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RESUMO

Garantir a disponibilidade dos dispositivos e a detecção de gargalos na
utilização de recursos de hardware em uma infraestrutura são os principais desafios
para as equipes de suporte. Contudo analisar dados de logs de monitoração para
identificar as causas de problemas tem se mostrado uma tarefa complexa e longe de
ser trivial em virtude da grande quantidade de registros, sendo que o processo está
propenso ao erro humano. Portanto, técnicas auxiliares, como por exemplo a
otimização da análise do uso dos dados contidos nos logs, podem ajudar a mitigar
esse tipo de erro. Há uma grande quantidade de dados nos logs gerados pelo tráfego
de acesso aos recursos de infraestrutura e pode-se utilizá-los na detecção de ataques.
Considerando que um Ataques de Negação de Serviço Distribuído (DDoS) é uma
ameaça para o funcionamento da Internet, ataques na camada de aplicação, como
DDoS Flash Crowd, vêm se consolidando como alternativa para botmasters
(gerenciador de programas maliciosos) tornarem seus ataques ainda mais
indetectáveis, dado à similaridade com tráfego de rede benigno do tipo Flash Crowd
(surto de visitas inesperadas). Ferramentas de detecção de ataques necessitam
diferenciar um tráfego Flash Crowd de um tráfego com ataque DDoS. Este trabalho
contribui com um método estatístico de análise quantitativa capaz de caracterizar os
vários comportamentos que acontecem durante as Variações Quantitativas de Fluxo
(VQF). Resultando em um método que é capaz de identificar diferentes variações de
tráfego nos tipos analisados: (1) normal; (2) normal com ataques de flood; (3) Flash
Crowd; e (4) Flash Crowd com ataques de flood. Também é apresentado uma
metodologia de apoio à detecção de ataques nos tipos de tráfego de rede analisados,
provendo métodos, técnicas e ferramentas para tratamento de dados, por meio da
combinação dos métodos de agrupamento e de correlação.

Palavras-chave: Ataques de DDoS, Flash Crowd, Correlação de dados,
agrupamentos, Identificação de anomalia.

ABSTRACT

A Proposal to Characterize Quantitative Variations of Network Flow Using
Grouping and Correlation Methods.

Ensuring the availability of devices and bottleneck detection in the use of
hardware resources in a network are the main challenges for the support teams. The
analysis of data from monitoring records as identifiable as registration problems has
been a complex task and is trivial in a large number of records, and the process is
conducive to human error. Therefore, the auxiliary techniques, such as the analysis of
the use of the data contained in the logs, can help mitigate this type of error. There is
a large amount of data in the logs generated by the access traffic to infrastructure
resources and can be used in the detection of attacks. The Distributed Denial of
Service (DDoS) service is a threat to the Internet, such as DDoS Flash Crowd, as well
as the creation of alternative programs. Undetectable, given the similarity to the benign
network of the Flash Crowd type (outbreak of unexpected visits). The traffic detection
tools for DDoS data traffic. This work contributes with a statistical method of
quantitative analysis capable of characterizing the various behaviors that occur during
Quantitative Flow Variations (VQF). Resulting in a method that is able to identify
different traffic variations in the types analyzed: (1) normal; (2) normal with flood
attacks; (3) Flash Crowd; and (4) Flash Crowd with flood attacks. We also present a
methodology to support the detection of attacks in the types of analyzed network traffic,
providing methods, techniques and tools for data processing, through the combination
of grouping and correlation methods.

Keywords: DDoS attacks, Flash Crowd, Data correlation, Clusters, Anomaly
identification.
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1 INTRODUÇÃO
O uso da rede Internet expandiu-se rapidamente possibilitando a
comunicação de dados, voz e imagem através de aplicações, tais como as de
compartilhamento de dados e de comércio eletrônico. Disponibilizar determinadas
informações pessoais de clientes através das aplicações Web (incluindo dados
financeiros, endereço e identidade, dados estratégicos de empresas, incluindo planos
futuros, aplicações financeiras, fornecedores, moldes ou listas de componentes
utilizados na fabricação de produtos, que dão o diferencial para o negócio da empresa,
entre outros), requer a implantação de políticas e mecanismos de segurança de
sistema e da rede de informação, em alto nível, para manter a integridade da
aplicação, a privacidade de seus usuários, a confidencialidade de seus dados e o
funcionamento correto das estações servidoras nas quais as aplicações Web são
executadas (SÁ SILVA, 2008).
A segurança de aplicações Web não trata apenas de proteger o número de
cartão de credito do usuário através de criptografia, mas deve levar em consideração
a forma como a aplicação obtém o número do cartão de credito, o armazena em banco
de dados e, posteriormente, o recupera desse banco (MARTINEZ, 2006).
Segundo Chaves (2005a), o tema segurança de redes ganhou maior
importância com o surgimento de fraudes de diversas naturezas, em muitas
empresas, que provocaram grandes prejuízos financeiros. No Brasil, ainda existem
inibidores do crescimento da comercialização e da adoção de software e outras
práticas de segurança. O descaso por falta de políticas específicas para tratar do
assunto na grande maioria das empresas faz com que os gastos nesta área sejam
vistos como custos, em vez de investimento (MARTINEZ, 2006). Em alguns
segmentos existe ainda interesse maior pela compra de aplicativos para áreas
consideradas críticas para a empresa, tais como de gestão empresarial, cadeia de
suprimentos, inteligência de negócios e outras soluções, e a aquisição de software de
segurança encontra-se em segundo plano.
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Conforme Jardim et al. (2016), aos poucos este cenário está mudando. As
empresas que possuem seus negócios apoiados por tecnologias têm buscado fazer
investimentos em segurança; muitas são fornecedoras multinacionais, entre estas:
Accenture, Cisco, HP, IBM, PriceWaterHouseCoopers e empresas nacionais, tais
como CPM, DBA Engenharia, Politec, Stefanini, têm colocado em pauta o tema
segurança de aplicações e redes. No mercado brasileiro, fornecedoras multinacionais
de software de segurança, tais como CA, Check Point, ISS, McAfee, Sonic Wall,
Symantec e Trend Micro, têm operado, juntamente com empresas nacionais, tais
como Aker, Módulo e Scua (MARTINEZ, 2006).
Estatísticas de incidentes de segurança notificados ao CERT.br - Centro de
Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.BR,
2006) em 2006, comprovam a proliferação de ataques a redes, incluindo worms,
varreduras de portas, ataques de negação de serviços e incidentes em aplicações e
estações servidoras Web.
Ainda segundo Jardim et al. (2016), estas informações aceleram as pesquisas
e o mercado de software de segurança, tais como os firewalls, as aplicações de
criptografia, as ferramentas de software conhecidas como 3A (Autenticação,
Autorização e Administração de usuários) e os sistemas de detecção de intrusão
Intrusion Detection System (IDS).
Os firewalls e os métodos de autenticação não são suficientes para assegurar
a segurança dos sistemas em rede. Os firewalls não podem evitar todos os ataques
provenientes de fora da rede e são inúteis para defender os sistemas contra-ataques
internos. Sistemas de autenticação, por sua vez, não podem evitar que usuários
legítimos realizem operações nocivas em um sistema computacional. Portanto, é
necessário que uma camada complementar de proteção à rede, relatando e/ou
prevenindo contra ações maliciosas e acessos não autorizados, seja implementada
através de tecnologias de detecção de intrusão (GONÇALVES et al. 2015).
As tecnologias de detecção de intrusão são utilizadas para viabilizar a
observação de conjuntos de dados de rede, em busca de ameaças potenciais ou
conhecidas no tráfego de rede Network Intrusion Detection System (NIDS) e/ou nos
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dados de auditoria registrados nos hosts Host Intrusion Detection System (HIDS)
(VELEA et al. 2017).
Kandula et al. (2005), afirma que duas principais categorias de IDSs englobam
as técnicas de detecção: detecção baseada em assinaturas e baseada em anomalias.
O método de detecção por assinatura (ou por abuso) consiste na modelagem de
padrões de ataques conhecidos (assinaturas) e na pesquisa destes padrões em um
conjunto de dados. Caso ocorra o casamento de dados com um padrão de ataque,
um alerta é gerado. A grande vantagem destas técnicas é seu alto grau de precisão
na detecção de ataques conhecidos e suas variações. Uma limitação destas é a
incapacidade de detectar novos ataques cujas instâncias ainda não tenham sido
observadas.
Ainda segundo Kandula et al. (2005), no processo de detecção por anomalia
o comportamento normal de processos de usuários, sistemas ou rede é modelado e
desvios deste modelo representam anomalias ou suspeitas de ataque. Estas técnicas
são capazes de identificar novos tipos de ataques, a partir de observação de desvios
do comportamento normal do tráfego de rede e de uso de recursos por parte dos
usuários e sistemas. Se estas técnicas apresentam grande poder de detectar novos
ataques, possuem uma restrição por gerar alta taxa de alarmes falsos (falsos
positivos), principalmente por reconhecer comportamentos do sistema ainda não
previstos (ainda que legítimos) como anomalias e por sinalizá-los como potenciais
intrusões.
Os sistemas de detecção de intrusão baseados em assinaturas utilizam
assinaturas catalogadas, em geral, em bases extensas e requerem muito trabalho e
conhecimento de especialistas para

serem estabelecidas e

revisadas. O

conhecimento sobre novos ataques é obtido através da análise post-mortem de dados
do tráfego de rede (KUMAR et al. 2013).
Segundo Kumar et al. (2013), o uso crescente de ambientes de redes
corporativas integradas na rede mundial, e a disponibilidade de ferramentas gratuitas
para ataque às redes, têm implicado diretamente no surgimento de novas formas de
ataques não disponíveis nos catálogos. Estas novas formas de ataques podem ser
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complexas ou simples, em função da experiência e dos objetivos dos atacantes.
Idealmente, os sistemas de detecção de intrusão deveriam ser capazes de detectar
novos ataques observando o comportamento do tráfego da rede, estabelecendo os
padrões de comportamento normal do tráfego e sendo capazes de detectar as
variações que ocorrem neste tráfego normal observado, ou seja, as anomalias no
tráfego.
Zhou et al. (2014), afirma que a busca por anomalias no tráfego de redes é
uma tarefa extremamente complicada em função da necessidade de analisar muitas
sessões do tráfego, procurando considerar todas as particularidades de uso da rede
observada. Isso pode significar um número muito grande de sessões, com diferentes
tipos de serviços que podem incluir transferências de grandes arquivos, uso excessivo
de determinadas portas de serviço, entre outros. Além disso, a detecção por anomalia,
conceitualmente caracterizada por basear-se em desvios do comportamento normal
do ambiente de rede, como anteriormente mencionado, pode levar a um grande
número de falsos positivos, na medida que padrões de serviços, comportamento de
hosts ou usuários mudem no ambiente de rede considerado. A detecção de ataque
por anomalia requer, portanto, a atualização constante da base de conhecimento de
tráfego normal para evitar falsos positivos.
Ainda segundo Zhou et al. (2014), existem várias abordagens de detecção por
anomalia incluindo métodos determinísticos, baseados em conhecimento a priori do
comportamento do tráfego do ambiente de rede; métodos estatísticos, que analisam
o comportamento das variáveis observáveis no tráfego; métodos de detecção de
outliers, que buscam por objetos ou pontos estranhos em relação aos demais objetos
existentes nos conjuntos de dados com base em informações sobre a vizinhança dos
pontos e métodos de mineração de dados, que procuram extrair as relações entre as
diversas variáveis e estabelecem padrões de tráfego normal e de tráfego anômalo. A
mineração de dados, por sua vez, pode usar diferentes técnicas de manipulação de
dados, supervisionadas ou não, para extrair conhecimento útil que permita uma
melhoria nos processos de detecção.
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A maioria das abordagens para concepção e desenvolvimento de IDSs reside
na construção de sistemas especialistas baseados em regras e filtros ajustados sob
medida, segundo a observação dos administradores de redes sobre o tráfego da rede
sob sua responsabilidade. Estes IDSs caracterizam-se pelo número de regras que
pode ser muito alto, dado o dinamismo do fluxo de informação nas redes de
computadores em nível mundial. Além disso, as regras devem ser revisadas ao
catalogar novas formas de ataques. Como os processos de reconhecimento das
assinaturas trabalham com a correspondência exata das condições das regras
existentes, variações nos padrões emergentes nos ambientes de redes, mesmo que
pequenas, não podem ser reconhecidas (ZARGAR et al. 2013).
Neste sentido, outras abordagens têm sido exploradas procurando tornar os
sistemas mais flexíveis e computacionalmente mais velozes, podendo, em primeira
instância, serem capazes de correlacionar padrões de ataques novos com aqueles
existentes nos catálogos de ataques disponíveis na literatura. Para isso muitos
pesquisadores têm buscado a concepção e desenvolvimento de IDSs baseados em
redes neurais artificiais (RNA) e outras técnicas de inteligência artificial ou estatísticas,
supervisionadas ou não-supervisionadas, na tentativa de superar as limitações dos
métodos baseados em regras e melhorar a qualidade da análise dos dados
(CANSIAN, 1997; BONIFACIO et al., 1998; CABRERA et al., 2000; ERTOZ et al.,
2003a; RAPAKA et al., 2003; MUKKAMALA et al., 2002a; MUKKAMALA et al., 2002b;
MUKKAMALA et al., 2003a; MUKKAMALA et al., 2003b; MUKKAMALA et al., 2003c;
SHAH et al., 2003; ZHANG et al., 2003; SILVA et al., 2004). Além disso, as
abordagens baseadas em redes neurais buscam conceber métodos para o
estabelecimento automático de padrões de assinatura de ataques ou de condições do
tráfego na rede.
Os modelos baseados em redes neurais exploram várias hipóteses
simultaneamente utilizando elementos computacionais denominados neurônios,
interconectados através de pesos sinápticos (FAUSSET,1994; HAYKIN, 2001;
MARTINS, 2003). O processamento paralelo destas estruturas pode reduzir o tempo
de processamento dos pacotes em busca de anomalias e de padrões de ataques,
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permitindo a geração de respostas rápidas aos incidentes. Além disso, existem
diversas aplicações em diferentes áreas em que os modelos de redes neurais são
implementados em hardware programável Field Programmable Gate Arrays (FPGA),
sendo esta uma característica importante para a abordagem do problema de detecção
de intrusão em tempo real.
Apesar da literatura reportar os sucessos dos vários métodos de detecção de
ataques em situações conhecidas de tráfego, deve-se refletir sobre os resultados
obtidos, quanto à aplicação de alguns desses métodos em situações de tráfego
diferentes daquelas estudadas nos trabalhos relatados. Isto porque cada ambiente de
rede tem suas peculiaridades e especificidades dependentes das aplicações e do
número e diversidade de serviços disponíveis, máquinas e usuários em rede, que
podem mudar com a dinâmica da demanda.
Diversas técnicas para reconhecimento de ataques e diferenciação de tráfego
têm sido propostas e disponibilizadas em forma de ferramentas de domínio público ou
soluções comerciais. Entretanto, observa-se a necessidade de uma metodologia de
fácil aplicação para auxílio aos analistas na tarefa de detecção de ataques a redes e
que permita a fácil adaptação das técnicas de detecção na análise de dados e
situações de tráfego diferentes.

1.1 Motivação
Um evento Flash Crowd corresponde a um pico de acesso legítimo a dados
website, tal como pode ocorrer em sites de notícias ou comércio eletrônico durante
grandes eventos e datas importantes para o comércio (ARI, 2003). Este tipo de evento
costuma gerar degradação de desempenho ou indisponibilidade com consequente
insatisfação de usuários. Thapngam et al. (2011) informa que mesmo com sofisticados
sistemas de segurança e defesa os ataques Distributed Denial of Service (DDoS)
podem se misturar ao tráfego legitimo durante um evento Flash Crowd. Ao fazer isso
o sistema normalmente não consegue detectar o tráfego de ataque a tempo de evitar
danos ou prejuizos para o negócio.
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De acordo Ari et al. (2003) problemas de disponibilidade e desempenho
ocorridos em sistemas críticos durante um evento Flash Crowd podem afetar os níveis
de satisfação do cliente ou diretamente os lucros provisionados de uma corporação.
A rápida atuação na resolução de incidentes de infraestrutura ou até mesmo a atuação
proativa são metas importantes de negócios a serem alcançadas. Em um ambiente
de infraestrutura computacional onde existe uma diversidade de dispositivos como
roteadores, firewalls, switches, servidores de autenticação, e-mail, bancos de dados
e outros serviços que interagem para suportar o negócio, monitoramento pode ser
usado para diferentes propósitos incluindo análise de problemas em aplicações Silva,
(2013) monitorando desempenho dos componentes de hardware e diagnóstico de
falhas no sistema operacional. Um monitoramento eficiente dos recursos
computacionais auxilia na coleta e agrupamento dos logs, porém a análise destes
dados para extrair informações úteis não é uma tarefa simples (SOUSA et al., 2010).
Se faz necessário aos administradores garantir que a configuração seja adequada e
padronizada de forma a ser eficiente em gerar alertas no caso de anomalias que
possam ser relacionadas aos sintomas de um evento Flash Crowd. Sendo assim, há
uma necessidade de técnicas inteligentes e automatizadas para auxiliar tarefas
envolvendo filtragem do tráfego de rede, de forma a possibilitar a análise de
comportamento de acesso em um evento com fluxo de rede muito intenso inclusive
podendo classificar o tipo de fluxo.
Levando-se em conta a intensidade quantitativa, o tráfego de rede pode ser
dividido em:
A.

Normal: É o tráfego de dados considerado comum para uma

determinada rede. Evidentemente este conceito varia de rede para rede;
B.

Normal com ataques de flood: Conforme Shui et al. (2012) corresponde

ao fluxo de dados considerado normal em uma rede, acrescido de ataques de flood,
por exemplo, DDoS;
C.

Flash Crowd: Segundo Ari et al. (2005), Patil et al. (2015) e Freire (2013),

Caracteriza-se, como um fluxo intenso de dados causado por acessos legítimos. Em
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geral temporário, um evento Flash Crowd parece um ataque, mas não tem conotação
maliciosa;
D.

Flash Crowd com ataques de flood: Descrito por Shui et al. (2012), e

Ranjan et at. (2010), são bastante raros na literatura científica, ocorrer quando um
evento Flash Crowd em andamento sofre um ataque de flood, caracterizando um
aumento ainda mais intenso de tráfego;
E.

Ataques de Flash Crowd: De acordo com Jung et al (2002), Thapngam

et al (2011), Oikonomou et al (2009), Yu et al. (2012) e Gururaj et al. (2017), ocorre
quando atacante realizam acessos maliciosos intensos (flood) tomando medidas para
que este fluxo tenha as mesmas características de um evento Flash Crowd. Em suma,
o tráfego malicioso é disfarçado como um fluxo Flash Crowd. Este último tipo de
ataque tem potencial de causar sérios danos ao funcionamento da infraestrutura em
virtude da difícil detecção dado a sua similaridade com um fluxo legitimo de uma Flash
Crowd que por sua vez também implica na difícil tarefa de coletar amostras que
possam servir de base para análise.
Neste trabalho estas divisões são chamadas de Variações Quantitativas de
Fluxo (VQF) e a hipótese é que podem ser detectadas analisando-se as
características estatísticas do tráfego. O desafio é adotar uma abordagem capaz de
realizar a diferenciação adequada entre diferentes comportamentos de fluxo. Por
exemplo gerado por pessoas, como (um evento Flash Crowd) e gerado por bots em
um ataque.
Segundo Xu et al. (2012) o cálculo da correlação de Pearson aplicado às
séries temporais do número de solicitações HTTP tem sido o método mais aplicado
para diferenciar eventos Flash Crowd (baseado em fluxo de dados gerado por
pessoas) de ataques DDoS em tráfego normal (baseado em fluxo de dados gerados
por bots). Este método assume que os traços gerados pelos bots possuem entre si
uma correlação maior que os traços gerados por humanos Prasad et al. (2013).
Entretanto, cada página web possui um número de solicitações secundárias
aleatórias, podendo fazer com que este método apresente diagnósticos Falsos
Positivos (FP). Para minimizar o problema, Thapngam et al. (2011) propuseram um
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método no qual calculam a correlação de Pearson da taxa de chegada de pacotes dos
hosts ao longo do tempo. Porém, na medida em que um servidor web estiver
trabalhando com alta carga o comportamento da taxa de pacotes dos hosts pode se
assemelhar bastante em função do throughput minimizado para cada host, o que pode
comprometer o método. De maneira semelhante, mas considerando não mais a
correlação de Person, Yu et al. (2012) perceberam que nos eventos de tráfego normal
sob ataques gerados por bots, o coeficiente da Correlação de Pearson é maior que
nos eventos Flash Crowd, cujos fluxos são gerados por humanos. No entanto, como
reconhecido pelos próprios autores, a similaridade da correlação de Person pode ser
facilmente ludibriada pelos botmasters, que criam vários grupos de padrões de
solicitações no código fonte, tornando a similaridade entre os hosts da rede
heterogênea.
Segundo Silva (2013) as ferramentas para detecção de anomalias utilizadas
normalmente em um evento Flash Crowd estão divididas em dois grandes grupos: as
que usam abordagens intrusivas em que as aplicações precisam ser alteradas para
registrar eventos de comunicação e facilitar o rastreamento de problemas; e as não
intrusivas, em que pacotes são capturados diretamente da rede e técnicas estatísticas
são aplicadas para detectar as possíveis causas dos problemas. As duas abordagens
possuem vantagens e desvantagens. Entretanto, as técnicas não intrusivas são mais
aceitas pela facilidade de implantação por não exigirem que aplicações já
desenvolvidas sejam alteradas para incluir mecanismos de registro de eventos (logs).
Chaves et al. (2010), com isso, é necessário que se viabilize um método para análise
do tráfego de acesso aos serviços web de maneira efetiva para resguardar as
informações sensíveis e proteger os recursos e serviços providos pela infraestrutura.
A escolha das características pode influenciar diretamente os resultados e não
há um manual de instruções direcionando quais delas analisar. Boas escolhas podem
permitir a detecção do perfil anômalo de ataque em um evento Flash Crowd, enquanto
escolhas equivocadas podem contribuir com a aprendizagem sobre quais
características não devem ser selecionar para a análise (CHAVES et al. 2010).
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De acordo com Darlan (2013) apesar da literatura reportar os sucessos dos
vários métodos de detecção de ataques em eventos Flash Crowd, deve-se refletir
sobre os resultados obtidos, quanto à aplicação de alguns desses métodos em
situações de tráfego diferentes daquelas estudadas nos trabalhos relacionados. De
acordo com Kung et al. (2012) isto ocorre porque cada ambiente de rede tem suas
peculiaridades e especificidades dependentes das aplicações e do número e
diversidade de serviços disponíveis, máquinas e usuários em rede, que podem mudar
com a dinâmica da demanda
De acordo com Prasad et al. (2013) não há muitos trabalhos que descrevam
de forma precisa formas de diferenciação entre as VQF citadas anteriormente: (1)
normal; (2) normal com ataques de flood; (3) Flash Crowd; (4) Flash Crowd com
ataques de flood, trazendo a seguinte questão a tona: Há uma técnica que consiga
gerar uma assinatura que diferencie os vários tipos de VQF?

