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Resumo
Entre os problemas encontrados no uso de Sistemas de Detecção de Intrusão
(SDI), estão a dificuldade no entendimento das estratégias dos ataques e a enorme
quantidade de alertas que estes sistemas geram. A análise dos alertas pode ser
difícil porque, além das informações redundantes, muitos alertas são do tipo falso
positivo (alertas inofensivos erroneamente classificados como danosos) e acabam
por conduzir a situações falsas na análise de um ataque. Correlacionar alertas
emitidos por um SDI com base em suas causas e consequências é uma maneira de
evidenciar estratégias e determinar ligações entre ataques aparentemente díspares.
Entretanto, alguns alertas apresentam uma dificuldade a mais para serem
analisados já que não se correlacionam a outros, são os chamados alertas isolados.
Dentro deste contexto, uma alternativa possível é verificar a veracidade de todos os
alertas (isolados e correlacionados) por meio da multi-correlação (fontes de
informação diferentes do SDI, como por exemplo, logs extraídos do sistema
operacional). Portanto, partindo do fato de que a simples geração de alertas não é
suficiente para o entendimento adequado das estratégias por trás de eventos
maliciosos e para determinação da veracidade de ataques, o objetivo deste trabalho
é propor um sistema de análise de eventos (SAE) de segurança que possibilite multicorrelacionar alertas de segurança da informação de um SDI com logs do sistema
operacional e analisar os eventuais alertas isolados, visando a identificação dos
alertas falso positivos de um SDI, com a criação de critérios para o levantamento e
correlação de informações. Como resultados deste trabalho obteve-se a melhoria no
entendimento das estratégias dos ataques, a identificação de alertas falso positivos
e a verificação do grau de influência que os alertas isolados exercem no montante
dos alertas falso positivos.
Palavras chave: Sistemas de Detecção de Intrusões (SDI); alertas falso positivo;
correlação de alertas; alertas isolados.

Abstract
A security event analisys system to identify false positive alerts and evaluate
isolated alerts creating multi-correlation criteria
Among the problems encountered in the use of Intrusion Detection Systems (IDS),
can be listed the difficulty to understand the strategies of the attacks and the huge
amount of alerts that these systems generate. The analysis of alerts can be difficult
because in addition to redundant information, many alerts are false positives (alerts
harmless misclassified as harmful) and eventually lead to false results. Correlate
alerts issued by an IDS based on its causes and consequences is a way of
highlighting strategies and establish links between seemingly disparate attacks.
However, some alerts are difficulty to be analyzed since its do not correlate with
others, these alerts are called isolateds. Within this context, one possible alternative
is to check the veracity of all alerts (isolated and correlated) through the multicorrelation (different sources of information of IDS, such as logs extracted from the
operational system). So, from the simple fact that the generation of alerts is not
sufficient for a proper understanding of the strategies behind malicious events and to
determine the veracity of the attacks, the objective of this study is to propose an
Event Analysis System (SAE) of security that enables multi-correlate security alerts
information from a SDI with the operating system logs and analyze any isolated alerts
to identification of false positive alerts from an IDS, creating criteria for the survey
and correlation of information. As results of this study was obtained improvements in
understanding the strategies of the attacks, the identification of false positive alerts
and checking the degree of influence they exert on the prompts isolated amount of
false positive alerts.
Keywords: Intrusion Detection Systems (IDS), alerts correlation, isolated alerts
and false positive alerts.
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1 INTRODUÇÃO
Basicamente um serviço de segurança é encarregado de impedir eventos que
possam comprometer a disponibilidade, a integridade ou a confidencialidade de um
recurso por meio do controle ou eliminação de ameaças e vulnerabilidades. Na
implementação de um serviço de segurança podem ser usados mecanismos de
controle que servem para prevenir, recuperar ou detectar um ataque.
Os Sistemas de Detecção de Intrusão (SDI) se enquadram como mecanismos de
controle de detecção de ataques e o bom funcionamento de uma rede ou sistema
depende portanto, das medidas que serão tomadas depois do processo de detecção
e análise dos alertas emitidos.

