da eficiente segurança; e
- ações de proteção com procedimentos que conduzam à segurança da
informação.
Ainda para ilustrar a conformação do processo, os autores, entre outras
definições, sugerem que haja um sistema de gerenciamento de autorizações, no qual
estejam definidas as informações de acesso de cada usuário, numa base de dados
online, conforme o apresentado na Figura 1.
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FIGURA 1 – Perfil de segurança e acesso a sistemas

Fonte: FONTES, BALLONI e LAUDON (2015)

Os autores sugerem que para a continuação dos negócios, num ambiente
computacional, por pura dependência crescente de redes digitais, as empresas
deveriam considerar ter sistemas tolerantes a falhas (Intrusion Tolerance System ou
ITS), alta disponibilidade e computação orientada para recuperação de dados, entre
outras medidas administrativas.
Considerações: Santos (2001) nos informa que para usuários criados no SO Linux,
seus identificadores assumem um número maior do que 100 porque este intervalo,
000 a 100, é reservado para os administradores do sistema. Esta característica será
usada na configuração da ferramenta HIDS, que monitorará preferencialmente os
grupos de usuários comuns e não os super-usuários. Para Fontes et al. (2015) as
pessoas são o ponto preponderante em qualquer processo, notadamente nos de
segurança de dados, e nesse trabalho salientam que é fundamental ter
convencimento, comprometimento, treinamento e conscientização, sem os quais não
há processo que resista; a política de segurança, que define os perfis de cada usuário,
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sugeridos por eles, é um instrumento fundamental para esta pesquisa. porque os
parâmetros de comportamento esperado dos usuários servirão para o monitoramento
e análise constantes do sistema de detecção. Outro dispositivo fundamental é a ficha
cadastral de perfil, usada neste ambiente seguro que está se propondo. O perfil do
usuário, que será monitorado no nível do sistema operacional, pode ser composto por
dados pessoais, biométricos, permissão de acessos à base de dados, uso de
funcionalidades das aplicações, acesso a determinados diretórios, envio de
requisições e qualquer outra necessidade imposta para desempenho de suas
funções; o usuário, segundo o seu perfil, pode ter acesso a determinados diretórios
com permissões de leitura, gravação e movimentação de arquivos, que não foram
utilizadas no período de treinamento e coleta; esta discrepância deve ser corrigida,
para não gerar falsos positivos com a autenticação do usuário e adição deste uso à
base de dados de uso padrão da ferramenta IDS.

2.3 Detectando Intrusão usando estatística na análise de comportamento
A partir do momento que o usuário acessou o sistema operacional e servidor,
seu comportamento pode ser monitorado. Sobre este ângulo a autora Silva (2003)
afirma que a identificação não é uma tarefa simples: um dos motivos é o fato do
mecanismo poder se tornar um falso positivo ou falso negativo por ter mudado algo
no ambiente de software monitorado; além do tempo envolvido em análise,
identificação e envio de alertas. Conforme a autora “...O ideal para um sistema de
detecção de intrusão é que o reconhecimento seja em tempo real para que ações de
contenção e identificação de envolvidos possam ser realizadas, evitando que este
ocorra ou possa ser contido a tempo...”. Seu trabalho se baseia na série histórica dos
movimentos do usuário nas funcionalidades do sistema, ou seja, dados colhidos para
depois se comparar ao comportamento de normalidade, mas pode ser considerado
de prevenção a partir do momento que haja dados suficientes para se traçar uma
curva de normalidade nas ações do usuário.
Segundo a autora, o modelo estatístico para detecção de intrusão é um
sistema de detecção por análise de comportamento de usuário, de forma a determinar
a sua legitimidade, que pode ser aplicado a redes cabeadas ou sem fio; é de detecção
de anomalias, pelo fato da base ser a comparação entre fatos atuais e históricos,
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objetivando determinar a semelhança. Os perfis que resultam dessa coleta
representam um padrão de conduta, ditos normais e os dados são dispostos em um
modelo que considera média e desvio padrão.
O perfil impõe a descrição do comportamento normal - mantém informações
históricas, com a necessária substituição com arquivamento e a atualização de dados.
Esta definição depende do objeto em questão no sistema de detecção; se for HIDS
(Host Intrusion Detection System), por exemplo, o perfil deve conter dados sobre
chamadas de sistemas individuais, sequências de comandos, horários de acesso,
tempo de permanência e outros; em sistemas de telefonia móvel dados como
chamadas do usuário, localização frequente, movimentação entre estações
transmissoras, horários de uso e outros.
O perfil dessa pesquisa está baseado nas redes de computadores, cuja
monitoração de tráfego permita se obter dados como endereços de rede de origem e
destino, endereços de aplicações, protocolos envolvidos, volume de dados
trafegados, número de acessos a um destino ou serviço, quantidade de pacotes
transitados entre origem e destino e dados de controle de protocolos. Todos estes
dados se obtém nos cabeçalhos dos protocolos contidos em cada pacote de dado, já
que a maioria dos ataques existentes, como negação de serviço, varredura de rede e
outros podem ser identificados pelos cabeçalhos, porém sem análise do conteúdo
dos pacotes, por representar uma sobrecarga de processamento gerada pela
necessária adoção de mecanismos de identificação de possíveis variações de
comportamento. Além disto, compondo as variáveis:
- os horários de conexão, tempo de permanência na rede e distribuição
dinâmica de endereços de rede, que podem ser coletados pelos eventos de
login e logout, com o objetivo de analisar possíveis clones acessando o sistema
e burlando a segurança.
A autora, baseando-se num modelo simples e satisfatório, chegou, dentre as
variáveis discriminadas, às que descrevem o comportamento do usuário: endereço
de rede do destino, endereço do serviço (porta) do destino, protocolo encapsulado no
protocolo de rede e número de acessos ao destino/serviço. As demais variáveis não
foram consideradas por deixarem o modelo mais complexo e por não acrescentarem
muito para identificação do usuário de forma relevante. Resumidamente, com origem
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e destino, a dupla Porta e IP permite a identificação dos acessos, mesmo que haja
raros protocolos diferentes do TCP. Os perfis que armazenam informações de
usuários, foram denominados Perfis Históricos (PH) e os demais, Perfis da Rede
(PR); ela usou PH com prioridade para a observação e identificação de autenticidade
e PR em segunda ordem de importância, pois não define se o usuário é legítimo, mas
diminui a suspeita. Ainda assim o sistema deve empregar um perfil de situações
indesejáveis baseado na política de segurança, com a frequência de acessos a
determinado destino e serviço, com o objetivo de determinar se o padrão de uma ação
é indesejável.
De acordo com Silva (2003) os perfis não são atualizados constantemente por
causa do parâmetro de coleta de dados, que exige que a frequência seja por certo
período de tempo. A periodicidade de manutenção dos perfis é diária, em conjunto
com o armazenamento no servidor LDAP – escolhido por ter a autenticação do
usuário e cuja estrutura hierárquica permite escalar para vários servidores - cujo
desempenho fica prejudicado com alterações constantes. A autora define que
comportamento normal de usuário, que foi usado para realimentar o perfil, é aquele
que não é uma ação indesejável, não é um ataque conhecido, não é uma ação
suspeita e nem levou ao bloqueio dos serviços.
O método usado por Silva (2003), para diminuir a possibilidade de erro nos
dados do perfil, foi o de coleta da rede, pois um servidor não envia para a rede pacotes
com endereços IP, nem endereços de porta de serviço, nem protocolos
sintaticamente errados, fato que elimina a necessidade de algoritmos de limpeza e
interpretação. Em seu método, o perfil sofrerá adição, subtração e atualização de
dados, sendo que o envelhecimento - parâmetro de validade das informações - e o
descarte se darão conforme a frequência de acesso. A coleta de dados é feita por um
monitor de rede que captura a transferência de pacotes do segmento e constrói uma
matriz de tráfego baseada na tabela alMatriz Table da RMON II, monitor alimentado
por um agente SNMP, que monitora os usuários e seus processos de autenticação,
provendo seus endereços IP. Assim que o usuário se desconecta (logout) o agente
SNMP (Simple Network Management Protocol) deve sinalizar ao monitor, para que a
captura e análise de dados seja encerrada. Caso o logout não seja explícito, a
alocação de endereços IP (servidor DHCP) é uma alternativa ao monitor, mas tendo
a ressalva, nesta abordagem, de que se houver um intervalo de tempo muito grande
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entre a inatividade e a atualização de endereço IP, um intruso pode se apossar
daquele número de IP em sua tentativa de invasão.
Considerações: as experiências de laboratório e a implementação do modelo da
autora não foram citadas porque se distanciam do objetivo deste trabalho, porém a
pesquisa dessa autora é estatística para compor os perfis, com manutenção diária,
baseada no histórico da navegação; há o envelhecimento dos dados coletados, que
pressupõe que a base de comparação (e portanto o padrão) será sempre renovada
também; a desvantagem desta abordagem é permitir que um invasor use a estratégia
de incorporar sistematicamente, e em doses mínimas, uma mudança de
comportamento quase imperceptível para não figurar fora da curva normal do padrão
esperado, que é sempre atualizado inclusive com as sutis mudanças introduzidas pelo
atacante; em sendo assim a percepção é que somente ataques com comportamentos
imediatos fora da curva padrão sejam detectados. A análise que se deseja propor
nesta dissertação é com perfis comportamentais estáticos: todos que tem acesso ao
NOC, gestores e clientes, serão cadastrados com suas características específicas
compondo os perfis, que baseados na política de segurança, terão dados pessoais e
de permissões nas funções do sistema, extrações ou inserções de dados nas bases,
além de não serem atualizados, salvo o protocolo de mudança seja observado.

2.4 Preferências pessoais e aleatoriedade
Segundo Jakobsson et al. (2008), uma das vulnerabilidades de segurança mais
comumente negligenciada, associada a provedores de serviços de Internet, repousa
no processo de reinício de senhas. Baseando-se apenas no pequeno número de
perguntas às quais os usuários questionados frequentemente respondem, o autor
teme que se possam usar técnicas de mineração de dados ou mesmo de inferência,
levando-os a crer que muitos sítios estão abertos ao ataque. Eles afirmam que os
sítios copiam uns dos outros as perguntas, criando assim um vício de critério comum
entre eles: as questões de reinício de senhas.
Os autores propõem um sistema baseado em preferências para reduzir as
vulnerabilidades de mineração de dados; apoiados em psicologia, que preconiza que
as preferências pessoais se baseiam mais em longa vivência do que em memória de
longo prazo, este sistema (numa versão atual redefinida) estabelece que o melhor é
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selecionar tópicos nos quais o usuário tenha opinião razoavelmente forte e formada.
Explicam que vulnerabilidades como por exemplo o ataque conhecido como “man-inthe-middle” (homem intermediando) - no qual o fraudador cria um sítio na web, com
perguntas de segurança sobre as preferências copiadas do sítio-alvo de invasão,
para, de posse das respostas, invadir efetivamente - é bastante reduzida, em se
usando esta técnica de formação de perguntas. O que explica esta redução não é o
número de questões usadas, mas a técnica de aleatoriedade, que segundo os
autores, torna impossível antecipar que questões um usuário selecionou; significa que
o grupo de questões de preferência selecionado pode ser mudado como se fosse
uma senha e ainda assim o usuário pode ser autenticado.
O sistema proposto por eles consiste de um universo de X tópicos, exibidos ao
usuário em ordens que nunca se repetem (aleatórias), do qual se aplica um
subconjunto escolhido pelo próprio usuário; ao invés de usar a escala de três pontos
de Likert (gosta, sem opinião, desgosta), a nova interface (camada de interação do
sistema com o usuário, geralmente gráfica, que preza pelo amplo entendimento e
facilidade de interpretação e uso) permite ao usuário selecionar os tópicos, tantos os
que gosta quanto os que não gosta. A maioria dos tópicos pré-existentes não é
obrigatoriamente selecionada, o que não requer qualquer ação do usuário. A interface
apenas requisita classificação das preferencias (gostar ou desgostar) para os tópicos
selecionados, apresentados ao usuário em ordem aleatória. Na fase de configuração
o usuário escolhe L itens que gosta (por exemplo jogar baseball, karaokê, jardinagem)
e D itens que desgosta (por exemplo ópera, jazz, reality shows) de muitas categorias
de tópicos. Para cada usuário um subconjunto aleatório de tópicos é apresentado em
ordem aleatória; depois de testes os autores concluíram que L = D = 8, ou seja, um
máximo de 16 tópicos proveriam segurança suficiente, para serem respondidos pelo
usuário, cujas respostas devem ser apenas duas: gostar ou desgostar.
Os autores descrevem que há dois tipos de ataque:
- o inocente, no qual o atacante tem a informação de que foi requisitado aos
usuários escolherem L itens que eles gostam e D itens que eles desgostam,
durante a fase de configuração, mas não sabe nada sobre as frequências de
seleção relativa dos tópicos disponíveis e
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– o estratégico, no qual além do atacante conhecer L e D, ele também sabe as
distribuições das opiniões associadas aos itens usados pelo sistema.
Continuam que para chegarem ao número de 16 itens ou tópicos, fizeram um
experimento com 37 pessoas e chegaram à conclusão de que este número de itens
leva no máximo 2 minutos para ser respondido, além de reduzir o número de falsos
positivos para 0,5 % (meio por cento) no ataque estratégico e a zero, no inocente.
Considerações: nesta pesquisa, diferentemente da proposta dos autores Jakobsson
et al. (2008) não se tratará o reset (reinício) de senha pois esta atividade de segurança
será tratada por funcionalidade pertinente ao ambiente, mas o que será extraído e
assumido como parte dos testes é a técnica de tornar aleatório um grupo finito de
tópicos, subconjunto de um número maior, cujo preenchimento de todas as respostas
será imposto ao usuário, por tratar-se de item mandatório na composição dos perfis
comportamentais: são as perguntas-desafio. O usuário terá de responder se gosta ou
não gosta a todos os tópicos que exigirem este tipo de resposta, na fase de cadastro.
A aleatoriedade dos itens, transformados em perguntas-desafio, torna menor a
capacidade do personificador ou impostor em responder às questões. O conjunto será
composto por perguntas sobre dados pessoais (biométricos incluídos) e sobre tópicos
que o usuário deve opinar. Diferentemente dos sítios, que devem respeitar o limite de
paciência do usuário em preencher um formulário longo, neste ambiente o usuário é
obrigado a responder a todas os tópicos e perguntas no seu cadastro, conforme
imposição da política de segurança da empresa. Nesta pesquisa, no desenvolvimento
do software que interagirá com o HIDS se usa a aleatoriedade nas perguntas-desafios
para os perfis cuja movimentação foi colocada sob suspeita pelo HIDS.

