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RESUMO
A Autenticação Continuada (AC), ou seja, não limitada ao momento de
ingresso, para usuários que utilizam seus Dispositivos Móveis (DM)
pessoais para acessar redes sem fio locais corporativas, baseia-se em
biometria ou na análise do uso de aplicativos em tais dispositivos. Isso
implica, em geral, na instalação de um programa de monitoramento no
próprio DM, impactando negativamente o sentimento de intrusão na
propriedade de seus funcionários, assim como sobrecarregando a equipe
de apoio técnico. Como agravante, a AC pode ser comprometida caso o
aplicativo seja desativado pelo intruso, ou caso o DM seja clonado. Como
alternativa e/ou complemento para tais soluções, este trabalho usou o
tráfego de rede, como fonte de dados de AC, coletado durante experimentos
com usuários voluntários gerando tráfegos legítimos e ilegítimos, que
submetidos a técnicas de Aprendizado de Máquina, Supervisionado e Não
Supervisionado, puderam autenticar usuários em função de seu
comportamento no uso da rede.
Palavras chave: Autenticação continuada,
dispositivos móveis, rede local sem fio,
comportamento, segurança em redes.

aprendizado
autenticação

de máquina,
baseada em
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ABSTRACT
Continuous Authentication of users based on network usage behavior
on Wireless Local Network
The Continuous Authentication (CA), i.e. not limited to the moment of
entry for users who use their own Mobile Devices (MD) to access wireless
networks at corporate locations, is based on biometrics or analysis of
application usage in such devices. This generally entails the installation of a
monitoring program in the MD, negatively impacting the feeling of intrusion
on the property of its employees, as well as burdening the technical support
team. In a worst scenario the CA can be compromised in case the
application get disabled by the intruder or if the MD be cloned. As
alternative and/or complement to those solutions, this work used the network
traffic, as source of data for CA, collected under experiments with volunteers
generating legitimate and illegitimate traffics, which along Machine Learning
techniques, Supervised and Unsupervised, were able to authenticate users
based on their network traffic behavior.

Keywords: Continuous Authentication, machine learning, mobile devices,
wireless local area network, behaviour based authentication, network security.
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1 INTRODUÇÃO
Como complemento à autenticação tradicional – que utiliza senhas, chaves ou
impressão digital – no ingresso a sistemas e dispositivos, as soluções de
Autenticação Continuada (AC) buscam manter a legitimidade do usuário como um
processo constante, possibilitando ratificar ou não que, a pessoa em posse de um
dispositivo móvel (DM) – um telefone celular “inteligente” (smartphone) ou tablet –
seja o usuário correto para o respectivo aparelho.
Segundo Deutschmann (2013) e Wheeler (2013), AC possui também outra
denominação: Autenticação Ativa (AA). Esta, apesar de menos usada, traduz o
trabalho dinâmico que é realizado, com dados baseados, normalmente, em
comportamento no uso de recursos, tais como, teclado e telas sensíveis ao toque,
touchscreen. E para lidar com este tipo de dados, tais soluções lançam mão do uso
técnicas de Aprendizado de Máquina (AM) – um ramo da Inteligência Artificial – que
possibilitam a extração de padrões em meio aos dados, obtendo resultados mais
precisos conforme são mais treinados.
1.1 Motivação
No desenvolvimento de uma camada adicional de autenticação de usuários em
redes locais, que exceda os métodos tradicionais de chaves, senhas ou tokens,
surgiram discussões e pesquisas em torno do uso de biometria e “Impressão Digital
Cognitiva” (IDC) – que trata da determinação de usuários a partir de padrões em
registros coletados sobre o uso de recursos computacionais – como base para a
autenticação de forma transparente e continuada, ou seja, não limitada ao momento
de ingresso ao DM ou à rede, a assim chamada Autenticação Continuada (AC) ou
ativa. Destacam-se nessa iniciativa os trabalhos do Southwest Research Institute
(SWRI) (WHEELER, et al. 2013) que faz uso da Teoria dos Jogos para autenticar
usuários a partir de como eles interagem com telas de “falsos erros” gerados por um
programa instalado em seus equipamentos; do Defense Advanced Research
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Projects Agency (DARPA) (DEUTSCHMANN; LINDHOLM, 2013) que utilizam os
dados de interação com mouse, teclado e aplicativos para estabelecer o padrão de
comportamento de usuários; e a pesquisa de Orekondy et al. (2012) que implementa
AC pelo uso de AM Supervisionado aplicado ao reconhecimento facial.
Encontram-se também algumas patentes relacionadas, como a de Ahmed (2006)
que desenvolve um ambiente de Aprendizado Supervisionado identificando usuários
através do comportamento de digitação e movimento do mouse; e de Kashi (2012)
que propõe o aprendizado sobre o uso do equipamento e seu posterior
monitoramento, que pode solicitar uma nova autenticação em caso de limites
excedidos.
Especificamente para redes locais sem fio (Wireless Local Network – WLAN), as
pesquisas relacionadas geralmente baseiam-se em biometria ou na análise do
comportamento do usuário no registro de padrões quanto ao uso de aplicativos,
teclado virtual ou tela sensível ao toque (touchscreen), como visto nos trabalhos de
Bours e Mondal (2013),

Frank et al. (2013), Seo et al. (2012) e Wheeler et al.

(2013).
Contudo, essa abordagem apresenta quatro problemas: o primeiro está relacionado
à necessidade de se criar uma estrutura de apoio técnico para instalação,
desinstalação (em caso de descomissionamento de dispositivo), reinstalação (em
caso de troca de dispositivos) e manutenção dos aplicativos de coleta de dados nos
DMs – tablets e smartphones – em uso na WLAN, não apenas para garantir a
efetiva coleta de dados, mas também para evitar que falhas nos programas
relacionados possam comprometer o funcionamento dos DMs. A dimensão dessa
estrutura, e portanto seu custo, deverão ser ainda maiores caso tais dispositivos não
pertençam à empresa, ou seja, em iniciativas de BYOD (Bring Your Own Device),
devido à maior variedade de tipos e modelos de DMs. O segundo problema, devido
à abordagem invasiva, é dificultar a adesão de funcionários a programas de BYOD.
Como terceiro problema, a instalação de tais aplicativos de coleta em equipamentos
pessoais, novamente em BYOD, poderia ser utilizada como possível prova de
violação de privacidade em eventuais processos trabalhistas contra a empresa. O
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quarto problema é que a AC pode ser comprometida caso o aplicativo seja
desativado pelo intruso em posse do dispositivo, ou em casos em que o DM seja
clonado.
Como contraponto, Moghaddam e Helmy (2011) trabalharam na determinação de
grupos de interesse – como, por exemplo, a maior tendência de usuários Apple
acessarem determinados sites de notícias, em relação a usuários Microsoft –
analisando apenas o tráfego de rede, sem implicar nenhuma instalação de
programas em DM. Contudo, essa pesquisa não alcançou o nível de autenticar
usuários e usou registro de redes não atualizados, ou seja, não oferecendo assim
uma solução para AC.
Permanece, pois, o desafio de extrair, do tráfego de rede, dados que, analisados por
técnicas de AM, possam diferenciar usuários, validando seu uso em AC.
1.2 Objetivo
Esta dissertação tem como propósito testar o uso de rede como método para AC de
usuários em Redes Sem Fio Locais.
A partir da captura do tráfego de rede, serão selecionadas e testadas características
do fluxo gerado pelo usuário legítimo, em seu DM, que serão modeladas por AM
Supervisionado

e

por

agrupamentos

(clusters)

extraídos

pelo

AM

Não

Supervisionado, determinando assim um padrão legítimo para o DM. Em seguida,
serão aplicados outros tráfegos de redes (legítimos e ilegítimos) contra este padrão,
para validar esta proposta como alternativa ou complemento às técnicas de AC que
fazem uso de aplicativos instalados no DM, por não interferir diretamente nos DMs,
evitando ao mesmo tempo problemas de invasão de privacidade e, também, por não
ser suscetível a desativação.

1.3 Contribuição
Sem utilizar aplicativos instalados nos DMs e analisando apenas o comportamento
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do uso de rede, a aplicação desta abordagem de AC não implicará aumento do
sentimento de intrusão da empresa nos equipamentos (DM) de seus funcionários em
cenários de BYOD; não serão criadas evidências para processos trabalhistas, e não
haverá a necessidade de criar uma estrutura de apoio técnico em função de
aplicativos de monitoramento instalados nos DMs podendo, neste caso, servir como
alternativa aos métodos de AC, estudados nos trabalhos relacionados, em
ambientes que suportem a diferença de precisão entre tais soluções e esta proposta.
E como não será suscetível a ser desabilitada pelo intruso em uso do DM, e mesmo
em caso de clonagem de DMs o seu tráfego será capturado, a abordagem desta
dissertação também pode ser aplicada em conjunto com os métodos tradicionais de
AC, como um complemento ou contingência.
O trabalho também contribuirá com o seguinte:


definir quais atributos do tráfego de rede são relevantes para a criação do
conjunto de treinamento;



definir os algoritmos, filtros e número de atributos que resultam em modelos
mais precisos, na análise do tráfego de rede, para propósito de AC;



fornecer resultados comparativos em relação ao uso das técnicas de AM
supervisionado e não supervisionado, no escopo da dissertação;



verificar a progressão da precisão da abordagem, ao ampliar o tempo de
captura para treinamento;



comparar os testes com grupos de interesse e gênero distintos com os testes
onde apenas o gênero é distinto, comprovando ou refutando a relevância do
grupo de interesse como determinante de identidade.

1.4 Método de Trabalho
O método de trabalho escolhido é o experimental, composto da coleta de tráfego de
rede como em um cenário de BYOD em uma empresa, uma vez que se trata da
situação mais impactada pelos problemas das abordagens estudadas de AC. Do
tráfego de rede serão criadas estruturas de dados, baseadas no fluxo gerado a partir
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do DM, por ser mais determinante de comportamento do que o fluxo recebido por
ele.
Tais estruturas foram submetidas a técnicas de AM supervisionado e não
supervisionado, para determinar quais algoritmos e estruturas de dados são mais
efetivos para AC e também, para gerar modelos de padrão de uso, para classificar
os fluxos de rede nas demais fases do trabalho, para fins de AC.
O trabalho consta das seguintes etapas:
1.

Levantamento Bibliográfico: Análise dos trabalhos relacionados e

refe-rencial teórico;
2.

Desenvolvimento do ambiente de testes: Projeto dos recursos

necessá-rios para o ambiente de captura de tráfego de redes. Obtenção e
preparação dos aparelhos (DMs) para os testes;
3. Obter e organizar os voluntários para os testes;
4. Realização dos testes: Efetuar as capturas de tráfego de rede para compor o conjunto de treinamento (fluxo legítimo) e os conjuntos de testes
(legítimos e ilegítimos);
5. Preparação de dados: Processar os dados obtidos para aplicação de
técnicas de AM;
6.Testes de algoritmos e estruturas: Validar a relevância da estrutura de dados proposta para AC e identificar os algoritmos de classificação mais
viáveis;
7. Aplicação de AM supervisionado para classificação: Com a estrutura e
algoritmos escolhidos, realizar o treinamento do modelo legítimo e testá-lo
com os demais tráfegos;
8.Aplicação de AM não supervisionado para pesquisa de agrupamentos por
DM: Aplicar a técnica de mapas auto-organizados contra o fluxo de cada
DM em busca de agrupamentos (clusters) relevantes e testar os demais
fluxos (legítimos e ilegítimos) contra tais agrupamentos;
9. Análise e Conclusões: Análise dos resultados obtidos pelas técnicas de
AM supervisionado e

não

supervisionado

e conclusões sobre

o
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comportamento em uso de rede como técnica para AC.

1.5 Organização da Dissertação
A dissertação está estruturada em cinco seções: no Capítulo 1 apresentam-se a
Motivação, o Objetivo, a Contribuição, o Método de Trabalho e a Organização da
dissertação.
No Capítulo 2 – Revisão da Literatura – são apresentados o Referencial Teórico e a
revisão dos trabalhos relacionados, divididos em categorias de acordo com suas
abordagens: intrusivos de conhecimento do usuário – que fazem uso de
aplicativos instalados com a ciência do usuário, para coletar

dados de seus

equipamentos; intrusivos sem o conhecimento do usuário – que coletam dados
no equipamento do usuário pelo uso de um aplicativo instalado, mas sem o
conhecimento do usuário; e não intrusivos – que usam a análise de rede para
determinação de grupos de afinidade.
O Capítulo 3 – Autenticação baseada no uso de rede – relata como foi realizada a
escolha das técnicas a serem utilizadas; a estrutura de testes, o AM supervisionado
e não supervisionado; e ilustra o uso do mapa de vetores de suporte e do mapa
auto-organizado.
O Capítulo 4 – Testes, Resultados e Discussão –

Descreve a preparação do

ambiente de testes, a distribuição dos voluntários nos experimentos; a realização
das capturas de tráfego de rede; os trabalhos para validar os atributos e algoritmos
de AM a serem utilizados; a aplicação dos algoritmos de AM Supervisionado e
Não-supervisionado e a interpretação dos resultados.
O Capítulo 5 – Conclusão –

relata a contribuição, limitações da dissertação e as

considerações para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Na área relacionada à AC foram encontradas diferentes abordagens sobre a forma
como os dados de comportamento referentes à IDC são coletados e ou
interpretados. Neste Capítulo apresentam-se: o referencial teórico sobre os tópicos
relacionados e o sumário sobre os trabalhos de acordo com sua classificação, seus
pontos positivos e os aspectos faltantes.
2.1 Introdução
O referencial teórico apresenta os conceitos relacionados à AC e ao AM, por sua vez
explicado em termos de abordagens, principais algoritmos, modelos, ferramentas e
etapas de aprendizado. Os trabalhos relacionados referem-se a Bours e Mondal
(2013), Frank et al. (2013), Seo et al. (2012), Deutschmann e Lindholm (2013),
Orekondy et al. (2012) , Wheeler et al. (2013) e Moghaddam e Helmy (2011).