1.1 Motivação
Uma invasão ou intrusão pode ser entendida como um conjunto de ações com o
objetivo de comprometer a integridade, confidencialidade ou a disponibilidade de um
sistema computacional ou de seus recursos. É causada por usuários ou programas
que tentam obter acesso ou fazer uso de sistemas de forma não autorizada, ou que
estejam tentando ultrapassar os limites de seus privilégios (SILVA 2006).
Entre as ferramentas usadas para monitoramento de invasões estão os SDI. Seu
objetivo é perceber quando há atividades maliciosas, por exemplo, em uma rede,
alertando o usuário.
SDI monitoram eventos comparando-os com assinaturas de ataques conhecidos
(modo por assinatura) ou com desvios do comportamento normal (modo por
anomalia) .
Muitos dados são gerados no processo de monitoração realizado pelo SDI, e
consequentemente, há dificuldades na análise destas informações. Este tipo de
problema está diretamente ligado à emissão de alertas Falso Positivos (FP) (NING,
CUI, REEVES 2002) (ABAD et al., 2003) (YURCIK 2002) (GULA 2007).
Um alerta FP ocorre quando uma atividade que não representa risco é
classificada como uma intrusão real. Já um ataque Falso Negativo (FN) ocorre
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quando o SDI não detecta uma atividade maliciosa real (BAUMRUCKER et al.,
2003) (YURCIK 2002) (GULA 2007)(NORTHCUTT 2000).
Além de incrementarem a quantidade de informação, os alertas FP podem levar a
análise para uma direção errada, diminuindo a confiabilidade do SDI (NING, CUI,
REEVES 2002) (ZHAY, NING, XU 2006) (ZHAY et al., 2004) (COHEN 1995).
Dentro do escopo do uso de uma ferramenta de SDI, uma das formas de facilitar
a análise dos alertas é levantar os correlacionamentos entre eles (ABAD et al., 2003)
(MORIN et al., 2002) (AUTREL, CUPPENS 2004) (COHEN 1995) (CHUVAKIN 2004)
(KING et al., 2005), buscando características similares que possam ser relacionadas
(FORTE 2004). Com isso eliminam-se dados redundantes (GULA 2007) e podem
ser descobertos padrões de ataque (NING, CUI, REEVES 2002) (NING, CUI 2002)
(ZHAY, NING, XU 2006) (REEVES, NING, CUI 2002).
Um dos problemas da correlação de alertas é que seus resultados dependem, em
grande parte, da qualidade dos alertas detectados. Portanto, o nível de precisão das
ferramentas de detecção é um fator preponderante para que ocorram correlações
válidas e, como consequência, um melhor entendimento dos ataques (ZHAY, NING,
XU 2006). Falhas na detecção ou altos índices na emissão de FP podem
comprometer toda a análise (ZHAY et al., 2004).
Alguns trabalhos como (ZHAY, NING, XU 2006) (ZHAY et al., 2004) (ABAD et al.,
2003) (AUTREL, CUPPENS 2004) (MORIN, DEBAR 2003), revelam que a multicorrelação (integração dos alertas gerados pelo SDI com informações vindas de
fontes diferentes como ferramentas de monitoração ou logs do sistema operacional),
pode melhorar o problema das correlações inválidas devido aos erros na detecção
dos alertas.
A idéia é aproveitar o fato de uma intrusão deixar inúmeros sinais de sua
presença em um sistema, descentralizando a tarefa de detecção do SDI que até
aqui era um ponto único de imprecisão.
Porém, há alertas que mesmo passando por processos de correlação não se
relacionam a nenhum outro. Estes alertas são chamados alertas isolados (NING,
CUI, REEVES 2002) (NING, CUI 2002) (REEVES, NING, CUI 2002) (ZHAY et al.,
2004) (NING, XU 2002).
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Os alertas isolados podem consistir de ataques individuais sem relação alguma
com outros eventos. Não fazem, portanto, parte de uma estratégia maior de ataque.
Muitos destes alertas podem ser também FP (REEVES, NING, CUI 2002).
Os trabalhos elaborados por (ZHAY, NING, XU 2006) (ZHAY et al., 2004) (ABAD
et al., 2003) (AUTREL, CUPPENS 2004) (MORIN, DEBAR 2003) que correlacionam
alertas de SDI com logs provenientes do sistema operacional não fazem uma
análise detalhada da influência dos alertas isolados nos índices de emissão de
alertas FP.
A maior vantagem no processo de identificação de alertas FP é a melhoria na
configuração dos serviços de segurança de detecção, que ocasiona uma diminuição
no volume de dados gerados e um aumento na precisão dos resultados.
Portanto, com base no contexto relatado, a necessidade de um melhor
entendimento das estratégias dos ataques, a grande quantidade de alertas emitidos
por um SDI, a imprecisão das ferramentas de SDI representada principalmente pela
geração de alertas FP, a possibilidade do uso de múltiplas fontes de logs ou registros
de dados para propiciar o correlacionamento válido de eventos segurança e a
necessidade de análise dos alertas isolados para identificação de alertas FP são
fatores que servem para motivar e justificar este trabalho.

1.2 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é propor um sistema de análise de eventos
(SAE) de segurança que possibilite multi-correlacionar alertas de segurança da
informação de um SDI com logs do sistema operacional visando a identificação dos
alertas FP de um SDI. Constam também como objetivos secundários:
a) analisar eventuais alertas isolados para identificação de alertas FP;
b) desenvolver uma forma padronizada para levantamento de informações
necessárias para o correlacionamento de alertas de SDI;
c) desenvolver critérios que permitam o processo de multi-correlação entre os
alertas de SDI e os logs do sistema operacional;
d) desenvolver critérios para aplicação de técnicas de análise de multi-correlação;
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e) melhorar o entendimento das estratégias envolvidas nos ataques.

1.3 Escopo do trabalho
As principais atividades incluídas no escopo deste trabalho são:
a) definir o SAE para que seja aplicável em redes ou sistemas sem restrições de
arquitetura ou de ambiente;
b) Implementar o SAE em uma linguagem de programação específica;
c) usar ferramentas de execução de ataques no ambiente de testes controlado;
d) criar um ambiente de testes para validação da proposta;
e) coletar e analisar dados e resultados obtidos;
f) elaborar o texto da dissertação.
As principais atividades excluídas do escopo deste trabalho são:
a) coletar logs do sistema operacional em todas as máquinas da rede local;
b) utilizar SDI baseado em anomalias;
c) utilizar outros tipos de logs que não sejam do sistema operacional.

1.4 Metodologia de trabalho
Os seguintes métodos são utilizados na elaboração deste trabalho:
a) pesquisa bibliográfica para levantamento do referencial teórico e estado da
arte;
b) implementação do SAE;
c) utilização de um ambiente experimental para validação do trabalho (análise
experimental);
d) realização de testes no ambiente experimental para registro de dados;
e) coleta e análise dos resultados obtidos no ambiente de testes;
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f) obtenção de conclusões.

1.5 Contribuições e resultados esperados
As principais contribuições deste trabalho são:
a) a criação de critérios que permitam o multi-correlacionamento entre os alertas
de SDI e os logs do sistema operacional;
b) a identificação e análise de alertas isolados que pode impedir o descarte de
alertas suspeitos que carecem de ações corretivas;
c) a criação de um ambiente de testes representativo que pode ser usado como
referência em futuras implementações e estudos sobre detecção de eventos;
d) a definição de critérios objetivos para criação de tuplas, vitais para o
levantamento de causas e consequências de alertas de SDI.
Os resultados esperados para este trabalho são:
a) a diminuição da quantidade de informação a ser analisada na detecção de
eventos de segurança devido à identificação de alertas FP;
b) a melhoria no entendimento de como os ataques agem em um sistema
operacional, fato que pode auxiliar na configuração de segurança deste
sistema;
c) o aprimoramento das técnicas de segurança em um sistema operacional a
partir da análise do correlacionamento de eventos de segurança com os logs
extraídos deste sistema operacional;
d) a melhoria no entendimento das estratégia dos ataques, fato que permite a
descoberta de possíveis ameaças escondidas;
e) o mapeamento dos traços que os alertas isolados deixam em um sistema
operacional, fato que pode identificar áreas suscetíveis à danos ou prováveis
ataques não detectados.