2.5 Perguntas-desafio
No item 2.4 discutiu-se a aleatoriedade das perguntas-desafio no processo de
autenticação de um suspeito. Neste item pesquisou-se que tipo de pergunta-desafio
se deveria fazer. Para os autores Just e Aspinall (2009), perguntas-desafio são uma
parte crescente e importante no processo de soluções de autenticação e que
informação retida por conhecimento é melhor do que informação memorizada.
Definem três pontos cruciais para as perguntas-desafio:
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- memorabilidade - quão fácil é lembrar da resposta;
- aplicabilidade - quão indiscriminadamente a pergunta pode ser feita; e
- repetibilidade - quão precisa pode ser a resposta, sem erros sintáticos nem
semânticos.
Os autores alegam que há perguntas que podem sofrer com problemas de
usabilidade em termos de aplicabilidade e repetibilidade. Como exemplo citam
questões como “Qual o nome do seu bichinho de estimação?” que não se aplicam a
pessoas que não nutrem simpatia por animais; ou questões como “qual o seu primeiro
endereço depois de mudar de sua casa?” devem ter uma certa formatação na
resposta que pode ser esquecida pelo participante.
Para resolver a aplicabilidade, uma das soluções de autenticação é a de
convidar o usuário a escolher as próprias perguntas-desafio, substituindo as definidas
administrativamente. Mas os autores se perguntam se os usuários escolheriam
perguntas de boa usabilidade e que tipo de segurança se pode esperar de suas
escolhas.
Nos experimentos, os autores propõem em seu protótipo uma nova abordagem
na coleta de dados que levem a conclusões sobre as perguntas-desafio: pequenos
grupos de estudantes, com caneta e papel nas mãos e com liberdade de criarem suas
próprias perguntas-desafio. Seus estudos indicaram que:
- se os estudantes gerarem de forma livre suas próprias perguntas, elas não
são suficientemente seguras;
- a despeito de escolherem suas próprias perguntas, eles tem dificuldades em
lembrar quais foram as respostas de forma precisa;
- em geral, as respostas tem entropia limitada (entropia é a força de resistência
da resposta ou senha em ser adivinhada por terceiros).
Mas os autores apontam para um ponto crítico de preocupação, a partir do
momento que as soluções de autenticação permitem acionamento imediato das
perguntas-desafio, quando as senhas são esquecidas: seus resultados confirmam as
suspeitas de comentaristas da web, que se manifestaram depois de memoráveis
quebras de segurança de perfis e afirmam que os mecanismos de reset (reinicio) de
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senha precisam ser cuidadosamente construídos; concluíram ainda que ter múltiplas
perguntas-desafio é preferível a poucas; afirmam que um modelo de segurança
pressupõe a adoção de perguntas-desafio e que um projeto de um método
experimental híbrido, “online-offline” pressupõe não poder exigir que os participantes
divulguem suas respostas.
Os autores testaram a memória dos participantes, conduzindo testes nos quais
as perguntas que eles próprios escolhiam eram separadas das respostas em folhas
e envelopes diferentes, voltando semanas mais tarde para nova rodada de testes.
Conduziram os testes para aferir sua acurácia em termos de aplicabilidade e
repetibilidade das perguntas-desafio, porque pediram para os participantes não
revelarem suas respostas, conservando todas em envelopes fechados; com esta
postura, os autores intentavam incentivar os participantes à honestidade nas
respostas, porque Just e Aspinall (2009) assumiram que perguntas-desafio com
respostas honestas pressupõem mais precisão no levantamento e análise dos dados
coletados.
Em seu modelo de segurança, os autores determinam que há três tipos de
método de ataque:
- Blind Guess (adivinhação às cegas) na qual o invasor não se preocupa com
a pergunta-desafio e usa força bruta e dicionários;
- Focused Guess (adivinhação focada) na qual o invasor se preocupa com a
pergunta-desafio, mas estreita o universo de busca da resposta identificando
o potencial tipo de dados nas mesmas e;
- Observação, na qual o invasor considera o usuário tanto quanto as perguntasdesafio, usando engenharia social ou vigilância.
Considerações: segundo os autores, o trinômio memorabilidade, aplicabilidade e
repetibilidade são a medida da usabilidade do modelo de autenticação com
perguntas-desafio. Combinando o que foi discutido no item 2.4 com este item 2.5, a
segurança pode ser melhorada e medida com um número maior de perguntas-desafio
usadas (mais do que as três dos experimentos) e com o tipo cuja memorização seja
mais permanente pois pode ser resgatada em qualquer circunstância. O esmero em
definir como serão as perguntas-desafio, que compõem os perfis, vem da diretriz da
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composição dos perfis comportamentais, relevantes por serem parte do tema desta
pesquisa, quando serão aplicados à melhoria de ferramenta HIDS. Esta pesquisa não
trata de reset (reinicio) de senha, mas terá cuidado com a usabilidade das perguntasdesafio: que sejam memorizáveis, aplicáveis e repetíveis.

2.6 Software modular de detecção de Intrusão
No paradigma do agente móvel – programas com identidade persistente, que
se movem pela rede que lhes é designada e podem se comunicar com o ambiente e
com outros agentes - a pesquisa em segurança é bastante ativa por seu papel em
sistemas que usam tais agentes; as questões e requisitos de segurança relacionadas
a agentes móveis são satisfeitas por três princípios básicos de segurança:
- agentes participantes não podem confiar uns nos outros por definição
- quaisquer decisões críticas de agentes devem ser feitas dentro de servidores
hospedeiros confiáveis
-

componentes não modificáveis de cada estágio devem ser selados

criptograficamente
Para implementar o sistema de agente móvel sob os princípios citados,
categorizam-se os requisitos em quatro aspectos:
- integridade e privacidade do agente
- autenticação de agente do servidor
- controle de autorização e acesso
- mecanismos de medição, de cobrança e de pagamento
Para proteção dos agentes uns dos outros é usual se isolar a execução de
cada um ou providenciar a facilidade de um autenticar o outro, ou ainda criptografar
objetos para evitar o mau uso.
Os autores escolheram a linguagem JAVA para o desenvolvimento de seu
software pela sua característica em ser portável para outros sistemas operacionais
que não o original de implementação e permitir a captura do estado do agente, após
a fase de transição, ter recursos como execução remota, RMI e XML.
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Segundo os autores a combinação das atividades do usuário e o nível de
atividade dos programas como sendo o perfil normal do usuário produziria melhores
resultados pelo fato do sistema produzir informações multi camadas.
O sistema proposto é composto por camadas, cada uma com tarefas
específicas executadas por agentes especializados; segundo os autores o modelo
está baseado em pequenos agentes executando funções específicas na tentativa de
minimizar a degradação do ambiente como um todo e reforçar as vantagens de um
IDS baseado em pequenos módulos que cooperam entre si, conforme ilustrado na
Figura 2.
Cada componente deste sistema é explicado desta forma:
- camada 1: coleta – serão coletados com certa frequência número de
processos do usuário, login do usuário no servidor, tempo de conexão da
sessão do usuário, tempo de atividade do usuário;
- camada 2: formatação – pega os dados em estado bruto e os formata para
passar para a próxima camada;
- camada 3: Tomador de decisão – parte mais importante da ferramenta. O
agente servidor tem informação completa sobre os perfis de usuário e os perfis
de

processos de usuários vindos de um

repositório;

para

definir

comportamento normal, visando a comparação, foram configurados valores
limites que caracterizam comportamentos normais de usuário e programas;
- camada 4: Notificação – há muitas formas de notificação, justificando a
existência desta camada e atestando sua complexidade; os agentes são
responsáveis por notificar o administrador de rede e por ativar os agentes da
próxima camada e;
- camada 5: Gerenciamento – responde a uma intrusão ativando agentes e
tomando providências como corte de privilégios e bloqueio de processos do
intruso.
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A estrutura e método da ferramenta para a simulação são os seguintes:
perfil do usuário, perfil dos processos do usuário, gerenciamento de usuário e
processos, comparação de comportamentos atuais com os pré-definidos com
certa frequência, descobrimento da invasão, notificação da invasão e a ação a
ser tomada. Os usuários, em seus perfis são segregados por nível de
prioridade no ambiente: 0 – administradores, gerentes e autoridades de alto
nível que têm unânime acesso a todos os recursos; 1 – média da maioria dos
usuários

pois

os

acessos

estão

diretamente

ligados

às

funções

desempenhadas; 2 – mínima prioridade como por exemplo convidados
temporários.
Considerações: Os autores construíram em Java uma aplicação de detecção de
intrusão, baseada no perfil comportamental do usuário, dividida em cinco camadas,
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cada uma com função específica e uma base de dados de consulta com os perfis
comportamentais. Esse trabalho proveu possibilidades a esta pesquisa:
- desenvolvimento de um software para interagir com o HIDS,
- usar perfis comportamentais
- responder ao HIDS
- enriquecer a base de dados da ferramenta.
Os conceitos aqui expostos de modularidade (agentes móveis), suprem um dos
requisitos não funcionais na arquitetura do software que liga o HIDS aos perfis
comportamentais: rapidez no processamento, dada a especialização de cada agente.
Os fluxos dos processos e de dados, simplificados em camadas, prezando pelo
desempenho, agindo como monitores de usuários, foram tomados como parâmetros
na concepção da aplicação que se tornará intermediadora entre as duas camadas de
segurança, alvo desta pesquisa. O monitoramento dos processos do usuário,
diferentemente dessa pesquisa, será de incumbência do HIDS, portanto os
parâmetros de comparação de comportamentos estarão configurados no IDS, mas as
ideias de constituição do perfil, incluindo os processos, serão aproveitadas nesta
pesquisa. Um dos artefatos resultantes deste trabalho será um produto de software,
a aplicação que interagirá com o HIDS; este software apesar de ser de pequeno porte,
como todo produto de software deve ser pautado por qualidade, principalmente as de
requisitos não funcionais. A ISO/IEC 25010:2011, que versa sobre qualidade de
produto de software, será a diretriz para este desenvolvimento.

2.7 Trabalhos similares
Procuraram-se trabalhos similares na literatura existente, através dos órgãos
compiladores de conhecimento acadêmico em seus sítios na web como ieee.com,
springer.com,

dl.acm.com,

ucl.ac.uk,

researchgate.net,

semanticscholar.org,

fayoum.edu.eg, psu.edu, intechopen.com, academia.edu e outros, se estabelecendo
como período de busca o intervalo de tempo entre 2000 a 2016 e notou-se que há
baixa frequência de pesquisas que tratam de Host Intrusion Detection System
baseado em anomalia; em sua maioria os trabalhos versam sobre NIDS (N para
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Network, ou seja, rede) geralmente os baseados em assinatura, poucos em anomalia;
mesmo aqueles HIDS baseados em assinatura são raros.
A despeito desta aparente pouca pesquisa, escolheram-se dois trabalhos que
foram usados como base nesta dissertação por se concentrarem em construção de
perfis comportamentais; o trabalho de Kovach (2011) apresenta acesso pela Internet
e a modularização do detector de fraudes; Singh e Kumar (2012) usam a persistência
dos dados em um Data WareHouse, guardando o histórico do perfil comportamental
do usuário, tanto como ferramenta com o objetivo de coibir invasões e fraudes por
sequestro de credenciais, como depósito de dados que deve ser franqueado ao
usuário monitorado; ressalta-se que nesses dois trabalhos usa-se de estatística para
se definirem os perfis.
Kovach (2011) propõe uma arquitetura na qual as transações financeiras pela
Internet sejam monitoradas para combater as fraudes em tempo real; identificam-se
atributos que possam diferenciar as atividades legítimas das falsas; seu trabalho
baseia-se em observações de comportamento local e global de usuários, valendo-se
de um método estatístico de análise diferencial para evidenciar o local de uma fraude
- a diferença entre os perfis atual de comportamento e o histórico de um usuário
evidencia a fraude. A teoria matemática de evidências de Dempster-Shafer é utilizada
para combinar evidências e obter um escore final, comparando-o a um limiar para
disparar ou não um alarme de fraude. Numa transação financeira, cada perfil de
atividade corresponde a um dos atributos da transação selecionados para distinguir
comportamento legítimo de um fraudulento; um comportamento observado pode ser
caracterizado por modelo estatístico e dimensionado com as métricas de taxas de
verdadeiro positivo, de falso positivo, de verdadeiro negativo, de falso negativo, de
exatidão e de precisão; a teoria de Dempster-Shafer oferece uma alternativa à teoria
tradicional de probabilidades para a representação matemática de incerteza ou
ignorância; considera-se que a confiança é uma quantidade que pode ser movida,
dividida e combinada; há a diferenciação entre confiança, desconfiança e sem
nenhuma confiança; esta teoria descreve uma forma de tirar ou dar peso a
determinado conjunto de confiança ou não, que se pode agrupar como conjuntos de
fraude, pois fraude e confiança (certeza e incerteza) são conjuntos complementares.
O detector concebido por Kovach (2011) tem três estágios: no primeiro geram-se
padrões (indicadores) de fraude na forma de regras de classificação dos registros das
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transações mais recentes; no segundo estágio são construídos monitores de perfil a
partir das regras e um conjunto de gabaritos pré-definidos, que determinam o modelo
estatístico a ser utilizado para o cálculo de desvios; toda requisição é tratada como
chamada e as chamadas compõem o que se denomina de janela (período de tempo),
na qual chamadas mais antigas são descartadas e direcionadas para um conjunto
que serve de comparação; métodos estatísticos fazem a comparação e determinam
o grau de variação ao perfil das chamadas normais para definir se há anomalia ou
não. Um ponto característico é a concepção modular do sistema: a arquitetura básica
é constituída de dois módulos de detecção que utilizam métodos estatísticos
diferentes e os resultados obtidos são combinados por um terceiro módulo. Há três
suposições neste modelo sugerido pelo autor: a) cada dispositivo usado em online
banking tem identificação única: é preciso instalar um software que garanta a
identidade única do dispositivo; b) a probabilidade de fraude cresce com o número de
contas correntes acessadas pela mesma fonte; c) fraude com certeza somente
quando o próprio usuário a reporta. Segundo o autor, a ideia de construir o perfil do
usuário vem do fato de que os seus comportamentos passados podem ser
acumulados para construir um perfil normal, ou melhor, um vetor contendo valores
esperados do comportamento normal (histórico) dos usuários; a partir destes dados
pode-se comparar o comportamento atual com o perfil normal, consistindo desvios
que podem implicar em fraude.
Singh e Kumar (2012) afirmam que o usuário tem uma natureza dinâmica de
comportamento, desta forma, sem abrir mão de um IDS (eles denominam de DWIDS), propõem um modelo para proteção de Data Warehouse, grupo de dados no
qual há muita informação crítica e sensível , que além de estar baseando no próprio
Data Warehouse, é composto por mais sete outras camadas: ferramenta ETL, outras
fontes de dados, gerador de eventos, motor sensor/analisador/detector, gerenciador
de perfis e base de repositório. O histórico é armazenado no DW, a ETL continua
extraindo dados de diversas fontes, os perfis são gerenciados para monitorar as
ações do usuário. Os autores definem perfil como número de sessões permitidas,
tempo em segundos de CPU por sessão, tempo de conexão, tempo inativo, falhas de
login, tempo de vida/bloqueio e verificação de senha e dados similares. Os sensores
extrairão dados de três diferentes fontes – base do IDS, Syslog e Audit log (portanto
um ambiente UNIX like) – com o intuito de identificar vulnerabilidades conhecidas. O
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acesso do usuário é controlado pelos privilégios do sistema operacional, resultantes
das suas funções e permissões funcionais. O tratamento dos logs do sistema
operacional se dá por filtragem de dados, análise das tendências das movimentações
do usuário, tanto com as regras pré-definidas associadas quanto com as sequencias
de navegação, agrupamento e classificação e análise dos padrões. Primeiro os
padrões são comparados às assinaturas das vulnerabilidades conhecidas; se nada
for coincidente, as atividades do usuário são encaminhadas ao analisador de
anomalias, que compara com o histórico, no qual estão registrados o perfil atual para
verificar anormalidades de comportamento; caso nada seja encontrado, o terceiro
passo é a analise através de um protocolo “Stateful” que compara com perfis prédeterminados para aceitação de atividade normal, identificando possíveis intrusões.
Numa destas fases o suspeito, se evidenciado como intruso, é denunciado ao IDS,
que tomará as devidas medidas, inclusive com a análise a posteriori dos analistas.