1.2 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo propor um método que possa classificar e
determinar características que definem as diversas Variações Quantitativas de Fluxos
(VQF) com foco na análise estatística inclusive respondendo à questão exposta
anteriormente em relação aos 4 tipos de fluxo analisados.

1.3 Contribuição
Esta pesquisa pretende contribuir com um método estatístico de análise
quantitativa capaz de caracterizar os vários comportamentos que acontecem durante
VQF. O principal mote é disponibilizar para pesquisa um método abrangente que sirva
para diversas situações. Para tanto pretende-se aplicar a metodologia proposta em
ambientes com diferentes variações de tráfego: (1) normal; (2) normal com ataques
de flood; (3) Flash Crowd; e (4) Flash Crowd com ataques de flood. A ideia é que a
caracterização se estenda a todos estes ambientes e possa.
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1.4 Metodologia de trabalho
Este trabalho tem sua metodologia baseada nas fases ilustradas na figura 1.
Figura 1 - Diagrama das fases de metodologia do trabalho

a) Revisão de Literatura

b) Elaboração da
proposta

c) Simulação e
Experimentos

d) Coleta e análise de
resultados

Fonte: Elaborado pelo autor

a)

Revisão de literatura

Esta atividade serve para definir os principais conceitos e fundamentos
relacionados a este trabalho, tais como: eventos Flash Crowd, métodos de correlação
de similaridade e dissimilaridade, análise e prevenção de ataques.
b)

Elaboração da proposta

O método proposto por este trabalho é composto por duas fases e três etapas
conforme a figura 2:
Figura 2 - Fases do método proposto

FASE 1 - Organização e configuração inicial do método
ETAPA 1 – Dataset Flash Crowd (Danta 2018) e
dataset Shiravi et al. (2012), infraestrutura e
métodos estatísticos que foram selecionados
adotados

ETAPA 2 - Critérios para seleção dos campos e
obtenção de métricas para análise estatística

FASE 2 - Execução e Análise efetiva do método
ETAPA 3 – Análise do resultado dos
agrupamentos da correlação e dos cálculos de
coeficiente de perfil de tráfego para encontrar
características que definem as diferenças
entre as VQF.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como visto na Figura 2, a Fase 1 é composta pelas Etapas 1 e 2 tem como
objetivo preparar o método proposto definindo critérios para a escolha dos dados
analisados, itens de infraestrutura e ferramentas. Também se definem critérios para
obtenção das métricas e preparação inicial dos dados para posterior análise
estatística. A Fase 2, composta pela etapa 3 tem como objetivo obter as informações
de captura de pacotes trafegados na rede durante as VQF para análise dos campos
e dos fatores de correlação, similaridade e dissimilaridade visando encontrar
características que definam o tráfego identifiquem padrões nas medições em todos os
cenários normais e anômalos.
No trabalho de Oikonomou et al. (2009 e 2013) para a análise dos dados usase técnicas de correlação de forma que para executar essa tarefa é necessário obter
uma série histórica das medições normais na Fase 1. Na Fase 2 coletam-se as
medições durante os vários eventos com VQF para a posterior identificação de
medições anômalas. Consideram-se os trabalhos de Xie, Hu, Guo, (2015), Silva et al.
(2014), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) que atuam na caracterização dos tipos de tráfego em um evento Flash Crowd além
de métodos de prevenção a ataques DDoS usando análise estatística multivariada.
Também se analisa a pesquisa de Jardim, Samuel et al. (2016), pois norteia
as decisões das análises estatísticas propostas. As questões em aberto apresentadas
por Jardim, Samuel et al. (2016), são tratadas neste trabalho na Seção 4, Proposta de
Trabalho.
c)

Simulação e Experimentos

É conduzido um experimento de acordo com o realizado por Jardim, Samuel
et al. (2016) com uso de dataset de tráfego real e simulados por meio de ferramenta
para geração de ataques.

1.5 Organização do Trabalho
Além da seção Introdução, este trabalho está organizado nas seguintes
seções:
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Seção 2. Referencial Teórico: Descreve os principais conceitos e
fundamentos deste trabalho a respeito de eventos de VQF, análise quantitativa de
dados e técnicas de correlação.
Seção 3. Trabalhos relacionados: Destaca os trabalhos na literatura
acadêmica consultada que abordam características de comportamento de tráfego em
eventos de VQF, detecção de ataques DDoS em um evento Flash Crowd e técnicas
para detecção de anomalias. Também consta neste capítulo uma análise comparativa
com os trabalhos mais diretamente relacionados a esta pesquisa.
Seção 4. Proposta de Trabalho: Registra o plano de trabalho aplicado no
experimento, a especificação do ambiente e os critérios para a tratativa dos dados.
Também descreve a solução proposta para a detecção e caracterização do VQF.
Seção 5. Experimento e Validação da Proposta: Verificação da eficácia da
metodologia proposta para caracterização de VQF em diferentes ambientes, critérios
e cenários dos experimentos, ferramental de hardware e software utilizado, as
configurações necessárias para o funcionamento do método proposto, a coleta de
dados e a análise estatística de correlação e cálculos para determinar variabilidade
das amostras.
Seção 6. Resultados: Apresenta os resultados obtidos na análise dos dados
usando os métodos de agrupamento, correlação além dos resultados obtidos nos
cálculos do Coeficiente de Perfil de Tráfego (CPT).
Seção 7. Considerações Finais: Mostra um resumo do trabalho sobre os
principais resultados com as contribuições, limitações. Também apresenta propostas
para pesquisas futuras.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção descreve os principais conceitos utilizados neste trabalho.
A seção 2.2 conceitua anomalias no tráfego de redes. É apresentada uma
classificação para anomalias frequentemente observadas. A seção 2.3. Apresenta
conceitos sobre eventos Flash Crowd suas características e os tipos de ataques
envolvidos relacionados a estes eventos. Por sua vez, a seção 2.4 aborda a análise
estatística multivariada, modelos para análise de correlação e agrupamento. Por fim,
na seção 2.5 consta a síntese deste capítulo.

2.1 Anomalias no Tráfego de redes
Segundo Silva (2008) anomalias no tráfego de rede são ações diferentes
observadas no comportamento normal do tráfego previamente anotado, que podem
ser indicativos de ataques, abuso (ou mau uso) na rede, eventos de falha na rede,
problemas de infraestrutura na coleta de dados, entre outros. Portanto, nem toda
anomalia na rede é um ataque, mas uma informação suspeita que deve ser analisada.
Sejam as anomalias de rede maliciosas ou não-intencionais, é importante analisá-las
por dois motivos Lakhina et al. (2004):
1. Anomalias podem criar congestionamento na rede e estressar a
utilização de recursos de um roteador;
2. Algumas anomalias podem não necessariamente gerar impacto na
rede, mas causar grande impacto para um cliente ou um usuário final.
Quando diagnosticando anomalias na rede observa-se que suas formas e
causas podem variar consideravelmente: de abusos à rede como, ataques do tipo
Denial of Service (DoS), a falhas de equipamentos (configurações incorretas do
roteador, por exemplo). Os operadores de rede devem detectar as anomalias tão logo
estas ocorram e classificá-las de modo a selecionar a resposta apropriada. O principal
desafio em detectar e classificar essas anomalias é que elas podem se estender a um
vasto domínio de eventos (por exemplo, alterações bruscas sob demanda, Flash
Crowd, alto volume de fluxos) e mesmo devido a eventos não conhecidos. Um sistema
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de diagnóstico de anomalias geral deveria, portanto, ser capaz de detectar uma
variedade de anomalias com estruturas diversas, distinguindo-as entre tipos diferentes
de anomalias e anomalias de mesmo grupo.
Apesar da ampla literatura sobre caracterização do tráfego, anomalias no
tráfego de rede permanecem pouco entendidas por vários motivos Lakhina et al.
(2004). Primeiro, identificar anomalias requer uma sofisticada infraestrutura de
monitoração. Segundo Lakhina et al. (2004), muitos ISP (Internet Service Provider)
somente coletam medições simples do tráfego, ou seja, volumes de tráfego médios,
usando o protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP). Existem ISP que
fazem contagens de fluxos, mas o processamento dos dados coletados é uma tarefa
exigente. Outro motivo que dificulta o entendimento de anomalias no tráfego é que os
ISP não possuem ferramentas rápidas o suficiente para processar medições de modo
a detectar anomalias em tempo real. Estes são, em geral, informados dos principais
eventos (worms ou ataques DoS) após a ocorrência destes, não são, portanto,
capazes de detectá-los quando estão em progresso. Um terceiro motivo é a natureza
do tráfego de rede, que é multidimensional e ruidoso, o que torna difícil extrair
informação significativa sobre anomalias seja qual for o tipo de estatística do tráfego
GURURAJ et al., (2017).
Segundo Silva et al. (2004) anomalias no tráfego de rede, incluindo ataques e
outros eventos suspeitos, podem ser detectadas pelos intrusion detection system
(IDS) a partir de informações do host, como acesso a arquivos, sequência e
quantidade de system calls (chamadas ao sistema), dados de processos de usuários
e de sistema e dados coletados do tráfego de rede, que são informações obtidas dos
cabeçalhos e payloads dos pacotes de rede. Sequestro de conexões TCP, varredura
de portas, DNS spoofing, negação de serviço, dentre outros, são alguns exemplos de
ataques dificilmente detectados por analisadores baseados em host. Para detectá-los
são necessárias ferramentas que capturam e analisam os pacotes permitindo a busca
de ataques direcionados a componentes de rede e, a determinadas máquinas, através
da análise dos dados transportados.
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2.2 Classificação de anomalias na Rede
Através de análise visual, Barford (2001 e 2002) classificou as anomalias no
tráfego de rede em quatro principais categorias: anomalias de operação da rede,
anomalias ‘Flash Crowd’, anomalias de medição e ataques. Uma descrição de cada
uma destas categorias é apresentada a seguir.

2.2.1 Anomalias de Operação da Rede
Incluem eventos de falhas na rede, tais como interrupção de funcionamento
de dispositivos na rede, ou eventos que geram diferenças significativas no
comportamento da rede, tais como a adição de novos equipamentos, configuração
inadequada temporária de dispositivos e definição de limites de taxas. Por exemplo,
um roteador para de publicar uma das redes classe B de um site para os roteadores
de borda. Anomalias desta categoria são distinguidas visualmente através de declives,
alterações súbitas seguidas de estabilidade nas taxas de bits, em um nível diferente,
em determinado período de tempo.

2.2.2 Anomalias Flash Crowd
Segundo Shui et al. (2012), Patil et al. (2015) e Freire (2013) anomalias nesta
categoria são, em geral, devido a uma notícia de interesse divulgada aos usuários ou
interesse interno por acesso a um site Web devido a algum tipo de publicidade
nacional. Distingue-se um comportamento Flash Crowd por um rápido crescimento
nos fluxos de tráfego de um determinado tipo (acesso a site de ofertas em uma Black
Friday) ou para um destino bem conhecido com uma redução gradual do acesso com
o tempo. Por exemplo, um acréscimo no tráfego de acesso de uma loja de comercio
eletrônico pela web, após uma propaganda na TV em horário nobre informando sobre
uma oferta com desconto acima do normal aos primeiros clientes que efetivarem a
compra.
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2.2.3 Anomalias de broadcast ou congestionamento
Tempestade de broadcasts: uma enorme quantidade de pacotes de broadcast
começa a trafegar pela rede, causando congestionamentos que podem levar à
interrupção das operações da rede. Falhas em dispositivos que iniciam o envio de
pacotes de broadcast para outros ativos da rede, fazendo com que estes outros ativos
também enviem broadcasts e formem uma reação em cadeia, causam tempestades
de broadcasts. Como exemplo, há casos de softwares de controle de impressoras,
que após a remoção da impressora da estação, causavam tempestades de
broadcasts na busca pela impressora em toda a rede (AL-KASASSBEH, ADDA,
2009).
Congestionamentos: ocorrem com o aumento brusco de tráfego em um
determinado ponto da rede, que causa dificuldade de processamento destes pacotes,
os quais acabam sendo entregues com atraso ou são descartados. A queda de um
enlace, por exemplo, dificulta o escoamento do tráfego que chega a determinados
pontos da rede, causando congestionamentos. Ocorrências do tipo Flash Crowd,
babbling node e tempestade de broadcasts também causam congestionamentos
(ZARPELÃO , 2010)

2.2.4 Ataques
Conforme Silva (2008) estas anomalias são conhecidas como abusos à rede
e podem ser identificadas principalmente através de fluxos de dados do tráfego.
Exemplos desta categoria são ataques de inundação do tipo DoS e varreduras de
portas. Estes abusos são, em geral, observados com certa frequência na rede. Um
exemplo é um fluxo muito grande de pacotes transmission control protocol (TCP) de
40 bytes provenientes de um host que teve sua segurança comprometida e está sendo
remotamente controlado por atacantes. Ataques são distintos das anomalias Flash
Crowd e das anomalias de operação da rede ou de medição por não poderem ser
detectados através de medições de taxas de bits ou de pacotes. Entretanto, as
medições de contagem de fluxos (conexões ou sessões) de rede claramente indicam
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estas atividades abusivas a partir de informações de pares de portas e endereços
lógicos de origem e destino das conexões.

2.2.5 Ataques DoS
Ataque de negação de serviço denial of service (DoS): é diferente de uma
invasão, pois tenta tornar o serviço inoperante através da imposição de uma
sobrecarga. Nestes ataques, o agente malicioso envia uma grande quantidade de
requisições ao servidor de forma que todos os seus recursos de memória e
processamento, por exemplo, sejam consumidos. Um exemplo de ataque DoS é o
SYN flood, no qual o cliente inicia o estabelecimento de uma conexão TCP com o
servidor e não conclui a sinalização necessária para o estabelecimento da conexão,
fazendo com que ela fique aberta esperando pela conclusão do processo no servidor.
Isto ocorre de maneira contínua até que os recursos do servidor sejam todos
consumidos e este não possa mais atender a novas requisições. Diferencia-se da
ocorrência de Flash Crowd pelo simples fato de ser fruto de ações mal-intencionadas
(ZARPELÃO, 2010). No ataque distribuído de negação de serviço distributed denial of
service (DDoS), uma máquina mestre domina um conjunto de outras máquinas, que
são denominadas zumbis, e as utiliza para praticar um ataque de negação de serviço
(COLE et al., 2005).

2.3.1

Flash Crowd e suas características
Segundo Patil et al. (2015) eventos Flash Crowd podem ser definidos como,

inesperados, mas legítimos, surtos de acesso a um servidor de notícias ou de
comercio eletronico de última hora. Se o servidor Web é inundado com ataques DDoS
e solicitações Flash Crowd, é necessário diferenmciar esses dois tipos de solicitações.
O advento da computação em nuvem proporciona um ambiente altamente
escalável onde os recursos são entregues aos usuários sob demanda, via Internet.
Existem várias áreas que podem se beneficiar da computação em nuvem e, em
especial uma está ganhando muita atenção: o tratamento de Flash Crowd. Eventos
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de Flash Crowd acontecem geralmente quando os servidores são incapazes de lidar
com o volume de requisições para um conteúdo específico (ou um conjunto de
conteúdos), fazendo com que algumas destas requisições sejam recusadas. Para o
tratamento de eventos de Flash Crowd em aplicações web, as nuvens podem oferecer
computação elástica e capacidade de armazenamento durante esses eventos, a fim
de atender todas as requisições. No entanto, é importante que os eventos de Flash
Crowd sejam rapidamente detectados e que a quantidade de recursos a serem
instanciados durante a um evento Flash Crowd seja corretamente estimada.

2.3.1 Características Flash Crowd

Conforme Darlan (2013) um fluxo de Flash Crowd se caracteriza por Spikes
e Flash Crowd: Spikes são comumente encontrados em aplicações interativas nas
quais os usuários fazem solicitações que geram alta demanda de recursos de
forma instantânea. Já em Flash Crowd, os usuários o fazem por um período de
tempo contínuo e mais duradouro, no trabalho de Darlan (2013) é proposto e
validado por experimento um modelo não para prever picos, mas modelar as
mudanças no volume de carga de trabalho e popularidade de objetos
individualmente durante um evento Spikes. Isso que permite sintetizar volumes e
picos de dados, podendo, assim, ser utilizado por usuários de computação em
nuvem ou por provedores para testar sua infraestrutura.

2.3.2 Ataques Flash Crowd por bots
Segundo Yu, Shui, et al. (2012) existem vários estudos sobre o tamanho e
organização de botnets Thing et al. (2007), Bailey et al. (2009), Patrikakis et al. (2004),
Peng et al. (2007). Quando uma grande quantidade de clientes passa, subitamente,
de maneira orquestrada e maliciosa, a enviar requisições a um servidor, podendo
fazer com que ele chegue a interromper as suas operações. Durante os ataques
terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o portal de notícias da
rede CNN sofreu esta anomalia. A razão foi o altíssimo número de conexões não
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legitimas realizadas por bots que começaram a buscar notícias simultaneamente no
portal (JUNG et al., 2002).
São observados os seguintes fatores em relação as botnets após um estudo
aprofundado:
1. As ferramentas de ataque usada por botnets são normalmente softwares
maliciosos padrão. Um botmaster emite um comando para todos os bots em sua
botnet para iniciar uma sessão de ataque. Isso pode ser evidenciado a partir da
literatura de botnet STONE-GROSS et al. (2009), CHO et al. 2010, THING et al.
(2007), PENG et al. (2007).
2. Os ataques DDoS-Flash Crowd realizados por botnets se agregam na
vítima e compartilham com fluxos de ataques DDoS-originais com um mesmo desvio
padrão. Fluxos de ataques DDoS originais contém um desvio padrão menor que um
fluxo Flash Crowd, justamente porque a quantidade de botnets costuma ser menor
que os usuários legítimos em um evento Flash Crowd.
Segundo Rajab et al. (2007) em um fluxo de ataque de Flash Crowd o volume
de live bots de uma botnet pode ser na ordem de centenas ou até mesmo alguns
milhares ao mesmo tempo. No entanto, ainda conforme Rajab et al. (2007) no exemplo
da Copa do Mundo de 98 observa-se que o número de usuários simultâneos do evento
Flash Crowd da Copa do Mundo 98 estava no nível de centenas de milhares.
O trabalho de Yu, Shui, et al. (2012) demostra que, a fim de lançar um ataque
do tipo Flash Crowd, um botmaster tem que forçar seus live bots a gerar muito mais
pacotes de ataque, solicitações de acesso a páginas web, em relação ao que ocorre
em um tráfego legitimo de um evento Flash Crowd. Como resultado, o fluxo de ataque
agregado possui um pequeno desvio padrão em comparação com o de um evento
Flash Crowd legitimo, o que resulta no fenômeno mostrado na Figura 3.
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Figura 3 - A diferença entre um tráfego de ataque botnet e um tráfego de um evento Flash
Crowd legítimo

Fonte: Yu et al. (2012)

Os fluxos que observamos são uma agregação de fluxos de ataque agregado
no qual existe um desvio padrão menor que o fluxo genuíno de um evento Flash
Crowd. A razão para este fenômeno é que o número de Live bots de uma botnet é
muito menor do que o número de usuários legítimos simultâneos (RAJAB et al., 2007).
Portanto, a fim de lançar um ataque Flash Crowd, um botmaster tem que forçar seus
live bots a gerar muito mais pacotes de ataque, por exemplo, solicitações de páginas
da Web, em relação a uma solicitação legítima de usuário. Como resultado, o fluxo de
ataque agregado possui um pequeno desvio padrão em comparação com o de uma
Flash Crowd, o que resulta no fenômeno vemos na Figura 3 (YU et al., 2012).