1.6 Organização da dissertação
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO: é descrita a motivação que levou ao desenvolvimento
do trabalho, o objetivo, o escopo envolvido, as contribuições e os resultados
esperados ao fim do desenvolvimento do trabalho e a organização da dissertação.
Capítulo 2 REFERENCIAL TEÓRICO: são expostos os principais conceitos e as
definições usadas durante o desenvolvimento deste trabalho, a posição atual das
pesquisas sobre a correlação de eventos de segurança, com ênfase no
funcionamento do método baseado em causas e consequências dos alertas e nas
formas de mapeamento dos logs do sistema operacional. Levanta-se o problema
dos alertas isolados e o possível tratamento deles com as técnicas de correlação
descritas, além das formas de medição dos índices de ocorrência de alertas FP.
Capítulo 3 TRABALHOS RELACIONADOS: são descritos detalhes sobre os
principais trabalhos que servem de base para a elaboração deste trabalho. Também
é emitido um quadro comparando as principais contribuições deste trabalho com os
trabalhos pesquisados.
Capítulo 4 PROPOSTA DE TRABALHO: a proposta de trabalho é explicada, com
detalhes sobre a arquitetura do SAE e seu funcionamento. Também são descritas a
forma de detecção dos alertas do SDI, o modo de captura dos logs do sistema
operacional, a implementação da multi-correlação, a identificação de alertas isolados
e os cálculos realizados em três etapas com o objetivo de verificação dos índice de
ocorrência de alertas FP.
Capítulo 5 RESULTADOS E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO: o
experimento é descrito com ênfase para a rede local e seus componentes. Os
resultados são coletados, calculados e apresentadas constatações e conclusões a
partir dos valores levantados.
Capítulo 6 CONCLUSÃO DO TRABALHO: mostra um resumo do trabalho, com
as contribuições e considerações finais sobre os principais resultados. Também
apresenta propostas para pesquisas futuras.

16
2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Introdução
Para melhor organização este capítulo foi dividido em três seções que detalham
os principais conceitos utilizados neste trabalho.
Dentro da seção 2.2 Aplicação das técnicas de correlação, são descritos
detalhes sobre pesquisas que apresentam as características dos principais métodos
de correlação de alertas de SDI, com ênfase no método baseado em causas e
consequências (PC – Pré-requisites and Consequences), um método que possibilita
o entendimento das estratégias dos ataques.
Na seção 2.3 Complementação das técnicas de correlação ressalta-se a
necessidade e a forma de complementar o método PC com técnicas que interligam
estes alertas à logs do sistema operacional, com o objetivo de diminuir a emissão de
alertas FP.
Dentro do objetivo de diminuição da emissão de alertas e como um diferencial em
relação às pesquisas descritas, na seção 2.4 Identificação e análise de alertas
Isolados são levantadas algumas razões para se estudar alertas que não foram
correlacionados a outros, além de formas de medição dos índices de ocorrência de
alertas FP.