2.8 Uma visão abrangente de sistemas de detecção de intrusão
Na implementação de um NOC, cujos sistemas de monitoramento permitem o
acesso pela web, tanto a gestores quanto a clientes, persegue-se o nível de
excelência no sentido de aumentar a segurança. Há ferramentas que são sistemas
de detecção de invasão e Liao at al. (2012) contribuem para este assunto,
estruturando uma taxonomia na qual distinguem invasão, detecção de invasão,
sistema de detecção de invasão e sistema de prevenção de invasão:
- invasão ou intrusão como sendo uma tentativa de comprometer o trinômio
confiabilidade / integridade / disponibilidade ou de ignorar os mecanismos de
segurança de uma rede ou de computador;
- detecção de intrusão é o processo de monitorar os eventos ocorridos em um
sistema ou rede, analisando possíveis sinais de invasão;
- sistema de detecção de intrusão ou IDS (Intrusion Detection System) como o
sistema de software ou hardware que automatiza o processo de detecção de
intrusão;
- sistema de prevenção de intrusão ou IPS (Intrusion Prevention System) é o
sistema que tem todas as capacidades de um IDS e que pode tentar parar toda
tentativa de intrusão.
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Pesquisam e classificam as técnicas de IDS, em uma breve comparação
esclarecendo que na metodologia de detecção há três grandes agrupamentos ou
categorias:
- Baseada em Assinatura ou SD (Signature Detection):
- trata-se de um padrão ou sequência de caracteres que corresponde a
um ataque ou ameaça conhecidos. SD é o processo de comparar os
padrões contra eventos capturados para o reconhecimento de possíveis
invasões,

também

conhecida

como

detecção

baseada

em

conhecimento ou detecção por mal uso;
- Baseada em Anomalia ou AD (Anomaly Detection):
- Uma anomalia é o desvio de um comportamento conhecido e o que se
espera,

por

perfil,

é

um

determinado

hábito,

levantado

por

monitoramento de atividades regulares, conexões na rede, servidores e
usuários em um dado período de tempo. Os perfis podem ser estáticos
ou dinâmicos e construídos por muitos atributos como por exemplo
falhas em tentativas de “logins” (acessos), uso de processador,
contagem de e-mails enviados e outros. Há uma comparação entre os
perfis esperados tidos como normais e os eventos observados para
reconhecer ataques significativos. É também conhecida como detecção
por comportamento. Alguns exemplos de anomalias: mascaramento,
negação de serviço, cavalo de troia;
- Análise de conformidade de protocolo ou SPA (Stateful Protocol Analysis):
- esta análise indica que o IDS poderia reconhecer e rastrear a
conformidade do protocolo, comparando requisições e respostas.
Embora o processo de detecção SPA seja parecido ao AD, eles são, na
essência, diferentes: AD adota perfis previamente moldados de rede e de servidores,
enquanto que SPA se baseia nos perfis genéricos desenvolvidos pelos fabricantes
para protocolos específicos. Geralmente, os modelos de protocolos de rede no SPA
são originalmente baseados em padrões de protocolo feitos por organizações
internacionais de padronização; este modo é também conhecido como detecção
baseada em especificação.
Sistemas de detecção constituídos em sua maior parte híbridos usam múltiplas
metodologias para entregar detecção mais extensa e acurada. Por exemplo SD e AD
são métodos complementares por causa de suas preocupações originais antigas com
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certos ataques/ameaças e o recente foco em ataques desconhecidos. A comparação
destes métodos é ilustrada na Tabela 1.

Os autores dividem em quatro classes, aquilo que chamam de tipos de
tecnologia de detecção, para inspecionar atividades suspeitas e os tipos de eventos
que conseguem reconhecer, como segue:
- baseada em Servidor ou HIDS (Host Intrusion Detection System), monitora e
coleta as características de servidores - informação sensível, execução de
serviços públicos e atividades suspeitas;
- baseada em redes ou NIDS (Network Intrusion Detection System), captura o
tráfego de rede em segmentos específicos através de sensores, analisa as
atividades de aplicações e protocolos para reconhecer incidentes suspeitos;
- baseada em redes sem fio ou WIDS (Wireless Intrusion Detection System),
captura o tráfego de redes sem fio, como redes AD HOC, redes sem fio de
sensores e redes sem fio MESH;
- baseada em análise de comportamento de rede ou NBA (Network Behaviour
Analysis), inspeciona as redes para reconhecer ataques com um fluxo de
tráfego não esperado e misto ou MIDS (Mixed Intrusion Detection System),
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adotando múltiplas tecnologias, pode preencher o objetivo de uma detecção
mais completa e mais precisa.
Os componentes IDS incluem sensores e agentes, usados tipicamente por
NIDS, WIDS e NBA, porém HIDS usa o mesmo aparato para monitorar e analisar
atividades. Tanto o sensor quanto o agente podem entregar dados ao Servidor de
gerenciamento ou MS (Middleware Server) e Servidor de Base de Dados ou DS
(Database Server), sendo que o MS é um dispositivo centralizado para
processamento de incidentes capturados e o DS é apenas um repositório de
informação.
Os autores afirmam serem muito comum as ressalvas ao IDS por não prover
assertividade absoluta; falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN) são dois
indicadores para levantar o grau de precisão; isto ocorre quando o IDS identifica
ações benignas como se fossem maliciosas e vice-versa. Nestas circunstancias, na
falta de ter o melhor dos dois mundos, não raro, os administradores preferem reduzir
FN a aumentar FP por consideração à alta segurança, ou seja, melhor ter mais
incidentes suspeitos dos quais se separem os falsos positivos depois.
Observando-se a Tabela 1 construída pelos autores dessa pesquisa, na
descrição dos pontos contra ou desvantagens, ressalvando-se que mesmo que
sabidamente o período de treinamento visa capturar o uso comum do sistema e não
forçar o usuário a utilizar todos os comandos, fato que reflete o uso habitual e legítimo
do sistema, fundamentam-se os argumentos do problema apresentado na motivação
deste trabalho:
- perfis de uso são pouco precisos: foram colhidos em determinado período de
tempo, no qual alguns comandos não foram usados pelo usuário legítimo; esta
característica gera muitos falsos positivos, porque a base de treinamento,
transformada em base de uso padrão legítimo e de comparação, é deficiente;
- o sistema fica indisponível: durante o refinamento dos perfis de uso padrão
legítimo; este refinamento exige retreinamento da ferramenta de detecção.
Considerações: visão geral sobre IDS e das vantagens expostas pelos autores, que
corroboram a argumentação da escolha deste trabalho, ou seja, HIDS baseado em
anomalia, cuja detecção de novas vulnerabilidades ainda não previstas, porém
exploradas, demonstra a sensibilidade desta modalidade a novas ameaças,
alarmando e restringindo o acesso de invasões, tanto por roubo de credenciais como
por alguma intrusão ou vulnerabilidade ainda desconhecida.
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2.9 Conclusão

O Quadro 2 ilustra as contribuições dadas por cada autor, identificado por número de
item, assunto e autoria.
As pesquisas aqui delineadas serviram como embasamento teórico e técnico das
escolhas feitas nesta pesquisa-ação. Durante o trabalho de pesquisa nos livros,
artigos e dissertações desses outros autores, percebeu-se que pouco se fala sobre
sistemas de detecção de intrusão implementados em servidor e baseados em
anomalia. Sobre este aspecto Pereira (2011) afirma que “... os IDS baseados em
anomalias não são comuns de encontrar no mercado por causa de dois motivos
principais: precisam ser treinados com o ambiente e costumam gerar uma taxa alta
de alarmes falsos. ...”. A partir do problema de excesso de falsos positivos, entre as
soluções, a escolhida é a aplicação de perfis comportamentais pelo seu poder de
autenticação de usuário. A composição do software que conversará com o HIDS teve
uma ajuda estrutural a partir da discussão das camadas que podem integrar este
aplicativo, inclusive a importância da base de dados.
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3 PESQUISA-AÇÃO: MÉTODOS, AMBIENTE E PREMISSAS

3.1 Método
Este trabalho se enquadra na categoria de pesquisa-ação; desta forma se
delineou a seguinte estrutura sistematizada como método:
- identificação do problema: excesso de falsos positivos em HIDS anomaly
based, sobrecarregando os especialistas do NOC (problema e contexto);
- colecionar dados pertinentes: com a ajuda de todos os interessados
(stakeholders), coleta de dados antes de usar perfis, como logs do Sistema
Operacional, logs da ferramenta HIDS, indicadores de desempenho do sistema
operacional;
- análise dos dados e aplicação de uma das possíveis soluções - adição de
perfis comportamentais
- coleta de dados depois da aplicação de perfis, usando os mesmos
indicadores do item colecionar dados pertinentes;
- análise dos dados e verificação do atingir a meta proposta – redução dos
falsos positivos.
- geração de conhecimento: elaboração de relatórios em fase posterior à coleta
de dados, números estatisticamente transformados em percentuais, com
definição sistemática das métricas para comparação, redação do relatório com
confirmação ou não da hipótese e efeitos na eficiência do sistema.
Define-se esta pesquisa como uma pesquisa-ação porque se fez uma série de
experimentos, envolvendo técnicos do NOC, para se chegar à uma possível solução
do problema de excesso de falso positivos; houve ajustes nas variáveis de, entre
outras, número de perguntas-desafio, número de falsos alarmes até se chegar a um
resultado satisfatório, que não se pretende seja definitivo, mas que gere
conhecimento e que possa ser aplicado em outros experimentos, em outros cenários
e outros ambientes similares. Esta estrutura é um plano de macro visão dos
experimentos.
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3.2 Estrutura do NOC – Network Operations Center
Esta pesquisa se baseia nas operações de um Network Operations Center
(Centro Operacional de Rede), cujas funções são o monitoramento e gestão de
eventos em TI. Operando no regime ininterrupto de fornecimento de serviços, usamse software específico e equipe especializada em infraestrutura que monitoram e
controlam as ocorrências geradas pelo parque de equipamentos, que podem ser
próprios do NOC e também das empresas que contrataram seus serviços. A
manutenção da estabilidade dos ambientes monitorados direciona a atuação deste
grupo de pessoas à prevenção, por racionalidade de uso de recursos; procura-se
reduzir a frequência de eventos não previstos; na ocorrência dos imprevistos, se
executam scripts de correção, geram-se informações para a seção de suporte à infra,
criam-se relatórios de capacidade e disponibilidade de ativos, intervêm-se
pessoalmente nos equipamentos e outras medidas apropriadas.
Esse centro de operações de rede se caracteriza por ser um NOC terceirizado,
ou seja, especializado em atender vários clientes, com todas as exigências desta
modalidade de prestação de serviços. Existem equipes segregadas, que dão
atendimento ininterrupto no monitoramento em níveis diferenciados de atendimento,
incluindo-se equipe de arquitetura e de campo. Além dos analistas de primeiro nível
que cuidam do cotidiano, há, entre outras equipes, três analistas de suporte de
segundo nível, encarregados de analisar as ocorrências dos alarmes.
Devido aos acessos cedidos aos interessados das empresas contratantes,
esse NOC tem se deparado com um problema recorrente: identificar tentativas ou
possíveis invasões, usando credenciais válidas, pelo fato dos clientes terem direito
de uso de aplicações que lhes disponibilizam informações e dados de controle, se
conectando aos respectivos servidores controladores do ambiente. A equipe de
arquitetura de infraestrutura concluiu que uma das ferramentas de automatização de
detecção de invasores teria de ser um HIDS (monitora o servidor), a despeito desta
classe de identificadores gerar muitos alarmes de falso positivo, porque se optou
estrategicamente pelo excesso de zelo. Por conta de custos (o NOC quer se manter
com preços competitivos no mercado) e em vista do critério exposto no item 3.3, o
software escolhido foi o OSSEC (www.ossec.net); sendo de código aberto e gratuita
esta ferramenta se mantém na estratégia de custos baixos do NOC. Neste contexto
esta pesquisa, que visa aumentar a eficácia deste HIDS, utilizando perfis
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comportamentais, será baseada na evolução do processo de uso desta ferramenta
junto ao NOC. Descreve-se o ambiente de maneira macro:
– servidores próprios: 99;
- itens monitorados: 1.329;
- sistemas operacionais destes servidores: Windows, Linux, AIX
- sistemas de acesso ao clientes: Painéis abertos em monitores nos clientes,
no NOC e acesso através de dispositivos móveis;
- sistema próprio de monitoramento: solução desenvolvida pela empresa
proprietária do NOC;
- uso de VPN: apenas para coleta dos “traps”; o acesso aos painéis se dá
através da Internet com usuário e senha;
- equipes: Monitoração, Operação (Nível 2) e Suporte Especializado, separado
em subequipes - Engenharia, Plataforma de Virtualização, Sistemas
Operacionais, Banco de Dados e Middleware;
Para liberar o acesso dos clientes aos servidores e base de dados de seu
interesse, e em vista do ambiente ser em grande parte composto por servidores Linux,
a estratégia escolhida foi assumir o serviço APACHE com porta exclusiva 443/SSL
para os acessos web, como camada de segurança-autenticação, com o fim de
identificar, autenticar e autorizar o requisitante. No mesmo servidor há uma aplicação
PHP para servir clientes web, constituindo a camada de aplicação; obedecendo à
política de segurança, impõe-se a transparência para que o usuário não saiba em
qual diretório está sendo guardado o arquivo possivelmente submetido por ele. Há
um servidor Linux com a base de dados em MySQL, camada de banco de dados, cuja
única porta de acesso é a 3306, restringida inclusive dentro do gerenciador de banco
de dados. Há um servidor Linux separado com o HIDS instalado que monitora a
aplicação, compondo a camada de segurança-monitoramento.
Para maior entendimento, a representação do ambiente computacional é ilustrada na
Figura 3.
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FIGURA 3