2.2 Referencial Teórico
Aqui encontram-se as principais técnicas e conceitos que foram utilizados nesta
pesquisa. Autenticação Continuada (AC), ou Autenticação Ativa (AA), é um
conceito pelo qual a genuinidade do usuário é continuamente verificada, valendo-se
de fatores ligados ao seus hábitos em relação ao dispositivo utilizado – computador
pessoal ou dispositivos móveis – ou em sua interação com recursos remotos, tais
como movimentação bancária. Isso possibilita, a um administrador de serviços ou
uma instituição financeira, bloquear um acesso ou solicitar nova autenticação em
caso de o uso corrente exceder determinados limites em relação aos padrões
habituais.
2.2.1 Aprendizado de Máquina
Aprendizado de Máquina (AM) é uma área multidisciplinar, inspirada em resultados

23
da: Inteligência Artificial; da probabilidade e estatística; da teoria da complexidade
computacional; da teoria de controle; da filosofia; da neurobiologia; e da teoria da
informação (MITCHELL, 1997). Tem como foco a elaboração de algoritmos e
técnicas computacionais capazes de adquirir conhecimento de forma automática,
com reconhecimento de padrões, a partir de conjunto de dados, resultando
hipóteses em forma de classificações, predições ou decisões.
AM está mais relacionada aos dados, sua relevância e relação para o objetivo do
modelo, do que para o código e/ou método, que, por sua vez, acabam sendo
recursos que podem ser aplicados a modelos com objetivos diferentes. Samuel
(1959), ainda nos primórdios desta área, diz que programar computadores a
aprender com a experiência poderia reduzir o esforço de detalhes inerentes à
programação tradicional.
Cabe, portanto, definir como se interpreta a evolução deste aprendizado. Isto se
encontra na definição clássica para AM descrita por Mitchell (1997), que afirma que
um programa é capaz de aprender se a partir de uma experiência E, relacionada a
uma classe de tarefas T, e tendo o programa uma medida de desempenho P, se o
desempenho na tarefa de T melhora com a experiência E, em relação à medida de
P.
O que seria equivalente, em termos humanos, a dizer que alguém está evoluindo no
preparo de um drink, se a execução da preparação, que inclui a dosagem dos
ingredientes, sua mistura e apresentação, tem resultados melhores, ou seja, um
drink melhor, quanto mais drinks são preparados.
Mas, voltando a definição, esse aprendizado refere-se ao trabalho indutivo que
permite localizar padrões em conjuntos de dados. Como exemplo, a classe de tarefa
T pode ser classificar despesas de cartão de crédito como genuínas ou fraudulentas;
a medida de desempenho P pode ser a porcentagem diária de fraudes detectadas, e
a experiência E, o comportamento de gastos do usuário do cartão nos últimos
meses.
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Do ponto de vista de como o aprendizado é adquirido, AM pode ser classicamente
dividida em aprendizado supervisionado e não-supervisionado.
No Aprendizado Supervisionado, o algoritmo trabalha em um conjunto de dados
de treinamento, rotulados para uma ou mais classes. Depois, para um novo conjunto
de dados – não rotulado – espera-se que o algoritmo seja capaz de induzir, por
classificação ou regressão, tais dados em comparação com os rótulos do conjunto
de treinamento. O Quadro 1 lista as etapas comuns em um AM Supervisionado.
Quadro 1 – Etapas do aprendizado de máquina supervisionado
Etapas
Definir o tipo de dados e características (variáveis) de treinamento a serem
utilizadas.
Obter os dados e preprocessá-los.
Definir como as características (variáveis) incluídas nos dados serão
representadas – normalmente, através de vetores e sua relação com a
rotulação para classificação ou regressão.
Dependendo do objetivo do aprendizado – por exemplo, classificação ou
regressão – escolher o algoritmo de aprendizado a ser aplicado.
Avaliar o aprendizado e, em caso satisfatório, aplicar o modelo resultante contra
um novo conjunto de dados para teste.

Fonte: Elaborado pelo autor
Na dissertação, como o objetivo é autenticar o usuário pelo tráfego de rede do DM,
foi utilizada a classificação, ou seja, o fluxo de treinamento foi fornecido indicando a
qual DM se refere e, no caso dos testes, os fluxos também foram testados com o
valor do DM, para avaliar sua pertinência ao modelo de treinamento.

O Aprendizado Não Supervisionado implica a busca de padrões desconhecidos
em um conjunto de dados coletado, ou seja sem que tais dados tenham sido
previamente rotulados. Nesse processo uma das técnicas disponível é a de Análise

25
de Clusters (agrupamentos) que aplicada ao conjunto de dados visa a extrair
tendências e agrupar os elementos de acordo com sua participação no conjunto de
dados. O Quadro 2 exemplifica as etapas comuns desta técnica.
Quadro 2 – Etapas do aprendizado de máquina não supervisionado
Etapas
Reduzir as dimensões envolvidas no tipo de dados a ser utilizado.
Obter os dados e preprocessá-los.
Definir o número de agrupamentos iniciais.
Agrupar, a partir da aplicação de um algoritmo de aprendizado, para a determinação
de tendências.
Ajustar os centros dos agrupamentos buscando a convergência
Analisar os agrupamentos obtidos.
Se cabível para o objetivo da análise, testar os agrupamentos com um novo conjunto
de dados para teste.

Fonte: Elaborado pelo autor
Nesta dissertação, a busca por agrupamentos ocorreu isolando o tráfego de cada
DM, e da mesma forma os testes, com fluxos legítimos e ilegítimos, usaram tráfegos
isolados. De uma certa forma foi feita uma “classificação” usando o método não
supervisionado, por avaliar o quanto cada fluxo de teste se aproxima da distribuição
em clusters, gerada no treinamento.
2.2.2 Algoritmos e Modelos de Aprendizado de Máquina
Dependendo da técnica de aprendizado – supervisionado ou não supervisionado –
diferentes algoritmos podem ser aplicados, entre os quais K-Nearest Neighbor
(K-NN) (Vizinhos mais próximos) (LANTZ, 2013), árvores de decisão (QUINLAN,
1986), Naive Bayes (RENNIE et al., 2003), K-means (WU, 2012), Fuzzy C-means
(GHOSH, 2013).

Da mesma forma, encontram-se diferentes modelos de

abordagem, como Support vector machines (SVM) (Máquinas de Vetor de Suporte)
(LANTZ, 2013), Self-Organizing Maps (SOM) (Mapas Auto-organizados) (WU, 2012)
e Hidden Markov model (RABINER, 1989), entre outros.
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Para esta pesquisa, em função dos trabalhos relacionados (OREKONDY et al., 2012
e MOGHADDAM e HELMY, 2011), foram usados os algoritmos de Máquinas de
Vetor de Suporte (MVS) e Mapas Auto Organizados (MAO) de Teuvo Kohonen, que,
por seus trabalhos na década de 1980 em Rede Neural Artificial (RNA), é referência
fundamental no tema (MOGHADDAM e HELMY, 2011).
Sendo o MVS um algoritmo largamente usado, em AM supervisionado, tanto em
classificação

como

em

regressão,

que

representa

os

pontos

separados

espacialmente de forma a possibilitar a categorização. Já o algoritmo de MAO, como
um tipo de RNA, para AM não supervisionado, permite o agrupamento em baixa
dimensão (normalmente duas dimensões), emergindo relações não facilmente
compreensíveis, em AM supervisionado.
No Quadro 3 segue uma descrição sobre modelos e algoritmos mais comuns em
trabalhos relacionados a AM.
Quadro 3 – Algoritmos e modelos em aprendizado de máquina
Algoritmo ou

Descrição

Modelo
Árvore de Decisão Utiliza a indução para predizer a classe de um objeto, baseado
em treinamento prévio (QUINLAN, 1986). Entre exemplos,
encontram-se o C45 e sua implementação, em linguagem Java,
J48.
K-means

É o algoritmo de agrupamento mais antigo e largamente
utilizado, baseado em protótipos. Estabelece o agrupamento
por partição, tendo como objetivo chegar a um

número de

agrupamentos que não se sobreponham (WU, 2012).
Fuzzy C-means

É uma extensão do K-means em lógica Fuzzy, proposta na
década de anos 1980, mas, segundo os resultados de Ghosh
(2013), não chega a superar o desempenho de K-means.

kNN

Utiliza a abordagem do vizinho mais próximo, que, segundo
Lantz (2013), classifica exemplos ainda não rotulados de
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Algoritmo ou

Descrição

Modelo
Árvore de Decisão Utiliza a indução para predizer a classe de um objeto, baseado
em treinamento prévio (QUINLAN, 1986). Entre exemplos,
encontram-se o C45 e sua implementação, em linguagem Java,
J48.
acordo com os exemplos mais similares já rotulados.
Mapa

Como aprendizado não supervisionado, tem como objetivo

Auto-organizado –

elucidar estruturas subjacentes nos dados. Segundo Wu

Kohonen

(2012), é um algoritmo baseado em protótipo, que pode ser
classificado como uma variação de RNA. Utiliza a função de
vizinhança para manter a propriedade topológica dos objetos,
calculando o peso da rede como um todo através de um
processo competitivo.

Máquinas de Vetor São superfícies que estabelecem limites – conhecidos como
de Suporte –

hiperplanos

–

entre

pontos

em

uma

amostragem

Kohonen

multidimensional, de acordo com seus valores (LANTZ, 2013).

Modelo oculto de Trata-se de um modelo estatístico, com estados finitos que faz
Markov

uso do processo de Markov, e cujas variáveis que implicam na
transição

de

comportamento

são

apenas

parcialmente

observáveis (RABINER, 1989).
Naive Bayes

Classificadores Naive Bayes, como o próprio nome indica, são
classificadores simples baseados no Teorema de Bayes,
normalmente mais indicados para a classificação de textos

(RENNIE et al., 2003).
Fonte: Elaborado pelo autor

No decorrer dos testes, para avaliação dos algoritmos, foi selecionado também o J48
por seu desempenho. J48 não se trata de MVS, tampouco de MAO, mas sim um
algoritmo de árvore de decisão escrito em Java para a ferramenta Weka 3 (2015),
baseado no clássico algoritmo C45.
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2.2.3 Ferramentas Computacionais
Para a implementação de uma técnica de AM existem várias ferramentas
computacionais, entre as quais o Weka 3 (2015), do grupo de AM da Universidade
de Waikato (Nova Zelândia); Apache Mahout (2015), do Projeto Apache; o Projeto R
para computação estatística (2015); GNU Octave (2015); e Knime Analytics Platform
(2015).

O Quadro 4, a seguir, traz características das ferramentas citadas. Para esta
dissertação, foi escolhido o Weka 3 (2015), entre outros motivos: pela flexibilidade
para receber bibliotecas externas – para testar algoritmos variados; pelo fato de ser
distribuído com a licença GNU General Public License (GPL)(2016), garantindo para
trabalhos futuros, tanto o acesso ao seu código, como a continuidade das
contribuições; pela portabilidade na versão 3, escrita totalmente em linguagem de
programação Java; pela interface amigável, não requerendo programação, o que
tornou os testes mais rápidos; e, para efeitos de automação em trabalhos futuros, o
Weka 3 também conta com a possibilidade de uso por linha de comando.

Quadro 4 – Ferramentas computacionais
Ferramenta

Desenvolvimento

Licença

Instalação de

de Uso

Bibliotecas

Interfaces

alternativas
Apache

Baseado em Apache

Apache

Mahout

Hadoop, mas também

License

sim

texto

oferece algumas
bibliotecas Java
R

C e Fortran

GPL

sim

Texto e GUI

GNU Octave

C++

GPL

sim

Texto e GUI

Knime

Java

GPL

sim

Texto e GUI

GPL

Sim

Texto e GUI

Analytics
Weka 3
Java
Fonte: Elaborado pelo autor
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2.3 Trabalhos Relacionados
Os trabalhos relacionados foram distribuídos de acordo com sua abordagem,
levando-se em consideração como a autenticidade do usuário é obtida,

seja

valendo-se da instalação de aplicativos no dispositivo do usuário com ou sem
ciência dele. Todas as

categorias possuem em comum o fato de não usarem

nenhum hardware adicional – como, por exemplo sensores de temperatura,
eletrocardiograma (ECG), ou tokens. Os trabalhos relacionados estão divididos em
categorias definidas nesta dissertação, de acordo com o Quadro 5.
Quadro 5 – Categorias
Númer

Nome da Categoria

Descrição

o
1

Intrusivos no DM, de

Com a ciência do usuário, é instalado

conhecimento do usuário

um programa que monitora o uso do
equipamento para coleta de dados.

2

Intrusivos no DM, sem o

Sem a ciência do usuário, é instalado

conhecimento do usuário

um programa que monitora o uso do
equipamento para coleta de dados.

3

Não intrusivos no DM

Nenhum programa é instalado no
dispositivo do usuário para monitorar o
comportamento.

Fonte: Elaborado pelo autor
Os detalhes e distribuição dos trabalhos analisados de acordo com as categorias
definidas encontram-se nas próximas subseções.
2.3.1 Categoria – Intrusivo no Dispositivo Móvel de conhecimento do usuário
Nesta categoria, com exceção do trabalho de Bours e Mondal (2013) – que não
apresenta resultados, mas, sim, uma proposta da arquitetura – Frank et al. (2013),
Seo et al. (2012),

Deutschmann e Lindholm (2013) e Orekondy et al. (2012)

30
apresentam resultados positivos

ao autenticar o usuário pelos de padrões de

digitação, toques em tela sensível, interação com aplicativos ou reconhecimento
facial e corporal. Esta categoria é composta por quatro trabalhos apresentados a
seguir:
“Continuous Authentication using Behavioural Biometrics SIMEM’s 2013 JED”
(BOURS e MONDAL, 2013). Tem como objetivo propor um ambiente de
autenticação continuada, que os autores definem como sendo um sistema que
monitora a quebra de autenticidade, como, por exemplo no caso em que um intruso
passa a fazer uso de um DM, já autenticado pelo usuário legítimo. O conceito aqui
utilizado foi de Biometria Comportamental (BC), que implica distinção de usuários
pela forma como eles executam determinadas tarefas. A abordagem utilizada faz uso
de três modalidades de BC, baseadas em: digitação (Keystroke Dynamics), uso de
mouse (Mouse Dynamics) e interação com programas (Software Interaction); assim,
requer a coleta de dados no próprio dispositivo do usuário.
“Touchalytics: On the Applicability of Touchscreen Input as a Behavioral
Biometric for Continuous Authentication” (FRANK

et al. 2013). A hipótese

apresentada neste trabalho é que os registros de toque em telas sensíveis são
suficientes para distinção de usuários. Com uma aplicação de coleta de dados no
DM, é feita inicialmente uma fase de aprendizado, na qual o sistema toma
conhecimento do padrão de uso do usuário e, na etapa seguinte, passa-se à fase de
autenticação

contínua.

Foram

detectados
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diferentes

características

de

comportamento passíveis de serem utilizadas para autenticação e, como resultado
final, encontra-se uma margem de até 4% de erro na autenticação.
“A Novel Biometric Identification Based on a User’s Input Pattern Analysis for
Intelligent Mobile Devices” (SEO et al. 2012). Os autores valem-se da interação
com telas sensíveis, usando detalhes como o uso das mãos (esquerda e/ou direita),
uso dos dedos, duração do toque, pressão do toque, dimensão do toque e rolagem
da tela. Os resultados apresentados foram próximos a 100% de precisão para
autenticação de usuários.
“Behavioral

Biometrics

for

DARPA’s

(DEUTSCHMANN e LINDHOLM, 2013).

Active

Authentication

Program”

Nessa pesquisa para o DARPA, foram
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utilizados os métodos de interação com teclado, mouse e aplicativos. Resultaram na
detecção de usuários incorretos em: 18 segundos de digitação, algo entre 15 a 50
caracteres digitados; ou 2,4 minutos de uso de mouse, algo em torno de 66
interações; e, pelo acompanhamento de aplicativos, a detecção de um usuário
incorreto levou 1,5 minutos.
“Application of Support Vector Machine in Continuous Authentication”
(OREKONDY et al., 2012). Nesse trabalho foram usados dados biométricos, como
reconhecimento facial e cor da roupa do usuário. O método utilizado foi o de AM
supervisionado, com a aplicação da técnica de MVS, que foi fundamental para a
redução do ruído de dados ao trabalhar com reconhecimento facial. O dispositivo
controlado, no caso, foram Computadores Pessoais e não dispositivos móveis. Em
seu trabalho, os autores seguiram o fluxo de autenticação exibido na Figura 1.
Figura 1 – Fluxo de Autenticação
Autenticação
convencional por
senha

Biometria rígida, ou
seja, dados únicos a
cada pessoa - como
reconhecimento facial

Biometria não rígida, ou
seja dados não únicos a
uma pessoa, como a cor
da roupa, dos olhos,
cabelo
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Orekondy et al. (2012)

Ainda nesse trabalho, os autores utilizam a ferramenta Open Source Computer
Vision – OpenCV (2015) para a criação do conjunto de treinamento no aprendizado
supervisionado, para depois suportar a autenticação continuada. Os resultados para
o reconhecimento de face tiveram precisão entre 60 e 80%, com tempo médio para
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análise de 0,12 segundos. Já a precisão para a biometria não rígida foi de 80%, com
tempo médio de 0,045 segundos.