2.2 Aplicação das técnicas de correlação
A boa qualidade dos alertas gerados por um SDI é essencial para a compreensão
dos ataques a que um sistema pode estar sujeito, porém existem alguns fatores que
podem afetar negativamente esta característica: a grande quantidade de alertas
gerados, a emissão de alertas FP, a não detecção de ataques (ataques FN) e a
dificuldade de entendimento das estratégias existentes por trás de cada ataque
(NING, CUI, REEVES 2002) (NING, CUI 2002) (ABAD et al., 2003) (YURCIK 2002)
(GULA 2007) (ZHAY 2006).
Como solução para os problemas citados, ZHAY (2006) indica que o
correlacionamento dos alertas gerados por um SDI traz as seguintes melhorias:
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a) verifica-se o que é bom e o que é ruim no conjunto de alertas gerados;
b) são realizadas ligações entre eventos ruins a procura de padrões que indiquem
um ataque ou intrusão em uma escala maior;
c) eventos ruins são correlacionados com bons eventos (podem revelar, por
exemplo, múltiplas tentativas de conexão falhas seguidas por uma tentativa
bem sucedida);
d) são realizadas ligações entre bons eventos (podem indicar, por exemplo, várias
conexões de sucesso para um mesmo usuário em diversas estações num
pequeno período de tempo);
e) podem ser encontrados padrões não usuais que não pertencem nem aos bons
eventos nem aos ruins.
Segundo o dicionário Houaiss, correlação significa correspondência, similitude,
analogia entre pessoas, coisas ou idéias. Em relação ao correlacionamento de
registros de segurança indica a procura por características similares presentes em
registros diferentes com o objetivo de reduzir a emissão de registros FP e descobrir
ataques FN.
Apesar de alguns autores apresentarem variações em relação ao modo de
levantamento e relacionamento das informações (ZHAY et al., 2004) (MORIN et al.,
2002) (ZHANG, MANIKOPOULOS 2004) (KING et al., 2005), de acordo com ZHAY,
NING e XU (2006), as técnicas de correlação de alertas de SDI podem ser divididas
basicamente em três categorias: baseadas em regras, baseadas em similaridades e
baseadas em causas e conseqüências (PC).
O método baseado em regras ou aprendizado de máquinas requer algum
conhecimento prévio sobre o ataque.
A máquina alvo passa por um processo de preparação denominado treinamento.
Com isso, torna-se capaz de detectar a vulnerabilidade treinada com precisão,
sendo esta sua grande vantagem (ABAD et al., 2003).
Um exemplo do uso deste método pode ser observado na detecção de um vírus
no trabalho de ABAD et al., (2003). Este vírus vem anexado à um e-mail e quando
acionado, envia de modo furtivo diversas mensagens infectadas para endereços da
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agenda do usuário.
Os logs do sistema operacional (registros detalhados sobre as operações
realizadas pelo sistema operacional feitas por ferramentas de monitoração, com o
intuito de permitir que operações executadas sejam traçadas por meio da análise de
arquivos, processos e eventos (ABAD et al., 2003)), são levantados com o uso de
uma ferramenta que monitora e registra as chamadas do sistema; um SDI e um
sniffer complementam a monitoração do sistema.
Um aplicativo de mineração de dados é treinado com sequências de chamadas
do sistema e de rede consideradas normais (sem o vírus) e anormais (com o vírus).
Desta forma são geradas regras de saída que podem identificar se uma sequência
de dados é maléfica ou não.
O uso de fórmulas permite que níveis de confiança das regras de saída e uma
previsão de futuras sequências de dados sejam calculadas.
Chama a atenção no trabalho, a forma como são combinadas as análises
conjuntas de logs do sistema operacional, rede e SDI.
Um outro exemplo deste método pode ser observado no trabalho de MIZOGUCHI
(2000), onde usa-se um tipo de máquina de treinamento denominada programação
de lógica induzida para detecção de anomalias. O sistema se baseia na automação
da detecção em conjunto com a geração de regras. Entre as características
marcantes presentes no trabalho estão uma ferramenta baseada em árvores
hiperbólicas para visualização dos resultados e o ajuste automático de parâmetros
usados para procura dos resultados.
No trabalho é interessante notar a possibilidade de encontrar traços eventuais
deixados por um invasor.
Uma das dificuldades do método baseado em aprendizado de máquinas é a
geração de enormes volumes de dados, aliada ao alto poder computacional que isto
exige. Ferramentas de mineração de dados podem ser usadas para facilitar este
processo.
Outro fator limitante é que este método funciona apenas para vulnerabilidades
conhecidas. Não há garantias de que um eventual atacante siga o cenário
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estabelecido no treinamento (NING, CUI, REEVES 2002) (CHUVAKIN 2004), ou que
simples variações nos algorítimos dos programas usados para o ataque não acabem
passando despercebidas pelo sistema de detecção.
O método baseado em similaridades tem na correlação por análise estatística seu
principal expoente. Este tipo de correlação baseia-se no acúmulo de informações
colhidas ao longo do tempo e nas observações dos desvios ocorridos no processo.
Esta técnica permite a detecção de ataques totalmente novos e pode ser usada
tanto em tempo real como com dados históricos (NING, XU 2002).
Como um exemplo, MANIKOPOULOS e PAPAVASSILIOU (2002) demonstram um
sistema de detecção de anomalias em tempo real, caracterizado pela monitoração
de diversos parâmetros simultâneos, para os quais são calculados valores de
similaridade. Estes valores são adicionados a um vetor anômalo e classificados por
uma rede neural.
Os resultados demonstram que o uso desta metodologia pode confiavelmente
detectar ataques e falhas em tráfego intenso ou baixo.
Em outro exemplo (VALDES, SKINNER 2001), apresenta-se uma proposta de
correlação probabilística para SDI, com base na fusão de dados e multi-sensores.
Nesta metodologia, alertas com características em comum, mesmo que estas não
sejam exatamente similares, são comparados. Definem-se especificações máximas
e mínimas para a similaridade e são realizados cálculos que podem prevenir
correlacionamentos entre alertas menos importantes. Um detalhe interessante no
trabalho é que abre-se a possibilidade da compreensão de sensores heterogêneos
em conjunto com um SDI.
Porém, o método baseado em similaridades pode não detectar atividade anômala
escondida em processos normais, se esta for executada em níveis muito baixos
(CHUVAKIN 2004). Além disso, justamente por analisar os processos normais,
apenas reportando desvios, não é muito adequado para descoberta das causas dos
ataques (NING, CUI, REEVES 2002).
Outro detalhe desta técnica, que pode se tornar um inconveniente, é que os
parâmetros usados para análise (como por exemplo a similaridade entre classes de
alertas), quando definidos por usuários, podem ser subjetivos (NING, CUI 2002).
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O método PC que é baseado em causas (condições para um ataque ser
verdadeiro) e consequências (resultados da exploração de uma causa) relaciona
alertas com base nestas informações.
Voltado para descoberta de ataques que servem de preparação para outros, o
método PC também pode ser útil na descoberta de ataques FN e embora não seja
sua prerrogativa principal, também há possibilidades de redução da emissão de
alertas FP (NING, CUI, REEVES 2002) (NING, CUI 2002) (ZHAY, NING, XU 2006)
(REEVES, NING, CUI 2002).
Esta facilidade de entendimento das estratégias dos ataques é um fator que pesa
a favor do uso do método PC neste trabalho, pois esta característica vai de encontro
justamente ao objetivo principal do correlacionamento de alertas: facilitar a análise
dos dados.
Ao contrário do método baseado em regras, não há necessidade da definição de
cenários de treinamento. O método também permite que outras técnicas de
correlação sejam usadas de forma complementar (por exemplo a correlação
conjunta de alertas de SDI e logs do sistema operacional), melhorando seus pontos
fracos.
Alguns estudos (NING, CUI, REEVES 2002) (NING, CUI 2002) (ZHAY, NING, XU
2006) (REEVES, NING, CUI 2002) (NING, XU 2002) definem a implementação e os
conceitos fundamentais deste método.
Causas são informações e condições que precisam ser verdadeiras para que um
evento malicioso ocorra. Tanto as causas como as consequências são compostas
por informações referentes aos atributos dos alertas (informações, definidas
previamente, contidas nos alertas). Estas informações são chamadas tuplas.
Uma vulnerabilidade em um serviço, um determinado Internet Protocol (IP)
exposto, ou uma porta específica aberta são exemplos de tuplas que podem compor
as causas de um alerta. Este pequeno conjunto de informações pode ser explorado
em um ataque.
Para um ataque ser bem sucedido, as causas devem tender para verdadeiro.
Quando isso acontece, os resultados obtidos são justamente as consequências.
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Por exemplo, um alerta de SDI pode apresentar como causas uma determinada
vulnerabilidade no serviço Telnet, na porta 23, em um determinado IP, e como
consequência da exploração desta vulnerabilidade, o sistema pode permitir a
execução remota de códigos maliciosos.
As ligações neste tipo de correlação, são representadas por uma notação de
pontos na forma: (causa).(consequência), denominada predicado. As tuplas que
compõe cada predicado são ligadas por operadores lógicos (▲=E), (▼=OU) e
(¬=NEGAÇÂO).
Em outras palavras, os predicados são fórmulas lógicas, que representam estas
características nas assinaturas de um SDI.
Um dos fundamentos do método é justamente evidenciar as conexões existentes
entre predicados de alertas diferentes, ligando as consequências de um primeiro
alerta (preparatório), as causas de um segundo (resultante) (NING,CUI, REEVES
2002) (NING, CUI 2002).
De acordo com NING e CUI (2002), para estas conexões serem válidas, o alerta
preparatório precisa ter em suas consequências, ao menos uma tupla que se repita
nas causas do segundo.
Fica explícito, assim, que o alerta preparatório contribui para a construção do
segundo e portanto pode ser correlacionado. Este conceito é usado como forma de
correlação dos alertas de SDI neste trabalho.
Um detalhe de importância é o fator temporal. Neste tipo de ligação,
obrigatoriamente, o timestamp do alerta preparatório precisa ser anterior ao do alerta
resultante (NING,CUI, REEVES 2002) (NING, CUI 2002) (ZHAY, NING, XU 2006).
Para levantamento e correlação de todas estas informações, NING, CUI e
REEVES (2002) e NING e CUI (2002) sugerem e demonstram conceitualmente a
criação de um correlacionador.
Trata-se basicamente da junção de um aplicativo denominado motor de
correlacionamento