2.3.3 Ataques Flash Crowd
Diferentemente do que ocorre em ataques do tipo DDoS os ataques Flash
Crowd DDoS se comportam como se fossem um fluxo Flash Crowd legitimo
confundindo os sistemas de detecção e tornando a identificação muito difícil já que
não poder ser detectados através de medições de taxas de bits ou de pacotes.
Entretanto, as medições de contagem de fluxos (conexões ou sessões) de rede
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claramente indicam estas atividades abusivas a partir de informações de pares de
portas e endereço lógicos de origem e destino das conexões.
Por esse motivo, uma análise estatística utilizada para fins de detecção de
anomalias em um evento Flash Crowd pode ser um fator fundamental para a
viabilidade da utilização dos serviços disponibilizados a usuários e clientes, mesmo
que hajam recursos de segurança presentes nessa rede.

2.3.4 Ataques DDoS
Ataques de DDoS são inundações de ataques DoS onde os atacantes utilizam
vários computadores para lançar o ataque e mais rapidamente sobrecarregar um
determinado sistema alvo. Neste tipo de ataque é realizada uma sobrecarga ou
inundação de pacotes contra um determinado serviço, host ou rede, gerando muitas
vezes uma quantidade de dados global maior que a rede ou host pode suportar,
tornando a rede ou serviços instáveis e consequentemente prejudicando o seu
desempenho. Estes ataques possuem uma estrutura previamente montada, onde
diversas máquinas lançam um ataque sobre uma vítima. Esses ataques fazem uso de
várias “máquinas zumbis” para que o número de requisições de conexão ao servidor
seja muito maior. São ataques mais eficientes e complexos, mais difíceis de se
detectar.
Segundo Lima, (2006), vários ataques DoS e DDoS são registrados
diariamente, e envolvem principalmente novos vermes e ferramentas para DDoS.
Alguns desses vermes incluem comandos e estrutura de controle que permite ao
intruso dinamicamente modificar o comportamento do vírus após ele infectar a vítima.
Em alguns casos esse controle é realizado sem que o atacante precise saber quem
são os sistemas que foram infectados.
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2.4 Análise estatística
De acordo com Morettin e Bussab, (2004) a inferência estatística, tem por
objetivo analisar parte dos dados para levantar conclusões para uma população a
partir de amostras, ou quando modelos estatísticos são usados para descrever
o comportamento de um ataque por exemplo. A análise estatísticas é necessária
para a obtenção dos resultados visados pelas organizações, e não somente para
medir os avanços rumo a esses resultados. Os dados estatísticos são importantes
para o início, o desenvolvimento e manutenção das organizações, pois não somente
monitoram o progresso como também contribuem para a obtenção. Reconhecer a
importância da estatística é uma coisa; tomar providências e decisões nesse sentido
é outra.
Em um evento Flash Crowd podem ser realizadas medições como o número
de conexões, o volume de dados trafegados e o tempo de conexão, entre outros
atributos. Essas medições (conjunto de dados) podem representar informações a
respeito das características deste evento de forma que nesse cenário, insere-se a
estatística multivariada que, segundo Mingoti (2013), e Junior, F.N. et al. (2017),
consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas quais
várias variáveis são medidas, em geral, as variáveis são correlacionadas entre si.

2.4.1 Análise estatística multivariada
Dado a complexidade em se determinar os tipos de eventos Flash Crowd em
virtude de diversas características que normalmente são atribuídas ao tráfego, estimase que esse possa ser analisado e classificado em função do padrão de interatividade
do tráfego de maneira isolada em conformidade ao que foi realizado no trabalho de
Junior, F.N. et al. (2017).
Quanto maior o número de variáveis, mais complexa a análise estatística
univariada, que analisa as variáveis de maneira isolada. A estatística multivariada,
portanto, analisa as variáveis de maneira conjunta.
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Com a utilização de dispositivos, os diversos dados simultaneamente medidos
podem ser armazenados em vetores aleatórios. Por exemplo, dispondo de uma
amostra aleatória de tamanho n, onde, para cada elemento da amostra tenha-se
observado os valores de p-variáveis aleatórias de interesse, tem-se n vetores
aleatórios independentes e identicamente distribuídos da seguinte forma:
X11
X21
X1 = X31
⋮
X
[ p1 ]

X12
X22
X 2 = X32
⋮
X
[ p2 ]

X13
X23
X3 = X33
⋮
X
[ p3 ]

X1n
X2n
, . . . , Xn = X3n
⋮
X
[ pn ]

2.0

Fonte: Junior, F.N. et al. (2017)
Nos vetores aleatórios apresentados, o primeiro índice indica a variável
aleatória e o segundo o elemento amostral. Segundo Mingoti (2013) é comum guardar
os valores dos elementos amostrais observados em uma matriz, denominada matriz
de dados. O valor observado de cada p-variável aleatória do vetor aleatório (Xi ) é
armazenada numa linha dessa matriz e cada coluna representa os dados observados
de uma variável (onde n é o número de medições e p é o número de variáveis
aleatórias - sensores - do dispositivo):

Xnxp

X11
X12
= X13
⋮
X
[ 1n

X21
X22
X23
⋮
X2n

X31
X32
X33
⋮
X3n

… Xp1
⋮ Xp2
⋮ Xp3
⋮
⋮
… Xpn ]

2.4.1

Fonte: Junior, F.N. et al. (2017)
̅):
A partir de cada vetor aleatório, obtém-se o vetor de médias amostrais (X

̅=
X

1
n

̅1
X
̅2
X
⌈X1 + X2 + X3 + … + Xn ⌉ = ̅
X3
⋮
̅
[X p ]

Fonte: Junior, F.N. et al. (2017)

2.4.2
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Na análise estatística multivariada há técnicas exploratórias de sintetização
da estrutura de variabilidade dos dados, usando medidas como variância amostral,
variância total amostral, variância generalizada amostral e correlação amostral.

2.4.2 Variabilidade
A variância amostral fornece a informação sobre a disposição dos valores das
variáveis do vetor aleatório Xi em relação à ̅
X. Grandes valores de variância amostral
indicam maior dispersão dos valores em relação à média (JOHNSON; WICHERN,
2007, MINGOTI, 2013, JUNIOR 2016). A definição 2.3 apresenta a variância amostral:
Sii = S2i =

1
n-1

∑nl=1(Xil - X̅ i )²

2.4.3

A covariância amostral, por sua vez, serve para medir o grau de associação
linear entre duas variáveis aleatórias. A covariância positiva ocorre quando os valores
de duas variáveis aleatórias têm o mesmo comportamento (altos valores de uma
variável e altos valores de outra, ou, baixos valores de uma e baixos valores da outra).
Para altos valores de uma variável e baixos de outra, a covariância será negativa.
Caso não haja associação entre os valores das duas variáveis aleatórias, a
covariância será aproximadamente zero (JOHNSON; WICHERN, 2007, JUNIOR
2016). Na definição 2.4, a covariância amostral mede o relacionamento entre as
variáveis i e j:
Sij =

1
n−1

∑nl=1(Xil − ̅
Xi ) (Xjl − ̅
Xj )

2.4.4

Quando i = j, a equação apresentada em (2.4) representa a variância amostral
da variável Xi .
Segundo (Mingoti 2013, Junior 2016), o procedimento mais comum é guardar
os valores de Sij em uma matriz, denominada matriz de covariância amostral:
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S11
S21
Spxp = S31
⋮
[Sp1

S12
S22
S32
⋮
Sp2

S13
S23
S33
⋮
Sp3

… S1p
⋮ S2p
⋮ S3p
⋮
⋮
… Spp ]

2.4.5

Prosseguindo com o conceito de matriz de covariância amostral, é possível a
partir dela extrair outras medidas estatísticas referentes à variabilidade: variância total
amostral e variância generalizada amostral.
A variância total amostral é definida como o traço da matriz de covariância:
traço(Spxp ) = S11 + S22 + S33 + … + Spp

2.4.6

É possível verificar, na equação 2.6, que o traço é a soma das variâncias da
matriz de covariância e é uma forma de sintetização da variância global da distribuição
multivariada Mingoti (2013).
Por sua vez, a variância generalizada amostral é definida como o
determinante da matriz de covariâncias e também fornece uma noção da dispersão
global da distribuição multivariada:
det(Spxp ) = |Spxp |

2.4.7

Entretanto, ao contrário da variância total, a variância generalizada é
influenciada pelas correlações entre as variáveis presentes em Xi .
Mingoti (2013) apresenta que é possível encontrar matrizes de covariâncias
diferentes com a mesma variância total e mesma variância generalizada. Sendo
assim, há risco em utilizar essas duas medidas de sintetização isoladamente.
Ainda segundo Mingoti (2013), embora a covariância amostral tenha
informação sobre o relacionamento linear entre duas variáveis, é difícil julgar se a
relação é forte ou não, observando-se apenas os seus valores numéricos. Nesse
sentido insere-se a correlação.
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2.4.3 Correlação
A correlação é uma medida de similaridade e é um índice que quantifica o
relacionamento linear entre um par de variáveis, pois mede a intensidade e direção
da relação entre esse par. O coeficiente de correlação amostral, também denominado
coeficiente de correlação de Pearson, é definido como:

R ij =

Sij
√Sii Sjj

2.4.8

O coeficiente de correlação amostral apresenta como resultado valores entre
-1 e 1 e é uma medida mais adequada para avaliar o grau de relacionamento linear
entre duas variáveis quantitativas do que a covariância, pois na covariância não se
tem um valor de referência mínimo ou máximo para comparação dos valores Sij ,
segundo Mingoti (2013). O coeficiente de correlação amostral não sofre influência das
diferenças de escalas de medidas entre as variáveis.
Assim como na covariância amostral, o procedimento mais comum é guardar
os valores de correlação em uma matriz, denominada matriz de correlação amostral:
R11
R 21
R pxp = R 31
⋮
[R p1

R12
R 22
R 32
⋮
R p2

R13
R 23
R 33
⋮
R p3

… R1p
⋮ R 2p
⋮ R 3p
⋮
⋮
… R pp ]

2.4.9

Fonte: Junior, F.N. et al. (2017)
a.

Correlação de Pearson
A correlação de Pearson avalia a relação linear entre duas variáveis

contínuas. Uma relação é linear quando a mudança em uma variável é associada a
uma mudança proporcional na outra variável.
b.

Correlação de Spearman
A correlação de Spearman avalia a relação monotônica entre duas variáveis

contínuas ou ordinais. Em uma relação monotônica, as variáveis tendem a mudar
juntas, mas não necessariamente a uma taxa constante. O coeficiente de correlação
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de Spearman baseia-se nos valores classificados de cada variável, em vez de os
dados brutos (FIGUEIREDO et al. 2009), (ADLER et al 2010).
Ainda segundo Figueiredo et al. (2009), a correlação de Spearman é muito
usada para avaliar relações envolvendo variáveis ordinais. Como por exemplo, para
avaliar se a ordem na qual os funcionários executam um teste está relacionada ao
número de meses de emprego.
Seria adequado examinar a relação entre variáveis com um gráfico de
dispersão. Os coeficientes de correlação medem apenas relacionamentos lineares
(Pearson) ou monotônicos (Spearman). Outras relações são possíveis.
c.

Comparação entre os coeficientes de Pearson e Spearman
Também conforme Abdulhammed et al. (2009) os coeficientes de correlação

de Pearson e Spearman podem variar em valor de -1 a +1. Para o coeficiente de
correlação de Pearson ser +1, quando uma variável aumenta, as outras variáveis
aumentam por uma quantidade consistente. Este relacionamento forma uma linha
perfeita. O coeficiente de correlação de Spearman também é +1 neste caso como
pode ser visto na Figura 4.
Figura 4 – Comparação entre coeficiente de Pearson e
Spearman Abdulhammed et al. (2018)

Fonte: Abdulhammed et al. (2018)

Pearson = +1, Spearman = +1
Conforme Abdulhammed et al. (2018) se a relação é que uma variável
aumenta quando a outra aumenta, mas a quantidade não é consistente, o coeficiente
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de correlação de Pearson é positivo, mas menor que +1. O coeficiente de Spearman
ainda será +1 neste caso, conforme mostrado na Figura 5.
Figura 5 – Diferença entre coeficiente de Pearson e
Spearman Benesty et al. (2009).

Fonte: Benesty et al. (2009)

Pearson = +0,851, Spearman = +1
Quando uma relação é aleatória ou inexistente, os dois coeficientes de
correlação se aproximam de zero.
Figura 6 – Correlação aleatória ou inexistente Benesty et al.
(2009)

Fonte: Benesty et al. (2009)

Pearson = −0,093, Spearman = −0,093
Também segundo Figueiredo et al. (2009), se o relacionamento é uma linha
perfeita para uma relação decrescente, ambos os coeficientes de correlação são -1
como observado na Figura 7.
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Figura 7 – Relação decrescente Figueiredo et al. (2009)

Fonte: Figueiredo et al. (2009)

Pearson = −1, Spearman = −1
Ainda em Figueiredo et al. (2009), se o relacionamento é aquela variável que
diminui quando as outras aumentam, mas a quantidade não é consistente, então o
coeficiente de correlação de Pearson é negativo, mas maior que -1. O coeficiente de
Spearman ainda é igual a -1, neste caso

Figura 8 – Variável decrescente com quantidade
inconsistente (2009)

Fonte: Adler et al. (2010)
Pearson = −0,799, Spearman = −1
Os valores de correlação de -1 ou 1 implicam uma relação linear exata, como
aquela entre raio e circunferência de um círculo. No entanto, o valor real dos valores
de correlação está em quantificar relacionamentos que não sejam perfeitos. Encontrar
as duas variáveis que estão correlacionadas frequentemente informa uma análise de
regressão que tenta descrever mais este tipo de relação (ADLER et al, 2010).
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d.

Outros relacionamentos não lineares
Conforme Adler et al. (2010), os coeficientes de correlação de Pearson

medem somente relações lineares. Os coeficientes de correlação de Spearman
medem somente ralações monotônicas. Por isso, é possível que exista uma relação
significativa mesmo que os coeficientes de correlação sejam 0. Examinar um gráfico
de dispersão é um dos métodos mais adequados para determinar a forma da relação
conforme exemplo na Figura 9.
Figura 9 – Relacionamentos não lineares

Fonte: Adler et al. (2010)
Coeficiente 0
Este gráfico mostra uma relação muito forte. O coeficiente de Pearson e o coeficiente
de Spearman são aproximadamente 0

2.4.4 Matrizes de covariâncias e de correlações de dois vetores aleatórios
Todo o exposto anteriormente aplica técnicas estatísticas multivariadas para
uma amostra aleatória (Xi ) de tamanho n, em que, para cada elemento da amostra,
há observações de valores de p-variáveis aleatórias. É possível, portanto, obter
matrizes de covariância amostral e de correlação amostral de duas amostras
aleatórias (X) e (Y). Dentro do contexto deste trabalho, por exemplo, dois vetores
aleatórios (X) e (Y) podem ser considerados como duas amostras obtidas de dois
coletas de rede em diferentes condições. As matrizes de covariância e de correlação
entre dois vetores aleatórios tem a composição conforme as equações 2.10 e 2.11
respectivamente:
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SXY

SX1 Y1
SX2 Y1
=
⋮
S
[ Xp Y 1

R XY

SX1 Y2
SX2 Y2
⋮
S Xp Y 2

R X1 Y 1
R X2 Y 1
=
⋮
R
[ X3 Y 1

… SX1 Yp
… SX2 Yp
Matriz de covariância
{
2.4.10
⋱
⋮
amostral entre dois vetores aleatórios
… S Xp Y p ]

R X1 Y 2
R X2 Y 2
⋮
R X3 Y 2

… R X1 Y 3
… R X2 Y 3
Matriz de correlação
{
⋱
⋮
amostral entre dois vetores aleatórios
… R X3 Y 3 ]
2.4.11

Fonte: Junior, F.N. et al. (2017)
Com a matriz de correlação amostral formada e considerando o disposto
anteriormente é possível verificar o grau de relacionamento entre as variáveis
aleatórias de dois vetores aleatórios.

2.4.5 Análise de agrupamentos
Além da correlação e variabilidade, é possível dividir os elementos da amostra
em grupos de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam
similares entre si com respeito às variáveis medidas, segundo Mingoti (2013).
A distância euclidiana, situada na análise de agrupamentos em estatística
(MINGOTI, 2013; JOHNSON; WICHERN, 2007) é uma das medidas de distância
usadas para busca de padrões em conjuntos de dados e é apresentada na equação
2.12. A Eq. 2.13 apresenta uma matriz que elenca as distâncias de todas as variáveis
aleatórias de dois vetores (X, Y).
p
d(Xl , Xk ) = √∑i=1(Xil − Xik )2

2.4.12

d(Xl , Yl ) d(Xl , Yk ) … d(Xl , Yp )
d(Xk , Yl ) d(Xk , Yk ) … d(Xk , Yp )
d(X, Y) =
⋮
⋮
⋱
⋮
[d(Xp , Yl ) d(Xp , Yk ) … d(Xp , Yp )]

2.4.13

Fonte: Junior, F.N. et al. (2017)
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A distância euclidiana apresentada nas equações 2.10 e 2.11 é uma medida
de dissimilaridade e, quanto menor seu valor, mais similares são os elementos
comparados.

2.4.6 Análise estatística aplicada a Eventos Flash Crowd
A análise estatística aplicada a eventos Flash Crowd tem o objetivo identificar
variações de tráfego que caracterizem este fluxo. Portanto, modelos de correlação e
detecção de anomalia, como os baseados em estatística, podem ser designados para
detectar possíveis comportamentos anormais em fluxos de dados ocorrido em um
evento Flash Crowd (JARDIM, SAMUEL et al. 2016)
Ainda segundo Jardim, Samuel et al. (2016), anomalias em um evento Flash
Crowd podem ser definidas como desvios no tráfego de dados que não estão de
acordo com o comportamento normal. Tais anomalias podem ocorrer devido a uma
série de fatores como ataques DDoS, e ataques do tipo Flash Crowd DDoS, estes
ataques podem comprometer o acesso a infraestrutura e a imagem da empresa
perante aos seus usuários e clientes.

2.5 Síntese do capítulo 2
Nesta seção são abordados conceitos sobre anomalias no tráfego de redes
onde Silva, (2007), apresenta classificações frequentemente ocorridas no tráfego de
rede em relação ao comportamento normal previamente observado, que conforme
Lakhina et al. (2004), sejam elas maliciosas ou não intencionais devem ser analisadas.
Também são considerados conceitos sobre um evento Flash Crowd em relação a suas
características além de cenários onde normalmente ocorrem anomalias.
Também é abordado a análise estatística multivariada, que consiste de um
conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas quais várias variáveis
são medidas simultaneamente, como ocorre normalmente em métodos para detecção
de anomalias em eventos Flash Crowd. São abordadas medidas de dissimilaridades
ligadas à variabilidade (variância amostral, variância total amostral, variância
generalizada amostral) e medidas de similaridade ligadas ao relacionamento entre
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variáveis (correlação amostral). Sobre a correlação, aborda-se a correlação entre dois
vetores aleatórios.
A análise de medidas de variabilidade e de correlação também estão
indicadas no trabalho de Jardim et al. (2016) para detectar possíveis comportamentos
anormais em um evento Flash Crowd.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo são comentadas as características dos principais artigos que
servem como base para este trabalho.
As principais discussões sobre detecção de ataques em Flash Crowd são
descritas nos trabalhos de Gupta, Kumar e Braham (2013), Divakaran, Murthy e
Gonsalves (2006) e Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010):
Nos trabalhos de Celenk et al. (2008), Zhao, Yin e Long (2008) e Chiou (2014)
são discutidas abordagens importantes sobre técnicas de detecção de intrusão.
Ao final do capítulo são discutidos os principais aspectos que aproximam e/ou
diferem este trabalho dos artigos referenciados.