Os trabalhos práticos desta categoria, representados por Frank et al. (2013), Seo et
al. (2012) e Deutschmann e Lindholm (2013), provam a viabilidade da AC para
legitimar ou não usuários em questão de minutos, e na ordem de segundos de
acordo com os resultados de Orekondy et al. (2012), com a ressalva de que este
último foi testado em computadores pessoais; dessa forma, não é conclusivo sobre
qual seria o desempenho em DMs. Por sua vez, Bours e Mondal (2013), não
chegam a apresentar resultados de implementação, carecendo de um trabalho
adicional para testar suas propostas.
Com relação aos problemas relacionados às técnicas de AC para DMs, os trabalhos,
desta categoria, mantêm o problema da sobrecarga da equipe de apoio técnico; e
não mitigam o sentimento de invasão da privacidade que o aplicativo de
monitoramento implica no usuário do DM. Da mesma forma, não tratam as
possibilidades de serem desativadas pelo intruso no DM, ou por malware, ou
desconsideradas em caso de clonagem do DM.
2.3.2 Categoria – Intrusivo no Dispositivo Móvel sem o conhecimento do usuário
É representada por “ACTIVE AUTHENTICATION USING COVERT COGNITIVE
INTERROGATION GAMES” (WHEELER et al. 2013), que escolhe usuários mais
independentes de apoio técnico: sem a ciência deles, é instalado um programa que
simula periodicamente um mau funcionamento de janelas do pacote MICROSOFT
OFFICE (MO). Dessa forma, a existência do programa de monitoramento passa
despercebida pelos usuários, e a forma como eles interagem com as "falhas" é
usada para distingui-los.
Esse trabalho difere dos demais, principalmente, pelo uso da Teoria dos Jogos para
autenticar usuários a partir do modo como que eles interagem com um programa
que simula o mau funcionamento de janelas, sem que eles tenham conhecimento de
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estarem participando de um teste. Foram realizadas três tomadas de testes, com 33
participantes em cada uma, sendo que nenhum deles detectou a presença do jogo.
Como resultados, os autores obtiveram a taxa de Falsos Negativos (usuário correto
sendo considerado como incorreto) variando entre 15 a 20% das vezes em que o
usuário legítimo interage com o programa teste e Falsos Positivos (usuário impostor
sendo validado) ocorrendo após 100 interações do usuário não legítimo.

A solução destaca-se positivamente: pelo fato de o aplicativo de monitoramento
simular o mau funcionamento em janelas, sem que o usuário saiba que se trata de
um programa instalado; pela capacidade de obter dados conclusivos com essa
abordagem; e pela a possibilidade de utilizá-la inclusive em outros tipos de
dispositivos, como computadores pessoais.
A solução utilizada por Wheeler et al. (2013), no entanto, não resolve o problema
relacionado à necessidade de manutenção do programa de monitoramento; cria um
problema potencial ao instalar um programa sem a ciência dos usuários; e, também,
reduz a produtividade ao simular erros em aplicativos. Nota-se, também, uma menor
precisão dos resultados quando comparados com os demais trabalhos da primeira
categoria. E, da mesma forma, não tratam as possibilidades de serem desativadas
pelo intruso no DM, ou por malware, ou desconsideradas em caso de clonagem do
DM.
2.3.3 Categoria – Não intrusivo no Dispositivo Móvel
Essa categoria caracteriza-se pela falta de intervenção no DM e, como trabalho
relacionado, encontra-se a pesquisa “A multidimensional modeling and analysis
of wireless users online activity and mobility: a neural-networks map
approach” (MOGHADDAM e HELMY, 2011). Os autores propõem encontrar
tendências de comportamento de usuários de redes móveis a partir da investigação
dos registros da WLAN por meio de abordagem de Aprendizado de Máquina Não
Supervisionado, usando a técnica de Mapas Auto-organizados, sem, contudo ter a
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autenticação de usuários como objetivo.
Os registros de rede envolvidos incluem DHCP, Access Point (AP) e HTTP,
abrangendo 22.816 usuários, distribuídos entre 700 APs e 79 prédios, e chegando
a 2 bilhões de registros referentes à coleta do mês selecionado. Trata-se de um
número destoante em relação aos demais trabalhos relacionados, como visto no
Quadro 6, que exibe as quantidades de usuários, amostras e tempo de coleta neles
utilizados.
Quadro 6 – Número de usuários, amostras e tempo de coleta de dados

Trabalho

Número de usuários

Número de
dispositivos

Número de
amostras

Tempo de
coleta

Frank et al.
(2013)

41

4

41

25 a 50 minutos
por amostra

Seo et al.
(2012)

50

–

50 amostras

–

Deutschmann e
Lindholm (2013)

99

99

5

200 horas

Orekondy et al.
(2012)

2

2

2

–

Wheeler et al.
(2013)

62

–

40 por usuário

120 minutos por
coleta
(2 coletas)

Moghaddam e

22.816

22.816

–

Um mês

Helmy (2011)

Fonte: Elaborado pelo autor
Em seu trabalho, os autores elencam três importantes conclusões. Primeiro, os
dados de acesso à WEB e associação/desassociação a redes wireless podem ser
modelados em um número pequeno de “neurônios”, que são agrupados em um
número ainda menor de tendências principais com características distintas. Por
exemplo, uma tendência principal “Mac” denota usuários que visitam sites
relacionados à Apple ou ao padrão “mac” e possuem grande interesse também em
“whashingtonpost” e “cnet”. Segundo, categorias similares tendem a ser modeladas
por neurônios adjacentes. Terceiro, correlações não triviais ocorrem entre acesso a
websites e localização – a partir de qual Access Point (AP) foi realizado o acesso.
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Essa abordagem é capaz de usar o tráfego de rede para distinguir intenções de
usuários enquanto participantes de um determinado grupo de interesse e sua
localização dentro da rede e do campus.
Não requer uma nova estrutura de apoio técnico, pois não há a necessidade de
instalar aplicativos nos dispositivos móveis, o que também não implica invasão de
privacidade direta no DM de

propriedade do usuário em iniciativas de BYOD.

Intervenções de intrusos ou malware nos DMs, ou mesmo a clonagem DM, não
interromperiam a coleta de dados.
Contudo, a proposta de Moghaddam e Helmy (2011), por não autenticar usuários,
não pode ser utilizada como uma solução de AC na forma em que se encontra.
No Quadro 7, a seguir, está a distribuição dos trabalhos relacionados, com relação
as suas abordagens, tipos de dados coletados, e se resultam em autenticação de
usuários ou em determinação de correlação entre grupos de interesse.
Quadro 7 – Classificação de trabalhos relacionados

Trabalho

Intrusivo

Intrusivo

Tipo de dados coletados,

Nível de

relacionado

no DM

no DM sem

Biometria comportamental

precisão:

com

a ciência

ou

distinção (ex:

Comportamento na Rede

usuário ou

ciência do do usuário
usuário

grupo de
interesse
comum)

Bours e

X

-

Mondal (2013)
Frank et al.

X

-

(2013)
Seo et al.

e Lindholm

Usuário, mas sem

(teclado/mouse/aplicação)

resultados (teórico)

Biometria Comportamental

Usuário

(touchscreen)
X

-

(2012)
Deutschmann

Biometria Comportamental

Biometria Comportamental

Usuário

(touchscreen)
X

-

Biometria Comportamental
(teclado/mouse)

Usuário
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Trabalho

Intrusivo

Intrusivo

Tipo de dados coletados,

Nível de

relacionado

no DM

no DM sem

Biometria comportamental

precisão:

com

a ciência

ou

distinção (ex:

Comportamento na Rede

usuário ou

ciência do do usuário
usuário

grupo de
interesse
comum)

Bours e

X

-

Mondal (2013)

Biometria Comportamental

Usuário, mas sem

(teclado/mouse/aplicação)

resultados (teórico)

(2013)
Orekondy et al.

X

-

Biometria Facial e Corporal

Usuário

-

X

Biometria Comportamental

Usuário

(2012)
Wheeler et al.
(2013)
Moghaddam e

Aplicação
-

-

Helmy (2011)

Comportamento na Rede

Grupo de interesse
comum

Fonte: Elaborado pelo autor
Os trabalhos relacionados à AC usando biometria comportamental, facial ou
corporal, ou monitorando a interação com aplicativos, são consistentes em termos
de resultados positivos. Contudo, as questões relativas à invasão de privacidade que
estas soluções produzem, quando aplicadas em WLAN com cenários de BYOD, não
foram ainda resolvidas. Elas, também, implicam o risco de serem desabilitadas pelo
intruso em posse do DM, ou por um malware. E, também, podem ter seu controle
desconsiderado, em caso de clonagens.
Por sua vez, a categoria “Não intrusiva no DM”, na proposta de Moghaddam e
Helmy (2011), preenche esse requisito em relação à privacidade no âmbito do DM e,
também, carrega a vantagem de não poder ser desabilitada. E, considerando que as
duas primeiras categorias requerem mais recursos (equipe de apoio técnico),
novamente o trabalho da categoria “Não intrusiva no DM” satisfaz outro quesito,
pelo fato de não requerer a instalação de aplicativos de monitoramento nos DMs.
Mesmo assim, a despeito destas vantagens, do trabalho de Moghaddam e Helmy
(2011) sobre as categorias intrusivas, tal técnica não a tornaria uma escolha
enquanto aplicação de AC, na forma em que se encontra no trabalho dos autores.
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Num caso extremo, a distinção entre usuários de um mesmo grupo de interesse e
gênero e que possuam DMs de mesmo fabricante e modelo, por exemplo, exige uma
análise mais ampliada e profunda do tráfego de rede, o que estava fora do escopo
Moghaddam e Helmy (2011). Entretanto,

reduzindo-se o tamanho da rede e o

número de usuários, seria possível analisar – pelo uso de AM não supervisionado –
todo o fluxo de rede gerado por usuário, obtendo, assim, um maior número de
agrupamentos que auxiliem a autenticá-los.
Em paralelo, por seus resultados, a abordagem de AM supervisionado usando MVS,
como feita por Orekondy et al. (2012), mas, aqui, aplicada ao tráfego de rede, como
conjunto de dados de treinamento e testes, pode ser usada para a classificação de
DMs, para efeito de autenticação.
2.4 Síntese
Concluindo este Capítulo, a AC, vista apenas como recurso adicional em termos de
autenticação, poderia ser alcançada pelas soluções das categorias invasivas no DM.
Teria, no entanto, impactos negativos: para os proprietários dos DMs, que se
sentiam monitorados; e, para a empresa, em termos de dificultar iniciativas de BYOD
e, até, acarretar possíveis processos trabalhistas, que podem superar os ganhos
dessa implementação. Tais abordagens sofrem também o risco de serem
desabilitadas no DM e ou desconsideradas em caso de clonagens.
Enquanto abordagem, o AM mostra-se eficaz para identificação de padrões em
tráfego de rede, ainda que Moghaddam e Helmy (2011) não tenham autenticado
usuários. Por não impactar negativamente em privacidade ou no uso de recursos
humanos; por não ser passível de desabilitação pelo intruso no DM; e, ainda, por
funcionar em caso de clonagens, essa abordagem foi considerada neste trabalho de
AC. Ressalta-se, no entanto, o diferencial de analisar o comportamento de uso de
rede tanto por pelo uso do Aprendizado Não Supervisionado, como pelo
Supervisionado.
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3 AUTENTICAÇÃO BASEADA NO USO DE REDE
AC visa autenticar o comportamento do usuário. No caso desta pesquisa, é na
dinâmica do uso de rede que isto se dá. Não apenas analisando o consumo de rede
por usuário e seus destinos em relação ao tempo, entre outras características, mas
também ao aplicar AM contra tais dados, explorando suas relações.
Moghaddam e Helmy (2011), foram capazes de visualizar agrupamentos em tráfego
de rede, que denotaram grupos de interesse, ao aplicar a técnica de mapas
auto-organizados de Kohonen. Carece, entretanto, de uma extensão para autenticar
usuários.
Se o comportamento no toque de tela é usado para a autenticação (FRANK et al.,
2013) (SEO et al., 2012) (DEUTSCHMANN e LINDHOLM, 2013), o produto de tal
ação, em termos de uso de rede, é útil para a mesma identificação, ou seja, a
frequência de pedidos de conexão (pacote SYN) ou encerramento para um
determinado destino em relação ao tempo, ou qual é o próximo destino “B” a ser
solicitado após uma conexão a um destino “A”.
Do tráfego de rede, pelo uso de AM, extraem-se as inter-relações dos pacotes,
produtos da vontade do usuário em relação aos destinos de rede. Para classificar
tais comportamentos, a nova inspiração vem de Frank et al. (2012) e de Orekondy et
al. (2012), que aplicaram em suas pesquisas o AM supervisionado, ao utilizar a
técnica de Máquinas de Vetores de Suporte (MVS) para classificação em
hiperplanos.
Assim, esta dissertação, se destaca das demais pesquisas analisadas no estado da
arte, ao propor: não instalar nenhum aplicativo no DM do usuário para obter sua IDC
e por usar o tráfego de rede como dados, em relação aos trabalhos de Bours e
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Mondal (2013),

Frank et al. (2013), Seo et al. (2012), Wheeler et al. (2013) e

Orekondy et al. (2012); em relação a Moghaddam e Helmy (2011), por autenticar
usuários; e por utilizar

tanto o método de AM supervisionado como o não

supervisionado, em relação a Orekondy et al. (2012) e a Moghaddam e Helmy
(2011).
3.1 Introdução
Foi utilizada a técnica de AM supervisionado, usando o modelo MVS para classificar
os padrões de uso de rede de cada usuário com seu respectivo DM. Criou-se, assim,
um conjunto de treinamento (data set) que representou o uso legítimo de cada par
“Usuário”+“DM”.
Assim, para que um novo fluxo de rede fosse considerado legítimo, ele deveria ter
um grau de pertinência (similaridade) ao comportamento aprendido anteriormente.
Tal similaridade, poderia ser visualizada de forma gráfica, ou por Matriz de Confusão
(MC) (KOHAVI AND PROVOST, 1998), que trata-se de uma matriz bidimensional,
que exibe a performance de um modelo de AM em relação a um conjunto de dados,
ao indicar quanto cada classe é corretamente classificada consigo mesmo, e
quantas vezes é incorretamente classificada, como outras classes existentes no
conjunto de dados.
A Figura 2, adaptada de Frank et al. (2012), é exemplo de visualização gráfica, da
aplicação do modelo de MVS, classificando um conjunto de dados, que registra a
posição (x,y) do primeiro toque, realizado por usuários, em uma tela sensível ao
toque. As instâncias estão numeradas de acordo com a aderência dos mesmos em
relação

a

cada

hipótese.