com

um

banco

de

dados

relacional. A função

deste

correlacionador é realimentar constantemente o banco de dados com informações
capturadas da documentação das assinaturas do SDI utilizado e dos alertas
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detectados. A partir desta interação surgem os dados necessários para criação dos
predicados.
De acordo com REEVES, NING e CUI (2002), um banco de dados deste tipo deve
conter informações sobre os diferentes tipos de ataque e sobre as implicações dos
relacionamentos entre eles. A estrutura do correlacionador criado nos trabalhos
desenvolvidos por NING, CUI e REEVES (2002), NING e CUI (2002) e REEVES,
NING e CUI (2002) armazena os relacionamentos entre os diversos tipos de ataque,
à medida que vão sendo detectados pelo SDI.
Entretanto, nas pesquisas de NING, CUI e REEVES (2002) e NING e CUI, (2002)
não há uma indicação clara sobre o processo de geração das tuplas. Estas se
mostram um tanto descritivas, descrevendo exatamente seu objetivo. Isso indica que
mesmo sendo geradas por um processo automático, estas tuplas passaram por uma
análise mais refinada por parte dos autores. Apesar de imprescindível, não há uma
indicação de como a análise para criação das tuplas é realizada.
Este trabalho procura descrever a criação de tuplas padronizadas, que possam
ser comparadas com uma análise prévia não tão refinada. O foco está na criação de
campos padronizados (por isso facilmente comparados) que serão preenchidos de
acordo com a análise dos alertas detectados; para isso usa-se uma tabela padrão
de tuplas, composta por valores padrão.
Com a comparação de predicados nos trabalhos de NING, CUI e REEVES (2002)
e NING e CUI (2002) pode-se perceber a criação de uma grande rede de conexões
entre alertas, mostrando que diversos ataques detectados, na realidade, são
preparações iniciais para outros ataques mais elaborados.
Com o intuito de diminuir a complexidade as conexões foram transportadas para
grafos compostos por nós N representando os alertas e setas G representando as
correlações entre estes (Figura 01).
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Figura 01 – Exemplo de grafo com cinco tipos de ataques. Os números dentro
dos nós representam a numeração dos alertas de SDI.
Fonte: NING, CUI e REEVES (2002).
Dentro do contexto destes grafos, NING, CUI e REEVES (2002) e NING e CUI
(2002), desenvolvem algumas técnicas para facilitar ainda mais o entendimento das
conexões:
a) redução gráfica ajustável: consiste em uma redução nos grafos por meio da
agregação de alertas (nós N) e conexões (setas G) similares, com o objetivo de
diminuir

a complexidade. Uma das vantagens desta técnica é que mesmo

alertas vindos de fontes diferentes podem passar por esse processo. Além
disso, os intervalos de tempo em que as reduções acontecem podem ser
controlados pelo usuário;
b) análise focada: é um filtro que consiste em manter nos grafos apenas os
alertas com uma determinada característica escolhida pelo usuário. Por
exemplo, eliminar os alertas que não sejam relativos à vulnerabilidades do
serviço de mensagens instantâneas;
c) conjunção de alertas: trata-se da junção de vários alertas com aspectos
comuns em um grafo de correlação, de acordo com a especificação do usuário.
Por exemplo, promover a exibição de um grafo com todos os alertas que tem os
mesmos IP de origem ou destino.