Ambiente Computacional

Fonte: elaborada pelo autor (2016)
3.3 Escolha da ferramenta HIDS
O ambiente, no qual se estudará o caso da implementação dos processos de
vigilância e observação de um NOC, é composto por aplicações, web services e
servidores, todos com acesso remoto provido pela Internet, com usuários dos clientes
e da prestadora com privilégios diversos.
Há uma aplicação específica, com base de dados e respectivos perfis, que usa
web services e entrega informações em formato de gráficos aos gestores dos clientes.
O sistema operacional dos servidores é Linux, distribuição Red Hat. Estabeleceu-se
que não haveria VPN para este segmento do ambiente do NOC porque, a despeito
de ser um canal mais seguro por conta da criptografia, esta segurança tem um custo
alto, que para a estratégia da empresa não se aplica no momento: demanda mais
banda de comunicação, que influencia no preço dos serviços; outro senão é que pode
haver intermitência no canal de comunicação, que exige um software cliente de um
lado para se conectar ao servidor no outro – se o sinal é interrompido, os
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processamentos também o são; a relação custo versus benefício não favoreceria a
sua adoção pela empresa prestadora. Há um cuidado especial com o monitoramento
do servidor de acesso ao ambiente gerencial, notadamente pelo excesso de tentativas
de invasão, resultante da premissa desta solução que definiu o acesso dos
“stakeholders” via web. Mais do que alerta o CERTbr, além de fraudes, worm, scan,
web, DoS e outros, há a tentativa de “impersonate”, quando um invasor tenta se fazer
passar por outra pessoa que tenha diretos de acesso. A instalação de uma ferramenta
HIDS baseada em anomalia era ponto pacífico. Além das ferramentas pagas que são
poucas, pesquisaram-se as gratuitas ou OPEN SOURCE, por pesarem positivamente
na composição do custo dos serviços. A Tabela 2 ilustra quais foram os critérios de
comparação para escolha da ferramenta.
OSSEC foi escolhida pelo critério de maior pontuação; ademais a evolução é
acrescida de valor por comunidades contribuintes: tem a vantagem de estar o tempo
todo sendo testada; o valor agregado é o da comprovação da segurança por diversos
testadores. Desta atenção especial requerida, a solução foi de se instalar o HIDS
OSSEC (www.ossec.net) e seus agentes neste e em outros dois servidores.
Estes critérios arbitrários de pontuação seguem o seguinte:
Categoria:

Assinatura, 0 ponto; Anomalia, 1 ponto;

Instalação:

Rede, 0 ponto;

Servidor, 1 ponto;

Dificuldade Configuração: Baixa, 3 pontos; Média, 2 pontos;

Alta, 1 ponto;

Tamanho Comunidade: Pequeno, 1 pontos; Médio, 2 pontos;

Grande, 3 pontos.
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Fonte: elaborada pelo autor (2016)
3.4 Perfis comportamentais
Segundo a política de segurança da empresa prestadora, é imposto aos
clientes, por força de contrato, que os usuários terão acesso a determinados diretórios
e determinadas aplicações via web, entre elas a que exibe os dados gerenciais em
formato de gráficos. A contratante tem o direito de acesso desde que sejam
preenchidas fichas de acesso com os perfis de cada usuário que esteja sob sua
responsabilidade. Há uma segregação de dados dos quais derivam os gráficos, então
os usuários, funcionários, alocados no setor financeiro não tem, em teoria, de ter
acesso ao diretório contábil; os de recursos humanos só tem acesso aos diretórios
pertinentes e assim por diante. Com esta política, cria-se uma identificação para cada
usuário, que pode pertencer a um ou mais grupos; esta característica define seus
acessos. Além do acesso de localização (diretórios), há os de modalidade de
operação: permissões de gravação, cópia, movimentação e deleção de arquivos.
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Com o intuito de autenticar o usuário nos casos dele ser colocado sob suspeita
pelo HIDS, algumas perguntas cujas respostas somente o usuário poderia saber,
foram feitas a ele previamente e cujas respostas devem ser únicas e inequívocas.
Antes que se lhe atribua um “userid“ e “password”, na submissão de uma requisição
de criação de usuário e acesso, o requisitante tem de responder a um questionário,
cujas instruções o orientam a registrar as respostas, alertando-o da importância de
tais dados para sua própria segurança. Segue o modelo de um dos formulários,
ilustrado pela Figura 4.

Fonte: elaborada pelo autor (2016)

Estas perguntas são usadas pela aplicação que evoca os perfis
comportamentais e dependendo das respostas a sessão do usuário suspeito é
bloqueada e sua navegação pelas aplicações suspensa, com a notificação ao HIDS
de seu processo, usando um log no nível do sistema operacional.
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3.5 Software integrador de Perfil Comportamental e HIDS
Como solução proposta, perfis comportamentais não são interpretados
diretamente pelo HIDS. Ao invés de se construir vários pequenos processos para a
integração de perfis e o OSSEC, percebeu-se que a otimização desta solução seria
a construção de um software. Essa premissa ou esse desenvolvimento foi direcionado
pela arquitetura de software, obedecendo à exigência de que um produto de software
tenha os requisitos definidos, tanto os de qualidade como os funcionais. Este produto
de software foi batizado de “CÓCITUS”. A abordagem técnica se encontra com todos
os detalhes na Seção 4.
A divisão de desenvolvimento de software conta com desenvolvedores que
programam na linguagem PHP, escolhida porque além de ser open source, atende
às necessidades corporativas e de acesso via web; o Cócitus foi desenvolvido com
linguagem que não fosse proprietária (linguagem que se restringe a um exclusivo
ecossistema para desenvolvimento), para permitir que outros profissionais façam a
manutenção sem maiores dificuldades; uma linguagem que permite interação com o
HIDS, com funções que gravam valores em arquivos xml; uma linguagem que tem
muitas comunidades e vários frameworks reconhecidos e utilizados pelo mercado. O
framework escolhido foi o Laravel por sua estrutura de segregação e documentação
dos módulos.

3.6 Conclusão
Encerra-se esta seção, na qual foram relatadas as premissas do ambiente:
arquitetura do NOC, software integrador Cócitus, perfis comportamentais e
ferramenta HIDS.
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4 EXPERIMENTOS CONTROLADOS, COLETA E ANÁLISE ESTATÍSTICA

Nesta seção, como linha mestra de execução e relato dos procedimentos,
assumiu-se o método proposto pelos autores Kitchenham et al. (2002), em seu artigo
“Preliminary Guidelines for Empirical Research in Software Engineering”, que tratam
das necessidades que o empirismo na pesquisa em engenharia de software
demanda. Serão descritos a formulação da hipótese, os experimentos, a coleta
sistemática de dados com a respectiva análise estatística para se chegar às médias,
assumidas como comportamento padrão dos processos de segurança estabelecidos
com a ferramenta IDS. Os referidos autores elencam 6 tópicos, mas adaptou-se para
esta pesquisa em 4, por causa da natureza mais abrangente de teste de eventos e
não apenas de teste de software:
1- Contexto experimental
2- Modelo experimental
3- Condução do experimento, coleta de dados e análise
4- Apresentação e interpretação dos resultados

O quarto tópico será apresentado na Seção 5, no qual as conclusões serão fruto
da apresentação e interpretação dos resultados.
4.1 Contexto experimental
Kitchenham et al. (2002) definem que o contexto do segmento da indústria e
as informações no qual o estudo empírico se dará são importantes no sentido de se
certificar que os objetivos da pesquisa serão adequadamente definidos.
Tal premissa sendo necessária e conforme a Seção 1, no qual foram expostos
o contexto e o advento dos NOC, este estudo se apoiará em duas organizações que
prezam pela segurança dos ambientes de Internet e estudam os dados coletados e
informados pelas instituições que sofreram tentativas de invasão: projeto OWASP e
cert.br.
Segundo o projeto OWASP, www.owasp.org, uma comunidade sem fins
lucrativos, voltada para o aumento de segurança em software open source, usa-se o
critério de divisão por categorias dos ataques eleitos como os dez mais comuns no
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mundo web; assumiu-se o mesmo critério com o propósito de didática, visando melhor
entendimento. Na divisão usada, analisou-se cada categoria que pode gerar uma
invasão que propicie o sequestro de credenciais. A Tabela 13, de 2013, ilustra como
a segregação é feita.
Para facilitar o levantamento agruparam-se os ataques em quatro grandes
conjuntos porque os analistas, que apontaram os números coletados preenchendo
formulários diariamente, precisavam de uma simplificação. A Tabela 3, derivada da
Tabela 4, demonstra como se simplificaram as categorias; tal simplificação na
demonstração dos números e dos dados estatísticos tem como uma das finalidades
o foco no levantamento dos falsos positivos, por conta das premissas desta pesquisa;
este critério de agrupamento é a contribuição do projeto OWASP.

Fonte: elaborada pelo autor (2016)
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A segunda organização, cujos estudos apoiaram a interpretação dos
resultados obtidos, o cert.br, www.cert.br, no ano de 2015, conclui que a fraude de
páginas falsas que possibilita o sequestro de credenciais, no qual um site falso é
construído e usado para capturar as credenciais de acesso de usuários incautos, com
cerca de 40%, pode ajudar a entender melhor os resultados obtidos. É de
conhecimento público que todos os sítios sofrem ininterruptas tentativas de invasão
na web pelos mais diversos propósitos; mas os usuários são um ponto de fraqueza
nesta corrente de segurança, daí as fraudes em páginas falsas serem tão importantes
nos levantamentos. Páginas falsas constituem o ataque “man-in-the-middle” e são
responsáveis pelo sequestro de credenciais, um dos objetos de interesse desta
pesquisa.
No Quadro 3, o gráfico demonstra os percentuais verificados, segundo o cert.br.
QUADRO 3 Categorias de ataques
Tentativas de fraudes reportadas

Fonte: cert.br (2015)

Em seu artigo de preliminares para pesquisa empírica, Kitchenham et al.
(2002) sugerem que se declare a hipótese antes de qualquer experimento; por
definição, uma hipótese é a suposição de fato verossímil, possível de ser verificado
por experimento, a partir do qual se extrairá uma conclusão. Esta hipótese específica,
testada nas condições que se descreveram na Seção 3, é declarada antes de
qualquer teste ou experimento:

62

aplicando-se a consulta a perfis comportamentais ao HIDS baseado em anomalia,
consegue-se reduzir a geração de alarmes de falsos positivos.
Kitchenham et al. (2002) fazem colocações naquilo que consideram uma
pesquisa isenta de viéses e tendências; desta forma elencaram-se as pertinentes a
este trabalho, que são expostas como pontos importantes na construção dos
experimentos:
- esta otimização da ferramenta HIDS não é tendenciosa no sentido
exclusivista, ou seja, pode ser usada no sentido geral porque o mecanismo construído
nesta pesquisa pode ser utilizado em qualquer NOC e não apenas neste, onde os
testes foram feitos; ademais é sem dúvida voltada para a otimização de uma
ferramenta existente e importante para a segurança da informação digital;
- para dar o caráter de contribuição ao conhecimento, neste trabalho se
procurou nos estudos de outros autores e nas soluções técnicas existentes,
evidências de haver teoria suficiente para se embasar a hipótese aventada;
- esta pesquisa pode ser dita de natureza exploratória, conforme o conceito de
Holanda e Riccio (2001), que definem pesquisa-ação como “...um time de
profissionais, e possivelmente teóricos, que planejam, agem, e avaliam os resultados
das ações que foram executadas e monitoram as atividades. Fazem isso
repetidamente por meio de uma espiral de passos até que um resultado satisfatório
seja alcançado.”; neste trabalho se quer observar o padrão de comportamento (antes
e depois da adição de perfis comportamentais), da ferramenta HIDS, através dos
experimentos, alterados com a adição de variável (mais uma ferramenta na camada
de segurança), respondendo com assertividade à questão da redução de falsos
alarmes.
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4.2 Modelo experimental
Elaborou-se o Quadro 4 com a classificação desta pesquisa.