Na

adaptação

realizada,

foram

desenhadas,

aleatoriamente: duas linhas, H1 e H2, representando hipóteses de classificação,
que definiriam usuários fictícios H1 e H2; e dois pontos (19 e 35) representando
duas instâncias (toques na tela) a serem classificadas. Assim, o modelo de MVS
autentica as duas novas instâncias em relação as duas, hipóteses, considerando a
distância de cada ponto em relação as linhas H1 e H2. Portanto, o ponto 35, por
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exemplo, é classificado na hipótese referente ao usuário H2, enquanto que a
hipótese H1 classifica o ponto 19.
Figura 2 – Exemplo de Mapa de Vetores de Suporte

H1

19

H2

Ponto inicial em Y

35

Ponto inicial em X
Fonte: Adaptado de Frank et al. (2012)
No Quadro 8 a seguir, é exibida a visualização dos resultados da aplicação de MVS,
por MC. Contra um fluxo de rede, coletado nesta dissertação, relativo ao tráfego
gerado pelos DMs ab11, ab7, ab9, tb4 e ib2, foi aplicado o algoritmo de MVS com
OMS (Otimização Mínima Sequencial). Por linha, temos a distribuição das instâncias
de cada DM, em relação as hipóteses, ou seja as possíveis classificações, que
seriam os DMs envolvidos na captura. Como as instâncias de cada DM são
avaliadas entre si, na classificação, o número total de comparações é igual ao
quadrado do número de elementos (i.e. DMs), ou seja, trinta e seis amostras neste
caso.
Na diagonal do Quadro 8 (também em negrito e sublinhado), tem-se a quantidade de
vezes em que o DM foi corretamente classificado como tal e, nas demais células, as
vezes em que foi confundido com outro DM. Tomando a primeira linha como
exemplo, é exibida a análise do DM “ab11”, que foi corretamente classificado como o
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próprio em 50 vezes; foi também classificado erroneamente como: DM ab7, 4 vezes;
como o DM ab9, em 9 vezes; como o tb4, em outras 6 vezes; como o DM ib2, 2
vezes; e nenhuma de suas instâncias combinou com o DM ib3.
Quadro 8 – Matriz de Confusão
Classificados
como

a

b

c

d

e

f

a = ab11

50

3

3

6

15

0

b = ab7

4

40

4

3

26

0

c = ab9

9

2

47

12

7

0

d = tb4

6

5

1

42

23

0

e = ib2

2

2

0

0

73

0

f = ib3

0

0

0

1

36

40

Fonte: Elaborado pelo autor
Na média, esta matriz possui 63,20% de positivos reais; sendo o acerto por DM
taxado em: 65% para ab11; 52% para ab7; 61% para ab9; 54,5% para tb4; 94,8%
para ib2; e 52% para ib3.
Nesta dissertação, durante a aplicação de AM supervisionado, foi utilizada a MC
como forma de visualização de resultados, por ser esta mais eficiente para a
comparação entre testes, devido a sua saída em valores numéricos. Assim, a cada
teste, fossem eles com fluxos legítimos ou ilegítimos, a precisão de cada DM e,
portanto, a sua autenticação, foram calculados em relação ao número de instâncias
que combinaram com o próprio DM, dividido pelo total de instâncias. Enquanto para
o teste 2, com fluxo legítimo, valores maiores foram interpretados com resultados
positivos para a pesquisa, para os testes 3, 4 e 5, com fluxos ilegítimos, valores
menores é que foram considerados positivos. Também foi aplicada a técnica de AM
não supervisionado, pelo uso do modelo de MAO contra o fluxo de rede, com o
intuito de gerar agrupamentos (clusters) que pudessem localizar relações, não claras
à primeira vista, entre os dados coletados. Assim, uma determinada característica ou
agrupamento obtidos por essa análise poderiam ser usados, como evidências de
autenticidade ou não, quando comparados, a um outro fluxo de dados.
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Como exemplo, a Figura 3 representa o fluxo de rede analisado pelo modelo de
MAO por Moghaddam e Helmy (2011) com relação a domínios de destino. Quanto
mais “quente” a região (i.e. cor vermelha), maior é o número de instâncias em
relação ao tema do agrupamento; e quanto mais “fria” (i.e. cor azul) temos um
número menor de instâncias. Seria equivalente a ter uma sala com várias pessoas,
que torcem para times de futebol variados, inicialmente distribuídas de forma
aleatória. Em seguida, seria solicitado que elas se organizassem em relação a
quanto gostam do time A, e, depois do time B, formando assim agrupamentos.
Assim, na Figura 3, os vários agrupamentos podem ter correlações, como no caso
dos

agrupamentos

“apple” e “mac”, que possuem concentrações similares, e

anticorrelações, se compararmos esses dois mapas com o agrupamento
“windowsmedia”.
Figura 3 – Mapas auto-organizados

Fonte: Moghaddam e Helmy (2011)
Outra visualização para tal método é exibida no Quadro 9, onde foi aplicado MAO
contra um fluxo de um DM para treinamento, obtendo-se quatro clusters, e o
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respectivo número de instâncias da amostra, no caso, o fluxo de rede, que
combinam com cada um deles. Isso permitiu a posterior comparação com os outros
fluxos, legítimos e ilegítimos, para efeitos de testes. No treinamento, 55% das
instâncias, combinaram com o cluster “0”, 32% com o cluster “1”, 5% com o de
número 2, e 9% com o cluster “3”.
Quadro 9 – Treinamento gerando quatro clusters com MAO

Self Organized Map
==================
Number of clusters: 4

Cluster
Attribute

0
(16)

1
(16)

2
(5)

3
(3)

Clustered Instances
0

12 ( 55%)

1

7 ( 32%)

2

1 ( 5%)

3

2 ( 9%)

Fonte: Elaborado pelo autor
Como exemplo de aplicação, no Quadro 10 tem-se o resultado da avaliação do
modelo

gerado

anteriormente,

com

um

novo

fluxo

de

teste,

arquivo

ab11-teste2-2015-09-19, (do mesmo DM), com o objetivo de comparar a combinação
com os clusters entre a reavaliação e o treinamento.
Quadro 10 – Teste do modelo de MAO

=== Re-evaluation on test set ===
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User supplied test set
Relation:
Instances:

ab11-teste2-2015-09-19
62

Attributes: 12
Self Organized Map
==================
Number of clusters: 4
Cluster
Attribute

0

1

2

(6)

(5)

(28)

3
(23)

Clustered Instances
0

1 ( 2%)

1

1 ( 2%)

2

33 ( 53%)

3

27 ( 44%)

Fonte: Elaborado pelo Autor
Assim nesta dissertação, ao aplicar AM não supervisionado com MAO contra o fluxo
legítimo, de teste, esperou-se que porcentagem de combinação das instâncias com
cada cluster, fosse a mais próxima da obtida no treinamento, enquanto que com os
fluxos ilegítimos o esperado foi exatamente o contrário, para efeito de AC.
Em relação aos trabalhos relacionados, esta dissertação definiu quatro possíveis
cenários de ataque, listados no Quadro 11, a serem mitigados pela implementação
de AC desta dissertação.
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Quadro 11 – Cenários de ataque
Cenários de ataque
Uso do DM por um usuário ilegítimo, em posse física do dispositivo;
DM invadido remotamente;
DM comprometido por algum malware;
DM clonado e/ou MAC spoofing.
Fonte: Elaborado pelo Autor
Dos possíveis cenários de ataque apresentados no quadro anterior, os trabalhos
relacionados estão aptos a combater somente o “uso do DM por um usuário
ilegítimo, em posse física do dispositivo”, pelo fato de monitorarem o uso de: tela
sensível ao toque; teclado; respostas a certos aplicativos; ou biometria corporal.
3.2 Etapas do mecanismo de autenticação
Foi criada uma estrutura, simulando um ambiente de trabalho, com rede sem fio
local e acesso à Internet. Voluntários, usando DMs, participaram dos experimentos,
realizando tarefas, acessando a Internet para assuntos de interesse pessoal – como
redes sociais, por exemplo.
Foram realizadas cinco coletas de tráfego de rede, a saber: a primeira para
encontrar padrões de uso da rede de cada participante com seu DM original; a
segunda, com o mesmo par original, para testar a autenticação com o usuário
legítimo; e mais três coletas, com a troca de DMs entre os voluntários, para testar a
falha de autenticação com usuários ilegítimos.
De forma similar a Orekondy et al. (2012), como mostra a Figura 4, foram
consideradas autenticações bem sucedidas, para efeito de AC, os casos em que o
fluxos ilegítimos obtiveram grau de pertinência/confiança ao modelo de treinamento
inferior ao do segundo segundo teste, que usou fluxo legítimo. Na figura adaptada,
vê-se destacado (com círculo tracejado) o ponto com aproximadamente 68% de
confiança em relação ao modelo treinado, e tempo de 28,23 segundos, a partir do
qual o usuário impostor assumiu a posição diante da câmera do equipamento, o que
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implicou na queda da confiança da captura,em aproximadamente 25% em relação à
posição autenticada, tanto para a coleta com um frame, como para a realizada com
cinco frames (valores de T).

Figura 4 – Queda do grau de confiança com o impostor

Momento em que o
impostor assume o
dispositivo
Diferença entre
captura legítima e
ilegítima, na
pertinência
ao modelo

Fonte: Adaptado de Orekondy et al. (2012)
Assim, nesta dissertação, com o tráfego gerado em cada experimento, foi realizada
uma análise dos dados em busca de padrões de comportamento que pudessem
autenticar o usuário. Para isto, foi dada prioridade na análise para os pacotes
iniciais, (i.e. flag SYN), ou de interrupção (i.e. flag RST), para se aproximar mais de
ações diretas do usuário em relação a quantidade de acessos aos destinos mais e
menos comuns. Contra tais destinos também foram considerados o tamanho do
fluxo em bytes e tempo de conexão (em segundos) por usuário.
O tratamento dos dados durante os testes respeitou as seguintes etapas: coleta e
pré-processamento; aplicação de técnicas de AM; trocas de usuários e novos
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experimentos; e análise dos resultados.
3.2.1 Coleta e pré-processamento de dados
Os cabeçalhos do fluxo de rede, oriundos dos DMs, foram capturados e, juntamente
com os dados relativos à Rede Wireless sobre associação e desassociação aos
Access Point (Aps), foram armazenados em arquivos texto.

Foram criadas tabelas

para organizar do fluxo de rede gerado por DM com seu usuário legítimo, extraindo
delas as características em relação ao período de captura, elencadas no Quadro 12
a seguir. A proposta visou monitorar as relações de fluxo para os destinos mais (d n) e
menos (qn) frequentes, computando o número de pacotes SYN e RST para tais
destinos, bem como o somatório de pacotes com tais flags (SDT e SQT);

o

somatório de tempo de conexão (Td n e Tqn); o tamanho em bytes (Zdn e Zqn); a
relação de próximo destino (ndidj e

q q ); e os pedidos de associação e

n i j

desassociação (nA e nD) aos APs.
Quadro 12 – Características do fluxo de rede

Abreviação da

Descrição

Característica
dn

Redes de destino mais comuns (n = 1 a 10)

qn

Redes de destino menos comuns (n = 1 a 10)

SDT

número total de pacotes SYN para os 10 destinos mais comuns
na rede (em geral)

SQT

número total de pacotes SYN para os 10 destinos menos comuns
na rede (em geral)

sdn

quantidade de pacotes SYN por dn (n = 1 a 10)

sqn

quantidade de pacotes SYN por qn (n = 1 a 10)

Rdn

quantidade de pacotes RST por dn (n = 1 a 10)

Rqn

quantidade de pacotes RST por qn (n = 1 a 10)

n

A

quantidade de pedidos de associação por AP

n

D

quantidade de pedidos de desassociação por AP

dd

número de vezes que dj (j = 1 a 10) é o próximo destino a receber

n i j
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Abreviação da

Descrição

Característica
um pacote SYN depois de di (i = 1 a 10)
qq

n i j

número de vezes que qj (j = 1 a 10) é o próximo destino a receber
um pacote SYN depois de qi (i = 1 a 10)

Tdn

Tempo de conexão por dn (n = 1 a 10)

Tqn

Tempo de conexão por qn (n = 1 a 10)

Zdn

Tamanho do fluxo em Bytes do DM para o dn (n = 1 a 10)

Zqn
Tamanho do fluxo em Bytes do DM para o qn (n = 1 a 10)
Fonte: Elaborado pelo autor
Nesta etapa, com o par legítimo foram realizadas duas coletas: a primeira para a
criação do modelo de treinamento; e a segunda para avaliar a capacidade do
modelo de autenticar o usuário com um novo fluxo legítimo.
Para a definição das coletas em relação ao número de: usuários para gerar tráfego
de rede legítimos e ilegítimos; DMs para o teste; amostras para classificação; e
tempo de coleta, foram considerados os valores usados nos trabalhos relacionados,
de acordo com o Quadro 6 da seção 2.3.3 Categoria – Não intrusivo no Dispositivo
Móvel.
Dando ênfase ao número de amostras testadas por dispositivo, nos trabalhos
relacionados, foi planejado o número de 60 amostras por DM. Dividindo este número
de amostras pelos cinco testes previstos, o número de usuários e DMs necessário
foi de doze. Número compatível, ainda, com outros trabalhos, como os de Montalvo
Filho et al. (2006) e Muncaster et al. (2006), que testaram com 10 usuários.
Com relação ao tempo de coleta, a base de cálculo foram os valores de Frank et al.
(2013), com 25 a 50 minutos por amostra, e Wheeler et al. (2013), com 120 minutos
por tomada, de forma que o número proposto nesta dissertação foi de 30 minutos
para a captura de cada amostra, totalizando 150 minutos por tomada.

49
3.2.2 Troca de usuários e novas coletas
O papel dos voluntários no experimento foi o de utilizar os DMs (tablets ou
smartphones) disponibilizados, acessando a rede sem fio e a Internet, mais
notadamente redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e serviço
de e-mail Gmail, da forma como eles normalmente fazem no dia a dia.
Foi pré-requisito, para cada voluntário, ser usuário de pelo menos um serviço de
redes sociais e um de mensagens instantâneas; e, similarmente, para aproximar-se
de um ambiente de trabalho real, os voluntários foram agrupados também
considerando profissões e áreas distintas entre si.
Nesta etapa, foram realizadas três trocas sucessivas de DM entre os participantes
e nova coleta a cada troca.
Na primeira troca, esperava-se ter o maior grau de diferença de perfil entre os
usuários, ou seja, gênero e grupo de interesse diferentes. No passo seguinte, a troca
ocorreu entre usuários de mesmo grupo de interesse, para verificar a relevância do
grupo de interesse na formação do comportamento de rede.
A última troca foi realizada de forma aleatória entre usuários, mas sem repetição do
par usuário e DM.
Considerando os resultados de Moghaddam e Helmy (2011), nos quais pessoas de
gênero e/ou grupos de interesse comum tendem a gerar tráfego de rede similares, a
distribuição dos participantes foi planejada de acordo com o detalhado no Quadro
13, para as coletas de tráfego com usuários legítimos: Três grupos de interesse
distintos, com 4 integrantes cada, divididos em subgrupos de acordo com o gênero.
Por exemplo, para o Grupo de interesse I (i.e. casados sem filhos), foram criados os
subgrupos A1, com dois homens, e A2, com duas mulheres.
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Quadro 13 – Plano para distribuição dos participantes para o tráfego legítimo

Nome do

Quantidade

Subgrupo

Gênero

Grupo de

Grupo de

Grupo de

de

Interesse I

Interesse II

Interesse III

Participantes

Casados sem

Casados com

Solteiros

filhos

filhos

A1

2

Masculino

X

-

-

A2

2

Feminino

X

-

-

B1

2

Masculino

-

X

-

B2

2

Feminino

-

X

-

C1

2

Masculino

-

-

X

C2

2

Feminino

-

-

X

Fonte: Elaborado pelo autor
Para a distribuição dos voluntários nas coletas ilegítimas, buscou-se, na primeira
troca, um maior nível de diferença, ou seja,

grupos de interesse e de gênero

distintos. Por exemplo, no Quadro 14, na quinta linha de dados, destacada em cinza
e negrito, a troca de DM deveria ocorrer entre o indivíduo “b”, do sexo masculino,
pertencente ao subgrupo de “solteiros” (i.e. C1) com a voluntária “b”, do sexo
feminino, do subgrupo de “casados com filhos” (i.e. B2).
Quadro 14

–

Troca de DMs entre usuários de gênero e grupos de interesse

diferentes

Indivíduo

Nome do

Troca com

Subgrupo

indivíduo/Grupo (xYn)

a

A1

aC2

a

A2

aC1

b

A1

aB2

b

A2

aB1

b

C1

bB2

b

C2

bB1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Já para a segunda troca, o grau de diferença entre os usuários que permutaram o
DM foi menor, conforme planejado, ao manter igual o grupo de interesse.

No

Quadro 15, por exemplo na sexta linha, destacada em cinza e negrito, a voluntária
“a” do subgrupo C2, trocou de DM com a usuária “b” do subgrupo C2, mantendo
assim o DM entre elementos do Grupo de Interesse III (Solteiros).
Quadro 15 – Troca de DMs entre grupos de interesse comuns.