2.3 Complementação das técnicas de correlação
Mesmo com todas estas ferramentas disponíveis (redução gráfica ajustável,
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análise focada e conjunção de alertas), existem alguns aspectos negativos no
método PC que podem ser melhorados com o uso de técnicas complementares.
PIETRASZEK e TANNER (2005) reconhecem o alto nível de correlações que
podem ser geradas com o uso do método PC, porém, chamam a atenção para as
dificuldades que existem na obtenção das informações de causa e consequência
dos alertas.
Na pesquisa de NING, CUI e REEVES (2002), os resultados ressaltam mais dois
pontos negativos que merecem atenção:
a) obtenção de um contingente baixo de alertas correlacionados, apenas 15%.
Isto indica a necessidade de complementação da técnica de detecção;
b) por volta de 17% dos diferentes tipos de ameaças, apesar de detectados pelo
SDI, não tem correlação com nenhum outro tipo de alerta. Na verdade não há
uma obrigatoriedade na ocorrência de correlação entre alertas diferentes, mas,
estes resultados podem indicar que conexões deixaram de ser efetuadas.
Portanto, o ideal é que exista uma técnica complementar de correlação que
confirme estes valores.
REEVES, NING e CUI (2002) levantam considerações que reforçam a
necessidade de complementações nos métodos de correlação:
a) um ataque preparatório pode ser perdido pelo SDI, dificultando a correlação;
b) se um ataque preparatório falhar, o ataque seguinte ainda pode ocorrer.
Diante destas justificativas este trabalho procura abordar técnicas de detecção e
de correlação que completem estas lacunas negativas do método PC.
Uma forma técnica complementar à correlação pode ser vista na pesquisa
realizada por MORIN e DEBAR (2003), que recomendam a instalação de sensores
que trabalhem em cooperação, monitorando o ambiente e multiplicando os alarmes.
Segundo os autores, esta é uma forma de solução parcial para os ataques FN
pois a multiplicação de sensores minimiza a possibilidade de falhas na detecção.
Vale ressaltar que este tipo de trabalho conjunto entre SDI e sensores de
monitoração contribui também para a identificação de alertas redundantes, pois a
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técnica funciona como uma confirmação dos resultados levantados pelo SDI.
Basicamente, técnicas que confrontam os resultados do SDI com outros logs
devem levar em conta a natureza e a localização dos sensores de detecção.
Sensores de detecção são dispositivos ou aplicativos com a função de levantar
dados e devem funcionar de forma abrangente, não se limitando à captura de
apenas um tipo de informação. Da mesma forma, devem estar localizados em
pontos essenciais onde podem ser melhor aproveitados, como o sistema
operacional, firewall ou rede por exemplo. Na realidade, este tipo de sensor pode ser
aproveitado no próprio SDI.
AUTREL e CUPPENS (2004), apresentam um modelo que agrega alertas de
mais de um SDI. Para eliminar as redundâncias são agregados alertas com atributos
comuns e atribui-se um peso à cada par de alertas, baseado no fato destes alertas
terem, ou não sido gerados no mesmo evento.
O objetivo dos autores é melhorar o desempenho e a precisão da detecção sem
aumentar o número de alertas FP.
Um dos méritos do trabalho de AUTREL e CUPPENS (2004) é a forma
desenvolvida para atribuição de pesos à alertas redundantes, que de forma simples
consegue classificar eventos.
Outro detalhe a ser ressaltado é o modelo usado para comparação de atributos
dos alertas, que são divididos em 4 tipos: categoria (IP, porta), numérico (quantidade
ou tamanho dos pacotes), string de caracteres (informações não formatadas) e
temporais (periodicidade ou tempo dos eventos). Especificamente o atributo do tipo
temporal levanta considerações importantes para este trabalho:
a) para terem seus resultados comparados, sensores diferentes devem estar
sincronizados;
b) sensores variados, em máquinas diferentes, com desempenhos diferentes,
tendem a apresentar discrepância em seus atributos temporais. De acordo com
AUTREL e CUPPENS (2004), o melhor é utilizar um período de tempo onde os
resultados possam ser acomodados.
O componente temporal é de fato essencial também na agregação de alertas
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semelhantes, visto que sem este limite eles poderiam ser agregados sem nenhum
critério (REEVES, NING, CUI 2002).
Em um outro trabalho, realizado por FORTE (2004), há menção sobre a
importância do timestamp. Segundo o autor, três atributos são tidos como essenciais
à correlação de logs: a integridade, a normalização dos dados (capacidade de se
extrair e juntar informações íntegras de logs diferentes) e o já referido atributo
temporal.
Segundo FORTE (2004), as diferenças de sincronização ocorrem porque os
sensores normalmente não estão sincronizados com um relógio atômico e a habitual
confiança no Network Time Protocol (NTP) não garante uniformidade.
No trabalho são citados alguns dispositivos e implementações das RFC 1072 e
2018 em logs compatíveis com a biblioteca Libcap, que podem ser uma solução
para o problema.
O conceito de mais de um sensor para detecção de eventos de segurança é
proposto como um diferencial também por ABAD et al. (2003), que usam o método
de aprendizado de máquina combinado com técnicas de mineração e analisam os
alertas de SDI em conjunto com logs gerados por outras ferramentas de
monitoração.
Nos resultados deste correlacionamento conjunto há eliminação de redundâncias,
além da constatação que outros métodos de correlação, além do PC, podem se
aproveitar das técnicas de correlação com logs gerados por outras fontes.
Segundo ABAD et al. (2003), a diminuição de alertas FP acontece porque a
validação de um determinado ataque detectado pelo SDI é mais efetiva (diminui-se a
possibilidade de falha na detecção) quando este é confirmado por outros sensores
do sistema.
Uma das maiores dificuldades no uso de sensores que trabalham em cooperação
com um SDI é o mapeamento entre os logs destes sensores e os alertas do SDI,
devido às diferenças de conteúdo e de formato nos dados.
Trata-se portanto de uma tarefa complexa e se não for executada corretamente a
tendência é o aumento na quantidade de alertas e das redundâncias.
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Há duas técnicas descritas por ABAD et al. (2003) e por FORTE (2004) para
realização de conexões entre os alertas de SDI e os logs obtidos de outras fontes:
análise descendente e análise ascendente.
Na técnica descendente, a partir da análise do comportamento de um ataque
conhecido verifica-se em outros logs (sistema operacional por exemplo) onde há
traços de sua atuação com base no timestamp do alerta (ABAD et al., 2003).
Esta técnica permite uma outra forma de verificação: a procura em logs
específicos onde o sistema foi afetado. Para isso deve-se ter um conhecimento
prévio mínimo sobre o ataque.
Por exemplo, um alerta SDI sobre uma vulnerabilidade no protocolo SAMBA pode
levar a verificação dos logs que controlam o processo /usr/sbin/smb (ZHAY, NING,
XU 2006).
Com isso são revelados comportamentos comuns dentro de algumas classes de
ataques e quais os logs que melhor funcionam no armazenamento de informações
sobre estas mesmas classes (ABAD et al., 2003).
FORTE (2004) acrescenta que este tipo de análise é muito útil para traçar
evidências sobre as estratégias dos eventos e pode ser usado para mapear o
caminho realizado pelo ataque até sua fonte.
A técnica ascendente procura descobrir ataques a partir da análise de diversos
logs. Assim que uma anomalia é detectada em um destes logs, os outros são
checados com base no timestamp.
A maior vantagem deste tipo de análise é a possibilidade de detecção de novos
ataques (ABAD et al., 2003), porém tende a ser computacionalmente mais custosa
em comparação com a técnica descendente já que os logs são analisados por
completo a procura de anomalias (FORTE 2004).
Testes conduzidos por ABAD et al. (2003) usando ambas as técnicas indicam que
é possível determinar se uma intrusão pode ser detectada quando resultados de
logs diferentes, no caso, rede e sistema, são comparados.
Os resultados mostraram uma certa interdependência nestes logs; variações no
tráfego de rede podem ser indicativos de intrusão, assim como comportamentos
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suspeitos em logs de rede (emitidos por um sniffer por exemplo) podem indicar
incrementos necessários em configurações do sistema (ABAD et al., 2003).
Estas conclusões confirmam que uma das bases em que este trabalho se apóia: a
complementação da correlação de alertas de SDI com logs do sistema operacional,
pode apresentar resultados coerentes mediante a adoção das técnicas de análise
citadas.
ZHAY, NING e XU (2006) desenvolvem um trabalho que usa o método de
correlação PC em conjunto com a técnica de análise de logs provenientes de outras
fontes (ferramentas de monitoração do sistema operacional). A principal motivação
do trabalho é descobrir ataques perdidos pelo SDI (ataques FN), realizando uma
análise inversa, ou seja, a partir dos traços presentes nos logs do sistema
operacional analisar possíveis ataques não detectados.
Mesmo com uma motivação diferente dos objetivos deste trabalho, a pesquisa
realizada por ZHAY, NING e XU (2006) levanta informações importantes sobre o uso
do método PC em conjunto com logs vindos de outras fontes.
Para isso, inicialmente os autores levantam informações do sistema com o uso de
um software de monitoração, que além de monitorar arquivos e processos do
sistema operacional, também avalia outras informações, como leitura de arquivos,
compartilhamento de memória, dependências e causas das chamadas do sistema.
Estes logs são compostos por elementos chamados objetos do sistema
operacional (por exemplo arquivos e processos) que passam por tratamento
idêntico ao aplicado nos alertas de SDI, resultando na construção de uma estrutura
de predicados que facilita a interligação com os alertas.
No processo usado por ZHAY, NING e XU (2006) para mapear os alertas de SDI e
os objetos do sistema operacional toma-se como base o conhecimento sobre a
atuação do alerta no sistema operacional para ligá-los. É uma forma eficiente que
inclusive viabiliza o levantamento das causas e das consequências dos logs do
sistema operacional.
Porém, este modelo exige que haja um conhecimento prévio mínimo sobre quais
objetos do sistema operacional são afetados por cada alerta.
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ZHAY, NING e XU (2006) reconhecem o problema e usam alguns atributos
temporais dos alertas para melhor identificação, como o timestamp e uma janela de
tempo flexível para acomodação de atrasos entre o clock do SDI e o sensor do
sistema operacional.