Kitchenham et al. (2002) definem que um modelo de estudo descreve os
produtos, os recursos e os processos envolvidos. Com esta visão define-se nesta
pesquisa que:
- a população a ser estudada é a quantidade diária de tentativas de invasões e quais
destes indivíduos são falsos alarmes positivos, derivados do funcionamento de uma
ferramenta HIDS;
- a amostra escolhida foi a de pegar as tentativas de invasão da classe de sequestro
de credenciais, por 240 dias de funcionamento em produção de determinada
aplicação, divididos em duas fases de 120 dias;
- o processo de intervenção ou tratamento de dados foi o de cálculo de médias
mensais baseadas em coletas diárias e os desvios padrão
- com a escolha do ambiente de monitoração de um NOC, com a coleta de dados
brutos vindos diretamente das tentativas de invasão, sem qualquer influência dos
analistas coletores de dados, por dois períodos iguais, com o mesmo mecanismo de
coleta de amostra, ferramenta HIDS sem perfis comportamentais na primeira fase e
com perfis na segunda fase, controlando-se as variáveis de ambiente, se procurou
reduzir-se ao máximo o viés;
- o modelo de estudo se ateve ao cálculo de médias mensais para a simplificação do
modelo, com o objetivo de melhor entendimento e não se escolher modelos
estatísticos mais complexos, que exigiriam o auxílio de profissionais de estatística;
devido a esta simplicidade o modelo pode ser reproduzido com mais facilidade;
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- a unidade experimental pode ser reproduzida porque o universo do qual as amostras
foram extraídas evidenciam que não há tendências forçadas pelo modelo, visto que
se trata de ambiente que envolve os acessos pela web a qualquer sítio aberto para a
rede mundial;
- a estimativa do tamanho mínimo da amostra, 120 dias para cada uma das duas
fases, forneceu quantidade suficiente de ocorrências, porque, como se informará
adiante, há cerca de 55.000 a 60.000 tentativas de invasão por mês. Neste ambiente
web, no qual a tendência é de crescimento de ataques, 60 dias de coleta seriam
suficientes para cada fase, por pragmatismo. Para se observar qualquer
sazonalidade, optou-se por estender o período para o dobro.
- no quesito de transparência, para se evitar o viés da expectativa dos resultados e o
respectivo direcionamento inconsciente, os analistas foram orientados a prestar
atenção em outros tópicos relacionados a tipos de invasão e não apenas àqueles
derivados de sequestro de credenciais; houve um rodízio a cada semana entre os
analistas, que tornava o técnico da vez o ponto focal dos levantamentos;
- a avaliação dos resultados, elaborada pelo autor, foi isenta de tendências porque os
cálculos de média e sua comparação foram feitos somente com as amostras colhidas
em números absolutos pelos analistas;
- os experimentos foram executados livres de controles ou restrições como por
exemplo ajustes de variáveis no decorrer dos eventos, de tal forma que os dados
colhidos representassem a realidade de um ambiente de produção aberto à rede
mundial de computadores;
- as intervenções nos dados são de cunho rigorosamente estatístico e de
conhecimento e domínio público: média e desvio-padrão.
- e por fim a escolha de média e desvio-padrão, cálculos matemáticos, são a medida
de comparação mais eficiente, por sua relevância e simplicidade, para se verificar se
se conseguiu chegar aos objetivos destes experimentos empíricos, a saber, a
quantidade máxima de falsos positivos a serem analisados e a sua redução frente ao
uso de perfis comportamentais junto à ferramenta HIDS.
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4.3 Condução dos experimentos, coleta e análise de dados

4.3.1 Medições subjetivas ou objetivas
Conforme a posição filosófica desta pesquisa, de visão pragmática, e seguindo
Kitchenham et al. (2002) quanto ao subjetivismo ou não das medições, elas são
rigorosamente objetivas porque os números levantados foram absolutos, resultantes
das tentativas de invasão em ambiente real e depois trabalhados com métodos
estatísticos para a devida comparação entre as amostras.
4.3.2 Método de controle de qualidade
O método de controle de qualidade foi definido pelas ferramentas para a coleta,
tanto na primeira quanto na segunda fases: trata-se de um sistema de formulários
que devem ser preenchidos pelos analistas na análise dos arquivos nos quais os erros
foram registrados (logs); há uma auditoria a posteriori como processo de verificação
dos controles.
4.3.3 Trocas ou desistências de participantes
Como não se trata de uma população de pessoas físicas e sim de ocorrências
de ataques, não houve qualquer desistência e nem mudança de enfoque ou de
tecnologia que pudessem influenciar na coleta e tampouco os resultados. Não houve,
mas se houvesse a substituição de qualquer um dos analistas, o substituto seria
treinado para obedecer aos mesmos procedimentos de seu antecessor. Contou-se
com a colaboração de quatro analistas de segundo nível, além do autor, responsáveis
pela configuração e treinamento da ferramenta HIDS, coleta e preenchimentos dos
instrumentos de registro.
4.3.4 Outros recursos impactados direta ou indiretamente
O assunto principal é a medição de número de ataques, porém é importante
registrar que foram medidos os recursos usados no sistema, em números absolutos,
com o objetivo de compara-los em ambas as fases. Estes resultados influenciariam
na tomada de decisão (trade-off) entre uso de recursos versus segurança, porque
mostraram o desempenho do sistema como um todo, antes e depois do uso de perfis
comportamentais e a aplicação Cócitus que os liga ao HIDS .
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4.3.5 Ambiente de pré-teste
Antes do início do processo de levantamento, aplicou-se um teste em ambiente
de homologação, semelhante ao de produção. As planilhas preenchidas derivaram
dos formulários preenchidos, tanto os de controle ordinário e diário, quanto os de
experimento. O objetivo deste pré-teste foi o de se certificar que as premissas de
funcionamento foram atendidas.
4.3.6 Ciclos da coleta de dados
Neste trabalho por causa do ambiente de produção do NOC, seguiu-se o
caminho conservador do pré-teste. Desta forma foram três ciclos de coleta:
- pré-ciclo: HIDS funcionando sem perfis comportamentais. Durou uma
semana, dado o número excessivo de falsos positivos e encontrou-se a causa; os
analistas concluíram que as movimentações e acessos dos super-usuários estavam
gerando excesso de alarmes sabidamente desnecessários; pelo fato de serem
usuários com prerrogativas de movimentações críticas, muito mais precavidos no
tocante à segurança, pois se pautam pela prevenção e combatem as invasões todos
os dias, se resolveu que não mais se monitorariam os super-usuários – root e
administradores - cujos identificadores de usuário (uid) e grupo (gid) de sistema
operacional são inferiores ao número 100. Este experimento não faz parte dos
registros desta pesquisa.
- ciclo primeiro: ajuste no HIDS – ainda sem perfis comportamentais, porém
ajustado coma regra de não mais monitorar super-usuários; durou 16 semanas;
- ciclo segundo: HIDS com os mesmos ajustes do ciclo anterior e auxiliado
desta vez pelos perfis profissionais; durou 16 semanas.
4.3.7 Análise de dados
Os instrumentos usados para o levantamento de dados foram formulários préexistentes de preenchimento diário, além do formulário criado para os experimentos
de cálculo de limite de falsos positivos; depois serviram para a inserção de dados em
planilhas, nas quais se fizeram as tabulações estatísticas, com os respectivos
cálculos de média, desvio padrão e variância. O levantamento totaliza 120 dias de
coleta em cada experimento.
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4.3.8 Métodos de Análise
Segundo a classificação da abordagem da análise de Kitchenham et al. (2002),
a desta pesquisa é clássica, ou seja, baseada na frequência dos resultados coletados
ao longo do período de coleta de amostra. Não há as derivações citadas pelos autores
por não haver múltiplos testes com amostras diferentes; se fosse assim, haveria a
exigência de medir as incertezas resultantes de dados imperceptíveis, com a
modificação periódica após observações de novos dados ou resultados. É necessário
salientar que esta abordagem foi escolhida porque:
- não há predição de resultados e sim observação dos mesmos;
- como não há predição (aquilo que se deseja provar ou observar
antecipadamente), não há preocupação com viés (em inglês, bias);
- este modelo mais simples não exige a ajuda de um especialista em estatística
para a sua concepção e nem para a análise.
4.3.9 Múltiplos testes
Não há múltiplos testes. Apenas a coleta e observação de dados por um
período de tempo, dividido em duas fases. Testes múltiplos exigiriam a mesma
população, a mesma amostra e mesmo período de tempo. Os resultados são colhidos
de ambiente real, as variáveis são mantidas as mesmas e não há necessidade de
predição, desta forma se evitou a perigosa zona de muitos testes estatísticos, com
inúmeras comparações que poderia produzir um grande número de resultados
estatísticos tendenciosamente significantes.
4.3.10 Análise cega simples
Os analistas de segundo nível que lidam com o registro e a análise de falsos
alarmes não são os mesmos que auditoram a inclusão de registros de ocorrências de
invasões; apenas incluem a ocorrência e o tipo de ataque. Para se evitar a tendência
em encontrar os resultados que provariam a hipótese desta pesquisa, usou-se desta
estratégia de forma a garantir resultados isentos de viés.
4.3.11 Análise de sensibilidade de dados
Os analistas foram instruídos a apenas registrar as ocorrências e
desconheciam os métodos estatísticos que manipulariam os dados. Desta forma
evitou-se que a natureza dos dados fosse alterada. Desta estratégia se poderia:
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- identificar e tratar dados discrepantes e muito distantes da maioria;
- identificar e tratar observações que poderiam influenciar
- para testes de regressão, levantar as variáveis independentes para a
colinearidade.
4.3.12 Procedimentos para qualidade dos dados
Não houve descarte nem parcial e nem total de nenhuma das amostras, no
intuito de garantir que pontos não apropriados também figurassem nas observações,
pois como o ambiente é real, queria-se manter a veracidade dos eventos e
ocorrências.
Nas sub-seções a seguir serão descritos os experimentos desenvolvidos no
ambiente de produção do NOC, usando como diretriz os métodos, os cuidados, as
abordagens e as técnicas dispostos até aqui.

4.3.13 Experimento 1 – Levantamento de Falsos Positivos
Segundo Borges Júnior (2015), “... pesquisas empíricas envolvem a aquisição
de conhecimento através de métodos empíricos, com o intuito de explorar, descrever,
prever e avaliar fenômenos naturais a partir de evidências obtidas por observação
sistemática ou experimento, ao invés de lógica dedutiva...”; o autor complementa
citando que “...métodos empíricos fornecem maneiras consistentes e sistemáticas de
validar fenômenos...” e que “um método empírico é um conjunto de princípios
organizados em torno do qual os dados empíricos são coletados e analisados.”;
“...este tipo de estudo permite avaliar as tarefas realizadas por pessoas de forma
sistemática, disciplinada, quantificável e controlada.”
O método empírico, típico de engenharia de software, foi o de experimento
controlado, pois se queria observar o fenômeno de geração de falsos alarmes
positivos, pela ferramenta HIDS, verificando-se se há uma relação direta entre o IDS
por anomalia e os falsos positivos. O experimento foi conduzido no ambiente
controlado de produção, considerado portanto um laboratório, no qual se tem controle
sobre as variáveis: acessos de usuários, tentativas de invasão pela web, servidores
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configurados com relação de confiança, ferramenta HIDS treinada e implementada,
conforme a Tabela 5 ilustra.