Indivíduo

Nome do

Troca com

Grupo

indivíduo/Grupo (xYn)

a

A1

bA1

a

A2

bA2

a

B1

bB1

a

B2

bB2

a

C1

bC1

a

C2

bC2

Fonte: Elaborado pelo autor
Com o objetivo de gerar ainda mais um fluxo ilegítimo, o quinto teste foi realizado
com uma nova troca (terceira da tomada) de DMs entre os participantes, de forma
aleatória, mas não permitindo que algum par usuário+DM fosse repetido.
3.2.3 Aplicação das técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado
Usando os dados coletados, foram aplicadas as técnicas de MVS e MAO,
respectivamente, técnica supervisionada e não supervisionada para obter o
aprendizado da classificação – pela primeira, e os agrupamentos, pela segunda.
Variados algoritmos, filtros e atributos foram testados para estabelecer as
possibilidades com melhores resultados para esta dissertação.
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3.2.4 Processo de avaliação
Os resultados subsequentes referentes a um DM foram comparados aos do primeiro
experimento, visando a encontrar graus de pertinência

(similaridade) suficientes

para diferenciar fluxos legítimos dos ilegítimos. Para analisar o impacto no aumento
do tempo de treinamento, foi, ainda, realizada uma nova aplicação de AM contra um
novo fluxo, com tempo de treinamento estendido.
3.3 Síntese
Seguindo a proposta desta dissertação, o uso do tráfego de rede, gerado pelos DMs,
não implicou intrusão no DM e não requereu intervenções neles, para instalação e
manutenção de aplicativos de monitoramento. Esta independência, gerada pela
fonte de dados, garantiu a continuidade da alimentação de dados, visto que o
usuário ilegítimo, ou algum malware, não poderiam interromper a captura de rede.
Mesmo um DM clonado não seria capaz de evitar a AC pelo uso de rede.
O tráfego de treinamento foi utilizado para validar a proposta de atributos de rede e,
também, para verificar os algoritmos com melhores resultados para AC. Uma vez
definidos, foram criados os modelos em AM supervisionado e não supervisionado,
assim como os fluxos para testes, legítimos e ilegítimos. Novos treinamentos com
tempo expandido, para análise de seu impacto e aderência ao conceito de
Aprendizado de Máquina, também foram criados, implicando que o sistema deve
obter melhor desemplenho em uma determinada tarefa, mediante mais treinamento.
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4 TESTES, RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste Capítulo, são detalhadas como foram executadas as etapas de: preparação
dos recursos para a realização dos testes; pré-processamento dos dados; aplicação
de AM para seleção de algoritmos com melhor performance e extração de atributos
relevantes do tráfego de rede; aplicação de AM para fins de AC; e discussão dos
resultados obtidos.
4.1 Introdução
Para a realização dos testes foi criado um ambiente com: rede sem fio; DMs com
aplicativos e contas em redes sociais; e computadores para captura de tráfego. Os
voluntários foram organizados conforme suas disponibilidades, gênero e grupos de
casados com filhos, solteiros e casados sem filhos.
Foram realizadas três tomadas, de cinco testes cada, em dias e com grupo de
voluntários diferentes. A cada teste, foi realizada uma captura de tráfego de rede
com uma formação de pares (i.e. usuário+DM), de acordo com o objetivo, seja ele
para treinamento, teste de fluxo legítimo ou ilegítimo.
O primeiro teste da primeira tomada, com os pares usuário+DM legítimos, forneceu
dados para avaliar os algoritmos a serem utilizados, e validar a estrutura de dados
proposta no Quadro 12 – da Seção 3.2.1; os resultados foram aplicados com AM
Supervisionado e Não Supervisionado, nos fluxos do primeiro teste de cada tomada,
criando assim modelos de treinamento. O segundo teste capturou novamente o
tráfego dos pares legítimos para testar os modelos de treinamento, verificando o
quanto os modelos conseguem autenticar o usuário legítimo. Os outros três testes
foram realizados com trocas de DMs, criando pares, e por conseguinte fluxos
ilegítimos, para teste de AC.
Foram discutidos os resultados, com variados números de atributos, dos fluxos de
testes entre si e em relação ao modelo de treinamento, assim como a análise da
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variação de performance, ao estender o tempo de treinamento do modelo.
4.2 Etapas do processo de validação
No Figura 5, a seguir, estão listadas as atividades relacionadas à validação da
abordagem proposta e, adiante, o descritivo de sua composição. Os respectivos
detalhes de execução encontram-se nos próximos subitens.
Figura 5 – Lista das atividades para a validação da proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

Desenvolvimento do ambiente de testes: Projeto dos recursos necessários para
simulação de ambiente de trabalho e captura de tráfego de redes; preparação dos
aparelhos (DMs) para os testes; scripts para

processamento inicial dos dados;

definição e preparação da ferramenta para aplicação dos algoritmos de AM.
Organização dos voluntários para os testes: Distribuição dos voluntários de
acordo com a disponibilidade e de forma a possibilitar a formação de grupos de
interesse e gênero para os testes com usuários ilegítimos.
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Realização dos testes com as capturas de tráfego de rede: Realização das
capturas de tráfego de rede para compor o conjunto de dados de treinamento (fluxo
legítimo) e os conjuntos de dados de testes (legítimos e ilegítimos).
Avaliação da estrutura de dados e algoritmos: Usando uma captura de tráfego de
rede, como exemplo, testar a precisão de algoritmos de AM e, também, os atributos
de rede propostos no Quadro 12, na Seção 3.2.1, para definir quais deles serão
aplicados para AC.
Preparação dos dados: Em função dos atributos testados, ajustar a proposta do
Quadro 12 e processar as coletas de tráfego de rede, extraindo os atributos para
aplicação de técnicas de AM.
Aplicação de AM Supervisionado para classificação de DMs: Com as estruturas
e algoritmos escolhidos, realizar do treinamento do modelo legítimo e seu teste com
os demais tráfegos.
Aplicação de AM Não Supervisionado para pesquisa de agrupamentos por DM:
Aplicação da técnica de MAO contra o fluxo de cada DM em busca de agrupamentos
(clusters) relevantes; e teste dos demais fluxos (legítimos e ilegítimos) contra tais
agrupamentos.
Discussão: Análise dos resultados obtidos pelas técnicas de AM Supervisionado e
Não-Supervisionado e conclusões sobre o uso de rede como técnica para AC.
4.3 Preparação para os testes
O ambiente de testes previu a utilização de um DM (smartphone ou tablet) para cada
participante, bem como de recursos de hardware e software para prover a conexão
wireless e possibilitar a captura do tráfego de rede, sem nenhuma intervenção direta
nos DMs após o início das coletas de dados. Para o tratamento dos dados
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capturados, foram utilizadas ferramentas de extração e scripts e, uma vez gerados
os conjuntos de treinamento e testes, a aplicação dos algoritmos de AM é realizada
por uma ferramenta suíte de AM.
4.3.1 Desenvolvimento do ambiente de testes
A Figura 6 exibe o ambiente de testes, composto por: dois Access Point, cada um
com seu próprio SSID (Service Set Identifier), XYZ1 e XYZ2, respectivamente; um
servidor gateway; dois laptops em modo promíscuo, para capturar os pedidos de
associação e desassociação para cada AP; os DMs; e os voluntários.

Figura 6 – Ambiente de Testes

Fonte: Elaborado pelo autor
O Quadro 16 descreve, ainda, outros detalhes sobre o Servidor Gateway, com
relação a funções e/ou serviços previstos para a realização das capturas de rede.
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Quadro 16 – Detalhes do Servidor Gateway

Item

Descrição

Posição na rede

Entre os APs e a rede existente com
acesso à Internet.

Serviço DHCP

Cada DM tem seu endereço de acesso
ao meio (MAC-Address) atrelado a um
único endereço internet (IP address)
durante todo o experimento.

Serviço DNS

Para apenas a resolução de nomes de
Internet (i.e. Caching-only-server).

Captura do tráfego de rede

Ao

cargo

do

comando

tcpdump,

escutando a interface que se conecta à
mesma sub-rede dos APs. Os conteúdos
são salvos em arquivos tipo pcap, sendo
um arquivo para cada coleta.
Fonte: Elaborado pelo autor
No Quadro 17 – Lista de DMs – estão os 15 DMs, entre smartphones e tablets,
usados e/ou com pequenos defeitos obtidos com os próprios voluntários e, também,
com a colaboração de terceiros em caráter de empréstimo, com a garantia de que
nenhum dado anterior seria preservado.
Os DMs foram nomeados da seguinte forma: iniciando com uma letra, “a” para os
smartphones com sistema operacional Android, com “i” para Iphones e “t” para
identificar os tablets; em seguida, têm-se a letra “b” e um número aleatório.
Alguns aparelhos foram usados em mais do que um dia de teste (tomada de teste),
o que implicou serem reconfigurados e receberem um novo nome, entre as tomadas.
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Quadro 17 – Lista de DMs
Códigos do DM

Fabricante

Tipo

Sistema
Operacional

ab11 e ab62

Samsung Young

Smartphone

Android

ab14

Samsung SIII

Smartphone

Android

ab15

Samsung Young

Smartphone

Android

ab5

Samsung Young

Smartphone

Android

ab7

LG L20

Smartphone

Android

ab8

OneS

Smartphone

Android

ab9, ab10 e ab61

Samsung SIII

Smartphone

Android

ib2

Iphone 3

Smartphone

IOS

ib3 e ib51

Iphone 4

Smartphone

IOS

ib9

Iphone 4

Smartphone

IOS

tb1

Ipad

Tablet

IOS

tb13

Tablet Samsung

Tablet

Android

tb14

Ipad

Tablet

IOS

tb4, tb12 e tb41

Tablet Samsung

Tablet

Android

Tablet

Android

tb6
Tablet Motorola
Fonte: Elaborado pelo autor

A preparação dos DMs implicou revertê-los para a configuração original, e
receberem a instalação de aplicativos e configuração de contas, criadas
especificamente para os testes, para acesso aos seguintes serviços, de acordo com
o Quadro 18:
Quadro 18 – Configuração dos DMs

Tipo de serviço

Aplicativo ou recurso utilizado

E-mail

Gmail

Rede Social

Facebook

Comunicação Instantânea

WhatsApp*

Compartilhamento de fotos

Instagram

Microblog

Twitter

59
Tipo de serviço

Aplicativo ou recurso utilizado

Redes Wireless

Configuração automática para os dois SSIDs

(XYZ1 e XYZ2)
* para os tablets sem chip foi usado o WhatsApp via Web
Fonte: Elaborado pelo autor
Nas duas estações (laptops) para monitoramento de associação/desassociação aos
SSIDs, foram criadas interfaces de rede de monitoramento (modo promíscuo) nas
placas wireless instaladas: cada interface monitora uma frequência referente ao AP
que deve monitorar. A coleta do tráfego de rede foi realizada pelo comando tcpdump,
escutando a interface de monitoramento, e os conteúdos foram salvos em arquivos
tipo pcap, sendo um arquivo para cada coleta.
Scripts e um programa em linguagem C foram usados para extrair dos tráfegos de
rede os dados previstos no Quadro 12, na Seção 3.2.1. Os resultados foram
registrados em arquivos do tipo csv, que, por sua vez, foram utilizados como dados
de entrada na ferramenta Weka (2015), onde foram aplicados os algoritmos de AM,
inicialmente para a avaliação de precisão dos algoritmos e conjunto de dados e,
posteriormente, para criação dos modelos de treinamento e respectivos testes com
os demais fluxos.
4.3.2 Organização dos voluntários para os testes
Dos candidatos a voluntário que cumpriram os requisitos para participar do
experimento e com disponibilidade para a realização dos testes, foram selecionadas
21 pessoas. Devido à: limitação de espaço no local original de testes (um salão de
festas); do número de DMs disponíveis (15 aparelhos); e, também, dada a
possibilidade de repetir os testes com quatro voluntários em uma empresa, durante o
horário de expediente, o experimento foi realizado três vezes, de acordo com o
Quadro 10. Neste são listados: o número de participantes; o local utilizado para os
testes; e a respectiva data de realização.
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Quadro 19 – Detalhes das tomadas de testes
Tomada

Número de

Local

Data

participantes
Primeira

6

Salão de festas de um prédio

19/09/2015

simulando o ambiente de trabalho
Segunda

4

Um escritório de advocacia

16/10/2015

Terceira
11*
Mesmo ambiente da primeira tomada
24/10/2015
* Dado o número ímpar de participantes, alguns fluxos não foram coletados
Fonte: Elaborado pelo autor
Os voluntários, em termos de gênero e grupos de interesses, conforme o Quadro 20,
foram compostos por: 11 mulheres; 10 homens; cinco casados sem filhos; seis
casados com filhos; e dez solteiros. Cada voluntário recebeu um codinome, para
identificá-lo por uma sequência, de Vol1 a Vol21, um hífen e o código do subgrupo
ao qual pertenceu. Por exemplo, o voluntário Vol9-aB2 fez parte do subgrupo B2,
relativo a mulheres, casadas em com filhos. O quadro ainda lista qual foi o DM
original utilizado por voluntário, nos testes um e dois, para a criação do modelo de
treinamento, e para a autenticação do usuário legítimo, respectivamente; e quais
foram os DMs utilizados, após as três trocas, para os demais testes 3, 4 e 5, para a
avaliar a falha de autenticação dos fluxos ilegítimos.
Nas colunas relativas às trocas (Quadro 20), as células destacadas em cinza
indicam que a permuta de DMs cumpriu a meta esperada. Ou seja: a primeira troca
deveria ocorrer entre voluntários de grupo de interesse e gênero diferentes; na
segunda a troca deveria ser entre membros do mesmo grupo de interesse; e a
terceira troca aleatória não poderia repetir pares “usuário”+”DM” anteriores. As
células com valores, mas sem o destaque, indicam que não foi possível cumprir com
tais metas, e as células vazias indicam que não houve captura para aquele
voluntário no respectivo teste, devido a ausências temporárias dos mesmos.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 20 – Distribuição real de voluntários e DMs nas tomadas
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Assim, do total esperado de 63 trocas de DMs, entre os voluntários, houve quatro
ausências de testes dos DMs: tb12, que não teve tráfego nas segunda e terceira
trocas, nos testes 3 e 4 respectivamente; ib9, que não teve tráfego na terceira troca,
relativo ao teste 4; e ab15, que não teve tráfego na terceira troca, esperada para o
teste 4. Oito trocas, realizadas não cumpriram totalmente as metas de permuta.
4.4 Realização das capturas de tráfego
Nas três tomadas de testes, foram realizadas cinco capturas de tráfego de rede,
nomeadas como Teste 1, 2, 3, 4 e 5, como visto no Quadro 21. Portanto, o número
de fluxos testados contra cada DM, posteriormente em AM, foi igual ao número de
DMs presentes em cada tomada, vezes cinco, visto que cada DM foi comparado
com todos os demais por teste, como visto na MC. Com isto, o número de fluxos
testados para cada Tomada foi de: 30 na primeira ; 20 na segunda; e 51 na terceira,
visto que na terceira tomada houve 4 ausências temporárias em alguns testes.
Quadro 21 – Descrição das capturas de tráfego de rede

Nome do Teste/Coleta

Descrição

Teste1

Tráfego Legítimo – para Treinamento do modelo de AM

Teste2

Tráfego Legítimo – para Testar o modelo de AM gerado com os
dados do Teste1

Teste3

Troca de DM entre usuários de grupos de interesse e gênero
diferentes. Tráfego Ilegítimo

Teste4

Troca de DM entre usuários de grupos de interesse comum.
Tráfego Ilegítimo

Teste5
Troca aleatória de DM entre os usuários.
Fonte: Elaborado pelo autor
Cada teste teve a duração aproximada de 40 minutos e um intervalo entre si de 20
minutos para gravação dos arquivos de tráfego, ajustes no ambiente de
monitoramento e para a troca de DMs entre os participantes. Totalizaram em torno
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de 5 horas por Tomada (cinco testes por Tomada), tempo máximo conseguido na
negociação com os voluntários. O volume total de tráfego de rede coletado nas três
tomadas foi de 10,23 GB. Do tráfego de rede, foram desconsiderados os 10 minutos
finais de cada coleta, devido à dispersão dos participantes, ficando assim 30 minutos
efetivos de tráfego por coleta.