2.4 Identificação e análise de alertas isolados
Uma dos problemas no trabalho de ZHAY, NING e XU (2006) é que alertas que
não fazem parte da ligação com os objetos do sistema operacional são
desprezados. A alegação é que todo alerta deve ter correspondência nos logs do
sistema operacional, exceto quando há falhas na ferramenta de monitoração ou
quando se trata de um alerta FP.
A afirmação tem uma certa consistência já que do ponto de vista do sistema
operacional um ataque é um conjunto de eventos que acessam ou modificam
objetos do sistema, mas não há garantias que os alertas desprezados sejam
realmente FP.
Neste ponto surge uma vulnerabilidade do método PC, que este trabalho procura
resolver: um evento malicioso não precisa necessariamente passar por etapas
sucessivas para ocorrer. Diante disto, um ataque direto sobre um serviço, apesar de
detectado, pode não ser correlacionado (REEVES, NING, CUI 2002).
De acordo com NING, CUI e REEVES (2002) e NING e CUI (2002) e dentro do
conceito do método PC, sempre que um alerta não é correlacionado a nenhum
outro, trata-se de um alerta isolado.
Quase todos as pesquisas relativas ao uso do método PC (NING, CUI, REEVES
2002) (NING, CUI 2002) (REEVES, NING, CUI 2002) citam os alertas isolados,
porém, não oferecem alternativas para integrá-los à correlação. Na verdade estas
pesquisas optam por descartá-los. REEVES, NING e CUI (2002) alegam diminuição
na emissão de alertas FP, mas reconhecem que isto deve ser feito com cautela.
Há pelo menos três motivos para cuidados no descarte dos alertas isolados:
a) podem haver alertas Verdadeiro Positivos (VP) entre eles;
b) um daemon ou um vírus que faz parte de um ataque em maior escala pode