3.1 Detecção e prevenção de ataques
Nesta seção são discutidos alguns trabalhos cujos experimentos lidam com
tráfego de rede e podem ser enquadrados como pesquisas que lidam com VQF.
Segundo Gupta; Kumar e Braham (2013), os sistemas de detecção de intrusão
são baseados em assinaturas ou em anomalias, e somente esses dois métodos não
são eficazes para a detecção de ataques em nuvens, por esse motivo, eles
desenvolvem um protótipo de sistema baseado em perfis, mesclando assinaturas e
anomalias conhecidas pelos detectores de intrusão. Esse sistema é capaz de
detectar, impedir e responder a ataques de rede em nuvem com maior eficácia. Os
autores fazem um estudo do comportamento de máquinas virtuais por meio do
esquema de ranking. Primeiro eles filtram o tráfego das MV (Maquinas Virtuais)
utilizando o endereço IP de origem, depois selecionam as máquinas que recebem ou
disparam a maior quantidade de ataques e as enquadram em determinado perfil. Esse
perfil é utilizado para o tratamento dos ataques e para o aprendizado do tráfego que
serve como base para o protótipo do sistema.
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Gupta, Kumar e Braham (2013) tratam apenas um tipo de assinatura já
conhecida dos detectores de intrusão, deixam de citar o tempo para a atualização dos
perfis das MV e a possibilidade de identificação de ataques em redes não mapeadas.
Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010) propõe um método de detecção de
ataques de synflood por meio da estimativa da variância da série temporal da
quantidade de semiconexões TCP utilizando modelos estatísticos heteroscedásticos,
porém é necessária a captura de todos os pacotes trafegados na rede o que gera um
grande volume de dados para armazenamento. Os autores também não comentam
no artigo detalhes sobre o tráfego utilizado para testes, já que só abordam ataques de
synflood.
James e Murthy (2011) estuda a estacionariedade e estabilidade das séries
temporais. - Também propõem um método de detecção de ataques de synflood por
meio da estimativa da série temporal da quantidade de semiconexões TCP utilizando
modelos estatísticos autorregressivos de média móvel. Porém os autores, não
disponibilizam o tráfego utilizado para validação do método, também não explicam
como é calculado o parâmetro de deslocamento entre as séries temporais utilizadas
na correlação e não apresentam bons indicadores de desempenho;

3.2 Modelo de Previsão da Probabilidade Discreta de Distribuição do Ataque DoS
Segundo Zhao, Yin e Long (2008) a análise de predição é um processo de
utilização de algum método ou tecnologia para explorar processos intermediários
desconhecidos, não descobertos ou complicados, baseados em estados anteriores e
presentes, com o intuito de descobrir ações futuras. A proposta dos autores é a criação
de um modelo de predição de ataques DoS baseado no método de agrupamento de
algoritmos genéticos e métodos bayesianos.
Na visão de Zhao, Yin e Long (2008) a análise de agrupamento é um método
de classificação não supervisionado, utilizado para obter a distribuição ou o préprocessamento de dados sem classe atribuída. O objetivo do agrupamento é a busca
de melhores linhas, para as quais as distâncias são mínimas a partir de pontos de
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amostragem. A relação de mapeamento de entrada e saída do ataque DoS não é
totalmente linear e o modelo não linear de entrada e saída é de difícil parametrização.
Para trabalhar com as informações do ataque DoS, os autores dividem o espaço de
entrada em subespaços e usam a regressão linear para ajustar a relação de entrada
e saída de subamostras. Esse ajuste de linearização aumenta a precisão do modelo
utilizado, mas não deixa claro qual foi a perda em relação às informações originais do
ataque DoS. O algoritmo genético é uma técnica de busca baseada em dados
biológicos na qual o autor faz uma analogia com o agrupamento de dados: os
antígenos são a quantidade de métodos de agrupamento dos dados, ou seja, a função
para a classificação. Já os anticorpos correspondem aos próprios métodos de
agrupamento de dados, em outras palavras, as linhas escolhidas para a classificação.
O

algoritmo

genético

trabalha

com

conjuntos de parâmetros,

população,

probabilidades, informações de custo e recompensa que são adotados para
implementar a otimização dos métodos de agrupamento. O método Bayesiano de
tomada de decisão é um método básico no reconhecimento de padrões estatísticos
utilizado para converter a probabilidade prévia de cada amostra de subclasse, por
meio da observação das distâncias entre o ponto de predição e cada ponto de
amostragem.
Segundo os autores, o modelo de predição do artigo se dá por meio da
distribuição de probabilidade discreta composta por várias séries de quantidade de
ataque calculadas no decorrer do trabalho e que aplica método de agrupamento para
classificação das amostras assim como neste trabalho para identificação dos grupos
que apresentam anomalias no fluxo de dados que possam representar ataques,
diferenciando os grupos com amostras contaminadas.

3.3 Gerenciamento de segurança de rede com agrupamento de padrões de tráfego
De acordo com Chiou (2014) existem muitas inundações de malwares na
Internet, e a tarefa de identificar qual cliente foi infectado por qual tipo de ameaça é
extremamente difícil. Uma botnet é uma coleção de máquinas infectadas por
malwares, essas máquinas são vítimas em potencial de um botmaster, que as controla
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por meio de um servidor de Comando e Controle (C&C). As botnets causam diversos
problemas de segurança, como ataques DDoS, phishing e spam, entre outros.
Segundo Chiou (2014) quando uma máquina se torna vítima de uma botnet, ela
tenta localizar um servidor de (C&C) do qual a vítima irá baixar e executar códigos
maliciosos. As máquinas se conectam ao C&C por meio de nomes de domínios
aleatórios. As vítimas geram dezenas de milhares de nomes com o algoritmo Domain
Generation Algorithm (DGA). O botmaster utiliza-se da aleatoriedade de nomes para
não ser identificado nas listas negras. Sempre que descoberto, altera rapidamente o
nome de domínio e se esquiva da detecção.
Todo o fluxo de trabalho de Chiou (2014) é baseado em logs do DNS e dividido
em sete estágios:
1. Estágio único: Extração diária do conjunto de domínios investigado no log
bruto do DNS;
2. Estágio de consulta DNS: Divide os domínios do estágio único em duas
classes: Active Domains e NXDomain;
3. Fase de detecção DGA: Identifica erros de domínios, domínios expirados, etc.
Nesse estágio são classificados os domínios do DGA-Like e domínios
NXDomain;
4. Etapa de junção: Extração de dados não tratados do log do DNS e verificação
dos clientes que consultaram os domínios DGA-Like e NXDomain;
5. Fase de cluster fantasma: Avaliação da similaridade dos grupos DGA-Like e
NXDomain contidos no Etapa de junção;
6. Etapa de componente conectado: Identificação de vítimas que se conectam a
um dos domínios registrados para chegar ao servidor C&C;
7. Detector de Grupo de Vítimas: Agrupamento de vítimas que se conectam ao
mesmo grupo ativo extraído do Etapa de componente conectado.
O trabalho de Chiou (2014) permite apenas a análise de um dia de tráfego.
Além disso, por ser baseado em logs de DNS exige poder computacional suficiente
para a realização de análises de logs de longos períodos, não sendo possível
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distinguir os tipos de ataques VQF apenas ataques Flash Crowd DDoS realizados por
boots.

3.4 Detecção de botnet com base na análise de tráfego
O objetivo do trabalho de Kugisaki et al. (2007) é a detecção de computadores
infectados por uma botnet por meio da análise do comportamento da rede.
Semelhante ao trabalho de Chiou (2014), o autor reforça a ideia de que um ataque de
uma botnet necessita da figura de um servidor que repasse as instruções recebidas
de um atacante. No trabalho de Kugisaki et al. (2007), as operações dos clientes que
se conectam ao servidor são monitoradas e observam-se as operações consideradas
comuns, as operações duvidosas, e os padrões de semelhança no tráfego de rede em
determinados intervalos de tempo.
Segundo Kugisaki et al. (2007) o Internet Relay Chat (IRC) é o protocolo de
comunicação utilizado pelos invasores para a troca de instruções entre os botnets. O
IRC possui um mecanismo de multicast que possibilita o envio de instruções para
muitos botnets simultaneamente. O computador infectado tenta se conectar a um
servidor IRC, e caso tenha sucesso, passa a participar de um canal específico e fica
aguardando instruções do atacante. Caso o cliente IRC seja infectado, passa a
obedecer a comandos do atacante.
Kugisaki et al. (2007) utiliza dois métodos para detecção de botnets. O primeiro
é baseado em assinaturas, e o segundo é baseado no estudo do comportamento de
clientes IRC. As assinaturas são informações de pacotes previamente registradas
durante um ataque de botnets, e o processo realiza a detecção por meio da
comparação das informações do tráfego de rede com as assinaturas pré-definidas.
Porém, a principal falha deste processo é a detecção apenas de ataques conhecidos.
Para o segundo método de detecção, observa-se que os clientes que utilizam o IRC
para troca de mensagens normais têm comportamento diferente dos clientes que
trocam mensagens automatizadas. De acordo com Kugisaki et al. (2007), clientes
originários de uma botnet transmitem as informações de largura de banda e
informações dos hosts para outros servidores, fato que não acontece em transmissões
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de mensagens de clientes de bate-papo. Os autores também observaram o
comportamento da transmissão de mensagens nos intervalos de tempo de até 400
segundos e constatam que os gráficos de comunicações para o servidor IRC gerados
por clientes de uma botnet diferem de gráficos gerados por clientes comuns.
Toda monitoração é realizada nas portas de comunicação padrão do IRC, ou
seja, portas TCP 6666 até 6669, sendo assim, a alteração de qualquer uma dessas
portas por um atacante resulta em falha no sistema, impossibilitando a monitoração.
O mesmo ocorre caso o tráfego seja criptografado, pois a monitoração não terá acesso
aos dados do tráfego real da rede, esta abordagem, assim como a proposta nesta
dissertação, faz uso de algoritmos simples de maneira eficiente. A classificação das
anomalias é baseada em assinaturas, impossibilitando a classificação de problemas
ainda não cadastrados na base de conhecimento do sistema. Contudo, o trabalho não
deixa claro como diferenciar um ataque DDos de um Flash Crowd legítimo.

3.5 Identificação de padrões de botnets por meio de monitoramento de rede
A proposta de Tegeler et al. (2012) é a criação de um sistema chamado
Botfinder capaz de detectar bonets por meio do monitoramento do tráfego de rede.
Segundo os autores, conexões do servidor C&C de determinada botnet de uma
mesma família possuem certos padrões regulares.
De acordo com Tegeler et al. (2012) o Botfinder analisa o tráfego de rede,
identifica o tráfego de diferentes famílias de malwares automaticamente registrando
as informações desse tráfego, e a partir dos recursos extraídos os autores constroem
um modelo de proteção. O Botfinder trabalha em duas fases: Na primeira fase aprende
as propriedades estatísticas do tráfego de diferentes famílias de botnet, e na segunda
fase cria modelos que podem identificar um tráfego semelhante.
Segundo Tegeler et al. (2012) o Botfinder não inspeciona cargas úteis, isto é,
não inspeciona os pacotes de redes e sim o comportamento do tráfego de rede, por
esse motivo, detecta ataques originários de tráfego criptografado. O protótipo do
Botfinder é capaz de operar em redes de alto desempenho com centenas de milhares
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de hosts em tempo real. Porém neste trabalho não há uma forma de discriminar o
trafego VQF, com isso pode ocorrer que nem toda atividade não usual seja
considerada ilegítima ou que represente um ataque. Deste modo, comportamentos
legítimos do sistema podem ser equivocadamente reconhecidos como anomalias, e
assinalados como possíveis intrusões. Outra desvantagem desta técnica esta no fato
de que se ocorrerem alterações sutis no tráfego, estas podem comprometer a
eficiência da técnica (atacantes podem desviar-se lentamente do comportamento
padrão do sistema – se descoberto – até que seu ataque seja considerado normal).
3.6 Detecção de anomalias em tráfego de rede usando análise estatística
Mesmo quando ocorrem eventos Flash Crowd em uma infraestrutura que já
prevê este tipo de comportamento com todos os mecanismos redundância, segurança
e monitoramento devidamente implementados e configurados na arquitetura do
ambiente, é necessário garantir a disponibilidade e o bom funcionamento dos
sistemas e serviços ofertados para os usuários e clientes. As subseções a seguir
apresentam trabalhos com respeito à análise estatística para detecção de anomalias em
um evento Flash Crowd.
Em Danta (2018) é proposto um método preventivo baseado em ranking e
votação em tempo real, capaz de melhorar a precisão da identificação e do bloqueio
de consultas maliciosas, tomando como base a análise de conexões e um conjunto
de regras pré-definidas no servidor webservice dos correios utilizando a aplicação da
distribuição de Poisson para os cálculos estatísticos e elaboração do sistema de
alarmes.
A Figura 10 representa a estrutura do MP (Método de Prevenção), que foi
dividida nas seguintes camadas: Tratamento de Dados, Aprendizado e Resultados.
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Figura 10 - Método Preventivo - MP

Tratamento de Dados

Aprendizado

Módulo 5
Liberar

Módulo 3 Definição de
Parâetros

Módulo 1
Entrada de Dados

Módulo 2
Armazenamento
de Dados

Resultados

Sub-módulo 3.1
Banco de
Regras

Módulo 3.3
Entrada de
Dados

N
Módulo 4
Cálculo do
Ranking

Limite

S
Sub-módulo 3.2
Análise Fixa

Módulo 6
Bloquear

Fonte: Danta (2018)

A proposta pretende diminuir o número de consultas válidas bloqueadas
indevidamente, assim como o correto bloqueio e tratamento das consultas realmente
suspeitas. Para isso realiza uma comparação entre a detecção baseada em critérios
não automatizados e as regras atribuídas pelo MP. Dessa maneira visa contabilizar
os percentuais de bloqueio FP (Falso Positivo) e liberações Verdadeiro Negativo (VN),
sendo que o valor do limite do ranking utilizado para diferir tráfego malicioso de não
malicioso pode ser ajustado de acordo com os requisitos de segurança que o ambiente
exige, O sistema funciona baseado em ranking e ao final de todo processamento é
gerado um alerta com a classificação do tráfego considerado malicioso nas consultas
ao aplicativo de consultas.
Apesar da autora trabalhar com dados de identificação de ataques de
inundação de rede, ela não classifica os tipos de ataques. Todos os dados coletados
são utilizados apenas para a classificação do tráfego de acesso ao CPP limitando a
utilização do método.
Usando outra abordagem, o objetivo do trabalho de Celenk et al. (2008) é
prever anomalias de dados de um fluxo de rede antes que sejam detectadas pelos
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métodos existentes, para tanto, utilizam a ferramenta de monitoramento Argus 1 na
captura e estudo do comportamento da rede
O trabalho de Celenk et al. (2008), utiliza basicamente as informações de portas
e de desempenho de rede, como percentuais de números de portas, total de portas,
origem e destino de bytes por segundo, quantidade de pacotes, etc. Segundo Celenk
et al. (2008), as informações sobre portas são utilizadas como indicador de tráfego de
redes e as estatísticas de desempenho servem para medir a relevância dos eventos
de rede. A proposta de trabalho dos autores é a criação de um método de detecção
de anomalias através da análise estatística do fluxo de rede, para tanto é utilizada a
filtragem adaptativa de Wiener para a redução do tráfego normal e o modelo do tipo
Auto Regressive Moving Average (ARMA) para a identificação de sinais anômalos no
tráfego.
De acordo com Ehlers (2007), o modelo ARMA é a combinação dos modelos
Autoregressive (AR) e Moving Average (MA) e formam uma classe de modelos
bastante úteis para descrever dados de séries temporais, já que as previsões são
obtidas diretamente das equações. Celenk et al. (2008) afirmam que a aplicação
desses métodos possibilita a prevenção de anomalias antes dos detectores de
intrusão. Porém, por não analisar características específicas como endereço IP e
protocolo, a anomalia é detectada, mas são necessários estudos adicionais para a
identificação do ataque, sua origem ou destino.

3.7 Comparação
O Quadro 1 foi elaborado com o intuito de servir como comparativo. Nele são
mostradas algumas características dos principais trabalhos relacionados.

1

http://www.qosient.com/argus/
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Quadro 1 - Comparativo do trabalho proposto com os principais trabalhos relacionados

Trabalhos relacionados
Gupta; Kumar e Braham (2013)
Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010)
James e Murthy (2011)
Celenk et al. (2008)
Chiou (2014)
Kugisaki et al. (2007)
Tegeler et al. (2012)
Danta (2018)
Filho (2019) Este Trabalho

Características de comparação
A
B
C
D
E
F
G
3,5
X
X
X
3
4
1,2
3,5
3,5
4
1,3,5
1,2,3,4

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

H
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Legenda
A – Análise VQF
1 – Normal
2 - Normal com ataques de flood
3 - Flash Crowd
4 - Flash Crowd com ataques de flood
5 - Ataques Flash Crowd
B – Detecção de Ataques
C – Identificação de características do Tráfego
D – Análise do protocolo TCP / IP
E – Utilização de dados reais
F – Métodos de correlação
G – Esquema de ranking
H - Método estatísticos
1 - Quantitativos
2 – Qualitativos
Fonte: Elaborado pelo autor
Os trabalhos relacionados têm grande variedade de material sobre prevenção
e detecção de ataques por meio de técnicas de aprendizado de máquina, correlação,
reconhecimentos de padrões e classificação por meio de ranking e votação. Este
material além de reforçar alguns dos princípios elaborados para o cumprimento dos
objetivos deste trabalho abre espaço para o desenvolvimento de novas pesquisas. No
Quadro 1 os trabalhos relacionados encontram-se na primeira coluna e nas demais
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colunas encontram-se as características de comparação representadas por uma
sequência alfabética cujas definições podem ser consultadas na legenda. Por
exemplo, a letra A representa os quatro tipos de análise que são conduzidos para
acompanhamento do comportamento VQF: (1) normal; (2) normal com ataques de
flood; (3) Flash Crowd; e (4) Flash Crowd com ataques de flood, a letra B representa
a Previsão de ataques e assim sucessivamente. Os autores dos trabalhos estão
descritos em cada linha e a letra que representa as características abordadas em cada
trabalho estão marcadas com X.
Nos trabalhos pesquisados alguns autores abordam métodos de detecção de
tráfego criptografado, essas abordagens não são realizadas neste trabalho por não
fazer parte de seus objetivos. A maior parte dos trabalhos focam na previsão de
ataques em eventos Flash Crowd e na identificação de padrões, porém, este trabalho
é o único que, além de abordar essas características classificar e determinar
características que definem as diversas Variações Quantitativas de Fluxos (VQF) a
partir do estudo estatístico de dados quantitativos do tráfego de rede.
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4 PROPOSTA DE TRABALHO
Este capítulo descreve a proposta elaborada para se atingir os objetivos do
trabalho, abordando a fase de adequação dos dados coletados, aplicação do
algoritmo e análise dos resultados. Está organizado de acordo com a ilustração da
Figura 11 nas seguintes seções:

Figura 11 - Fluxo Proposta de Trabalho
Adequação
dos dados

Aplicação
dos
algoritmos

Análise
dos
resultados

Fonte: Elaborado pelo autor

a) Seção 4.1 Adequação dos dados: descreve as fases de captura, extração das
características, processamento dos dados quantitativos;
b) Seção 4.2 Aplicação do algoritmo: mostra os cálculos de correlação para
caracterização do tráfego;
c) Seção 4.3 Análise dos resultados: descreve os resultados obtidos pela análise
de datasets VQF;
Como pode ser visto na Figura 5, as sessões estão descritas na sequência

4.1 Adequação dos Dados
A partir da análise dos dataset dos trabalhos de Danta (2018) e Silva (2017)
é realizada a extração de características quantitativas, do timestamp, e dos endereços
IP de origem e destino. Um exemplo de dado quantitativo é o tempo de conexão, que
corresponde ao tempo total desde a requisição até o término de uma conexão. Os
cálculos quantitativos se resumem à soma total, média e variância dos campos.
A Figura 12 ilustra os passos realizados durante a adequação dos dados:

61

Figura 12 - Processo de adequação dos dados
Inicio

Coleta de dados de
tráfego

Filtro

Seleção de atributos
do tráfego

Fonte: Elaborado pelo autor

Como mostra a Figura 12 segue descritivo dos passos do processo de
adequação dos dados.
a) Coleta de dados do trafego: O primeiro passo refere-se à coleta de dados do
tráfego de rede com dados reais de um evento VQF, disponibilizado por Danta
(2018) e dados gerados para fins de estudos das amostras de Shiravi et al.
(2012).
b) Filtro: Trata-se da divisão dos dados em amostras viáveis para análise;
c) Seleção de atributos do tráfego: nessa fase são selecionados os campos
(atributos) que passam por análise. De acordo com o trabalho de Sá Silva
(2008), alguns dos atributos mais comumente encontrados na literatura estão
descritos na Quadro 2;
Quadro 2 - Atributos típicos utilizados em detecção de intrusão

serviço
duração
src_ip
dst_ip
src_bytes
dst_bytes
protocolo
num_conn
tcp_flags

Serviço acessado (por porta): http, ftp, telnet
Duração da conexão
Endereço IP do iniciador da conexão
Endereço IP do host
Número de bytes enviados pelo iniciador
Número de bytes enviados pelo host
TCP, UDP, ICMP,...
Número de conexões abertas
Flags TCP (SYN, ACK, RST,...)

Fonte: Sá Silva (2008)
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•

Calcula dados brutos: É o cálculo do total, média e variância dos campos
selecionados para que os dados possam ser submetidos aos algoritmos de
correlação. Se houver necessidade os dados podem ser normalizados. Este
processo pode ser conduzido conforme o trabalho de Sá Silva (2008) que
utilizada a técnica de divisão de valores dos atributos pelo maior valor, através
da equação (4.1):

n = ( i v / MaxValue)

(4.1)

Onde i v é o valor real do atributo, MaxValue é o maior valor de todos os atributos de
mesmo tipo e i n é o valor do atributo normalizado.