4.4.1 – Teste 1 – tráfego legítimo para treinamento
O objetivo deste teste foi gerar tráfego de rede legítimo – ou seja, o par
Voluntário+DM original – que é utilizado como conjunto de dados de treinamento
para o modelo de AM, tanto para o método Supervisionado, como para o Não
Supervisionado. Os usuários são motivados a usar os DMs, como o fazem no dia a
dia, acessando redes sociais, mensagem instantânea, compartilhamento de fotos,
música, etc.
Ao concluir o tempo de teste, o monitoramento foi interrompido, os dados salvos e,
então, os participantes foram avisados do término da coleta.
4.4.2 – Teste 2 – tráfego legítimo para teste
Este teste teve como objetivo gerar um novo tráfego de rede legítimo (novamente o
mesmo par Voluntário+DM do teste 1) para testar o modelo de AM, gerado com os
dados do Teste1, tanto para o método Supervisionado, como para o Não
Supervisionado, com a expectativa de que os resultados fossem mais precisos do
que os demais testes (3, 4, e 5), ilegítimos. Os usuários foram motivados a usar os
DMs, como o fazem no dia a dia, acessando redes sociais, mensagem instantânea,
compartilhamento de fotos, música, etc.
Ao concluir o tempo de teste, o monitoramento foi interrompido, os dados salvos, e
então, os participantes foram avisados do término da coleta.
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4.4.3 – Teste 3 – primeiro tráfego ilegítimo para teste
Este teste teve como objetivo gerar um tráfego de rede ilegítimo com o maior nível
de diferença em relação aos testes 1 e 2, visto que a troca de DMs foi realizada
entre participantes de grupos de interesse e gênero distintos. O conteúdo da coleta
de rede foi utilizado como conjunto de dados para teste do modelo de AM, tanto para
o método Supervisionado, como para o Não Supervisionado. Os usuários foram
motivados a usar os DMs, como o fazem no dia a dia, acessando redes sociais,
mensagem instantânea, compartilhamento de fotos, música, etc.
Ao concluir o tempo de teste, o monitoramento foi interrompido, os dados salvos, e
então, os participantes foram avisados do término da coleta.
4.4.3 – Teste 4 – segundo tráfego ilegítimo para teste
O objetivo deste teste foi gerar um novo tráfego de rede ilegítimo com o menor nível
de diferença em relação ao teste 3, já que a troca de DMs ocorreu entre
participantes de grupos de interesse comuns. O conteúdo da coleta de rede foi
utilizado como conjunto de dados para teste do modelo de AM, tanto para o método
Supervisionado, como para o Não Supervisionado. Os usuários foram, novamente,
motivados a usar os DMs, como o fazem no dia a dia, acessando redes sociais,
mensagem instantânea, compartilhamento de fotos, música, etc.
Ao concluir o tempo de teste, o monitoramento foi interrompido, os dados salvos, e
então, os participantes foram avisados do término da coleta.
4.4.5 – Teste 5 – terceiro tráfego ilegítimo para teste
O objetivo deste teste foi gerar um novo tráfego de rede ilegítimo com a troca
aleatória de DMs entre usuários, mas evitando a repetição de pares usuário+DM. O
conteúdo da coleta de rede foi utilizado como conjunto de dados para teste do
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modelo de AM, tanto para o método Supervisionado, como para o Não
Supervisionado. Os usuários foram instruídos a continuarem usando os DMs, como
o fazem no dia a dia, acessando redes sociais, mensagem instantânea,
compartilhamento de fotos, música, etc.
Ao concluir o tempo de teste, o monitoramento foi interrompido, os dados e salvos, e
então, os participantes foram avisados do término da coletas e dos testes.
4.5 Avaliação da estrutura de dados e de algoritmos
Apresentam-se, a seguir, as análises para validação da estrutura de dados proposta
no Quadro 12, na Seção 3.2.1; e, também, para a escolha dos algoritmos de AM,
dos filtros a serem aplicados contra os dados, a serem usados na criação dos
conjuntos de treinamento e testes.
4.5.1 Avaliação da estrutura de dados
A validação do conjunto de dados a serem extraídos do tráfego de rede, propostos
inicialmente no Quadro 12, na Seção 3.2.1, foi realizada aplicando-se o classificador
OMS (CLASS SMO, 2016) com a função de vetor de suporte Class PUK (2016),
gradativamente ao fluxo de rede.
Os fluxos, usados para a avaliação, foram originados a partir do tráfego de rede do
teste 1 (pares legítimos) da Tomada I.
No Quadro 22 são listados: os treze conjuntos de dados, de a até m; a sua a
abrangência em relação ao dados capturados; e a precisão alcançada ao avaliá-los
com a aplicação de AM.
O primeiro conjunto, a, continha todos os pacotes gerados por DM para qualquer
destino, obtendo a precisão média de 14,29% na autenticação de DMs, ao ser
submetido a AM Supervisionado. O segundo, b,

repetia o item anterior, com a
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diferença de somente considerar os 10 destinos mais frequentes e os 10 destinos
menos frequentes, resultando em 27,92% de precisão. Assim, sucessivamente,
foram testados os treze conjuntos, de forma a validar a proposta do Quadro 12.
No Quadro 22, nota-se, ainda, que de todos os conjuntos testados, é o “m” que
obteve o melhor resultado, com

35,5% de precisão, ao ser submetido a AM

Supervisionado. Em relação a proposta de dados original, tal conjunto validou os
seguintes atributos: o monitoramento para os destinos mais (d n) e menos (qn)
frequentes, computando o número de pacotes SYN e RST para tais destinos; o
somatório de pacotes com tais flags (SDT e SQT);

o somatório de tempo de

conexão (Tdn e Tqn); o tamanho em bytes (Zdn e Zqn); a relação de próximo destino
(ndidj e nqiqj).
Não fizeram parte do conjunto m o monitoramento de associação/desassociação a
rede wireless. E estavam presentes em m mas não na proposta original os seguintes
novos atributos: número de pacotes com qualquer flag para cada um dos
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destinos mais comuns na rede; número de pacotes com qualquer flag com destino à
cada um dos 10 destinos menos comuns na rede; o somatório do total de pacotes
com qualquer flag para os 10 destinos mais comuns na rede; e o somatório do total
de pacotes com qualquer flag para os 10 destinos menos comuns na rede.
Vê-se a evolução dos resultados dos conjuntos de dados testados, como, por
exemplo: a expressiva queda, em relação aos conjuntos b e c, ao utilizar utilizar
somente os pacotes com flag SYN para os 10 destinos mais frequentes e para os
10 menos frequentes; a retomada, com o conjunto f, ao usar somente pacotes com
flags SYN ou RST; o ganho, em j, em relação a g, ao incluir a sequencia de destino
d d e nqiqj para somente os 10 destinos mais frequentes e para os 10 menos

n i j

frequentes; e a finalização com o conjunto m.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 22 – Conjunto de dados testados
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A estrutura de dados validada nesta seção excluiu os itens nA e nD, relativos a
associação e desassociação dos Pontos de Acesso wireless, que tiveram resultados
irrelevantes, devida à área de teste (menor que 150 m 2), o que manteve os DMs no
SSID original na maioria dos casos. E incluiu fluxos com qualquer flag para os 10
destinos mais comuns e para os 10 menos comuns e, também o somatório dos
mesmos, totalizando assim 312 atributos.
4.5.2 Avaliação de algoritmos
Para a abordagem de AM Não Supervisionado o algoritmo utilizado foi o de MAO de
Kohonen (SALATAS, 2016), escolhido pela referência de Moghaddam e Helmy
(2011) ao usá-lo contra fluxos de rede, em busca de agrupamentos.
Já no AM Supervisionado o trabalho de referência foi o de Orekondy et al. (2012)
com MVS. Contudo, visto que o conjunto de dados, destes últimos autores, não se
tratava de fluxo de rede, fez-se necessário comparar os resultados do uso de MVS e
demais algoritmos, aplicados a um fluxo de rede, obtido nesta dissertação, antes de
definir as opções para AM Supervisionado.
Assim, a escolha dos classificadores, dos filtros e da quantidade de atributos foi
determinada empiricamente com o tráfego referente ao teste 1 (usuário legítimo) da
Tomada I, com resultados exibidos no Quadro 23. Dado os resultados, foram
escolhidos, para o estudo de AC, o algoritmo de MVS, OMS (CLASS SMO, 2016)
com a função de vetor de suporte PUK (2016) e o algoritmo de árvore de decisão
J48 (CLASS J48, 2016). E, como filtros, foram escolhidos: partitionmembership
(2016) e ClassConditionalProbatilities (2016) para a filtragem de atributos; e
ClassBalancer (2016) e Resample (2016) para a filtragem de instâncias.
Com relação à quantidade de atributos a ser usada, a primeira avaliação foi feita
utilizando todos os 312 atributos, validados na Seção 4.5.1; depois, com a função
ClassCfsSubsetEval (2016), foi solicitada a busca dos atributos mais relevantes, o
que retornou 7 atributos, com os quais foi feita uma nova avaliação.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 23 – Precisão por classificador
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Devido à diferença do número de atributos, em 305, entre o total e o valor mínimo, e
ainda considerando que Frank et al. (2013) obtiveram seus resultados usando 30
atributos, foi considerado extrair mais dois conjuntos, com quantidades entre tais
extremos, considerando ainda o valor usado pelos autores, de forma a manter uma
certa progressão. Chegou-se, assim, à diferença aproximada de 3 vezes entre cada
número de atributos, a saber: 7, 30, 90 e 312 atributos. Para compor os dois novos
conjuntos, foi usada novamente a classe CfsSubsetEval, mas desta vez solicitando a
busca por 30 e 90 atributos mais relevantes.
Com relação aos algoritmos: o resultado obtido de 67,1% de precisão com o
algoritmo de MVS, usando o próprio conjunto de dados de treinamento como teste,
foi favorável a sua escolha e coerente com os trabalhos referenciados,
particularmente Orekondy et al. (2012); e, em contraponto, a precisão de 65,58%,
alcançada pelo algoritmo J48, de árvore de decisão, fez com que ele fosse integrado
na pesquisa, apesar de não ter sido cogitado inicialmente.
A evolução dos resultados dos algoritmos testados foi mais dinâmica durante os
primeiros oito testes, com resultados de precisão variando de 15,58%, para ZeroR
(Class ZeroR, 2016), até 53,03%, com OMS usando 90 atributos. A partir deste
ponto o grau de crescimento da precisão diminui, para os próximos quatorze testes,
com variação aproximada de 14 pontos percentuais, pois, nesta fase, foram
realizados basicamente os ajustes no uso dos algoritmos, OMS e J48, em função da
quantidade de atributos e filtragem.
4.6 Preparação dos dados
A lista de atributos validados, na seção 4.5.1, foi utilizada na criação de scripts e de
um programa em linguagem de programação C, para proceder com a extração dos
dados necessários a partir das capturas de rede. Relacionaram-se, assim, os DMs
presentes em cada teste com cada um dos 312 atributos, em função do tempo de
captura.
Como resultado desta etapa, foram criados cinco conjuntos de dados para cada
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tomada, que foram salvos em formato csv, com os dados extraídos da captura de
rede. Note-se que a todos os campos de dados – exceto os campos “INTERVALO” e
“DM” – destes arquivos foi somado o valor de um, para mitigar imprecisões com
cálculos de distância em AM.

4.7 Aplicação de Aprendizado de Máquina Supervisionado para classificação de
Dispositivos Móveis
As Figuras 7 e 8 apresentam os gráficos com os resultados da Tomada I, submetidos
a OMS e J48 respectivamente. Da mesma forma, têm-se os gráficos de aplicação de
OMS e J48 para a Tomada II, apresentados pelas Figuras 9 e 10 e, para a Tomada
III, nas Figuras 11 e 12. Para os Testes 1 (treinamento do modelo de AM) e 2 (teste
do modelo de AM com o usuário legítimo novamente) o ideal seria lograr a maior
porcentagem de combinação possível, pois se trataram dos tráfegos de rede com os
pares legítimos; por outro lado, para os demais testes desejou-se a menor taxa
possível, por retratarem usuários ilegítimos de posse do DM.
Na média, os resultados dos Testes 1 e 2 obtiveram resultados mais precisos em
relação aos dos testes ilegítimos, com diferença mais expressiva na Tomada III
(Figuras 11 e 12), justamente onde o número de participantes foi o maior, ou seja, 11
(5 a mais do que na Tomada I e 7 a mais do que na Tomada II). Enquanto que a
Tomada II, que teve

o número menor de participantes, foi a que apresentou

resultados mais próximos entre os fluxos legítimos e ilegítimos.
Os gráficos apresentados evidenciam, também, a importância da análise com
diferentes números de atributos, servindo de comprovação da tendência de queda
de precisão dos fluxos ilegítimos, quando comparados com os legítimos. Na Figura
7, sobre a primeira Tomada, com 6 DMs, são exibidos os resultados médios de
casos de combinação de fluxos por teste em relação ao modelo, com a aplicação de
AM Supervisionado, usando algoritmo OMS, com filtros de instância e atributos.
Conforme esperado, o teste 2, com par legítimo, teve resultados mais precisos que
os dos testes ilegítimos 3, 4 e 5, ainda que com variações entre 2,5% a 11%
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aproximadamente.
Figura 7 – Gráfico dos resultados médios da Tomada I usando OMS

Fonte: Elaborado pelo autor

Sobre a mesma tomada, mas com a aplicação de AM Supervisionado, usando
algoritmo J48, de árvore de decisão, e com filtros de instância e atributos, a Figura 8,
praticamente repete os resultados anteriores com OMS, com exceção dos resultados
do teste 1 (treinamento), que foram inferiores aos dos obtidos com OMS.
Figura 8 – Gráfico dos resultados médios da Tomada I usando J

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

73
Na segunda tomada, onde foram testados 4 DMs, a aplicação de OMS, com filtros,
como exibido na Figura 9, obteve resultados muito próximos, em torno de dois
pontos percentuais, para os testes 2, 3 e 4.
Apenas em relação ao teste 5 é que o teste 2 conseguiu uma diferença mais
substancial, variando de 2,5%, com 312 atributos, até 10%, com 5 atributos, que foi
o número mínimo de atributos relevantes calculados para esta tomada.

Figura 9 – Gráfico dos resultados médios da Tomada II usando OMS

Fonte: Elaborado pelo autor

A tomada II tem os resultados listados na Figura 10, com a aplicação do algoritmo
J48 e com filtros de instância em conjunto com filtros de atributos.
Em comparação com a Figura 9, nota-se que tais resultados são muito próximos aos
da aplicação de OMS, mantendo as distâncias relativas entre os testes 2, 3 e 5.
Sendo a diferença mais expressiva, a precisão do teste 1 com 312 atributos, que
teve um decréscimo de 4 pontos percentuais.
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Figura 10 – Gráfico dos resultados médios da Tomada II usando J48

Fonte: Elaborado pelo autor

A tomada III, com o teste de 11 DMs, apresentou uma queda geral nos valores
alcançados, como por exemplo na aplicação de OMS, como mostra a Figura 11,
onde o teste 1 teve redução em torno de 20% em relação ao mesmo teste da
primeira tomada, conforme pode ser visto ao comparar as Figuras 7 e 11.

Entretanto, para efeitos de AC, como a Figura 11 apresenta, as distâncias relativas
entre os testes legítimos e os ilegítimos, foram os maiores na Tomada III, em favor
dos testes 1 e 2, em relação as Tomadas I e II.