Fonte: elaborada pelo autor (2016)
Estas variáveis controladas, fazem parte da sistematização requerida, portanto
compuseram a lista de verificação (checklist) para a execução do Experimento 1,
Levantamento de Falsos Positivos. O mecanismo de checklist ajudou a garantir a
consistência e grau de completude na realização deste estudo empírico. Não se usou
a outra ferramenta, perfis comportamentais, como parte dos mecanismos de apoio.
Nesta primeira fase não se considerou como variável a geração de falsos positivos
porque este fenômeno deriva diretamente do monitoramento da variável HIDS, além
de ser o alvo da observação deste Experimento 1.
Dado que é impossível zerar as ocorrências de falsos alarmes, empiricamente,
tinha-se o objetivo de chegar a um número consensual entre os analistas que
refletisse o número limite ou limiar aceitável de falsos positivos, para se lidar com as
invasões por comportamento anômalo. Um dos mecanismos auxiliares foi
apresentado aos entrevistados, analistas de segundo nível - um formulário
representado na Figura 18.
O método de coleta e análise de dados foi o quantitativo: as quantidades falsos alarmes, anomalias e tentativas de invasão foram coletadas e registradas nos
formulários pertinentes – os dados foram tabulados, e através deles os analistas
ajudaram a estimar qual o número aceitável de ocorrências de falsos positivos - limite
ou “threshold” - ou seja, uma quantidade tal de ocorrências dividida por analista, para
uma análise mais profunda, sem o risco de se considerar mais um falso alarme
positivo aquilo que realmente é uma ameaça ou vulnerabilidade ou invasão.
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Fonte: elaborada pelo autor (2016)

4.3.14 Ambiente do Experimento 1
O ambiente, sendo uma das variáveis, pesa na repetição sistemática das
condições laboratoriais. Conforme exposto e explicado na Seção 3, o ambiente é
composto por servidores Linux, perímetro de segurança com IPtables e firewall e
HIDS sem uso de perfis comportamentais.
4.3.15 Números absolutos do Experimento 1
Durante o período de coleta - de fevereiro de 2016 a maio de 2016 - foram
reportados pelos analistas, em formulários pertinentes, de frequência diária, as
tentativas de invasão; compilando-se os dados calculou-se uma média de 57.000
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(cinquenta e sete mil) tentativas de invasão por mês. Deste total mensal, em média
3.500 (três mil e quinhentos) venceram o perímetro de segurança (firewall e IPtables).
A Tabela 6 ilustra, em números absolutos, sem o uso de perfis
comportamentais, como os ataques e falsos positivos ficaram distribuídos ao longo
deste período de coleta:

Fonte: elaborada pelo autor (2016)

Apurando-se de forma estatística esta amostra temporal, tem-se a Tabela 7,
resultante da tabulação dos dados, exibindo a média, desvio padrão e variância:

Fonte: elaborada pelo autor (2016)
Numa conta direta, a cada período de coleta de 30 dias, registrada uma média
de 299 ocorrências de falsos positivos, chegou-se ao número médio de 10
ocorrências deste tipo por dia.
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4.3.16 Limite aceitável
Ainda nesta fase do Experimento 1 – Levantamento de Falsos Positivos,
pretendia-se chegar a um número aceitável de ocorrências de falsos alarmes. A
análise de segundo nível dos profissionais encarregados é caracterizada pela
verificação a posteriori das advertências que a ferramenta HIDS grava em arquivo
específico (log), portanto trata-se de uma análise reativa, mesmo que o HIDS seja
pró-ativo na identificação de anormalidades.
Reuniu-se um grupo de analistas seniores para verificação dos primeiros
levantamentos. Este time foi constituído de quatro especialistas em segurança de
rede, de sistema operacional e de banco de dados, com nível grande de senioridade
- cada um tem mais de vinte anos nas atividades de segurança da informação, com
origens tanto em desenvolvimento quanto em infraestrutura – e mais quatro analistas
considerados de nível pleno, de acordo com suas experiências de pelo menos cinco
anos na área. Sua função era de, numa reunião final, denominada de comitê
decisório, chegarem a um número de consenso sobre o que consideravam limite
aceitável de casos de falsos positivos. Após as reuniões anteriores que culminaram
com esta última, alegaram que a análise de cada detalhe exige o seguinte:
- vasculhar o log do sistema operacional Linux, chamado audit, no qual o
sistema registra tudo; este arquivo, mesmo sendo em formato texto, tem grandes
dimensões como resultado de todos os eventos do servidor serem registrados ali;
- verificar os últimos comandos no trace derivado chamado wtpmt;
- verificar a navegação, ou seja, todos os diretórios visitados pelo potencial
invasor, procurando por arquivos suspeitos;
- verificar as políticas de acesso para depois concluir algo.
Este processo leva de 45 (quarenta e cinco) minutos a 2 (duas) horas,
dependendo da complexidade do potencial ataque.
Este comitê chegou empiricamente ao consenso de uma média diária;
acordaram que no máximo 4 (quatro) ocorrências de falsos positivos seriam um
número aceitável por dia, dada uma conta simples:
4 ocorrências X 2 horas diárias = 8 horas diárias para ocorrências.
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Os especialistas e analistas acordaram ainda que este número não deve ser
dividido por analista, mas trata-se de uma quantidade para a equipe inteira, pelo
motivo de exigir a alocação de um técnico por um dia inteiro só para dar conta desta
tarefa, em detrimento das demais como por exemplo as contra-medidas tomadas às
outras categorias de invasão.
Comparando:
Cenário atual - 10 falsos positivos por dia, alocando 2,5 analistas por dia
Cenário de consenso - 4 falsos positivos por dia, alocando 1 analista por dia.
Portanto, empiricamente, chegou-se ao número de 4 falsos positivos por dia,
na média.
4.3.17 Hipótese de Redução de Falsos Positivos
De posse dos valores relatados na sub-secção 4.3.15, surgiu a possibilidade
de por à prova a contribuição desta pesquisa: testar em ambiente real a hipótese que
ajude na redução do número de falsos positivos. A ferramenta HIDS se baseia em
anomalias e como nem toda conduta fora de padrão é um ataque ou invasão, os
falsos positivos são consequência. No Experimento 2, denominado Aplicação de
Perfis Comportamentais na ferramenta HIDS, ou seja, a solução proposta para testar
a hipótese da redução nos falsos alarmes, colheram-se os dados que permitiram os
cálculos, usando média e desvio-padrão.
4.3.18 Experimento 2 – Aplicação de perfis comportamentais
Continuando com o método empírico de experimento controlado, se queria
verificar se há uma relação direta entre a inserção de consulta a perfis
comportamentais e a diminuição de geração de falsos positivos pelo HIDS.
O software desenvolvido de integração com o HIDS, Cócitus, foi colocado em
execução; seu objetivo é invocar a verificação de autenticidade do usuário sempre
que a ferramenta IDS o colocar sob suspeição; este usuário pertence a grupos sem
privilégios de administração e cujas navegação e operações formaram o padrão de
treinamento do IDS; o resultado deveria ser a redução do número de falsos positivos.
Os analistas coletaram os dados nos logs da ferramenta HIDS, num ciclo de
24 horas, de forma que depois de tabulados, calculados a média diária e desvio
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padrão, incluindo-se todos os ataques constantes vindos da web, se chegou ao
número total atual de ocorrências, já segregadas as de falsos alarmes; cada analista
tem de dar conta e verificar uma certa quantidade de alarmes por dia e se sabe,
previamente, que o excesso inviabiliza análises mais profundas por causa, inclusive
mas não somente, da dinâmica exigida pelas contra-medidas aos ataques.
Usou-se o formulário já existente, de preenchimento diário, com dados
pertinentes à quantidade de falsos positivos, cujo propósito também serve ao
Experimento 2.

4.3.19 Ambiente do Experimento 2
Análise sistemática impõe que as variáveis sejam previamente conhecidas
para uma possível reprodução com senso científico. Desta forma o ambiente para o
experimento 2 se mantém semelhante ao do experimento 1, ou seja, servidores Linux,
perímetro de segurança com IPtables e firewall, HIDS, porém com uma diferença:
agora com o uso de perfis comportamentais, propiciado pelo software integrador
destas duas ferramentas, Cócitus.

4.3.20 Números absolutos do Experimento 2
Tanto quanto no Experimento 1, Levantamento de Falsos Positivos, no
Experimento 2, Aplicação de Perfis Comportamentais, houve um período de coleta de
dados - de junho de 2016 a setembro de 2016 – que trouxe números registrados e
planilhados pelos analistas de uma média de 59.000 (cinquenta e nove mil) tentativas
de invasão por mês. A cada mês, em média, 3.300 (três mil e trezentos) conseguiram
ultrapassar o perímetro de segurança (firewall e IPtables).
A Tabela 8 ilustra os números absolutos e como os ataques e falsos positivos
ficaram distribuídos ao longo deste período de coleta, no qual houve a aplicação de
perfis comportamentais no auxílio ao HIDS.

75

Fonte: elaborada pelo autor (2016)

Analisando-se de forma estatística esta amostra temporal do Experimento 2,
construiu-se se a Tabela 9, com os dados tabulados, exibindo a média, desvio padrão
e variância, com a inclusão de uso de perfis.

Fonte: elaborada pelo autor (2016)
Considerando-se um período de coleta de 30 dias, na média foram registradas
67 ocorrências de falsos positivos, chegando-se ao número médio de pouco mais de
2 ocorrências deste tipo por dia, dado o seguinte cálculo:
67 ocorrências / por 30 dias = 2,2 falsos positivos por dia.
Nesta fase da pesquisa, com os dados coletados dos experimentos 1 e 2,
podem-se tabular os resultados diários colhidos em uma ferramenta estatística, teste
“t” de Student, para a certificação que se trata de resultado com uma causa e não
aleatório. Conforme o Quadro 5. Neste teste pode-se observar o valor de “t”, muito
menor do que 5% ou 0,05. Esmuiça-se mais o resultado na Seção 5, conclusões.
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Fonte: elaborado pelo autor (2016)

4.3.21 Recursos do sistema
Recursos de um sistema (hardware) são fundamentais para que a operação
do dia a dia se mantenha em regime de disponibilidade de 24 horas. Segundo os
analistas de sistema operacional, o S.O. responde imediatamente a quaisquer
requisições dos processos e dá sinais de estabilidade ou de necessidade de
intervenção e há três recursos críticos que dão uma visão abrangente de como anda
o funcionamento do sistema: Memória RAM ou memória alocada, uso de
processadores (carga de processamento) e swap de discos com o respectivo uso de
discos (I-O ou Input-Output). Durante a execução do Experimento 1, números foram
guardados para serem comparados mais tarde aos gerados pelo Experimento 2;
queria-se observar se houve e qual a ordem de grandeza do impacto no desempenho
do sistema como um todo. Em ambos os experimentos, por um período de 10 dias,
10 vezes por dia - amostra considerada como suficiente pelos analistas - coletaramse de hora em hora, os recursos usados, compondo um total de 100 registros em
cada fase de coleta.
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4.3.22 Uso de CPU
A Tabela 9 ilustra um comparativo de como os percentuais de uso de CPU se
distribuíram ao longo da primeira coleta, sem o uso de perfis comportamentais e
depois com a segunda coleta, com uso de perfis.
Comparando-se as duas médias, no quesito user CPU time, percebe-se que
houve um aumento de 63,6% no uso de CPU, entre ambas. Em números absolutos
houve um aumento de 14,8 pontos percentuais de um experimento para o outro.
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4.3.23 Uso de MEMÓRIA RAM
A Tabela 11 exibe os valores de uso de memória coletados no Experimento 1
e no Experimento 2.
Nesta comparação, observa-se que no quesito memória usada houve um
aumento médio de 15% do Experimento 1 para o Experimento 2. A alocação e uso
de memória indica que este recurso foi mais requisitado no segundo experimento do
que no primeiro.
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4.3.24 Uso de SWAP
A Tabela 12 mostra a distribuição do uso de SWAP, comparando os
Experimentos 1 e 2.
Extrai-se desta comparação que quase não houve diferença nos dados
coletados pelo Experimento 1 e Experimento 2, comparando-se as duas amostras de
coleta. No Linux, o swap ou memória virtual ou área de troca funciona como uma
extensão da memória RAM, ficando armazenada no disco. O sistema operacional
precisa de memória para funcionar, e se a memória RAM acaba, o sistema falha; o
swap fica como uma reserva emergencial, casos todos os processos tenham
esgotado a disponibilidade de memória.

4.4 Conclusão
Nesta seção, se relatou a coleta e análise de dados com o detalhamento das
condições e parâmetros usados, a apropriada compilação estatística cuja finalidade
é direcionar as conclusões na próxima seção.
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5 CONCLUSÕES

5.1 Considerações sobre as estatísticas

Baseando-se nos autores Kitchenham et al. (2002), afirma-se que não houve
inferências a partir dos resultados dos cálculos estatísticos porque os valores
coletados foram números absolutos e a observação restrita destes registros permitiu
o cálculo de média, desvio-padrão e variância.
Os significados de cunho estatístico como coeficiente alpha, colinearidade e
covariância, pelo próprio modelo de experimento não foram cogitados e nem
necessários, dada a obviedade e clareza dos gráficos apresentados, tanto na seção
anterior quanto nas conclusões descritas a seguir. A estratégia de modelo simplificado
tem a finalidade não de excluir a importância de cálculos estatísticos e modelos mais
complexos, mas visa a prática dos experimentos porque o objetivo é que tal
conhecimento seja difundido e compartilhado com outros NOC que tenham interesse
neste artefato a mais de segurança de seus dados.
Trata-se de um estudo experimental de intervenção, controlado e confirmatório
do qual puderam-se tirar conclusões, dado que não houve necessidade de cálculos
nem testes de regressão; tem-se a causa de falsos positivos e atuou-se na redução
de sua geração, intervindo em uma das variáveis: adicionando-se uma aplicação na
camada de segurança.
As limitações ou condições controladas do estudo foram expostas no item 4.1,
portanto é preciso que a reprodução destes experimentos seja “ceteris paribus”, ou
seja, mantenham-se as mesmas condições para os testes em ambientes similares.
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5.2 Considerações e Conclusões
Runeson e Höst (2008) dizem que “pesquisa-ação tem o propósito de
influenciar ou mudar algum aspecto daquilo que seja o foco da pesquisa”; o que a
diferencia de estudo de caso é que neste o comportamento é puramente
observacional e na pesquisa-ação há foco e influência no processo de mudança. O
método de pesquisa usado neste trabalho é definido como pesquisa-ação pois se
queria mudar e influenciar diretamente na redução da quantidade de falsos alarmes
positivos gerados por uma ferramenta IDS que monitora anomalias, instalada em
servidor.
Baseando-se no auxílio prestado pelos analistas de segundo nível em suas
observações, chegou-se empiricamente ao número limite de 4 (quatro) ocorrências
de falsos positivos por dia, quantidade consensual que lhes permitiria trabalhar na
resolução sem assumir, por pressão de solução de outras tarefas, que um falso
alarme positivo fosse negligenciado e tratado como uma não ameaça.
A partir do Experimento 2, Aplicação de perfis comportamentais no auxílio da
ferramenta HIDS, observou-se a redução do número de falsos alarmes positivos, na
média, em mais de 4 (quatro) vezes, conforme o gráfico da Figura 19.