4.2 Aplicação do algoritmo
São usados dois algoritmos para cálculos estatísticos de correlação: (1)
Pearson (THAPNGAM et al., 2011), (JARDIM et al., 2016) e (2) os algoritmos usados
no trabalho de Junior, F.N. et al. (2017).
Cinco tipos de análise são conduzidos para acompanhamento do
comportamento VQF: (1) normal; (2) normal com ataques de flood; (3) Flash Crowd;
e (4) Flash Crowd com ataques de flood;
A primeira fase refere-se à seleção do conjunto de dados que serve de base
para análise dos resultados do método. O primeiro conjunto de dados trata-se do
dataset utilizado no trabalho de Danta (2018), composto por tráfego de rede real em
ambiente produtivo que corresponde a um provedor de serviços de logística contendo
filiais por todo o país e milhões de acessos mensais ao site. O método analisa apenas
conexões provenientes de acesso público, onde o cliente não precisa se identificar e
nenhum dado confidencial é trafegado, mantendo assim o anonimato do visitante.
O segundo conjunto de dados é o mesmo utilizado no trabalho de Shiravi et
al. (2012), contendo fluxo de dados simulados gerados em Information Security Centre
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of Excellence (ISCX), Faculty of Computer Science, University of New Brunswick,
chamado aqui de Canada. Um resumo dos dados é apresentado na Tabela 1, onde
está descrito o número da amostra o tipo de tráfego (dividido em ataques e trafego
normal), a data em que foi coletada a amostra o tempo em segundos da coleta o total
de frames da amostra, o total filtrado para análise (limite de 5000 frames da ferramenta
Orange Canvas) e o percentual de contaminação detectado quando houve ataques.
Tabela 1 - Resumo dos dataset

Danta (2018)
Amostra
10
9
08d
17
18
19
23
24
25

Tipo
Flash Crowd
+DoS
Flash Crowd
+DoS
Flash Crowd
+DoS
Normal
+ Ataque
Normal +
Ataque
Normal +
Ataque
Flash Crowd
normal
Flash Crowd
normal
Flash Crowd
normal

Data

Hora

Tempo

Frames
Total

Amostra

%Contami
nação

24/11/2017

10:07:37

5 Seg

14035

5000

9,72%

24/11/2017

12:00:30

5 Seg

32834

5000

11,80%

24/11/2017

10:00:00

5 Seg

26407

5000

8,48%

01/06/2016

23:00:00

5 Seg

11963

5000

7,14%

08/06/2016

15:00:00

5 Seg

12869

5000

15,75%

26/05/2016

10:03:00

5 Seg

9895

5000

2,32%

24/11/2017

11:00:00

5 Seg

32424

5000

0,00%

24/11/2017

10:02:00

5 Seg

5000

5000

0,00%

24/11/2017

10:09:00

10 Seg

26744

5000

0,00%

Shiravi et al (2012) - Canada ISCX
7

DoS HTTP

14/06/2010

17:19:00

1 min

9814

5000

65,06%

5

DDoS

15/06/2010

17:05:00

1 min

188302

5000

25,38%

6

17/06/2010

14:59:00

5 min

22432

5000

28,72%

1

SSH Força
Bruta
Normal

12/06/2010

11:34:00

3 min

7347

5000

0,00%

13

Normal

11/06/2010

10:00:00

2 min

56630

5000

0,00%

14

Normal

16/06/2010

10:56:00 2 min

65140

5000

0,00%

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser visto na Tabela 1, resumo das amostras coletadas já é
possível identificar o percentual de ataques detectados em cada fluxo que possui
ataques, nas amostras que são relativas ao fluxo Flash Crowd nota-se um volume
muito grande de frames em um intervalo de tempo pequeno, que em média é de 5
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segundos, porém por conta da limitação da ferramenta Orange Canvas, foi aplicado
um filtro em todas as amostras para calcular apenas os dados dos primeiros 5000
frames.
Nos dados de Shiravi et al. (2012) conforme detalhado na Figura 13, há um
resumo da composição do tráfego deste dataset que descreve a disposição dos
protocolos e aplicações utilizadas durante todo o período de captura desta amostra
de dados. Para gerar as solicitações necessárias, os fluxos TCP de cada protocolo
proveniente dos hosts do ambiente simulado são extraídos. Além disso perfis são
gerados para armazenar as distribuições em termos do número e registro de data e
hora de solicitações com base em um fluxo de uma semana.
Figura 13 – Composição do tráfego dataset ISCX UNB SHIRAVI et al. (2012)

Fonte: Shiravi et al. (2012)

Os totais apontados na Figura 13 trazem a composição do tráfego resultante
da captura de dados por um período de quatro semanas de atividade de rede
simulando acessos de usuários e conexões aos servidores da universidade, com
simulações de tráfego classificado como anormal ou atividade maliciosa, capturando
o tráfego por meio do uso do vários IDS, para determinar a composição do tráfego e
a disposição dos protocolos e aplicações utilizadas durante todo o período de captura,
no qual os protocolos que foram selecionados para serem simulado no ambiente de
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teste são: HyperText Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),
Post Office Protocol (POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP), Secure Shell
(SSH) e FTP. Outros protocolos, como NetBios e DNS são prontamente gerados como
consequência indireta da utilização dos protocolos acima mencionados e também
como resultado do fluxo de tráfego da camada 2.

4.3 Filtro
A fase do Filtro corresponde à coleta de dados realizada em intervalos de
tempo de no máximo 1 minuto Isso server para viabilizar o estudo, já que as origens
de “.pcap” dos dataset disponibilizados possuem tamanho na ordem de GigaBytes
(GB) inviabilizando uma análise de todo o conteúdo
Uma sessão de rede pode ser unicamente caracterizada pela combinação de
diferentes características ou atributos. Os atributos de sessão contribuem para a
detecção de diferentes tipos de ataques, comportamentos anômalos e para distinção
de características de tráfego. Essas caracterizações também podem ser detectadas
por meio de informações localizadas na parte de conteúdo (payload) dos pacotes,
enquanto outros atributos podem ser descobertos a partir da observação dos campos
no cabeçalho dos pacotes ou até mesmo pela frequência e o tempo de conexão.
Dentre os trabalhos pesquisados Sá Silva (2008), Mukkamala et al. (2003c);
Mukkamala et al. (2003d) os atributos são escolhidos manualmente, com base na
análise de tipos de ataques existentes, análise estatística e visualização de dados.
Mas esforços têm sido dedicados à avaliação de estratégias de seleção de atributos
automatizadas para detecção de intrusão e outras características que possam ser
medidas em uma VQF.
A fase de Seleção dos Atributos diz respeito aos campos que são analisados
em cada amostra de dados. Para isto são usados o software de captura de tráfego
2whireshark,

2
3

o aplicativo de conversão 3editcap e o utilitário de manipulação de dados

https://www.wireshark.org/download.html
https://www.wireshark.org/docs/man-pages/editcap.html
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4Tshark.

No “Apêndice A” está detalhado o procedimento para extração da amostra

utilizando as ferramentas e os comandos a partir da coleta de dados brutas gerados
na captura de tráfego.
O Quadro 3 lista campos exportados para análise conforme trabalho de Sá
Silva (2008).
Quadro 3 - Lista de campos exportados para análise

frame.number
frame.time
ip.src
ip.dst
frame.time_relative
frame.len
frame.protocols
ip.version
ip.len
tcp.srcport
tcp.dstport
tcp.len
tcp.seq
tcp.flags
tcp.windows_size
_ws.col.protocol
ip.ttl
http
http.request.method
http.request.uri
http.request.uri.path
http.request.uri.query
http.request.version
http.host
http.accept
http.response.code
http.connection
http.request.full.uri
http.request.number

Número do quadro
Horário Unix da chegada do Frame
Endereço de Origem
Endereço de Destino
Tempo desde a referência ou primeiro frame
Comprimento do frame no fio
Protocolos no frame
Versão IPV4 ou IPV6
Comprimento total
Porta de origem
Porto de destino
Lenço do segmento TCP
Número sequencial
Flags
Tamanho da janela calculada
Cabeçalhos da lista de pacotes
Tempo de vida do pacote
Protocolo HTTP
Método da requisição
URI da requisição
Caminho da URI da Requisição
Consulta da Requisição da URI
Requisição de versão
Host
Endereço Aceito
Código de status
Conexão
URI de avaliação completa
Número da requisição

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Sá Silva (2008)

4

https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html
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A lista de campos selecionadas para exportação neste trabalho tem como
referência o trabalho de Sá Silva (2008), descrito no Quadro 3 que confirma uma linha
de trabalho conduzida por Lee et al. (1999) onde os dados são previamente filtrados
para remover sessões não interessantes para análise (tráfego de fontes confiáveis ou
comportamento de rede não usual ou anômalo que é sabidamente livre de intrusão) e
pré-processados para coletar atributos derivados e atributos característicos.

4.4 Análise dos resultados
Nesta fase os resultados são avaliados comparando-se a
aplicação dos algoritmos em dois dataset diferentes. A análise dos
resultados pretende observar:
•

Os comportamentos das medições normais e anômalas para
observar a diferença desse comportamento;

•

A identificação das Variações de Fluxo Quantitativo e dos
padrões comportamentais que podem ocorrer em cada tipo
de fluxo de dado;

Verificar se a análise de identificação de anomalias no tráfego proposta
atende e identifica os diferentes padrões comportamentais normais e anômalos
exibidos e a diferenciação de fluxo de tráfego em cada amostra analisada.
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5 EXPERIMENTO E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE CARACTERIZAÇÃO DE
VQF
Nesta seção é descrita a metodologia desenvolvida composta por um conjunto
de fases, métodos, técnicas e ferramentas para apoio à análise do tráfego de redes.
Considerando os problemas de segurança e disponibilidade frequentemente
enfrentados durante eventos Flash Crowd discutidos até então, o objetivo deste
trabalho é propor um método de caracterização do tráfego para que possa ser possível
uma distinção entre as VQF. O método deve estar fundamentado na identificação de
medições anômalas de tráfego, além de considerar a identificação de ataques como
contribuição adicional.
A seção 5.1 apresenta seleção do conjunto de dados e um resumo das
amostras que foram selecionadas. Por sua vez a seção 5.2 detalha a fase de filtragem
dos dados. A seção 5.3 apresenta os resultados obtidos na fase 2 onde ocorrem os
cálculos para determinar a diferenciação do tráfego, a infraestrutura, o ferramental
necessário com relação à hardware e software para condução da análise dos dados
e os modelos de cálculos estatísticos da fase 1, para identificação de medições
normais, anômalas e aplicação dos métodos de correlação. E por fim apresenta a
síntese do capítulo.

5.1 Experimentos
Esta subseção descreve o ferramental necessário para os experimentos e
validação do método proposto conforme consta no Quadro 4.
Quadro 4 - Equipamentos e softwares para validação do método
Equipamento/Software

Finalidade

Notebook Dell Core i5-5200U, 2,2GHz,
8GB RAM, 480GB HD SSD, Windows 8.1

Equipamento base para estrutura dos experimentos e
host da máquina virtual

Orange Canvas 3.16

Software usado para os cálculos estatísticos

VMWare Player 7.1.4

Software para utilização de máquinas virtuais, usado
para sustentar o Linux Ubuntu 12.04 LTS

RStudio 1.1.456

Software usado para os cálculos estatísticos

Whireshark 2.6.0

Software para Análise de tráfego de rede arquivos .pcap
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Sistema operacional base executado em máquina
virtual para execução do R Studio

Linux Ubuntu 16.04 LTS

Fonte: Elaborado pelo autor

O Quadro 4 mostra a configuração de hardware e software usada nos
experimentos bem como as versões.
5Orange

Canvas DEMŠAR et al. (2004, 2013) - Orange é uma suíte de

aprendizado de máquina e mineração de dados para análise de dados por meio de
scripts Python e programação visual, que apresenta dados interativos análise e
montagem baseada em componentes de procedimentos de mineração de dados. Na
seleção e design de componentes, onde o usuário pode escrever scripts simples e
claros

em

Python,

que

são

baseados

em

implementações

de

C++

computacionalmente intensivas tarefas. Orange destina-se tanto a usuários
experientes e programadores, como também a estudantes de mineração de dados.
Esta ferramenta foi desenvolvida pela 6University of Ljubljana na Eslovênia.
7VMware

Player, é um pacote de software de virtualização para computadores

x64 que executam o Microsoft Windows ou Linux, fornecido gratuitamente pela
VMware, Inc., O VMware Player pode executar máquinas virtuais existentes e criar
suas próprias máquinas virtuais (que exigem que um sistema operacional seja
instalado para funcionar). Ele usa o mesmo núcleo de virtualização que o VMware
Workstation, um programa semelhante com mais recursos, que não é gratuito. O
VMware Player está disponível para uso pessoal não comercial, ou para distribuição
ou outro uso por contrato escrito.
8RStudio

é um software livre de ambiente de desenvolvimento integrado para

R, uma linguagem de programação para gráficos e cálculos estatísticos. O RStudio é
escrito na linguagem de programação C++ e usa o framework Qt para sua interface
gráfica de usuário.

5

https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Ljubljana
7 https://pt.wikipedia.org/wiki/VMware_Workstation_Player
8 https://pt.wikipedia.org/wiki/RStudio
6
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O 9Wireshark (anteriormente conhecido como Ethereal) é um programa que
analisa o tráfego de rede, e o organiza por protocolos. As funcionalidades do
Wireshark são parecidas com o tcpdump mas com uma interface gráfica, com mais
informação e com a possibilidade da utilização de filtros. Por meio dessa aplicação é
possível controlar o tráfego de uma rede e monitorar a entrada e saída de dados do
computador, em diferentes protocolos, ou da rede à qual o computador está ligado.
Também é possível controlar o tráfego de um determinado dispositivo de rede em uma
máquina que pode ter um ou mais desses dispositivos. Caso haja uma rede local, com
micros ligados através de um hub ou switch, outro usuário pode usar o Wireshark para
capturar todas as suas transmissões.
10Ubuntu

é um sistema operacional (português brasileiro) ou sistema operativo

(português europeu) de código aberto, construído a partir do núcleo Linux, baseado
no Debian e utiliza GNOME como ambiente de desktop de sua mais recente versão
com suporte de longo prazo (LTS). É desenvolvido pela

11Canonical

Ltd. Geralmente

é executado em computadores pessoais e também é popular em servidores de rede,
geralmente executando a versão Ubuntu Server, com recursos de classe empresarial.
O Ubuntu também está disponível para tablets e smartphones, com a edição Ubuntu
Touch. A proposta do Ubuntu é oferecer um sistema que qualquer pessoa possa
utilizar

sem

dificuldades,

independentemente

de

nacionalidade,

nível

de

conhecimento ou limitações físicas. O sistema deve ser constituído principalmente por
software livre e deve também ser isento de qualquer taxa.

5.2 Processo de aplicação dos Algoritmos
Nesta fase da análise dos dados são processados os dados de forma a obter
o número de núcleos de cada amostra, com o objetivo de garantir a separação dos
núcleos que possuem anomalias dos que estão agrupados com tráfego normal. Na

9

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wireshark
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
11 https://pt.wikipedia.org/wiki/Canonical_Ltd.
10
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Tabela 2 estão descritos os resultados obtidos após submeter as amostras ao
algoritmo de agrupamento.
Tabela 2 – Número de núcleos gerados por amostra
Dataset Danta (2018)
Dataset

Núcleos
Total

Núcleos
Anômalos

Flash Crowd + DoS

LIGIA

4

2

ataque

Flash Crowd + DoS

LIGIA

4

2

Amostra08d.csv

ataque

Flash Crowd + DoS

LIGIA

5

2

13

Amostra17.csv

Normal

possui ataque

LIGIA

5

2

14

Amostra18.csv

Normal

possui ataque

LIGIA

4

2

15

Amostra19.csv

Normal

possui ataque

LIGIA

5

2

19

Amostra23.csv

Normal

Black Friday

LIGIA

4

0

20

Amostra24.csv

Normal

Black Friday

LIGIA

4

0

21

Amostra25.csv

Normal

Black Friday

LIGIA

4

0

Dataset

Nucleos
Total

Nucleos
Anômalos

Experimento

Amostra

Tipo

1

Amostra10.csv

ataque

2

Amostra09.csv

3

Dataset ISCX UNB (SHIRAVI et al., 2012)
Experi-mento

Amostra

Tipo

7

Amostra07.csv

ataque

DoS HTTP

ISCX

2

1

8

Amostra05.csv

ataque

DDoS

ISCX

5

2

9

Amostra06.csv

ataque

SSH Força Bruta

ISCX

2

1

10

Amostra01.csv

Normal

n/a

ISCX

2

0

11

Amostra13.csv

Normal

n/a

ISCX

2

0

12

Amostra14.csv

Normal

n/a

ISCX

2

0

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 2 é possível visualizar o resultado agrupado da quantidade de
núcleos total e o número de núcleos contaminados gerados em cada amostra
submetida ao algoritmo K-means, quando aplicado o algoritmo com as configurações
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descritas anteriormente no Apêndice C, onde é possível inclusive diferenciar os
núcleos com frames contaminados dos que não apresentam variações que indiquem
anomalia no tráfego, após incluir um filtro em todos os núcleos com a lista de IP que
foram classificados como anômalos nos trabalhos de Danta (2018) e Shiravi et al,
2012).

5.3 Separação de Tráfego Normal e Anômalo
Para a investigação dos tráfego das amostras, inicia-se o processo de seleção
dos horários em que são constatados ataques nos datasets Danta (2018) e ISCX UNB
2012 (SHIRAVI et al., 2012). Buscam-se intervalos de tempo que possuam registros
com frames contaminados, de acordo com tabelas disponibilizadas junto com os
datasets.
Para se obter indicadores numéricos confiáveis em relação ao tamanho da
amostra a ser estudado é realizado de acordo com (Agranonik et al. 2011) o cálculo
amostral, aplicando-se o cálculo de tamanho de amostra para a estimação de uma
proporção (prevalência ou incidência). A partir do cálculo de tamanho de amostra,
evita-se que o número de frames pesquisados seja muito grande, de forma a
desperdiçar recursos no processamento e tempo; ou muito pequeno, de forma que
falte precisão nos resultados encontrados, no Quadro 5 são mostrados os tamanhos
das amostras o índice indicado no cálculo amostral para um nível de confiança de
95% e a quantidade de frames analisados neste trabalho.
Para diferenciar o tráfego normal do tráfego anômalo, após submeter as
amostras de tráfego ao algoritmo de agrupamento, é realizada uma separação, na
qual todos os endereços apontados como anômalos nos trabalhos de Danta (2018) e
Shiravi et al. (2012) são comparados em cada cluster. Pode-se assim determinar em
qual cluster estão os frames contaminados e qual o percentual da contaminação, que
cada amostra descrita no Quadro 5 possui qual o tipo de trafego classificado além de
demonstrar resultado do cálculo amostral para cada dataset considerando o grau de
confiança em 95%.
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Quadro 5 – Lista de amostras para análise com resultado dos cálculos amostrais por dataset
com grau de confiança em 95%.
Dataset Danta (2018)
Experi
mento
1

ataque

Flash Crowd + DoS

LIGIA

amostra10.csv

Total de
Frames da
Dataset
14035

2

ataque

Flash Crowd + DoS

LIGIA

amostra09.csv

32834

2238

5000

3

ataque

Flash Crowd + DoS

LIGIA

amostra08d.csv

26407

2201

5000

13

Normal

possui ataque

LIGIA

amostra17.csv

11963

2000

5000

14

Normal

possui ataque

LIGIA

amostra18.csv

13869

2047

5000

15

Normal

possui ataque

LIGIA

amostra19.csv

9895

1933

5000

19

Normal

Black Friday

LIGIA

amostra23.csv

32424

2236

5000

20

Normal

Black Friday

LIGIA

amostra24.csv

5000

1623

5000

21

Normal

Black Friday

LIGIA

amostra25.csv

26744

2204

5000

Cálculo
Amostral

Qtde
Amostra

1623

5000

Tipo

Dataset

Arquivo

Cálculo
Amostral

Qtde
Amostras

2051

5000

Dataset ISCX UNB (SHIRAVI et al., 2012)
Experi
mento
7

ataque

DoS HTTP

ISCX

amostra07.csv

Total de
Frames da
Dataset
5000

8

ataque

DDoS

ISCX

amostra05.csv

5000

1623

5000

9

ataque

SSH Força Bruta

ISCX

amostra06.csv

5000

1623

5000

10

Normal

n/a

ISCX

amostra01.csv

5000

1623

5000

11

Normal

n/a

ISCX

amostra13.csv

5000

1623

5000

12

Normal

n/a

ISCX

amostra14.csv

5000

1623

5000

Tipo

Dataset

Arquivo

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Quadro 5 são descritas as amostras que foram classificadas por tipo de
tráfego coletado (ataque ou tráfego normal), mostrados os valores de Frames total de
cada dataset, o valor do resultado do cálculo amostral segundo o modelo apresentado
em Agranonik (2011), na qual se refere ao número mínimo de frames para análise
considerando um grau de confiança de 95%, podendo assim servir de referência na
análise que será realizada em cada arquivo, de forma que os cálculos deste trabalho
foram delimitados em 5000 frames que também é o valor limite para tratamento de
dados na ferramenta Orange Canvas.
De acordo com o resultado obtido no cálculo amostral para cada amostra
estabelece-se, inicialmente, o intervalo de um minuto a fim de observar a quantidade
de registros que ficou entre 5.000 e 32.834. Algumas amostras, que são detalhadas
adiante, ficaram limitadas a cinco segundos de intervalo de tempo, por conta do tempo
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demasiado para a extração dos dados, e mesmo assim, trazendo mais de 30.000
registros. Cada amostra está identificada por: (1) dois caracteres numéricos (ordem
em que foram extraídas) e (2) opcionalmente, um caractere alfanumérico (diminuição
da quantidade de registros, em relação à amostra inicial).
Com esses parâmetros é feito o filtro dos arquivos de captura, por meio
do utilitário Editcap. A Figura 14 ilustra esse processo:
Figura 14 – Script - processo de filtragem – Editcap