Ainda comparando os resultados da Tomada III com os das demais tomadas,
nota-se, na Figura 11, um comportamento mais uniforme das avaliações com os
diferentes números de atributos para cada teste.
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Figura 11 – Gráfico dos resultados médios da Tomada III usando OMS

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 12, exibe os resultados da terceira tomada, com a aplicação do algoritmo
J48 e filtros. Comparando com a aplicação de OMS, os resultados médios foram
mantidos. Com exceção do teste 3, para as avaliações de 11 (o número mínimo de
atributos relevantes para esta tomada), 30 e 90 atributos, que foram superiores aos
resultados com OMS.
Figura 12 – Gráfico dos resultados médios da Tomada III usando J48

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nas Figuras de 13 a 18, têm-se os resultados por tomada com detalhamento em
nível de DM. Novamente vê-se a importância dos testes usando diversos números
de

atributos,

pois,

diferentemente

da

média,

alguns

DMs

apresentaram

comportamento diverso em uma ou mais quantidades de atributos, principalmente
nos fluxos ilegítimos.
Para interpretar os gráficos citados, cada fluxo de cada DM foi analisado nos testes,
com quatro quantidades de atributos. Assim, comparando o Teste 2 (fluxo legítimo de
teste) com um teste ilegítimo, isoladamente, foi considerado o DM autenticado se o
Teste 2 logrou melhores resultados, dos que os do teste ilegítimo, em pelo menos 3
das 4 possíveis análises em função da quantidade de atributos.
Ao estender tal modelo para a comparação do teste 2 com todos os testes ilegítimos,
da mesma tomada, considerou-se que o DM foi: corretamente autenticado, quando
o Teste 2 foi mais preciso que os 3 outros testes ilegítimos; parcialmente
autenticado, quando o Teste 2 foi mais preciso que dois testes ilegítimos apenas;
fracamente autenticado, quando o Teste 2 foi superior somente a um dos testes
ilegítimos; e, finalmente, não autenticado, quando todos os testes ilegítimos tiveram
melhores resultados que o Teste 2. Aplicando tais parâmetros nas três tomadas,
obtêm-se os seguintes resultados, listados no Quadro 24, em função aplicação de
AM Supervisionado por DM. Nota-se que o maior número de autenticações corretas
foi obtido pela Tomada III, com 54,54% de DMs (seis dispositivos) corretamente
autenticados.
Quadro 24 – Resultados da aplicação de AM supervisionado

Quantidade de DMs que tiveram Teste
Tomada

Tomada I

Algoritmo

OMS

2 mais preciso

Total de DMs na

que os testes ilegítimos

Tomada

3 de 3

2 de 3

1 de 3

0 de 3

(100%)

(67%)

(33%)

(0%)

3

1

1

1

6
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Quantidade de DMs que tiveram Teste
Tomada

Algoritmo

2 mais preciso

Total de DMs na

que os testes ilegítimos

Tomada

3 de 3

2 de 3

1 de 3

0 de 3

(100%)

(67%)

(33%)

(0%)

Tomada I

J48

2

1

1

2

6

Tomada II

OMS

1

2

1

0

4

Tomada II

J48

2

1

1

0

4

Tomada III

OMS

6

1

0

4

11

Tomada III
J48
6
Fonte: Elaborado pelo autor

0

0

5

11

Além de exibir os DMs e seus resultados, a Figura 13 mostra uma tendência no
aumento da distância entre resultados ilegítimos, para um mesmo DM em diferentes
números de atributos, sem uma forma ordenada, como, por exemplo, com os DMs
ab9 e tb4. Enquanto que para casos com autenticação com sucesso, contra pelo
menos dois testes ilegítimos, é possível ver que a variação dos resultados por
atributo para um mesmo DM, tende a manter-se mais proporcional, como é possível
ver para os DMs ib3 e ib2.
Figura 13 – Gráfico Tomada I – OMS com filtros

Fonte: Elaborado pelo autor
Da mesma forma como ocorreu nos gráficos dos resultados médios, os resultados
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com a aplicação de J48 foram similares aos de OMS, ao serem comparados os
gráficos relativos à primeira tomada.
Figura 14 – Gráfico Tomada I – J48 com filtro

Fonte: Elaborado pelo autor
Como visto no Quadro 24, anteriormente, a tomada II, autenticou corretamente
somente um DM com OMS. E, analisando as Figuras 15 e 16 a seguir, vê-se que o
modelo de treinamento teve resultados muito próximos ou até menores que os
demais testes, o que contribuiu para o menor desempenho desta tomada.
Figura 15 – Gráfico Tomada II – OMS com filtros

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 16, os resultados para J48, da tomada II, mantiveram o mesmo padrão
dos resultados obtidos em OMS.
Figura 16 – Gráfico Tomada II – J48

Fonte: Elaborado pelo autor
Na tomada III, o modelo de treinamento, volta a ser em geral mais bem posicionado
do que os demais testes, com duas exceções, com medidas em 30, 11 e 90
atributos, o que traz novamente o comportamento discrepante visto na tomada I,
para DMs, não autenticados, como mostra a Figura 17. Esta tomada teve seis DMs,
corretamente autenticados. Número que poderia ter sido ainda maior visto que
houve ausências parciais, de voluntários, em certos testes.
Figura 17 – Gráfico Tomada III – OMS com filtros

Fonte: Elaborado pelo autor
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De forma similar ao que ocorreu com as tomadas anteriores, a aplicação de J48
contra os fluxos produziu novamente resultados similares, como mostrado na Figura
18, quando comparados com os resultados com OMS (Gráfico 15).
Figura 18 – Gráfico Tomada III – J48 com filtros

Fonte: Elaborado pelo autor
Contudo houve diferença expressiva com relação ao DM tb13, que em J48 teve os
resultados para 11, 30 e 90 atributos praticamente iguais, enquanto que em OMS o
resultado para 90 atributos deste DM foi quase nulo.
4.7.1 Impacto pelo acréscimo no tempo de treinamento
Para analisar o impacto em AC, pelo acréscimo de uma hora no tempo de
treinamento do modelo, foram extraídos, dos Testes 3 e 5 da Tomada I, os fluxos
correspondentes a cada usuário legítimo do Teste 1. Por exemplo, Vol2-aC1 foi o
usuário legítimo no Teste 1 com o DM ab11, e nos testes 3 e 5 ele usou os DMs ab9
e ib3, respectivamente. Assim, os arquivos dos testes ilegítimos sofreram alterações
de ab9 e ib3 para ab11, para estender o tempo de teste. Isto foi feito com os demais
usuários e DMs, e depois os três arquivos foram concatenados, gerando um novo
conjunto de treinamento, o qual foi submetido a AM e, em seguida, testado com
fluxos dos testes 2 (legítimo) e 4 (ilegítimo), da mesma tomada.
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A Figura 19, com a aplicação de para MVS usando OMS, indica que na média o
teste 2 ficou aproximadamente 5% menos preciso comparado ao treinamento
normal; contudo o resultado ilegítimo (teste 4) teve resultados ainda menos precisos
no teste com tempo de treinamento ampliado, chegando a uma redução de
aproximadamente 16 pontos percentuais, novamente comparado ao treinamento
normal.
Figura 19 – Gráfico Tomada I estendida OMS

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Figura 20, com J48, o comportamento é similar ao que ocorreu na aplicação de
OMS com o tempo estendido. Mantendo a queda acentuada do teste ilegítimo.
Figura 20 – Gráfico Tomada I estendida J48

Fonte: Elaborado pelo autor
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O Quadro 25 mostra a comparação de quantidade de autenticações obtidas (i.e.
quando o resultado do teste 2 foi superior ao do teste 4), em relação aos testes com
tempo normal e estendido.
Quadro 25 – Comparação entre treinamentos com 30 e 60 minutos
Result ados de aut ent icação com t empo normal e aplicação de OMS
Quantidade de atributos
312
7
30
90
Quantidade de DMs
Corretamente autenticados
3
3
2
3
Total de DMs do teste
6
6
6
6
Porcentagem de autenticação
50,00
50,00
33,33
50,00
Resultados de autenticação com tempo normal e aplicação de J48
Quantidade de atributos
312
7
30
90
Quantidade de DMs
Corretamente autenticados
3
2
2
2
Total de DMs do teste
6
6
6
6
Porcentagem de autenticação
50,00
33,33
33,33
33,33
Resultados de autenticação com tempo estendido e aplicação de OMS
Quantidade de atributos
312
7
30
90
Quantidade de DMs
Corretamente autenticados
6
4
3
4
Total de DMs do teste
6
6
6
6
Porcentagem de autenticação
100,00
66,67
50,00
66,67
Resultados de autenticação com tempo estendido e aplicação de J48
Quantidade de atributos
312
7
30
90
Quantidade de DMs
Corretamente autenticados
6
3
3
3
Total de DMs do teste
6
6
6
6
Porcentagem de autenticação
100,00
50,00
50,00
50,00

Fonte: Elaborado pelo autor
A análise dos resultados, com o treinamento (teste1) estendido em uma hora, mostra
que teste 2 (legítimo), quando comparado ao teste 4 (ilegítimo com o menor grau de
diferença, visto que o grupo de interesse era o mesmo), foi mais preciso em relação
ao resultados do mesmo teste, contra o treinamento com tempo normal, tanto
usando J48 como OMS. Valida-se assim, este modelo de AC em relação ao conceito
de AM, pois ao ampliarmos o treinamento os resultados (a performance) melhora.
4.8 Aplicação de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado para pesquisa de
agrupamentos por Dispositivos Móveis
A técnica de AM não supervisionada, com MAO, foi aplicada separadamente contra
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o fluxo do teste 1 (treinamento) de cada DM, com o intuito de descobrir relações, ao
que se chamam de clusters ou agrupamentos. Determinaram-se os clusters, e
distribuíram-se as instâncias do treinamento entre eles, de forma que, ao aplicar,
posteriormente, a este modelo, os demais fluxos (testes 2, 3, 4 e 5), buscou-se o
quanto tais fluxos se aproximaram dos resultados do Teste 1.
Por exemplo, o Quadro 26 mostra a distribuição de suas instâncias em relação a
quatro agrupamentos (clusters), referentes a um modelo de treinamento.
Quadro 26 – Instâncias por clusters no modelo de treinamento
Número do cluster

Quantidade de instâncias Porcentagem de
combinadas com o

aderência ao cluster

cluster
0

3

14%

1

4

18%

2

6

27%

3
Fonte: Elaborado pelo autor

9

41%

No Quadro 27, são mostrados os resultados de dois conjuntos de testes, em relação
à aderência dos mesmos contra os agrupamentos do modelo treinado.
Quadro 27 – Distribuição instâncias por clusters

Conjunto de Número do

Quantidade de instâncias Porcentagem de

teste

combinadas com o

aderência ao

cluster

cluster

Conjunto I

Conjunto II

cluster
0

7

32%

1

6

27%

2

8

36%

3

1

5%

0

7

32%

1

12

54%
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Conjunto de Número do

Quantidade de instâncias Porcentagem de

teste

combinadas com o

aderência ao

cluster

cluster

cluster
2

3
Fonte: Elaborado pelo autor

2

9%

1

5%

Nota-se que o primeiro conjunto de testes foi o mais aderente ao modelo criado em
AM com MAO, visto que foi isoladamente mais próximo nos clusters 1 e 2 e ainda
empatou com o conjunto II, nos clusters 0 e 3.
Foram escolhidos 11 atributos com valores na ordem de dezena, para evitar uma
dispersão nos pontos e, assim, criar agrupamentos sem aderência. Os atributos
escolhidos foram:

INTERVALO, SDT,

SQT, RDT, RQT, ZDT, ZQT, TDT, TQT,

FDT e FQT.
Com o número de atributos definido, criou-se o csv para cada DM, e seguiu-se a
aplicação do algoritmo de MAO. Contudo, foi necessário definir o número de
agrupamentos a ser criado. Para isto, foram realizados três testes pedindo a criação
de 12, 10 e 4 (default) clusters. Mas, como os testes de 12 e 10 clusters acabaram
por combinar valores em apenas 5 e 4 agrupamentos, respectivamente, foi definido
manter como padrão de 4 agrupamentos para os testes.
Nas Tabelas 1 a 3, têm-se os resultados da aplicação de MAO no teste1 como o
fluxo de treinamento para gerar os clusters; e, em seguida, o teste do modelo com
os demais fluxos, para avaliar o quanto eles combinam com clusters gerados. Nos
quadros apresentados, as cores cinza claro indicam que o valor da célula é o mais
próximo do respectivo valor do Teste 1 para o agrupamento, indicando melhor
aderência ao modelo; e a cor cinza escura indica que o valor da célula era o mais
distante do valor do Teste 1 para o agrupamento.
Com isto, vê-se que nas Tomadas I e II, o grau de aderência, do fluxo legítimo de
teste, é muito baixo, sendo os resultados do teste 2 (fluxo legítimo para teste)
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sistematicamente inferiores (Tomada I) ou iguais (Tomada II) aos testes ilegítimos (3,
4 e 5). Já na Tomada III, onde havia o maior número de usuários, os valores são
melhores.
O Teste 2 foi o de melhor resultado em 50% dos casos, estando aproximadamente a
18 pontos percentuais acima do segundo colocado (teste 4). O teste 2 é ainda o que
possui a menor ocorrência de ser o mais distante estando a 4 pontos percentuais do
penúltimo (teste4).
Tabela 1 – Aplicação de MAO contra a Tomada I
DM
ab11
ab11
ab11
ab11
ab7
ab7
ab7
ab7
ab9
ab9
ab9
ab9
ib2
ib2
ib2
ib2
ib3
ib3
ib3
ib3
tb4
tb4
tb4
tb4

clust er t est e1* t est e2 t est e3 t est e4 t est e5
0
55
2
5
2
0
1
32
2
6
37
15
2
5
53
47
19
42
3
9
44
42
42
44
0
18
16
15
21
27
1
0
3
2
19
0
2
41
40
42
18
47
3
41
40
42
42
26
0
9
0
3
0
3
1
41
50
45
34
50
2
14
3
5
39
5
3
36
47
47
27
42
0
36
26
26
65
55
1
27
0
2
6
5
2
36
25
40
13
16
3
0
21
32
16
24
0
14
48
45
42
50
1
32
0
0
3
5
2
9
0
5
15
10
3
45
52
50
40
35
0
55
2
3
5
3
1
45
6
11
3
8
2
0
45
39
48
37
3
0
47
47
44
52

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 2 mostra os resultados da aplicação de MAO contra a tomada II, mantendo
a mesma abordagem dos destaques utilizados na Tabela 1, ou seja, a cor cinza claro
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indica que o valor da célula é o mais próximo do respectivo valor do Teste 1, e o
cinza escuro, indica que a célula, possui valor mais distante da célula
correspondente do Teste 1.
Tabela 2 – Aplicação de MAO contra a Tomada II
DM
ab62
ab62
ab62
ab62
ab61
ab61
ab61
ab61
tb41
tb41
tb41
tb41
ib51
ib51
ib51
ib51

clust er t est e1* t est e2 t est e3 t est e4 t est e5
0
18
10
8
2
0
1
41
47
40
47
47
2
0
0
0
0
2
3
41
44
52
52
52
0
18
2
0
0
0
1
23
32
34
32
34
2
41
27
27
32
31
3
18
39
39
34
39
0
45
0
3
3
10
1
0
24
21
29
27
2
27
37
35
27
31
3
27
39
40
40
32
0
32
35
32
35
35
1
0
32
32
32
32
2
36
0
3
0
0
3
32
32
32
32
32