Fonte: elaborada pelo autor (2016)
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No primeiro mês do Experimento 2 - Aplicação dos perfis comportamentais principalmente nos primeiros dias, as quantidades não foram muito reduzidas de
imediato por causa do processo de atualização da base de treinamento do HIDS, que
requer reconhecimento e intervenção do Cócitus para:
- determinar se se trata ou não de um real alarme;
- atualizar a base de treinamento do HIDS; e
- atualizar os parâmetros da ferramenta IDS junto ao sistema operacional em tempo
real.
A partir destas etapas concluídas, o HIDS começou a gerar menos falsos alarmes.
Esta redução atingiu o limite empírico proposto pelos analistas, ficando abaixo
das 4 ocorrências médias por dia, situando-se em 2,5 ocorrências médias por dia.
Analisados os resultados, conforme exposto no item 4.3.20, na Seção 4,
comparadas as amostras coletadas, aplicando-se o teste t de Student, para se
demonstrar que não se tratam de resultados casuais mas que há uma causa por trás
deles – a aplicação de perfis comportamentais ao HIDS para redução de falsos
alarmes., há evidências para rejeitar a hipótese de que as médias sejam iguais, ou
seja, pode-se inferir que as médias são diferentes, de acordo com a amostras,
portanto a hipótese de redução de falsos positivos, neste estudo, foi observada
efetivamente com a aplicação de perfis comportamentais à ferramenta HIDS. Esta
redução tem a influência positiva de tirar a obrigatoriedade do re-treinamento da
ferramenta IDS. O teste “t” de Student, no qual se tem um alto grau de liberdade
porque o número de observações é livre, tem o objetivo de testar se existe diferença
entre as médias de duas amostras; elabora-se a hipótese nula, composta por Hº e Hª,
com um intervalo de confiança de 95% no qual esteja contida a maioria das amostras
coletadas e tendo por consequência um alfa igual a 5%, calcula-se o referido teste
pareado ou bilateral.
Neste trabalho temos a hipótese nula composta por:
- Hº (não haver redução de falsos positivos) e
- Hª (haver redução de falsos positivos).
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O valor de t, bi-caudal, é menor que 0,05 (alfa), indicando que os cálculos mostraram
que o intervalo de confiança, 95% (0,95), contém as amostras coletadas.
Houve aumento de consumo de recursos da máquina, especificamente CPU e
memória RAM, porém não de SWAP.
A Figura 20, ilustra o uso comparado de CPU no Experimento 1 e Experimento 2.

A Figura 21, ilustra a alocação de memória comparada nos Experimentos 1 e 2.
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Na discussão do “trade-off” entre segurança e recursos do sistema, fica
evidenciada na relação custo versus benefício, na qual há vantagem no uso deste
artifício de segurança, perfis comportamentais, porque mesmo com o aumento de
alocação de recursos, não houve um esgotamento dos disponíveis; uma possível
explicação para a sobra de recursos é que os servidores foram configurados para
serem exclusivos para cada uma das funcionalidades do sistema, conforme ilustrado
na arquitetura, Figura 3, no item 3.2.
Durante as duas fases de coleta, uma vez atingidos os valores médios, não
houve alteração sensível na média diária (nem redução e nem aumento) dos falsos
positivos. Provavelmente porque os acessos continuam abertos à web e todos os dias
há requisições de criação de novos usuários que, a despeito de fazerem parte de um
perfil ou grupo previamente conhecidos, podem sofrer a tentativa de sequestro de
suas credencias por invasores, que usam truques como engenharia social, ataque
“man-in-the-middle” ou qualquer outro artifício.
Observou-se que não é necessária a manobra de re-treinamento da ferramenta
HIDS, mesmo porque este artifício contraria a hipótese deste trabalho que é a redução
de falsos positivos sem parar o funcionamento da ferramenta IDS para o devido retreinamento.
A informação do Cert.br, que aponta o sequestro de credenciais como sendo
um dos ataques mais importantes, consequência de acesso de usuários a falsos sítios
na web, com cerca de 40% dos ataques informados, ajuda a entender melhor os
resultados obtidos com a relação ao crescente número de roubo de credenciais e a
necessidade de mais reforço na segurança de dados.
As amostras de coleta de dados por 120 dias (4 meses) na primeira fase e
mais 120 dias (4 meses) na segunda fase dos experimentos, mostraram-se
suficientes para o levantamento e a análise que resultaram nas conclusões expostas
nesta seção. Os analistas tinham previsto que 60 dias em cada fase seriam
suficientes, porém, optou-se por um tom conservador à fase de coleta e chegou-se
aos resultados detalhados neste trabalho, sem influenciar com qualquer viés os fins
desta pesquisa.
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5.3 Trabalhos futuros

Maior tempo de coleta de dados. Durante 8 meses, coletaram-se dados e
foram sendo compilados para se chegar a estas conclusões, porém, por se tratar
de uma pesquisa-ação - na qual os participantes contribuem para as possíveis
soluções nascidas das pesquisas e sem uma data final até que se atinjam os
objetivos pretendidos - sugere-se que tal coleta seja feita por 36 meses para se
estudar as curvas de comportamento dos dados e possíveis sazonalidades.
Médias mensais. Depois da adição de perfis comportamentais, mesmo com a
redução de falsos alarmes, a distribuição do número de falsos positivos se
manteve em quantidades médias mensais muito próximas umas das outras.
Estudar este comportamento é uma alternativa de uma pesquisa futura, a partir
desta pesquisa.
Machine Learning. Usaram-se perfis fixos para ratificar a identidade de cada
usuário, porém há uma técnica desenvolvida para estudar, reconhecer e predizer
padrões de comportamento, Machine Learning (aprendizado de máquina), que
pode ser usada para autenticar usuários a partir de sua conexão nos sistemas
monitorados.
Contribuição à ferramenta OSSEC. A ferramenta HIDS OSSEC é open source,
com várias comunidades, o que possibilita a contribuição para a sua melhoria.
Seria possível submeter aos detentores da propriedade do IDS esta pesquisa,
para que se estudasse a possibilidade de incorporar esta solução em versões
futuras da ferramenta e a partir daí, estruturar uma pesquisa para a redução de
falsos alarmes.
Usuário legítimo. Este trabalho está voltado exclusivamente ao sequestro de
credenciais e o seu uso malicioso por terceiros, denominados aqui de invasores,
porém existe a alternativa de estudar meios e contra-medidas para evitar o uso
malicioso de acesso dos usuários legítimos. Usuários podem manipular de forma
maliciosa o acesso legítimo que lhes foi dado para extraírem dados confidenciais
com propósitos escusos. Pelo fato de se poder registrar os acessos e usos, podese pesquisar formas de combater o desvio de comportamento de usuário legítimo,
como por exemplo a comparação com histórico de hábitos de navegação e
atividades; é uma proposta que pode usar este trabalho como uma das bases de
conhecimento.
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Interagir com o sistema operacional. Outra proposta de trabalho é interagir com
os módulos do kernel do sistema Linux, para que haja interação entre HIDS e
sistema operacional. Uma ferramenta que possa ser compilada junto aos binários
do sistema para integrar a camada de segurança.
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APÊNDICE A - HIDS OSSEC

A abordagem técnica nesta pesquisa visou se precaver contra as invasões,
estabelecendo radares contra as anomalias geradas pelas tentativas de invasão. A
ferramenta de detecção de intrusão escolhida foi o HIDS OSSEC, que monitora os
servidores, usados cada um com função específica (web, db e app servers).
Esta ferramenta funciona basicamente em módulos:
1) O módulo principal vasculha o sistema, continuamente, à procura de
modificações que serão interpretadas como normais ou anomalias,
pesquisando diretamente nos arquivos do kernel do sistema operacional;
composto e configurado com 600 regras originais, que variam em termos
de severidade e agrupamento; o agrupamento é feito por intervalos
numéricos; é possível criar outras que lhe permitem monitorar as
movimentações do usuário, denominadas user defined rules (regras
definidas por usuário), no intervalo numérico entre 100000 e 100999;
2) O módulo de decodificadores (decoders), por suas expressões regulares
(REGEX), que são uma sequência ou grupo de caracteres gravados em um
arquivo em determinada ordem, são as determinações que o OSSEC
procura em seu monitoramento para depois tomar as consequentes
medidas; além dos padrões originalmente residentes, pelo treinamento,
podem ser adicionados pelos administradores; são as diretrizes de
comparação e comportamento esperado do sistema como um todo;
decoders dependem de regras detalhadas, uma ou várias, que têm entre si
correlação;
3) O módulo que procura correspondência às regras, se ocupa de que suas
correlações sejam interpretadas, ou seja, as regras podem derivar umas
das outras e devem ser seguidas obedecendo a hierarquia da mais básica
à mais derivada; as regras determinam o nível de severidade a que o HIDS
deve responder à ameaças.
De forma simplificada o esquema na Figura 6 demonstra como as regras são
interpretadas internamente pela ferramenta OSSEC.
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Conforme a Figura 6, o OSSEC tem arquivos de configuração em formato xml.
Um deles, o ossec_conf.xml, precisa de um decoder (decodificador), que é uma
entrada (texto) como as demais de configuração, definida pelos administradores; em
outro arquivo, também no formato xml, criam-se regras (texto), que podem ter
correlação entre si (filhas umas das outras) ou não; são definidas também pelos
administradores; estas regras que definem com detalhes (expressões regulares)
como o decodificador deve interpretá-las e como a ferramenta vai tomar as medidas
cabíveis, se necessário.
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O OSSEC também monitora arquivos, tanto os próprios de sua configuração
quanto aqueles indicados pelos administradores, os apontando nos decoders e as
regras servem para dizer o que fazer com eles em caso de mudança.
O Cócitus grava os próprios arquivos que registram as atividades do sistema,
os LOGS. Adaptando-se ao modo de operar do HIDS, as atividades do usuário que o
Cócitus interpreta como passíveis de registro, serão gravadas em um LOG. Sempre
que houver modificação deste arquivo, o HIDS, por causa do monitoramento
permanente, atuará segundo as regras definidas, ignorando ou não o registro.
Criaram-se aviso de monitoramento de arquivo, decodificador e regras, que
por motivos de confidencialidade, demonstram os critérios usados para sensibilizar o
HIDS, mas que não são especificamente as implementadas.
1) Aviso de monitoramento de arquivo
Editar o arquivo /var/ossec/etc/ossec.conf e adicionar:
<localfile>
<log_format>syslog</log_format>
<location>/var/log/cocitus_log.log</location>
</localfile>

2) Criação de decodificadores customizados
Editar o arquivo /var/ossec/etc/local_decoder.xml e adicionar:
<decoder name="possivel-intrusao">
<prematch>^\d\d\d\d-\d\d-\d\d \d\d:\d\d:\d\d \w+
PossivelIntrusao
</prematch>
</decoder>
<decoder name="possivel-intrusao-alerta">
<parent>possivel-intrusao</parent>
<regex offset="after_parent">IP:(\d+.\d+.\d+.\d+)@(\w+):
(possivel-intrusao \w+); (\.*)
</regex>
<order>srcip,url,action,extra_data</order>
</decoder>

3) Criação de regras correlacionadas
Editar o arquivo /var/ossec/local_rules.xml e adicionar:
<group name="possivel-intrusao">
<rule id="100005" level="0">
<decoded_as>possivel-intrusao</decoded_as>
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<description>
Alerta de possivel intrusao customizado
</description>
</rule>
<!-- Alerta se possivel-intrusao está acontecendo -->
<rule id="100006" level="12">
<if_sid>100005</if_sid>
<action>possivel-intrusao on</action>
<description>
possivel-intrusao acontecendo
</description>
</rule>
<!-- Alerta se possivel-intrusao esta desabilitado -->
<rule id="100007" level="7">
<if_sid>100005</if_sid>
<action>possivel-intrusao off</action>
<description>
Alerta se possivel-intrusao esta desabilitado
</description>
</rule>
<rule id="100008" level="14">
<if_sid>100005</if_sid>
<action>possivel-intrusao exec</action>
<description>
Uma possivel intrusao em andamento, Verifique os demais logs
</description>
</rule>
</group>

As regras que estão descritas são ilustrativas mas são o número e o
agrupamento usados no ambiente de produção.
- se for identificado registro o HIDS gera as linhas respectivas no log
- os analistas de segundo nível podem analisar e tomar as providências como por
exemplo não permitir mais o acesso de determinado usuário.
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APÊNDICE B – PERFIS COMPORTAMENTAIS

O Cócitus tem de interagir com o HIDS e com o base de dados na qual estão
as tabelas do sistema consultado pelos usuários do NOC, via web.
A base de dados dos perfis consultada pelo Cócitus é separada das demais
bases corporativas e tem o objetivo de guardar as informações sobre os usuários e
seus perfis comportamentais; dados como sistema a que têm acesso, a qual empresa
pertencem, a quais tabelas têm acesso e a que tipo de manipulação de dados têm
direitos, compõem a base na qual o Cócitus vai se apoiar para avisar ao HIDS se se
trata realmente de invasão ou de uma navegação não utilizada até então, entretanto
à qual o usuário tem direito.
A base de dados do sistema corporativo, tanto quanto a do Cócitus, foi
implementada em MySql. Criou-se um modelo de dados que pode ser descrito como
ilustra a Figura 7.
Neste modelo foram criadas triggers (gatilhos) que são disparadas sempre que
haja operações de insert, delete, update e select de alguma tabela mais crítica. Por
exemplo, sobre a tabela Usuario deve haver um controle rigoroso porque somente
administradores podem atualizá-la.
A tabela Modalidade tem valores como:
- GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS nome diretório,
- LEITURA DE ARQUIVOS nome diretório,
- INSERT nome tabela,
- UPDATE nome tabela,
- DELETE nome tabela e
- SELECT nome tabela.
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Estes valores fazem parte das permissões de cada usuário e são mais ou
menos restritivos de acordo com o perfil previamente cadastrado e a política de
segurança da empresa; todos os usuários são classificados e de acordo com esta
classificação, lhes são dadas as respectivas permissões.
Todas as atividades do usuário que gerem monitoramento são gravadas ora
por triggers ora pelo Cócitus na tabela UsuarioLog. Porém triggers não são suficientes
para o alarme que deve ser gerado, pois o OSSEC não lê diretamente os arquivos de
log do MySql.
O MySql tem bibliotecas compartilhadas que podem ser baixadas do sítio
www.mysqludf.org e compiladas com os binários do gerenciador de banco de dados;
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este recurso chamado UDF (User Defined Function ou Funções Definidas pelo
Usuário), tem uma biblioteca específica chamada lib_mysql_log, que gera uma função
log_error(), cuja utilidade é para que, sempre que houver uma inserção de registro na
tabela UsuarioLog, os valores sejam concatenados e descarregados em um arquivo
texto (log); logs são monitorados pelo HIDS, que gerará ou não um alerta, segundo
as regras citadas anteriormente. Este arquivo de log é usado diretamente pelo Cócitus
para gravar quaisquer anomalias que não sejam diretamente do banco de dados, mas
relacionadas à navegação do usuário.