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme evidenciado na Figura 14, são informados: 1 - o intervalo de
tempo com início às 17 h 05 min 00 s do dia 15/06/2010 e término às 17 h 06 min
00 s do mesmo dia; 2 - o dataset “testbed-15jun.pacp” que contém a coleta dos
dados e 3 - o nome do arquivo que receberá o resultado do processo de filtragem,
“amostra05a_ISCX.pcap”. Nesse cenário, o dataset possui 23,4GB (quando
compactado, 6,55GB) e a amostra resultou em 118MB.
A partir da amostra, extraem-se as características do tráfego de rede alvos
da investigação. A Figura 15 exibe a sintaxe do comando, e quais são os campos
selecionados:
Figura 15 – Script - extração de características - Tshark

Fonte: Elaborado pelo autor
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É exibido na Figura 15, a sintaxe do comando Tshark durante a extração das
características. São informados os parâmetros: 1 - arquivo com os dados da amostra
(amostra05a_ISCX.pcap); 2 - o tipo de característica (fields); 3 - as características (a
partir de frame.number até http.request.version); 4 - formatação do resultado (manter
cabeçalho, a vírgula como delimitador entre campos, aspas duplas como delimitador
dentro do campo, exibir a primeira ocorrência de cada campo) e 5 – resultado da
operação,

salvo

em

um

arquivo

separado

por

vírgulas,

com

o

nome

“amostra05a_ISCX.csv”.
Após a coleta, é analisada a confiabilidade das amostras por meio do
coeficiente de Cronbach para determinar a confiabilidade da amostra como um todo.
Por se tratar de uma série temporal, os frames normais ou maliciosos são
apresentados aleatoriamente. Consequentemente, é mantida a confiabilidade da
amostra, refletindo um estado real, uma vez que acessos normais e maliciosos
concorrem no tráfego de rede. Para justificar isso, é aplicado um método que verifica
a consistência interna de uma amostra. Aferem-se a equivalência, a homogeneidade
e a correlação entre as características usadas na medição. Essa medição, é chamada
de coeficiente de Cronbach. O teste mais popular sobre esse método de consistência
interna é o Cronbach Coeficiente Alpha, que é a média da correlação de cada item
entre os itens do instrumento em construção (YOKOMIZO et al. 2007).
A Figura 16 representa o cálculo do coeficiente de Cronbach da amostra 10:
Figura 16 – Script - coeficiente de Cronbach da amostra10

Fonte: Elaborado pelo autor

Um valor acima de 0,7 é considerado alta confiabilidade da amostra. Os
valores possíveis são entre zero e um, e quanto mais próximo de um, mais confiável
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é a amostra. São utilizados os dados: (1) Marcação do tempo em ordem crescente (
FRAME_TIME_RELATIVE); (2) Tamanho da área de transmissão de dados, do
protocolo da camada de enlace (FRAME_LEN) e (3) Tamanho da área de transmissão
de dados, do protocolo da camada de transporte (TCP_LEN). Mais detalhes sobre os
resultados de todas as sete amostras usadas nesse experimento, encontram-se no
Apêndice D.

5.4 Processo de Análise dos Resultados
. Do grande número de atributos que pode ser monitorado para o propósito de
detecção de intrusão, é importante definir quais são realmente úteis, menos
significativos e quais são mais úteis para análise. A questão é relevante porque a
eliminação de atributos (chamado de redução da trilha de auditoria) pode melhorar a
precisão no processo de detecção e acelerar o processamento, assim melhorando a
eficácia na detecção de anomalias (MUKKAMALA e SUNG, 2003c; MUKKAMALA e
SUNG, 2003d). Bons atributos são capazes de prover informação útil, se o tráfego de
rede é normal ou não, gerando alta taxa de detecção com baixa taxa de alarme falso.
No caso de uso dos atributos como entrada para classificadores inteligentes, a
recomendação é não selecionar muitos atributos, pois podem invalidar os resultados
do classificador.
A Figura 17 descreve o fluxo aplicado para obtenção dos resultados que
possam evidenciar os grupos que possuem tráfego anômalo e normal.
Figura 17 - Fluxo para cálculo da correlação de Pearson e Spearman
1. amostra

2 Tabela

3. Filtro
5000 Linhas

4. Filtro
Campos para
análise

11. Cluster
Normal

8. Calculo
Distancia
Euclidiana

9. Cluster
hierárquico
Ward

10. Tabela
após cálculos
de Distancia

Não
12. Verifica se
possui Frames
contaminados

11. Cluster
Anormal

Fonte: Elaborado pelo autor

6. K-means
Definir n° de
Cluster não
hierárquico

5. Tabela
Filtro
Campos

Sim

13. Cluster
Frames não
Contaminados

13. Cluster
Frames
Contaminados

7. Tabela
K-means

Correlação
de Pearson
Correlação
de Spearman
Correlação
de Pearson
Correlação
de Spearman
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1) Carregar a amostra na ferramenta (Orange Canvas);
2) Exportar os dados para uma tabela;
3) Aplicar filtro para listar somente da linha 1 a linha 5001 (limite da ferramenta Orange
Canvas);
4) Filtrar os campos que serão analisados na amostra (frame.time_relative, frame.len);
5) Gerar uma tabela com o resultado dos campos filtrados;
6) Submeter ao K-means para determinar o número de clusters da amostra;
7) Exportar o resultado para uma tabela
8) Aplicar cálculo de distância euclidiana;
9) Aplicar Cluster hierárquico Ward;
10) Gerar tabela com resultado dos cálculos
11) Aplicar o filtro com os IP já identificados como anômalos nos trabalhos de Danta
(2018) e Shiravi et al. (2012) para separar os grupos de frames normais e anômalos;
12) Rotular clusters com frames anômalos e normais;
13) Aplicar cálculos de correlação de Pearson e Spearman nos clusters;

No fluxo ilustrado na Figura 15 estão descritos todos os passos que foram
realizados na análise das amostras submetidas para detecção dos valores de
correlação de Pearson e Spearman.
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6 RESULTADOS

6.1 Resultados usando cálculos de coeficiente de correlação de Pearson e Spearman
Para analisar o índice de correlação existente entre os campos
(frame.time_relative e frame.len) das amostras já separadas e classificadas como
“tráfego normal” e “tráfego anômalo” que, segundo o trabalho de Sá Silva (2008),
Abdulhammed et al. (2018) é o ponto de partida para obtenção de resultados
consistentes.

Os

campos

selecionados

afetam

positivamente

os

modelos

classificadores. Mais especificamente, recursos como frame.time_relative e tcp.len
são características importantes na análise de pacotes Ethernet além de serem
essencialmente eficazes para detectar ataques como de DoS, DDoS e Flooding. Além
disso, um grande número de campos pode resultar em problemas de uso de recursos
e um alto tempo de processamento, que é crucial para detecção em caso de
aplicações em tempo real.
A partir de três amostras de cada tipo de fluxo, extraídas em intervalos de
tempo diferentes, é aplicado o método proposto neste trabalho para que se possa
observar os resultados obtidos na Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados da correlação por tipo de tráfego
Dataset Danta (2018)
Correlação
Tipo de tráfego
Experi
mento

Tipo

1

ataque

2

ataque

3

ataque

13

Normal

Flash Crowd
+ DoS
Flash Crowd
+ DoS
Flash Crowd
+ DoS
Possui Ataque

14

Normal

15

Normal

19

Normal

Dataset

% Contam.

Pearson

Contaminado

Spearman

Pearson

Spearman

LIGIA

9,72%

-0,159

0,081

0,043

0,021

LIGIA

11,80%

-0,129

-0,098

0,001

0,019

LIGIA

8,48%

0,218

0,227

-0,005

-0,006

LIGIA

7,14%

0,146

0,13

-0,54

-0,482

possui ataque

LIGIA

15,76%

0,024

0,02

0,02

0,018

Possui ataque

LIGIA

2,32%

0,071

0,153

-0,072

-0,036

Normal

Black Friday

LIGIA

0

-0,236

-0,34

-

-

20

Normal

Black Friday

LIGIA

0

0,057

0,045

-

-

21

Normal

Black Friday

LIGIA

0

0,046

0,189

-

-

Dataset ISCX UNB (SHIRAVI et al., 2012)
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Correlação
Tipo de tráfego

Normal

Experi
mento
7

ataque

DoS HTTP

ISCX

65,06%

8

ataque

DDoS

ISCX

9

ataque

SSH Força Bruta

10

Normal

11
12

Tipo

Dataset

% Contam.

Pearson

Contaminado

Spearman

Pearson

Spearman

-0,736

-0,586

-0,042

-0,023

25,38%

0,184

0,153

-0,025

-0,095

ISCX

28,72%

-0,164

-0,148

-0,014

-0,015

n/a

ISCX

0,00%

-0,043

-0,03

-

-

Normal

n/a

ISCX

0,00%

0,062

0,073

-

-

Normal

n/a

ISCX

0,00%

0,037

-0,058

-

-

Fonte: Elaborado pelo autor

Para melhor distribuir os dados analisados da Tabela 3 os resultados foram
divididos em de acordo com a fonte, isto ocorre em virtude do tipo de fluxo e também
pela forma como foram coletados originalmente, uma vez que os dados de Danta
(2018), aqui chamados também de Ligia, são relativos a uma captura de fluxo em um
ambiente real e os dados das amostras de Shiravi et al. (2012) aqui chamados
também de ISCX, são dados artificiais gerados exclusivamente para estudos. Na
Tabela 3 também está classificado o experimento a qual se refere cada amostra, a
classificação do tipo de tráfego, se é um fluxo normal ou de ataque e quando há
ataques qual o tipo de ataque. Também é informado qual o percentual de
contaminação em relação ao total de frames existente na amostra, além de diferenciar
o fluxo que foi separado durante o processo de agrupamento no qual o valor das
correlações de Pearson e Spearman foram separados em grupos onde estão os
frames considerados anômalos e os normais.
Durante a investigação notam-se tendências de acordo com o tipo de fluxo.
Aplicando-se a correlação de Pearson nos conjuntos de dados no qual os IP já
identificados nos trabalhos de Danta (2018) e Shiravi et al (2012) são classificados
como anômalos, é possível identificar que nestes conjuntos os frames contaminados
estão isolados e quando aplicado a correlação pode-se concluir que nestes conjuntos
os frames anômalos apresentam valor de correlação próximo de zero.

6.2 Processo de Análise dos resultados das correlações de Pearson e Spearman
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Neste trabalho foi adotado o método do coeficiente de correlação linear de
Pearson, definido por Figueiredo (2009) como "uma medida de associação linear entre
variáveis", representado pela equação 5.1

5.1
r = Coeficiente de correlação
n = Tamanho da amostra
xi e yi = São as observações simultâneas das
variáveis
X e Y = Médias aritméticas de cada uma das
variáveis
Sx e Sy = Desvio padrão das amostras

O coeficiente de relação existente entre as variáveis analisadas é denominado
por (r) e indica o nível de correlação que existe, sendo definido por Crespo (2004)
como:
a) Positivo (se os pontos do diagrama apresentam como "imagem" uma reta
ascendente);
b) Negativo (se os pontos têm como "imagem" uma reta descendente);
c) Não linear (se os pontos têm como "imagem" uma curva);
Crespo (2004) definiu os valores de r pertencentes ao intervalo de -1 e +1, ou
seja, se (r) é igual a +1, há uma correlação perfeita e positiva entre as variáveis, se (r)
for igual a – 1, há uma correlação perfeita negativa entre as variáveis, mas, se (r) for
igual a zero, ou não há correlação entre as variáveis ou a relação que existe não seja
linear.
Os parâmetros para analisar a correlação linear entre duas variáveis são
definidos por Crespo (2004), conforme o Quadro 6.
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Quadro 6 - Parâmetros para análise da correlação linear
Coeficiente de Correlação
r=1
0,8 < ou = r < 1
0,5< ou = r < 0,8
0,1 < ou = r < 0,5
0 < r < 0,1
0
-0,1 < r < 0
-0,5 < r < ou = -0,1
-0,8 < r < ou = -0,5
-1 < r < ou = -0,8
r= -1

Correlação
Perfeita positiva
Forte Positiva
Moderada Positiva
Fraca Positiva
Ínfima Positiva
Nula
Ínfima Negativa
Fraca Negativa
Moderada Negativa
Forte Negativa
Perfeita Negativa

Fonte: Crespo (2004)

Para Crespo (2004), o certo é que, quanto mais perto de 1 (independente do
sinal), maior é o grau de dependência estatística linear entre as variáveis; no outro
oposto, quanto mais próximo de zero, menor é a força dessa relação.
Para analisar os dados das amostras relacionadas no Quadro 5, é seguido o
fluxo descrito na Figura 15, que representa todas os passos da fase, onde os dados
são carregados na ferramenta Orange e são aplicados os filtros e cálculos estatísticos
para determinar os valores de coeficiente que possa representar anomalias e a
diferenciação do trafego.
Adicionalmente à validação e aos demais resultados da proposta
apresentada, considera-se mais uma visão sobre as medições normais e anômalas
para observar o quanto a correlação Spearman pode contribuir. Entretanto o
coeficiente de correlação de Spearman seria mais adequado somente se for levar em
consideração a ordem dos dados e não o seu valor intrínseco. Ainda, quando os dados
obtidos das variáveis não aderem à distribuição Gaussiana devido, por exemplo, à
presença de valores discrepantes (outliers), o coeficiente de correlação de Spearman
é um bom substituto para a verificação do inter-relacionamento das variáveis
consideradas. O coeficiente de correlação de Spearman é simples de calcular e de
fácil compreensão, especialmente quando o número de pares de dados (ou
indivíduos) é pequeno.

82

Contudo, neste trabalho as medições de correlação de Spearman não foram
conclusivas na mesma ordem que as medições de Pearson em virtude da forte
influência da variabilidade de fluxo detectados nas amostras, podendo ser futuramente
aprofundado o estudo utilizando este ou outros protocolos de correlação que possam
de um outro modo determinar resultados de maior relevância neste tipo de tráfego em
relação aos resultados obtidos por meio da correlação de Pearson em um fluxo
conforme mostrado anteriormente na Figura 10.

6.3 Processo de Análise dos resultados usando cálculos de matriz de Correlação,
Traço e Variância generalizada.
Como afirma Junior, F.N. et al. (2017), usando medidas como variância
amostral, variância total amostral, variância generalizada amostral e correlação
amostral, os diversos dados simultaneamente medidos podem ser armazenados em
vetores aleatórios para determinar anomalias em Redes de Sensores Sem Fio
(RSSF).
Segundo Xie, Hu, Guo (2015), em uma rede RSSF muitos eventos anormais
(por falha ou ataques cibernéticos) adulteram as medições de um nó por um longo
período. Essa vítima frequentemente apresenta padrões anômalos de medições
durante esse intervalo de tempo.
Para a detecção de anomalias, Xie, Hu, Guo (2015) utilizam uma minimização
da matriz de covariância amostral e o coeficiente de correlação de Pearson. Com isso,
os Member Nodes (MN) enviam ao Cluster Head (CH) suas matrizes de covariância e
coeficientes de correlação, para que o CH tome a decisão do encaminhamento ou não
de mensagens. Neste trabalho o mesmo princípio dos cálculos utilizados no trabalho
de Junior, F.N. et al. (2017) é aplicado para determinar a diferenciação de fluxo de
dados conforme mostrado na Figura 18.
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Figura 18 - Fluxo da análise estatística para diferenciação dos tipos de tráfego
Início

Selecionar conjunto de
dados Dataset
Danta (2018), ISCX UNB
SHIRAVI et al. (2012)

Selecionar série de
dados (de medições
normais ou de
medições anômalas)

Gerar vetores aleatórios
𝐗, 𝐘, 𝐙

Gerar matrizes de dados
𝐗 𝐧𝐱𝟑 , 𝐘𝐧𝐱𝟑 , 𝐙𝐧𝐱𝟑

(2) Calcular variâncias e
covariâncias amostrais
𝐒𝐗𝐢𝐣 , 𝐒𝐘𝐢𝐣 , 𝐒𝐙𝐢𝐣

(3) Calcular matrizes de
covariância amostral
𝐒𝐗 , 𝐒𝐘 , 𝐒𝐙

(4) Calcular

(1) Calcular vetores de
médias amostrais
𝐗 𝟏𝐱𝟑 , 𝐘𝟏𝐱𝟑 , 𝐙𝟏𝐱𝟑

(5) Calcular
𝐑 𝐗𝐘 , 𝐑 𝐗𝐙 , 𝐑 𝐘𝐙

𝐭𝐫(𝐒𝐗 ), 𝐭𝐫(𝐒𝐘 ), 𝐭𝐫(𝐒𝐙 ) e
𝐝𝐞𝐭(𝐒𝐗 ), 𝐝𝐞𝐭(𝐒𝐘 ), 𝐝𝐞𝐭(𝐒𝐙 )

Não

Não

(6, 7, 8)
Todos os
conjuntos
foram
calculados?

Sim

Todas as
séries de
dados foram
utilizadas?

Sim

Todos os
intervalos
foram
utilizados?

Não

Fim
Sim

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apresentam-se a seguir todas as tarefas ilustradas na Figura 18.
Independentemente do tipo de amostra, geram-se três vetores aleatórios para cada
conjunto de dados, apresentados nas equações 5.1, 5.2 e 5.3:
X1
X
X = [ 2]
X3

Y1
Y
Y = [ 2]
Y3

6.1

6.2

Z1
Z
Z = [ 2]
Z3

6.3

Para compor os vetores aleatórios, matrizes de dados e se calcular: (1)
vetores de médias; (2) variâncias amostrais; (3) matrizes de covariâncias amostrais;
(4) variâncias totais amostrais; (5) variâncias generalizadas amostrais; (6) matrizes de
correlação amostrais; (7) matrizes de correlação amostrais de todos os vetores, e; (8)
distância euclidiana de todas as grandezas entre todos os vetores, a Figura 19 ilustra
o fluxo da análise.
Figura 19 - Fluxo da análise.

desvPad
< 0,04
(1) Tamanho
do Frame

Dos HTTP
Traço com alta
amplitude (> 100.000)

Suspeita de
ataque

DDos
SSH Força Bruta
Flash Crowd + DoS

Coleta de
amostras

Correlação

(2) Tempo

Traço com baixa
amplitude (< 100.000)
desvPad
> 0,04

Tendência de
normalidade

Normal + Black Friday
Normal + pouco ataque

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentro do escopo desta pesquisa observando os dois dataset, com perfis de
utilização diferentes, foi possível aplicar o fluxo representado pela Figura 19 onde
amostras com o valor de correlação próximo a 0 e com amplitude do traço sobre
amplitude da variância generalizada inferior a 100.000 possuem tendência de tráfego
normal ou com pouca quantidade de ataques. Se ao contrário há suspeitas de ataque
inclusive misturado com um tráfego Flash Crowd, ou seja, quando aplicado em
conjunto o agrupamento dos dados e correlação para detecção de fluxo anômalo e o
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cálculo do índice CPT na diferenciação do tipo de fluxo, é possível classificar o tipo de
VQF e inclusive apontar anomalias no tráfego que são típicas de ataques ou
simplesmente afirmar que o fluxo de dados de determinada amostra é considerado
normal dentro dos parâmetros identificados pelos resultados analisados neste
trabalho.
Como entrada o software RStudio recebe: (1) as séries de dados de medições
normais, e; (2) as séries de dados de medições anômalas que já foram mapeadas nas
amostras, no qual os resultados são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4 - Resultados dos cálculos de Traço e da Variância generalizada
Dataset Danta (2018)

Traço e Variância generalizada
Tipo de tráfego
Experi
mento

Tipo

1

Ataque

2

Ataque

3

Ataque

13

Normal

14

Normal

15

Normal

19

Normal

20

Normal

21

Normal

Flash
Crowd
+ DoS
Flash
Crowd
+ DoS
Flash
Crowd
+ DoS
possui
ataque
possui
ataque
possui
ataque
Black
Friday
Black
Friday
Black
Friday

todo o tráfego

VarGen

%
Contam.