Fonte: Elaborado pelo autor

De forma similar aos testes anteriores, a Tabela 3, a seguir, mostra os resultados da
aplicação de MAO, contra os fluxos da terceira tomada.
Os vinte e um DMs tem seus fluxos analisados e distribuídos em relação aos quatro
agrupamentos, definidos inicialmente no teste1 (fluxo de treinamento). Assim, foram
também distribuídos em relação aos demais fluxos 2 (legítimo para teste), 3, 4 e 5 ,
estes três últimos ilegítimos. Novamente as cores cinza claro indicam que o valor da
célula é o mais próximo do respectivo valor do Teste 1 para o agrupamento,
indicando melhor aderência ao modelo; e a cor cinza escura indica que o valor da
célula era o mais distante do valor do Teste 1 para o agrupamento.
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Tabela 3 – Aplicação de MAO contra a Tomada III
DM
tb1
tb1
tb1
tb1
ib9
ib9
ib9
ib9
tb12
tb12
tb12
tb12
ab5
ab5
ab5
ab5
tb6
tb6
tb6
tb6
ab15
ab15
ab15
ab15
ab8
ab8
ab8
ab8
ab10
ab10
ab10
ab10
tb13
tb13
tb13
tb13
tb14
tb14
tb14
tb14
ab14
ab14

clust er t est e1* t est e2 t est e3 t est e4 t est e5
0
45
39
40
35
40
1
0
26
29
27
24
2
23
11
8
8
10
3
32
24
23
29
26
0
41
15
0
3
0
1
5
44
48
52
52
2
5
35
52
42
48
3
50
6
0
3
0
0
50
34
26
26
26
1
5
6
3
0
0
2
45
24
40
44
44
3
0
35
31
31
31
0
14
37
37
37
34
1
45
0
0
5
10
2
0
39
31
24
27
3
41
34
32
34
29
0
41
44
45
45
44
1
27
0
0
0
0
2
18
48
50
55
50
3
14
8
5
0
6
0
50
6
2
0
0
1
27
19
0
11
0
2
23
35
44
42
44
3
0
39
55
47
56
0
23
3
6
5
3
1
36
32
27
34
31
2
5
34
34
34
32
3
36
31
32
27
34
0
41
37
34
40
23
1
5
44
48
44
48
2
55
8
11
6
13
3
0
11
6
10
16
0
0
31
3
23
19
1
27
23
29
26
31
2
36
23
35
29
32
3
36
24
32
23
18
0
9
39
0
3
29
1
36
31
40
37
29
2
32
16
31
31
18
3
23
15
29
29
24
0
9
48
52
52
52
1
32
5
0
0
0

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para testar o impacto no acréscimo do tempo de treinamento, foi usada a mesma
abordagem que foi adotada no teste com AM supervisionado. Acrescentaram-se os
dados dos testes 3 e 5, da Tomada I (convertidos para os usuários originais), no
Teste 1. Os resultados são mostrados na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4 – Aplicação de MAO com tempo ampliado
DM
ab11
ab11
ab11
ab11
ab7
ab7
ab7
ab7
ab9
ab9
ab9
ab9
ib2
ib2
ib2
ib2
ib3
ib3
ib3
ib3
tb4
tb4
tb4
tb4

clust er t est e1* t est e2 t est e4
0
6
1
1
1
5
1
23
2
28
33
12
3
23
27
26
0
6
10
13
1
4
2
12
2
23
25
11
3
29
25
26
0
2
0
0
1
30
31
21
2
7
2
24
3
23
29
17
0
20
16
40
1
2
0
4
2
19
25
8
3
21
21
10
0
26
30
26
1
4
0
2
2
7
0
9
3
25
32
25
0
3
1
3
1
8
4
2
2
27
28
30
3
24
29
27

Fonte: Elaborado pelo autor
Comparando as Tabelas 1 e 4, notou-se que com o tempo de treinamento
convencional o Teste 2 teve 9 vezes o pior resultado (i.e. comparando sua
distribuição nos clusters em relação ao teste 1) e 5 vezes o melhor, e o Teste 4 foi
10 vezes o melhor e 7 o pior. Já com o tempo de treinamento ampliado em uma
hora, o Teste 2 passou a ter o melhor resultado 12 vezes e o pior 8, enquanto o
Teste 4 foi o melhor 8 vezes e o pior 12 vezes.
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4.9 Discussão
Discute-se nesta seção os resultados da seção de validação e testes, em relação
aos resultados obtidos em AM supervisionado, nos testes com acréscimo de tempo
de treinamento, e em AM não supervisionado.
4.9.1 Análise dos resultados AM supervisionado
Os resultados médios foram mais precisos para o teste 2 (legítimo), em comparação
com os ilegítimos, tanto usando OMS como J48; sendo que sob o aspecto de
algoritmo OMS possui melhor resultados do que J48.
Contudo, a análise por DM possui divergências entre os resultados obtidos com as
diversas quantidades de atributos testadas. Portanto, no compto individual, o teste 2
foi considerado mais preciso no geral, que um outro teste, somente se os resultados
parciais foram superiores em 3 das quatro quantidades avaliadas, na comparação
do teste 2 e o respectivo teste ilegítimo. Assim, por exemplo, em MVS com OMS, a
quantidade de DMs que possuem resultados mais precisos no Teste 2 do que em
todos os três testes ilegítimos (em três ou quatro das quantidades de atributos
testadas) foi a seguinte, como mostra a Tabela 5:
Tabela 5 – Porcentagem de DMs autenticados
Tomada

Porcentagem autenticada

I

50%

II

25%

III
54,45%
Fonte: Elaborado pelo autor

Os testes 3 (ilegítimo) lograram resultados inferiores aos dos testes 4, pelo menos
quando usados todos os atributos, validando assim a expectativa de que
trabalhando com grupos de interesse e gênero distintos no teste 3, em relação ao
conjunto de treinamento (teste 1), o resultado deveria ser menos preciso do que ao
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comparar com o teste 4, visto que neste último o grupo de interesse é igual ao do
primeiro teste.
Com relação aos testes, com tempo de treinamento estendido em uma hora,

foi

visto que o teste 2 teve resultados ainda melhores em relação ao 4, quando
comparado com os testes com tempo normal. O teste 2 ficou mais preciso em 50%
e 16,67% para as respectivas quantidades de atributos, 312, 7, 30 e 90 (estes três
últimos com o mesmo valor de acréscimo).
4.9.2 Análise dos resultados AM Não Supervisionado
A técnica de mapas auto-organizados obteve inicialmente resultados relevantes para
a autenticação na tomada III, e não sendo produtiva nas demais tomadas. Contudo,
ao expandir o tempo de treinamento (Teste 1), os resultados do Teste 2 legítimo
chegaram a ser até duas vezes mais precisos do que em relação ao teste com o
tempo normal.
4.9.3 Comparação com trabalhos relacionados
A comparação com trabalhos relacionados, como mostra o Quadro 28, aponta
vantagens desta pesquisa, a saber: não intrusão nos DMs; inviabilidade de ser
desabilitado no DM; ser capaz de detectar a ilegitimidade do tráfego de um DM
clonado, caso o seu comportamento seja diferente do original; e a efetividade de
autenticar usuários e não somente tendências de grupo em redes.
Como desvantagem, dos 6 trabalhos que apresentam resultados em termos de
precisão (do total de sete), é o que obtém o menor resultado, em termos de precisão
na autenticação.
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Quadro 28 – Comparação com os trabalhos relacionados

Trabalho

Precisão

Passível de
ser
desabilitado
no DM

Bours e
Mondal
(2013)

_

Sim

Não

X

_

Biometria
Usuário,
Comportamental mas sem
(teclado/mouse/ resultado
aplicação)
s
(teórico)

Frank et
Taxa de
al. (2013) erro entre 0
e 4%

Sim

Não

X

_

Biometria
Comportamental
(touchscreen)

usuário

Seo et al.
(2012)

Sim

Não

X

_

Biometria
Comportamental
(touchscreen)

usuário

Deutsch
FR/u/dia*
mann e RP/u/2.4mi
Lindholm
n**
(2013)

Sim

Não

X

_

Biometria
Comportamental
(teclado/mouse)

usuário

Orekondy
et al.
(2012)

60 a 80%

Sim

Não

X

_

Biometria Facial
e Corporal

Usuário

Wheeler
et al.
(2013)

+ 80%

Sim

Não

_

X

Biometria
Comportamental
Aplicação

usuário

Moghadd
am e
Helmy
(2011)

_

Não

_

_

_

Comportamento Grupo de
na Rede
interesse
comum

Não

Sim

_

_

Comportamento
na Rede

~100%

Esta
54,45%***
dissertaç
ão

Detecta um DM Intrusivo Intrusivo
clonado,
no DM
no DM
invadido
com
sem a
remotamente, ou ciência
ciência
contaminado por
do
do
malware
usuário usuário

Tipo de dados
coletados
Biometria

Nível de
precisão
distinção
comportamental
(ex:
ou
usuário
Comportamento ou grupo
na Rede
de
interesse
comum)

Usuário

* Uma Falsa Rejeição, por usuário a cada dia.
**Uma Rejeição positiva, por usuário ilegítimo, a cada 2.4 minutos.
*** Número de DMs corretamente autenticados, na Tomada III, com MVS+OMS .

Fonte: Elaborado pelo autor

No Quadro 29, é mostrada a comparação desta dissertação com os trabalhos
relacionados, com relação ao número de usuários, DMs, amostras por DM e o tempo
de coleta.
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Quadro 29 – Comparação por de usuários, amostras e tempo de coleta de dados

Trabalho

Número de usuários

Número de
dispositivos

Número de amostras

Tempo de
coleta

Frank et al. (2013)

41

4

41

25 a 50
minutos por
amostra

Seo et al. (2012)

50

–

50 amostras

–

Deutschmann e
Lindholm (2013)

99

99

99

200 horas

Orekondy et al. (2012)

2

2

2

–

Wheeler et al. (2013)

62

-

40 por usuário

120 minutos
por coleta
(2 coletas)

Esta dissertação

3 tomadas com 6, 4 e
11 usuários
respectivamente

6 na tomada
4 na tomada II
11 na tomada III

30 na tomada
20 na tomada II
51 na tomada III

30 minutos por
amostra,
totalizando
150 minutos
por tomada

Fonte: Elaborado pelo autor
As quantias de recursos utilizados na dissertação estiveram dentro da faixa de
números observada nos trabalhos relacionados. Da mesma forma, técnicas
equivalentes de AM Supervisionado e Não Supervisionado foram utilizadas em
relação aos trabalhos de maior inspiração para a pesquisa, Moghaddam e Helmy
(2011) e Orekondy et al. (2012). As vantagens e desvantagens auferidas devem ser
consideradas em função da abordagem, no uso de rede.
Por exemplo, a abordagem é menos precisa para autenticação, pelo fato de usar o
fluxo de rede como dados, o que implica em mais camadas entre a ação do usuário
e seu registro, em comparação com a captura de toque de tela.
Mas, por outro lado, é também menos vulnerável à desabilitação, clonagem e
impactos no sentimento de intrusão, pelo motivo de valer-se do comportamento do
uso de rede para AC.
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4.10 Síntese
Os

testes

contemplaram

as

abordagens

de AM

Supervisionado

e

Não

Supervisionado, com diferentes números de usuários e em três dias (tomadas)
distintas. Os resultados apontam para uma maior precisão no teste em que houve
maior número de DMs envolvidos, ou seja 11 DMs na Tomada III, e ainda
considerando o número de capturas nesta tomada, tem-se 40 fluxos sendo testados
contra o modelo de treinamento, por DM.
Quanto ao tempo de treinamento, a ampliação em uma hora do Teste 1, utilizando
dados dos Testes 3 e 5, convertidos para apresentarem o usuário legítimo, foi eficaz
ao melhorar os resultados relativos entre o teste legítimo (Teste2) e o ilegítimo
(Teste 4) no caso de AM Supervisionado, e ao melhorar os resultados absolutos de
Teste 2 em relação ao 4 no AM Não Supervisionado.
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5 CONCLUSÃO
Neste Capítulo, são apresentadas as conclusões sobre o uso do comportamento em
rede para fins de AC, em redes locais sem fio, utilizando AM. As subseções a seguir
discorrem sobre as contribuições da dissertação, suas

limitações, e trabalhos

futuros.

5.1 Contribuições
Os resultados médios apontam para a maior precisão no teste 2 (usuário legítimo)
em relação aos testes ilegítimos na análise com AM Supervisionado. Contudo, os
resultados individuais dos DMs demonstram que isto ocorreu em aproximadamente
55% dos casos. Esta queda implica que a abordagem proposta não tem resultados
superiores, à seis dos sete trabalhos relacionados. Assim, conclui-se que a
abordagem desta dissertação funciona como:
Alternativa de AC, em referência aos trabalhos relacionados, em
ambientes onde a menor precisão, seja compensada pelo fato de: não
aumentar o sentimento de intrusão da empresa nos equipamentos (DM) de
seus funcionários; não criar evidências para processos trabalhistas; e não
requerer apoio técnico para aplicativo de monitoramento instalado nos DMs; e
Complemento ou contingência de AC, para os trabalhos de AC
intrusivos, por permitir a continuidade do processo de AC nos casos: em que
o intruso consiga desabilitar o aplicativo de monitoramento no DM; e em
casos de clonagem de DMs.
Ainda de acordo com os resultados obtidos, ao longo do trabalho, as seguintes
contribuições foram auferidas:
O quadro de dados e relações relevantes extraídos do fluxo de rede proposto
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provou ter relevância ao ser testado de forma gradativa ( Quadros 12 e 22 das
Seções 3.2.1 e 4.5.1 respectivamente).
Abordagem de AC usando

AM no comportamento de rede satisfaz a

definição de Mitchell (1997) para AM, de acordo com os resultados, ao
ampliar em uma hora o teste 1 da Tomada I, nas técnicas supervisionadas e
não supervisionadas;
Validou-se que o grupo de interesse tem impacto no fluxo de rede, visto que
pelo menos para os testes com 312 atributos temos o teste 3 com resultados
inferiores ao teste 4, sendo o primeiro com grupos de interesse diferente e o
segundo iguais;
Com relação aos trabalhos de Moghaddam e Helmy (2011), a dissertação
pode contribuir

indo além da determinação

de grupos de interesse, ao

conseguir autenticar usuários.

5.2 Limitações
O tipo de dado utilizado, inerente à proposta da dissertação, foi o maior limitante em
relação à diferença de precisão, comparativamente aos trabalhos relacionados. Isto
porque, no comportamento pelo uso em rede sem fio, a ação do usuário passa por
mais camadas (i.e. a interface do aplicativo, o sistema operacional e os protocolos
de rede), até que a evidência seja gerada, ou seja, o tráfego de rede, o que implica
mais dados sendo acrescentados pelo encapsulamento de cada camada. Enquanto
que nos trabalhos relacionados, a evidência é gerada de forma mais direta, por
coordenadas de toque ou pressão em telas sensíveis, na dinâmica do uso de
teclado, ou no uso de um aplicativo.
Outra limitação da dissertação foi o espaço físico reduzido, dos ambientes de testes,
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que fizeram com que o uso de desassociação/associação aos APs fosse descartada.
Por fim, não foi possível realizar o teste também com uma tomada com apenas DMs
de mesma marca e modelo, para comparação com demais tomadas.

5.3 Trabalhos Futuros
Aplicar a mesma técnica para o fluxo de entrada em Servidores, como uma
alternativa sobre alertas para ataques novos (Zero day).
De forma similar, pode-se usar a mesma abordagem em redes cabeadas para a
proteção de dispositivos fixos, usando computadores desktop para os testes e
alternando usuários no uso deles.
A abordagem pode ser testada para AC em ambientes de comunicação
device-to-device, visto que nestes casos não há como aplicar AC baseado em ações
contra touch-screen e/ou teclado virtual, para dispositivos que não possuem
humanos interagindo com eles. Mas, de qualquer forma, são passíveis de invasões
via rede.
Testar a abordagem de AC pelo uso de rede para analisar a eficiência em ataques
de tailgate, ou seja, verificando em quanto tempo pode ser detectada a troca do
usuário legítimo com o impostor, de forma similar ao que Orekondy et al. (2012)
realizaram com imagens.
Avaliar o uso de janelas de tempo de treinamento e atributos personalizados, para
melhorar os resultados de autenticação de pares Usuário+DM, que não forem
autenticados, pelo modelo geral.
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