Usaram-se estes comandos para a compilação dos binários:
# cd /tmp
# wget http://www.mysqludf.org/lib_mysqludf_log/lib_mysqludf_log_0.0.2.tar.gz
# tar xzvf lib_mysqludf_log_0.0.2.tar.gz
# gcc -I/usr/include/mysql -shared -fPIC -o lib_mysqludf_log.so lib_mysqludf_log.c
# cp lib_mysqludf_log.so /usr/lib/mysql/plugin
# service mysql restart

Após esta etapa, usou-se a função junto à criação das triggers dentro da base
de dados:
# mysql -u root -p acme
mysql> create trigger usuario_insert after insert on usuario
-> for each row
-> insert into usuario_log_dummy values(
-> log_error(concat(now()," Table: db.usuariolog: insert(",
-> NEW.id,",",NEW.login,",",NEW.password,") by ",usuarioid())));
mysql> create trigger usuario_update after delete on usuario
-> for each row
-> insert into usuario_log_dummy values(
-> log_error(concat(now()," Table: db.usuariolog: update(",
-> NEW.id,",",NEW.login,",",NEW.password,") by ", usuarioid())));
mysql> create trigger users_delete after delete on usuario
-> for each row
-> insert into dummy values(
-> log_error(concat(now()," Table: db.usuariolog: delete(",
-> OLD.id,",",OLD.login,",",OLD.password,") by ", user())));
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A saída no log do OSSEC é similar a esta que serve para ilustrar:
OSSEC HIDS Notification.
2016 Jun 08 00:31:24
Received From: (xxxxx) xx.xxx.xxx.xxx->/var/lib/mysql/errors.log
Rule: 100006 fired (level 7) -> "MySQL usuario table updated"
Portion of the log(s):
2016-06-08 00:31:24 Table: db.usuario: insert(8,João,qavXvxlEVykwm) by
admin@localhost
--END OF NOTIFICATION
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APÊNDICE C – SOFTWARE CÓCITUS

A abordagem de detecção de intrusões baseadas em anomalias tem a
vantagem de conseguir trabalhar com novos tipos de vulnerabilidades sem a
necessidade de intervenção humana. Esse é um diferencial importante dado o grande
crescimento no número de vulnerabilidades e na exposição dos sistemas
computacionais à rede de computadores. No entanto esse diferencial traz consigo
uma desvantagem não desprezível, o grande número de falsos positivos
apresentados pode sobrecarregar a ação de um técnico responsável pela análise em
segundo nível, podendo fazer com que ataques reais passem desapercebidos.
Para permitir que a abordagem de detecção de intrusão baseada em anomalia
seja utilizada sem o ônus da geração de um grande número de falsos positivos,
propõe-se a construção da aplicação Cócitus, que combina a utilização de perfil
comportamental com as regras já estabelecidas da ferramenta de detecção de
intrusão.
COCITUS é um codinome, um anagrama, uma sigla resultante da composição
dos nomes em inglês, de processos tidos como necessários numa aplicação desta
natureza:

CO

Computer – por ser processo do ambiente computacional;

C

Clear

I

Identity

T

Translator – um processo de tradução de clareza de identidade (ou pureza de
identidade);

U

Unity of

S

Security – um processo ou unidade de segurança.

Como ilustrado na Figura 5, a ferramenta Cócitus realimenta a base de dados
da HIDS com novas situações consideradas normais a partir dos acessos legítimos
dos usuários do sistema monitorado. Isso faz com que a HIDS aprenda novos padrões
de uso e passe a gerar um número menor de falsos positivos a cada ciclo de acessos.
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A ferramenta Cócitus atua com dois níveis de supervisão, o primeiro é definido
no momento da criação do perfil do usuário, indicando a quais partes do sistema esse
usuário tem acesso. Uma vez violado esse primeiro nível a ferramenta ainda é capaz
de determinar o uso legítimo através de perguntas pré-definidas que visam
estabelecer a identidade do usuário, evitando o sequestro de credenciais e
minimizando o número de alarmes gerados pela HIDS.

Esta aplicação foi desenvolvida para acompanhar a atuação do usuário dentro
de um sistema, ora o limitando, ora permitindo suas movimentações; trata-se da porta
de entrada do sistema monitorado, direcionando e atendendo as requisições dos
usuários como se fosse uma camada de proteção. Esta proteção pode ser entendida

100

como pró-ativa porque em tempo real de execução, os usuários ficam sob sua
supervisão até adentrarem o sistema e usarem suas funcionalidades.
Os processos de adição dos perfis comportamentais são descritos de forma
genérica como ilustra a Figura 8.
A engenharia de software preconiza que um produto de software deve atender
a requisitos para ser classificado, no mínimo, como produto útil; requisitos de
qualidade e de funcionalidade são a base desta classificação. Descrevem-se os
requisitos nos itens que seguem.
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APÊNDICE D – REQUISITOS DE QUALIDADE

Usou-se como base a ISO-25010:2011, que versa sobre requisitos de
qualidade de software. No modelo de qualidade de produto de software, elencaramse as seguintes qualidades necessárias, nesta ordem de importância, por peso:
a) Segurança, peso 3: proteger informação e permitir acesso apropriado aos
dados;
1. Confidencialidade: grau de acesso garantido apenas aos autorizados a ter
acesso. Deve permitir que apenas usuários cujo perfil é legítimo usem os
sistemas e tenham acesso aos dados;
2. Integridade: grau de prevenção a não autorizados de acessarem dados.
Invasores devem ser bloqueados;
b) Interoperabilidade, peso 2: grau de troca e uso de informações com outros
produtos. Dados usados e gravados pelo HIDS, que fazem parte de sua base
de dados de treinamentos têm de ser incrementados pela aplicação, a fim de
reduzir a geração de falsos alarmes;
c) Disponibilidade, peso 2: grau de disponibilidade de um produto quando
acionado. A aplicação tem de estar funcionando em regime de 24X7, junto com
o HIDS, pois os acessos são ininterruptos;
d) Eficiência de desempenho: desempenho relativo à quantidade de recursos
alocados sob condições preestabelecidas; a aplicação deve se comportar com
o uso mínimo de recursos, porém mostra desempenho, definido como
velocidade e estabilidade;
e) A utilização de recursos, peso 1: grau de atendimento aos requisitos funcionais
quando um software usa quantidades e tipos diferentes de recursos – memória,
processador, disco. A aplicação não pode impactar o sistema de forma a
impedir que outras aplicações sejam executadas ou aumentem demais seus
tempos de execução;
O requisito de desempenho só pôde ser atestado depois do Experimento 2,
Adição de Perfis Comportamentais, descrito na Seção 4.
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APÊNDICE E – REQUISITOS FUNCIONAIS
Os requisitos funcionais foram categorizados como ilustra a Figura 9.
Aproveitando a representação do fluxo de processamento, descrevem-se os
processos encadeados que compõem a lógica do Cócitus. Esta descrição pode ser
assumida como o algoritmo das funções, principalmente o processo de perguntas
para verificar a identidade do usuário.
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Módulo de cadastro – cadastros básicos
- inserir na tabela Empresa: identificador (sequência) e nome
- inserir tabela PermissaoModalidade: identificador (sequência) e modalidade
- inserir na tabela PermissaoLocal: identificador (sequência) e path
- inserir na tabela PerguntaDesafio as questões do Formulário 5
Módulo de cadastro – cadastros derivados
- inserir na tabela EmpresaSetor: identificador empresa e de setor (sequência)
- inserir na tabela Usuario: userID (sequência), senha (criptografada),
empresa, setor, função
- Usando o formulário descrito na Figura 4, item 3.4 na Seção 3, como parte
da tela, inserir na tabela UsuarioPerguntasDesafio as respostas de
identificação às respectivas respostas da tabela PerguntaDesafio, exibindo
mensagem ao usuário da importância desta etapa de seu cadastro
Módulo Coletor – tem de dar respostas rápidas para não criar contenção,
portanto este módulo só faz isto: coleta, verifica e encaminha para o próximo
módulo
- tela de login
- menu com as opções
- acompanhar o login
- na requisição de rota (link) ou opção de menu, chamar o módulo coletor ou
de verificação;
1° ) Primeiro acesso:
Módulo Coletor
- Pesquisar tabela RegistroAcessoUsuario para verificar se se trata de seu
primeiro acesso.
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- Verificar na base de dados do Cócitus quais as permissões de navegação do
usuário, que se encontram na tabela SetorPermissaoLocal; invocar módulo de
decisão.
Módulo de Decisão
- exibir tela, extraindo da tabela PerguntaDesafio 2 perguntas das 10 possíveis,
não repetidas (usar algoritmo de aleatoriedade) e seguir o caminho de
decisões descrito a seguir.
As possíveis decisões e consequências são:
- faz-se ao usuário duas perguntas-desafio, escolhidas aleatoriamente, das
muitas que ele previamente respondeu por ocasião do preenchimento de seu
perfil;
- caso uma resposta errada em duas, outra pergunta é feita;
- se errada a terceira pergunta, a instrução, ao módulo gerenciador, é que:
Módulo Gerenciador
- exibir mensagem ao usuário de que não foi possível a sua autenticação e que
procure o administrador do sistema;
- adicionar ao log do Cócitus;
- não interferir e deixar o HIDS gerar seu log (analista confrontará depois);
- gravar acesso na tabela RegistroAcessoUsuario;
- bloquear acesso do usuáro;
- caso duas respostas corretas, não se trata de um real ataque e a instrução
ao módulo gerenciador é:
Módulo Gerenciador
- gravar no log do Cócitus, tabela UsuarioLog (analista verificará depois)
- gravar no log do HIDS, a base de treinamento em xml, modificando ou
atualizando a regra que monitora aquele ato ilegal;
- gravar acesso na tabela RegistroAcessoUsuario;
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- usuário segue no sistema;
2° ) Segundo acesso em diante:
- Na requisição de rota (link) ou opção de menu, chamar o módulo coletor.
Módulo Coletor
- Verificar na base de dados do Cócitus quais as permissões de navegação do
usuário, que se encontram na tabela SetorPermissaoLocal;
- Pesquisar tabela RegistroAcessoUsuario para verificar se se trata de seu
segundo ou posterior acesso.
Caso usuário não tenha permissão:
Módulo de Decisão
- exibir tela, extraindo da tabela PerguntaDesafio 2 perguntas das 10 possíveis,
não repetidas (usar algoritmo de aleatoriedade) e seguir o caminho de
decisões descrito a seguir.
As possíveis decisões e consequências são:
- faz-se ao usuário duas perguntas-desafio, escolhidas aleatoriamente, das
dez que ele previamente respondeu por ocasião do preenchimento de seu
perfil;
- caso uma resposta errada em duas, outra pergunta é feita;
- se errada a terceira pergunta, a instrução, ao módulo gerenciador, é que:
Módulo Gerenciador
- exibir mensagem ao usuário de que não foi possível a sua autenticação e que
procure o administrador do sistema;
- adicionar ao log do Cócitus; tabela UsuarioLog (analista verificará depois)
- não interferir e deixar o HIDS gerar seu log (analista confrontará depois);
- gravar acesso na tabela RegistroAcessoUsuario;
- bloquear acesso do usuáro;
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- caso duas respostas corretas, usuário segue no sistema;
- gravar no log do HIDS, a base de treinamento em xml, modificando ou
atualizando a regra que monitora aquele ato ilegal;
- gravar acesso na tabela RegistroAcessoUsuario;
- usuário segue no sistema;
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APÊNDICE F – APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE CÓCITUS

O algoritmo principal da aplicação foi descrito no item 4.3.2, Requisitos
Funcionais, definindo-se o quê deve ser feito, podendo ser implementado em
qualquer linguagem.
Seguem as telas que representam parte das funções deste produto de
software.
A Figura 10 exibe a tela de acesso dos usuários, na qual são requeridas a
sua identificação e senha.

A Figura 11 exibe a tela iniclal das funções existentes no sistema monitorado.
O Cócitus foi adaptado para controlar as requisições dos itens do menu. Desta
forma é possível controlar as requisições de rota, ou seja, cada item do menu é
interpretado como um link no código de programa; controlam-se o fluxo e as
movimentações do usuário.
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A Figura 12 tem o papel de ilustrar como se comportam as rotas requeridas.
Ela representa o que acontece em cada um dos itens do menu principal a partir do
momento em que são requisitados pelo usuário. Pegou-se como exemplo o módulo
de Orçamento e Finanças.
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A Figura 13 ilustra como o Cócitus reage a uma requisição de rota de um
usuário que não tem permissão para este movimento. A aplicação, baseada nos
perfis, faz a primeira pergunta ao requerente.
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A Figura 14 ilustra que o Cócitus exibe a segunda pergunta ao usuário, caso a
primeira tenha sido respondida de forma correta. Se a primeira resposta estiver
errada, é exibida uma pergunta adicional para depois ser exibida a pergunta número
2. A explicação para uma pergunta adicional é que além de ser alternativa à primeira
resposta errada, é também uma das exigências de segurança: o usuário tem de
necessariamente responder corretamente a duas perguntas seguidas, senão o
Cócitus o bloqueia.

A Figura 15 apresenta a pergunta adicional aleatória, no caso de uma e apenas
uma das respostas anteriores estar errada. No máximo temos 3 perguntas. Se por
acaso o usuário acertar a primeira pergunta e errar a segunda, somente mais uma
pergunta lhe será exibida; se acertar, ele terá seu acesso liberado; se errar, mesmo
tendo acertado a primeira, terá seu acesso bloqueado.
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A Figura 16 exibe a tela de navegação liberada para o usuário depois de
responder corretamente a duas perguntas. Casos de suspeição são mantidos em
histórico.
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Finalmente a Figura 17 exibe a tela de negação de acesso ao usuário, o
orientando a procurar os administradores. Este procedimento é necessário para as
correções ou atualizações fundamentais ao acesso seguro dos usuário.