Dataset

Traço

LIGIA

180.761

77.782

9,72%

LIGIA

305.019

19.255

11,80%

LIGIA

255.625

68.141

8,48%

LIGIA

171.883

107.766

7,14%

LIGIA

180.544

82.121

15,76%

LIGIA

140.239

75.425

2,32%

LIGIA

137.782

15.720

0

LIGIA

217.478

58.518

0

LIGIA

200.779

54.549

0

Média
Traço

Média
VarGen

Média
Traço
/Média
VarGen

247.135

55.059

4,4885

164.222

88.437

1,8569

185.346

42.929

4,3175
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Dataset ISCX UNB (SHIRAVI et al., 2012)
Traço e Variância generalizada
Tipo de tráfego
Experi
mento

Tipo

todo o tráfego

181.849

45.501.319

0,0040

478.327

306.726.384

0,0016

Traço

ISCX

106.879

11.409.364

65,06%

DDoS
SSH
Força
Bruta

ISCX

271.667

53.838

25,38%

ISCX

167.000

125.040.756

28,72%

DoS
HTTP

VarGen

MédiaTraço

Dataset

7

Ataque

8

Ataque

9

Ataque

10

Normal

n/a

ISCX

480.112

912.039.821

0,00%

11

Normal

n/a

ISCX

462.222

4.077.174

0,00%

12

Normal

n/a

ISCX

492.648

4.062.157

0,00%

Média
VarGen

Média
Traço
/Média
VarGen

%
Contam.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 4 observando o tráfego considerado normal, o valor do traço se
mantém muito próximo nos três experimentos 10, 11 e 12. Ao observar os
experimentos originados no mesmo dataset (SHIRAVI et al. 2012) experimentos 7, 8
e 9, agora com ataque, percebe-se uma amplitude maior. Os experimentos do dataset
de Danta (2018) também apresentam o mesmo comportamento. Cabe aqui observar
que aparentemente o fator do grau de contaminação não interfere no resultado já que
os experimentos 1 e 2 são próximos, porém o traço apresenta diferença acima do
perfil normal.
A variabilidade da amostra, indicada pelo cálculo da variância generalizada,
indica uma tendência de valores mais altos para amostras normais. Em tráfegos com
acesso intenso como Black Friday e Flash Crowd notam-se valores mais baixos de
variabilidade.
Para determinar a VQF em cada perfil de trafego 1) normal; (2) normal com
ataques de flood; (3) Flash Crowd; e (4) Flash Crowd com ataques de flood, são
analisados os resultados obtidos por meio das funções estatísticas de Traço,
Variância Generalizada, Média do Traço, Média da Variância Generalizada. Com isso
se obtém o índice de referência calculando a relação entre a Média do Traço e Média
da Variância Generalizada (que é um cálculo da amplitude do traço sobre a amplitude
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da variância generalizada), aqui identificado como: Coeficiente de Perfil de Tráfego
(CPT), estes cálculos estão de forma detalhada no Apêndice B e aparecem na última
coluna da Tabela 4.
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4 é possível observar
que os dados das amostras de Danta, (2018) ficaram em uma

escala com

intervalo de 1 a 5 no índice CPT, e nas amostras de Shiravi et al. (2012) nota-se que
a escala está entre 0,001 a 0,005. O que melhor pode explicar a diferença dos
resultados dos diferentes datasets é o fato de suas origens, provenientes de diferentes
fontes e dado a natureza do tráfego que no caso das amostras de Danta (2018)
corresponde a um fluxo rede coletado em tempo real em um ambiente com grande
volume de acessos e os dados de Shiravi et al (2012) a um fluxo de rede gerado
artificialmente para fins de pesquisa.
As diferenças entre os VQF analisados são descritas na sequência:
1)

Normal – (Índice CPT 0,0016) no fluxo normal obtido nos resultados dos

experimentos 10, 11 e 12 de Shiravi et al. (2018) na Tabela 4, nota-se
claramente um resultado influenciado pelo tipo de fluxo dos dados. Verifica-se
que nesta amostra a quantidade de pacotes trafegados é bem menor em
relação as amostras de Danta (2018), no qual se explica a diferença na
grandeza dos resultados, já que o cálculo CPT mede a diferença de
variabilidade resultando em um índice de referência para estas amostras.
Porém nota-se que mesmo em uma grandeza menor a proporção entre o fluxo
normal e o fluxo com ataque é semelhante a que ocorre nas amostras de Danta
(2018);

2)

Normal com ataques de flood – (Índice CPT - 0,0040), corresponde aos

resultados obtidos nos experimentos 7, 8 e 9 de Shiravi et al. (2012) da Tabela
4. Ao analisar os dados das amostras o índice CPT apresenta um valor que é
2,5X maior em relação ao fluxo normal das amostras deste ambiente. O que é
esperado em virtude do maior fluxo de dados por conta dos ataques que foram
identificados nesta amostra.
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3) Flash Crowd – (Índice CPT 4,3175) é um resultado obtido a partir das amostras
19, 20 e 21 de Danta (2018) da Tabela 4, que neste cenário corresponde ao
fluxo normal de um evento Flash Crowd, a variabilidade do tráfego tem forte
influência no resultado, já que neste tipo de fluxo normalmente há um acesso
intenso que pode ser diferenciado de um ataque observando os resultados
obtidos a partir dos cálculos de correlação.
4) Flash Crowd com ataques de flood – (Índice CPT 4,4885) mostra um resultado
obtido a partir das amostras 1, 2 e 3 de Danta (2018), onde é possível observar
que a influência da variabilidade do fluxo é determinada pelo valor muito
próximo do pico da escala CPT que no caso das amostras de Danta (2018) tem
seu limite em 5.
Neste cenário o índice CPT foi capaz de determinar a diferenciação do fluxo
de forma objetiva nos itens 1 e 2, porém quando analisado a diferenciação de fluxo
nos itens 3 e 4, torna-se necessário o complemento da análise por meio da
combinação dos métodos de agrupamento e correlação, para diferenciar o fluxo Flash
Crowd legitimo de um fluxo com ataques. Isto se torna necessário devido à
similaridade das características destes fluxos – os intervalos de tempo entre pacotes
são muito próximos – fato que dificulta a caracterização.
A Tabela 5 ilustra o desvio padrão dos resultados obtidos das correlações dos
perfis normais e de ataque e a amplitude do traço.

Tabela 5 - Aplicação dos resultados em índices
Tipo do Tráfego

Dataset

Índice da Correlação
Normal
Contaminado
Pearson

Spearman

Pearson

Spearman

Amplitude
do traço

Danta (2018)
Ataque

Flash Crowd
+ DoS

LIGIA

0,21

0,16

0,03

0,02

124.258

Normal

Possui ataque

LIGIA

0,06

0,07

0,3

0,27

40.305

Normal

Black Friday

LIGIA

0,17

0,27

-

-

79.696
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Dataset ISCX UNB (SHIRAVI et al., 2012)
Ataque

DoS HTTP

ISCX

0,46

0,37

0,01

0,04

164.788

Normal

n/a

ISCX

0,05

0,07

-

-

30.426

Fonte: Elaborado pelo autor

Na observação dos resultados apresentados na Tabela 5 é possível afirmar
que quanto maior o fluxo de dados maior a amplitude do traço e menor o valor de
correlação tanto de Pearson como de Spearman se aproximando de zero (0), mesmo
dividindo as amostras de Danta (2018) classificada como dados coletados de um
tráfego real e as amostras de Shiravi et al. (2012) classificado como dados gerados
artificialmente, os resultados mostram claramente esta tendência para ambos os
casos. Quando observado somente o contexto de fluxo de uma Flash Crowd com
ataque é possível determinar que quanto maior a variabilidade do fluxo maior a
amplitude mesmo no caso aonde o fluxo não possui ataque a correlação não
apresenta valores próximos de zero, mas apresenta um índice elevado de amplitude
do traço. E no caso de Tráfego Normal + Ataque a amplitude ficou menor, porém a
correlação ficou próxima de zero o que indica um fluxo de menor variabilidade, porém
com ataques. Pode-se assim concluir que se analisando em conjunto os índices de
amplitude e correlação é possível determinar anomalias e classificá-las como ataque.
Diante do apresentado, este trabalho atua nas lacunas apresentadas por
Rassam, Zainal, Maarof (2013) ao combinar a identificação de VQF usando a
correlação temporal (medições em diferentes intervalos de tempo) e correlação
espacial (correlacionar e avaliar a similaridade das medições dos campos analisados),
podendo assim apresentar resultados que permitem identificar e classificar por meio
do índice CPT o tipo de tráfego e inclusive poder determinar anomalias.
No próximo capítulo, Conclusões e Trabalhos Futuros, retoma-se o objetivo
do trabalho frente aos resultados obtidos e apresentam-se as considerações sobre as
contribuições alcançadas e os desdobramentos deste trabalho com possíveis
trabalhos futuros.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi propor um método para identificar e diferenciar
em diferentes cenários de tráfego de rede as, aqui chamadas Variações Quantitativas
de Fluxo (VQF) além de adicionalmente contribuir com um método de identificação de
anomalias aplicando correlação de Pearson em comparação a Correlação de
Spearman.
Como observado nos resultados desta proposta a alta variabilidade é um fator
que dificulta a identificação de medições anômalas. A grande variação de tráfego gera
situações que não permitem a clareza na identificação de anomalias. Essa
desvantagem explica o motivo pelo qual os trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015),
Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) trabalham
apenas com variância de tempo e tamanho dos pacotes. Porém, o método proposto
nesta dissertação apresenta resultados de identificação de tráfego anômalos mesmo
em fluxo de dados não classificado como ataques. Isso é interessante porque a
metodologia proposta auxilia os analistas na implantação de camada adicional de
segurança à rede, é de fácil aplicação, incentiva o uso de soluções de domínio público,
proporciona rapidez de processamento com aplicação deste método para detectar
assinaturas e anomalias, provê recursos para uma fácil implementação de forma a
agilizar análise do tráfego e permite a adaptação de técnicas para análise de tráfego
de rede diversificado.
A metodologia proposta é escalável e pode ser expandida para melhorar o
processo de detecção de ataques e VQF em diferentes amostras, através de utilização
de dados de outras fontes, além de dados do tráfego de rede, inclusão ou remoção
de atributos para análise de dados de tráfego de outras camadas, aperfeiçoamento
dos métodos para detecção de ataques em tempo real, desenvolvimento de solução
para tratamento de dados criptografados e inclusão de técnicas para tornar os
métodos de detecção reativos.
Neste trabalho, os resultados mais evidentes contêm anomalias geradas com
picos de variação anômala. Em percentuais mais baixos de variação anômalas os
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resultados não são tão expressivos ou as medições anômalas são pouco
identificadas.
Finalmente, o método proposto deve ser considerado como um ponto de
referência no auxílio de diferenciação das VQF e inclusive na análise de anomalias
para detecção de ataques.

7.1 Contribuições alcançadas
Destacam-se as principais contribuições alcançadas neste trabalho a
metodologia de apoio à detecção de ataques no tráfego de redes, englobando um
conjunto de fases, métodos, técnicas e ferramentas, além do método desenvolvido
de diferenciação de assinaturas e de anomalias no tráfego de redes de
computadores, baseados na análise estatística dos dados.
Identificação das VQF diferenciando cada tráfego de acordo com o tipo de
dado ao ponto que, nas amostras anômalas identificam-se quais são os percentuais
de tráfego anômalos e em quais grandezas essas anomalias ocorrem, também são
usadas em conjunto, a correlação temporal e espacial para identificação de anomalia,
detecção de anomalias no tráfego de rede em amostras de fluxos distintos dos 4 tipos
analisados 1. Tráfego normal, 2. Flash Crowd, 3. Flash Crowd + Dos, DDoS, 4.
Ataques de SSH Força Bruta e HTTP + DoS, por meio da análise usando a ferramenta
Orange Canvas e o R Studio, no qual tornou-se possível a diferenciação do tráfego
aplicando agrupamento dos dados e algoritmos de correlação, resultados em
amostras contendo tráfego de dados reais e dados simulados gerados exclusivamente
para estudos.

7.2 Limitações
O método proposto foi capaz de diferenciar o tráfego nos diversos tipos de
amostras utilizadas em outros trabalhos, onde os ataques já haviam sidos
identificados conforme mostrado nas Tabelas 3 e 4. Entretanto os níveis de detecção,
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em média, são menores que o proposto por Shiaeles, Katos e Karakos (2012). Não
foram usados os atributos TEMPO e BYTES como classificadores, como no artigo de
Shiaeles, Katos e Karakos (2012) que em contrapartida não consegue identificar
ataques em um evento Flash Crowd. A utilização destes dois atributos, apesar de
trabalhosa, poderia aumentar a taxa de detecção de ataques, além do que ataques
do tipo FLASH CROWD não foram analisados em virtude da ausência de amostras
no qual se justifica a grande dificuldade em obter este tipo de tráfego em virtude da
difícil detecção dada a natureza do fluxo que normalmente se assemelha muito ao um
evento Flash Crowd legitimo.
Ataques originários da rede interna (acidentais ou intencionais), também não
foram analisados, já que, por padrão, os filtros de segurança envolvidos não estavam
configurados para analisar esse tipo de origem dos ataques.
Uma limitação do método é o fato da definição de limites identificadores estar
fora do escopo da proposta. Esses Limites poderiam servir como medida de referência
padrão. A definição de limites para as medidas estatísticas do traço e da variância
generalizada possibilitaria a obtenção valores de referência na detecção de VQF que
poderiam inclusive ser aferidas quando os percentuais de Verdadeiros Positivos (VP),
Verdadeiros Negativos (VN) em relação a anomalias detectadas em amostras Flash
Crowd com grande concentração de ataques, de períodos e dataset diferentes,
considerando que o método apresentou-se bastante resiliente para a caracterização de
tráfego e identificação de anomalias em grande quantidade, independente fluxo
analisado;
Este método não deve ser utilizado sozinho, sem o acompanhamento de um
especialista. Tal método também leva em conta um WAF e um SDI/SPI trabalhando
em paralelo, uma vez que este trabalho usou como referência a base de dados já
categorizada por um WAF e SDI/SPI

93

7.3 Trabalhos futuros
A proposta para caracterização de trafego de redes em eventos Flash Crowd
usando agrupamentos métodos de correlação pode ser aprimorado com os seguintes
trabalhos futuros:
a) A implementação dos cálculos estatísticos utilizando outros campos das
amostras;
b) A geração dos cálculos estatísticos em tempo real para o envio das
notificações a um Notification Receiver (NR) de forma a contribuir para
tomada rápida de decisões;
c) O uso de técnicas de previsão para detectar e prever medições anômalas
em conjunto com os identificadores utilizados na proposta;
d) A utilização das distâncias estatísticas de dissimilaridade Manhathan e
Mahalanobis para separar os conjuntos de dados para análise, ao invés
da distância Euclidiana usada neste trabalho, pois as duas primeiras
avaliam a similaridade entre as medições do tráfego;
e) O uso de técnicas e algoritmos de aprendizado de máquina para a
diminuição do tempo necessário para identificação de anomalias,
possibilitando inclusive a detecção de diferenciação de fluxo em outros
tipos de tráfego.
f)

A distribuição das medições detectadas como anômalas em apenas parte
do conjunto de dados, simulando anomalias locais temporárias e
permitindo obter VP e VN.

g) A parametrização dos intervalos de tempo na proposta, deixando de
maneira mais ampla a possibilidade de uso de outros intervalos de tempo
para outras validações.
h) Amostras Flash Crowd com grande concentração de ataques, de períodos
ou dataset diferentes, já que o método apresentou-se bastante resiliente
para a caracterização de tráfego e identificação de anomalias em grande
quantidade, independente fluxo analisado;
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Outros trabalhos futuros também incluem uma adaptação da proposta para
operação com o acréscimo do Intrusion Detection System (IDS), tendo assim duas
camadas de segurança (na detecção de variação de fluxo - e no protocolo e
mensagens trocadas na rede.
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA CÁLCULOS AMOSTRAS FASE 1
Ao desejar detectar anomalias em tráfegos de rede, avaliar a possibilidade de captura
e armazenamento do tráfego de rede, com uma determinada periodicidade;
a) Filtrar amostras iniciais em até um minuto utilizando a ferramenta editcap que é
parte dos módulos instalados com Whireshark;
a. editcap

-A

“yyyy-mm-dd

hh:mm:ss”

-B

“yyyy-mm-dd

hh:mm:ss”

<arquivo_dataset.pcap> <arquivo_resultado_do_filtro.pcap>
i. -A início do filtro
ii. -B término do filtro
b) Extrair as características brutas dessas amostras. Sugestão inicial: (1)
frame.time_relative e (2) frame.len;
a. tshark -r <amostra.pcap> -T fields -e <campo-01> -e <campo-02> -e
<campo-03> -E header=y -E separator=, -E quote=d -E occurence=f >
<arquivo_resultado.csv>
i. -r arquivo com extensão “.pcap” que contém os dados da amostra
ii. -T tipo de característica (campos)
iii. -e nome dos campos (características): (1) frame.time_relative; (2)
frame.len e (3) ip.src;
iv. -E atributos: (1) manter o cabeçalho (header=y); (2) separar
campos por vírgulas (separator=,); (3) delimitador com aspas
duplas (quote=double) e (4) exibir a primeira ocorrência de cada
campo (occurence=first);
v. Para exportar em um arquivo .pcap, onde pode ser delimitado o
período do dataset a ser analisado como por exemplo: - no dataset
de Danta (2018) na amostra10 onde havia um arquivo bruto com
14GB contendo várias horas de tráfego capturado e a
necessidade de extrair somente uma amostra de apenas alguns
segundos, para tanto o utilitário editcap é utilizado para extrair em
formato .pcap o fragmento desejado que, no caso da amostra10
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foi relativo ao seguinte período 24/11/2017 hora inicial 10:07:37
hora final 10:07:42 (5 segundos) que resultou em um arquivo de
pouco mais de 3 MB, para só então por meio do utilitário exportar
o arquivo para o formato .csv extraindo os campos de interesse
para análise
c) Verificar a confiabilidade da amostra no R Studio;
a. Carregar a biblioteca umx, no R Studio
i. library(umx)
b. importar amostra (read.table) a partir de um arquivo separado por
vírgulas e armazená-lo em uma variável (temp)
i. temp<read.table(“caminho+nome_do_arquivo”,sep=”,”,header=T)
c. selecionar os campos de interesse para o cálculo da confiabilidade e
armazená-los em uma variável (temp1)
i. temp1<-temp[,c(“"frame.time_relative","frame.len","tcp.len")]
d. calcular a covariância e armazená-la em uma variável (temp2)
i. temp2<-cov(temp1,NULL, use = "na.or.complete", method =
c("pearson", "kendall", "spearman"))
a) data frame, matriz ou vetor numérico (temp1 é igual a uma
matriz);
b) manteve-se o valor padrão (NULL), dimensões do eixo x
(amostra, temp1) é igual ao eixo y;
c) preencher as lacunas com “na” ou “complete”;
d) coeficiente da covariância. Utilizada a combinação dos três
métodos disponíveis: (pearson, kendall, spearman);
e. calcular a confiabilidade
i. reliability(temp2)
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a) informar como argumento dessa função (reliability) uma
matriz de covariância numérica;
d) Selecionar os frames contaminados, a partir de endereços IP atacantes, que
foram identifico nos trabalhos de Danta (2018), Shiravi et al. (2012);
e) Aplicar o método de agrupamento (considerando que a amostra já armazenada
na variável temp, vide item b);
a. Filtrar as características desejadas (frame.time_relative, frame.len) e
armazená-las em uma variável (testexx) onde xx será o número do teste
em analise para controle dos resultados.
i. testexx<-subset(temp,select = c(frame.time_relative, frame.len))
b. Transformar o tipo de dados em matriz
i. amostra <- as.matrix(testexx)
c. carregar a biblioteca cluster
i. library(cluster)
d. Escolher qual método: (1) não hierárquico ou (2) hierárquico:
i. não hierárquico
a) escolher número inteiro, aleatório para o cálculo da
semente
a. set.seed(6)
b) criar uma variável (wcss) do tipo vetor
a. wcss = vector()
c) para um laço de um a dez (possíveis números de
agrupamentos), fazer a soma da distância de todos os
elementos em relação aos seus respectivos núcleos (soma
da função kmeans) e armazena o resultado na variável
withinss
a. for (i in 1:10) wcss[i] = sum(kmeans(amostra,
i)$withinss)
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d) exibir um gráfico com o resultado da quantidade de núcleos
(eixo x) em função da soma das distâncias (eixo y)
a. plot(1:10, wcss, type = "b", main = paste('Testexx –
K-means'), xlab = "Nucleos", ylab = "Withinsum")
e) informar a quantidade de núcleos, de acordo com o
resultado do item anterior e armazená-lo em uma variável
(k)
a. k=2
f) escolher número inteiro, aleatório para o cálculo da
semente
a. set.seed(29)
g) calcular a função do agrupamento dos elementos
a. kmeans <- kmeans(amostra, k, iter.max = 300, nstart
= 10)
i. amostra, sendo do tipo matriz;
ii. quantidade de núcleos (k);
iii. quantidade máxima de iterações que os
elementos podem se redistribuir em busca de
um menor distanciamento (iter.max = 300);
iv. quantidade de vezes que pode ser refeita a
inicialização das sementes (nstart=10);
h) geração do gráfico dos agrupamentos
a. clusplot(amostra, kmeans$cluster,lines = 0,shade =
TRUE,color

=

TRUE,labels

=

2,plotchar

=

FALSE,span = TRUE,main = paste('Teste 37 Método K-means'),xlab = eixo_x, ylab = eixo_y)
i) exportar resultados para arquivo separado por vírgula
a. write.table(kmeans$cluster,
"<caminho>+<nome_do_arquivo>.csv, sep=",")
ii. hierárquico

110

a) utilizar a função hclust e informar o método de agrupamento
(centroid ou ward.D) e o método de distanciamento
(euclidean ou manhattan). Armazenar o resultado em uma
variável (hc);
a. hc = hclust(dist(amostra, method = 'euclidean'),
method = 'centroid')
b) indicar a quantidade de grupos;
a. y_hc = cutree(hc, k)
c) geração do gráfico dos agrupamentos (mesma sintaxe do
item 6di8)
a. clusplot(amostra, y_hc, lines = 0, shade = TRUE,
color = TRUE, labels = 2, plotchar = FALSE, span =
TRUE, main = paste ('Teste 37 - Euclidiana +
Centroide'), xlab = eixo_x, ylab = eixo_y)
d) associar o identificador dos grupos com os dados da
amostra. Cada vetor da matriz recebe o identificador do
grupo que foi associado;
a. grupoCE<-cbind(amostra,y_hc)
e) exportar resultados para arquivo separado por vírgula
(mesma sintaxe do item 6di9)
a. write.table(grupoCE,
"<caminho>+<nome_do_arquivo>.csv", sep=",")
f) Coletar o resultado do método em arquivo separado por vírgulas;
g) Analisar o resultado da distribuição dos frames em seus respectivos grupos: (1)
isolamento dos frames contaminados e (2) grau de assertividade, ao observar a
relação de quantidade de frames contaminados e normais, dentro de um mesmo
grupo; vide observação no item 4;

h) Agrupar e separar Clusters de Frames contaminados e frames não
contaminados usando Orange Canvas.
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a) Após separar a amostra em intervalos de 1 minuto gerando
um arquivo .csv submeter na ferramenta Orange Canvas
seguindo o fluxo mostrado na Figura 10.
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA CÁLCULOS DE DIFERENCIAÇÂO DE FLUXO
FASE 2
Nesta seção será detalhado os cálculos e demostrado o script utilizado para
determinar os valores obtidos na Tabela 4 - Resultados dos cálculos de Traço e da
Variância Generalizada” seguindo o modelo aplicado no trabalho de Junior, F.N. et al.

(2017). Para obtenção dos dados que serão calculados os arquivos devem conter
somente os campos (frame.time_relative, frame.len e ip.src) para cada amostra
analisada. A exportação do arquivo foi realizada na ferramenta Orange Canvas, a
partir dos arquivos listados no Quadro 5, conforme fluxo mostrado na Figura 20 e só
então submetido ao script para determinar as VQF em cada tipo de fluxo.
Figura 20 - Fluxo para exportar amostra para cálculos de VARGEN e TRAÇO

Fonte: Elaborado pelo autor

*********************************************************************************************
# Script para determinar VQF em cada amostra submetido na ferramenta R Studio
*********************************************************************************************
# pacotes uteis - se não estiverem instalados use Tools->install.packages
a=2
if (a == 1) {
require(MASS)
require(VIF) # contém um comando vif meio complicado
require(fmsb) # contém um comando VIF que funciona com lm
require(nortest)
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require(tseries)
require(nonlinearTseries)
require(leaps)
require(locfit)
require(qpcR)
require(MPV)
require(sampling)
require(VGAM)
require(aod)
require(rJava)
require(Deducer)
require(graphics)
require(stats)
require(car)
require(AES)
require(AER)
require(survival)
require(SurvRegCensCov)
require(flexmix)
require(pscl)
}

# Caminho dos arquivos já exportados em formato .csv, aplicando os filtros de campos
# para realização dos cálculos de vargen e traço

caminho="H:/RESULTADOS/SCRIPT"
csv1="AMOSTRA_17_LIGIA_5SEG_NORMAL+ATAQUE_23h00_SCRIPT_TRACO_
VAR_GEN.csv" # normal com ataque
csv2="AMOSTRA_18_LIGIA_5SEG_NORMAL+ATAQUE_15h00_SCRIPT_TRACO_
VAR_GEN.csv" # Flash Crowd
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csv3="AMOSTRA_19_LIGIA_5SEG_NORMAL+ATAQUE_10h03_SCRIPT_TRACO_
VAR_GEN.csv" # Flash Crowd DoS

setwd ("H:/RESULTADOS/SCRIPT") ## caminho onde estão salvos os arquivos csv
radio1=read.table(file=csv1,sep=",",dec=".",header=T)

## matriz de dados

radio2=read.table(file=csv2,sep=",",dec=".",header=T)

## matriz de dados

radio3=read.table(file=csv3,sep=",",dec=".",header=T)

## matriz de dados

# VETORES ALEATORIOS – Mingoti (2013) – pg. 27
# cada arquivo radio3, radio1 e radio2 pode ser encarado como um VETOR
ALEATORIO
# um VETOR ALEATORIO X e um vetor que contem p componentes, onde cada
# componente e uma variavel aleatória, isto e, Xie uma var. aleatória, para
# todo i=1,2,3,...,p.
# X e, portanto, um vetor composto por p variáveis aleatórias. Cada variavel aleatória
# pertencente a X diz respeito a uma determinada característica.
# Por exemplo, para o VETOR ALEATORIO radio3 temos p=2 (2 colunas)
# onde X1=frame.time_relative e X2=frame.len
# Como cada linha de radio corresponde a um VETOR ALEATORIO, na verdade tratase
# de um VETOR ALEATORIO TRANSPOSTO X'=[X1,X2]
# mantenho apenas as colunas de Frame Time e Frame Len
#colnames(radio1)=c("frame.time_relative","frame.len")
#radio2=radio2[1:12,3:5]
#radio3=radio3[1:12,3:5]
radio1=radio1[,1:2]
radio2=radio2[,1:2]
radio3=radio3[,1:2]
# Qtde de colunas
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n_col1=length(radio1[1,])
n_col2=length(radio2[1,])
n_col3=length(radio3[1,])
# qtde de linhas
n_lin1=length(radio1[,1])
n_lin2=length(radio2[,1])
n_lin3=length(radio3[,1])

# quartis
quartix1=summary(radio1) # sumario da matriz radio1
quartix2=summary(radio2) # sumario da matriz radio2
quartix3=summary(radio3) # sumario da matriz radio3
quartix1
quartix2
quartix3

# VETOR DE MEDIAS - Mingoti (2013) pg 28
# E um vetor que contem a media (mi) ou Esperança da variavel Xi
# mi = E(X') = [E(X1),E(X2),E(X3)] = [mi1,mi2,mi3]
vmX1=colMeans(radio1)
vmX2=colMeans(radio2)
vmX3=colMeans(radio3)
vmX1
vmX2
vmX3

# VARIANCIA - Mingoti (2013) g 28
# a variância do i-esimo componente do vetor X e denotada por var(Xi)
# e mostra se os valores de Xi estão próximos (valores baixos) ou
# dispersos (valores altos) da media (mi)
# o desvio padrão e a raiz quadrada da variância e ao contrário da variância
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# tem uma unidade atribuída a ele.
# As variâncias aparecem na diagonal da matriz de variâncias gerada com o comando
var()
# VARIANCIA
varX1=var(radio1)
varX2=var(radio2)
varX3=var(radio3)
varX1
varX2
varX3

# DESVIO PADRAO apenas das diagonais
desviopX1=apply(radio1,2,sd)
desviopX2=apply(radio2,2,sd)
desviopX3=apply(radio3,2,sd)
desviopX1
desviopX2
desviopX3

# MATRIZ DE COVARIANCIAS - Mingoti (2013) pg. 28 e 29
# a covariância serve para medir o grau de relacionamento linear entre duas variáveis
# aleatórias diferentes (no nosso caso colunas) que fazem parte do vetor aleatório X
# Por exemplo, qual a relação entre a Frame Time Relative (coluna 1) e a Frame Len
(coluna 2) ?
# a covariância entre os valores da i-esima variável (coluna i) e a j-esima variável
# (coluna j) do vetor X e definida por:
# Cov(Xi,Xj) = var(ij) = E[(Xi-mii])(Xj-mij)]
# Quando a covariância e positiva entre duas variáveis aleatórias, isso indica que o
# crescimento de uma variável implica no crescimento da outra.
# Já ao contrário, quando a entre duas variáveis aleatórias a covariância e negativa,
# o crescimento de uma variável implica na diminuição da outra.
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# Embora a covariância tenha informações sobre o relacionamento linear entre duas
variáveis
# e difícil julgar se esta relação e forte ou fraca, apenas observando os valores
numéricos
# uma vez que não se tem um valor de referência mínimo ou máximo para comparação
dos valores
# de variância
# Uma MATRIZ DE COVARIANCIAS:
# contém as variâncias de cada componente na diagonal
# tem autovalores não negativos
# e simétrica
# e Não Negativa Definida (ndd)
# em alguns casos pode ser positiva definida (pd)
# não é singular
# possui matriz inversa pois possui um determinante > 0 (|X|>0)
covX1 = cov(radio1)
covX2 = cov(radio2)
covX3 = cov(radio3)
covX1
covX2
covX3
# vetor de medias da MATRIZ DE COVARIANCIAS
vmV1=colMeans(covX1)
vmV2=colMeans(covX2)
vmV3=colMeans(covX3)
vmV1
vmV2
vmV3

# MATRIZ DE CORRELACAO - Mingoti (2013) pg. 30
# A correlação e uma medida mais apropriada para avaliar o grau de
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# relacionamento linear entre duas variáveis quantitativas que a covariância,
# pois seus valores estão sempre entre os valores -1 e 1.
# quando os valores de correlação estão próximos de 1 ha indicação de um
# relacionamento linear positivo (crescimento). Quando os valores estão próximos
# de -1 a indicação e oposta: relacionamento linear negativo (diminuição).
# Quando os valores estão próximos de 0, a indicação e de não-relacionamento
# correlação(ij) = covariância(ij)/sqrt(covariância(ii)*covariância(jj)) ou
# correlação(ij) = covariância(ij)/(covariância(i)*covariância(j))
corX1 = cov2cor(covX1)
corX2 = cov2cor(covX2)
corX3 = cov2cor(covX3)
corX1
corX2
corX3
# O coeficiente de correlação mede apenas a existência de uma relação linear entre
# duas variáveis, porem, ha relações que não são lineares. Isso pode ser observado
# nos gráficos de dispersão, onde o tempo entre um pacote e outro e o tamanho do
# frame tem um relacionamento
# que pode ser negativo ou positivo que varia dependendo da amostra submetida e
# os pontos do gráfico frame.time_relative x frame.len aparecem
# próximos a forma de uma reta na forma (\)
#dipX1=plot(radio1)
#dipX2=plot(radio2)
#dipX3=plot(radio3)
# vetor de medias da MATRIZ DE CORRELACAO
vmC1=colMeans(corX1)
vmC2=colMeans(corX2)
vmC3=colMeans(corX3)
vmC1
vmC2
vmC3
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# outras formas que podem ser usadas para medir a diferença de variabilidade
# são as medidas de VARIANCIA TOTAL e VARIANCIA GENERALIZADA
# Mingoti (2013) - pg 32
#
# A VARIANCIA TOTAL do vetor aleatório X e definida como a soma das variâncias
# de cada vetor. Ou seja, a soma das diagonais da matriz de covariância.
# A VARIANCIA TOTAL também e conhecida como traço.
# O traço da matriz Sigma pxp e uma forma de sintetização da variância global
# da distribuição multivariada, uma vez que está e a soma das variâncias de todas
# as variáveis envolvidas no vetor. Altos valores para a VARIANCIA TOTAL indicam
# uma maior dispersão global das variáveis
tracoV1 = sum(diag(covX1))
tracoV2 = sum(diag(covX2))
tracoV3 = sum(diag(covX3))
tracoV1
tracoV2
tracoV3
# traço da matriz de correlação (valor = 3)
tracoC1 = sum(diag(corX1))
tracoC2 = sum(diag(corX2))
tracoC3 = sum(diag(corX3))
tracoC1
tracoC2
tracoC3

# A VARIANCIA GENERALIZADA do vetor aleatório X e definida como o determinante
da
# matriz Sigma pxp. O DESVIO PADRAO GENERALIZADO e a raiz quadrada da
VARIANCIA
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# GENERALIZADA.
# A VARIANCIA GENERALIZADA fornece uma noção da dispersão global da
distribuição
# multivariada no espaço, sendo que distribuições com maiores variabilidades
# globais apresentam maiores valores de variâncias generalizadas.
# Ao contrário da VARIANCIA TOTAL, a VARIANNCIA GENERALIZADA e
influenciada pelas
# covariâncias (ou correlações) entre as variáveis Xi, i=1,2,3,...,p
# Apesar de tudo, há riscos na comparação numérica de duas distribuições usandose
# apenas a VARIANCIA TOTAL ou a VARIANCIA GENERALIZADA
vargenX1=det(covX1)
vargenX2=det(covX2)
vargenX3=det(covX3)
vargenX1
vargenX2
vargenX3

###################################################################
#######
###################################################################
#######
# traços matriz covariâncias
tracoV1
tracoV2
tracoV3
#--------------------# vargen matriz covariâncias
vargenX1
vargenX2
vargenX3
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#--------------------# media traços matriz covariâncias
med_tracoV=(tracoV1+tracoV2+tracoV3)/3
med_tracoV
#--------------------# media vargen matriz covariância
med_vargenX=(vargenX1+vargenX2+vargenX3)/3
med_vargenX
#--------------------# IoT6Sec_AGI = amp_traco/amp_vargen
IoT6Sec_AGI = med_tracoV/med_vargenX
IoT6Sec_AGI
###################################################################
#######
###################################################################
#######
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA CONFIGURAÇÂO DE AGRUPAMENTO K-means
FERRAMENTA ORANGE CANVAS
De acordo com Linden (2009), O K-means é uma heurística de agrupamento
não hierárquico que busca minimizar a distância dos elementos a um conjunto de k
centros dado por ={x1,x2,...,xk} de forma iterativa. A distância entre um ponto pi e
um conjunto de clusters, dada por d(pi,), é definida como sendo a distância do ponto
ao centro mais próximo dele. A função a ser minimizada então, é dada pela formula
5.1:
1
d (P,  ) =
n

n
2

d(p , )
i

i=1

5.1
O algoritmo depende de um parâmetro (k=número de clusters) definido de
forma ad hoc pelo usuário. Isto costuma ser um problema, tendo em vista que
normalmente não se sabe quantos clusters existem a priori.
O algoritmo do K-means pode ser descrito da seguinte maneira:
1. Escolher k

distintos valores para centros dos grupos (possivelmente, de forma
aleatória)
2. Associar cada ponto ao centro mais próximo
3. Recalcular o centro de cada grupo
4. Repetir os passos 2-3 até nenhum elemento mudar de grupo.
Este algoritmo é extremamente veloz, geralmente convergindo em poucas
iterações para uma configuração estável, na qual nenhum elemento está designado
para um cluster cujo centro não lhe seja o mais próximo. Um exemplo da execução
do algoritmo de K-means pode ser visto na Figura 21.
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Figura 21 - Exemplo de execução do algoritmo de K-means.

Fonte: Linden (2009)

Este algoritmo iterativo tende a convergir para um mínimo da função de
energia definida acima onde: (a) Cada elemento foi designado para um dos três grupos
aleatoriamente e os centróides (círculos maiores) de cada grupo foram calculados. (b)
Os elementos foram designados agora para os grupos cujos centróides lhe estão mais
próximos (c) Os centróides foram recalculados. Os grupos já estão em sua forma
final. Caso não estivessem, repetiríamos os passos (b) e (c) até que estivessem.
Um eventual problema é que esta condição enfatiza a questão da
homogeneidade e ignora a importante questão da boa separação dos clusters. Isto
pode causar uma má separação dos conjuntos no caso de uma má inicialização dos
centros, inicialização esta que é feita de forma arbitrária (aleatória) no início da
execução. Outro ponto que pode afetar a qualidade dos resultados é a escolha do
número de conjuntos feita pelo usuário. Um número pequeno demais de conjuntos
pode causar a junção de dois clusters naturais, enquanto que um número grande
demais pode fazer com que um cluster natural seja quebrado artificialmente em dois
o que no caso deste trabalho foi realizado de forma aleatória na ferramenta Orange
em cada amostra submetida conforme mostrado na Figura 22, onde são definidos os
parâmetros utilizados para determinar o número ideal de clusters.

124

Figura 22 - Parâmetros de configuração padrão para determinar número de clusters das
amostras.

Fonte: Adaptado pelo autor de 12K-means

1

Seleção do número de clusters.

a) Optimized From: o widget mostra pontuações de armazenamento em
cluster para o intervalo do cluster selecionado, destacando o número
recomendado de clusters para a amostra submetida, opção adotada neste
trabalho conforme utilizado no trabalho de Divakaran et al. (2006);

2

Selecione o método de inicialização (a maneira como o algoritmo começa a
agrupar), existem dois métodos disponíveis;
a) K-means ++ (o primeiro centro é selecionado aleatoriamente, os
subsequentes são escolhidos dos pontos restantes com probabilidade
proporcional à distância ao quadrado do centro mais próximo), este
algoritmo não pode ser adotado como padrão neste trabalho, pois
apresentou número de clusters superior a 7, distribuindo os frames
contaminados em mais de 2 grupos e inclusive gerou grupos com apenas

12

https://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering
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1 ou 2 frames frames impossibilitando os cálculos de correlação nos
grupos que possuíam frames contaminados;
b) Random initialization (os clusters são atribuídos aleatoriamente primeiro
e depois atualizados com mais iterações), este algoritmo foi adotado como
padrão neste trabalho, pois indicou na maioria dos resultados número de
clusters inferior a 7 e concentrava os frames contaminados em no máximo
2 clusters, não havendo cluster com apenas 1 ou 2 frames, permitindo os
cálculos de correlação nos grupos com frames contaminados.
c) Re-runs (Como muitas vezes o algoritmo é executado a partir de posições
iniciais aleatórias, o resultado com a menor soma de quadrados dentro do
cluster será usado) mantemos como padrão o número de 10 seguindo
conforme o trabalho Divakaran et al. (2006);
d) Maximal iterations (o número máximo de iterações dentro de cada
execução de algoritmo) podem ser definidas manualmente definido em
300 seguindo o mesmo padrão adotado no trabalho de Divakaran et al.
(2006);

3

Silhouette (Contrasta a distância média para elementos no mesmo cluster com
a distância média para elementos em outros clusters) e apresenta as
pontuações dos resultados de agrupamento para vários k;

4

Se automaticamente estiver marcado, o widget confirmará as alterações
automaticamente.

126

APÊNDICE D – CONFIABILIDADE DAS AMOSTRAS
A Tabela 6 exibe o resultado do estudo da confiabilidade das sete amostras
com dados brutos, investigados nesse trabalho:
Tabela 6 - Verificação da confiabilidade das amostras (dados brutos)

Experimento Dataset Experimento
1
ISCX
05
2
ISCX
06
3
ISCX
07
4
DANTA
08
5
DANTA
09
6
DANTA
10
7
ISCX
11
Fonte: elaborado pelo autor

Perfil
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque

Cronbach
0,74999
0,749353
0,746062
0,74997
0,749905
0,750056
0,762665

A Tabela 6 exibe: (1) índice das aferições; (2) o dataset analisado; (3) a
amostra; (4) o perfil (todos são com ataques cibernéticos) e (5) o resultado da
aplicação a técnica do coeficiente de Cronbach, que acima de 0,7 em um intervalo
entre zero e um, é considerada uma amostra confiável.
A Tabela 7 exibe os resultados para a mesma técnica aplicada aos dados
estatísticos:
Tabela 7 - Verificação da confiabilidade das amostras (dados estatísticos)

Experimento
1
2
3
4
5
6
7

Dataset Experimento Perfil Cronbach
ISCX
Ataque
0,75
05
ISCX
Ataque
0,75
06
ISCX
Ataque
0,75
07
DANTA
Ataque 0,157871
08
DANTA
Ataque 0,21889
09
DANTA
Ataque 0,203926
10
ISCX
Ataque
0,75
11

Fonte: elaborado pelo autor

Nota-se que as amostras do dataset DANTA ficaram com valor abaixo de 0,7,
quando analisados os campos: (1) DURAT_3; (2) FRAMELEN_3 e (3) FRAMELEN_6.
Como alternativa, é possível analisar a confiabilidade por meio de outros campos
também.