30
estar instalado no sistema. Quando este aplicativo for executado o ataque se
comportará como isolado. Muitas vezes este aplicativo terá o comportamento
de uma operação normal do sistema operacional, fato que a correlação com
logs oriundos de fontes diferentes pode confirmar;
c) alertas descartados podem fazer parte da técnica de squealing, que manipula
alertas FP emitidos propositalmente por um atacante com o objetivo de saturar
o SDI e/ou introduzir códigos maliciosos em um sistema (YURCIK 2002).
Em relação às métricas usadas para medição dos índices de redundância que
são adotados neste trabalho, CORREA (2005) apresenta uma dissertação que
desenvolve uma metodologia para comparar diversos SDI diferentes, onde se define
que os alertas FP podem ser contados depois do correlacionamento ressaltá-los
como inofensivos.
De acordo com CORREA (2005) há duas métricas possíveis para o cálculo do
índice de ocorrência de alertas FP:
a) quantidade de alertas FP / quantidade de pacotes analisados . Esta métrica
levanta a eficiência do método;
b) quantidade de alertas FP / total de eventos detectados pelo SDI. Esta métrica
levanta a precisão das configurações do SDI.
REEVES, NING e CUI (2002) também elaboram algumas fórmulas para estas
métricas:
taxa de detecção = ataques detectados / ataques observados

(1)

FP = (1 – VP / total alertas)

(2)

integridade = alertas correlatados corretamente / alertas relatados

(3)

efetividade = alertas correlatados corretamente / alertas correlatados

(4)

A taxa de detecção é útil quando o SDI duplica alertas para um mesmo ataque, a
integridade avalia quão bem os alertas podem ser correlacionados juntos e a
efetividade avalia quão bem os alertas podem ser correlacionados.
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2.5 Conclusão
Neste capítulo são descritos as principais formas usadas para levantamento e
correlação de alertas de SDI: baseada em regras, baseada em similaridades e
baseada em causas e consequências dos alertas (PC).
Dentre os diversos métodos de correlação, o método PC se destaca por ser
melhor adaptado à descoberta de estratégias por trás dos ataques.
De acordo com as pesquisas apresentadas, fica claro que este método pode ser
complementado com técnicas de multi-correlação, que correlacionam logs do
sistema operacional para melhorar tanto sua precisão como o índice de ocorrência
de alertas FP. Frente a dificuldade observada no levantamento das causas e
consequências dos alertas no método PC, é apresentada a criação de tuplas
padronizadas como possível solução.
Além de métricas para medição dos índices de correlação e redundância, mostrase também, qual a importância da análise dos alertas isolados em relação à
diminuição de FP, problema não abordado dentro dos trabalhos pesquisados.
No capítulo 3, Trabalhos relacionados, são melhores descritos os trabalhos e
experimentos que são diretamente relacionados a este trabalho.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

3.1 Introdução
Neste capítulo as principais características dos trabalhos que servem de base
para este trabalho são comentadas e comparadas.
Entre os trabalhos pesquisados destacam-se os trabalhos de NING e CUI (2002),
NING, CUI e REEVES (2002), REEVES, NING e CUI (2002), ZHAY, NING e XU
(2006) que são complementares e mostram as principais definições do método de
correlação PC.
Da mesma maneira, no trabalho desenvolvido por ABAD et al. (2003), também
são encontrados conceitos importantes que focam na correlação de alertas de SDI
com logs do sistema operacional e nas técnicas de análise de correlacionamento.

3.2 Descoberta de estratégias dos ataques (trabalho1)
No trabalho desenvolvido por NING e CUI (2002), os autores focam o objetivo na
descoberta de estratégias escondidas entre diferentes ataques por meio do uso do
método de correlação PC. Utilizando um sistema correlacionador composto por um
banco de dados relacional, constantemente alimentado pelas informações de
correlacionamento entre os alertas, os autores realizam um experimento que tem
como base cinco definições:
a) definição 1: hiper-alertas são os alertas detectados pelo SDI e passíveis de
correlação; são compostos por fato, causas e consequências, onde fato é um
conjunto de atributos relativos ao alerta, causas são variáveis relativas ao fato,
necessárias para que o alerta se torne verdadeiro e consequências são os
possíveis resultados da exploração das causas do alerta;
b) definição 2: tendo como base o timestamp do hiper-alerta, as causas precisam
tender para verdadeiro para um ataque acontecer, fato que leva as tuplas de
consequência a também tender a verdadeiro;
c) definição 3: cada hiper-alerta deve ter seus argumentos repassados com os
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valores dos atributos correspondentes;
d) definição 4: um hiper-alerta é preparatório para outro quando há coincidência
em pelo menos uma tupla nos predicados de consequência do primeiro com
pelo menos uma tupla nos predicados de causa do segundo alerta, desde que o
timestamp do primeiro hiper-alerta seja anterior ao do segundo alerta;
e) definição 5: um grafo de correlação é formado por nós (N) que indicam o hiperalerta e por setas (E) que indicam ligações preparatórias entre os nós.
Os alertas usados no experimento são oriundos da base de dados do DARPA
2000 e são divididos em dois grupos: LDDOS 1.0 que corresponde a alertas para
ataques com a intenção de instalar um aplicativo para Distributed Denial Of Service
(DDoS) e LDDOS 2.0.2 que são alertas para ataques mais sofisticados que
envolvem, por exemplo, levantamento de vulnerabilidades antes do ataque. Estes
alertas são testados em duas situações de rede monitoradas pelo SDI Real Secure
Network Sensor 6.0: uma Zona Desmilitarizada (ZDM) e dentro de uma rede local.
Assim, a medida que os alertas são detectados pelo SDI, suas causas e
consequências são levantadas pela observação dos atributos destes alertas,
gerando as tuplas que vão compor os predicados, que por sua vez se associam na
formação dos correlacionamentos expostos na forma de grafos.
A Tabela 01 apresenta a comparação dos resultados dos dois ambientes usados
no experimento de NING e CUI (2002): ZDM e rede local com os alertas detectados
pelo SDI para as duas bases de dados do DARPA usadas (LDDOS 1.0 e LDDOS
2.0.2)
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Tabela 01: Resultados dos experimentos de NING e CUI (2002) na ZDM e na
rede local.
Dados

LLDOS 1.0

ZDM

Ataques Método Alertas Ataques Taxa de Alertas
observadetecta- detec- verdados
dos
ção
deiros

Taxa FP

89

Rede local 60
LLDOS 2.0.2 ZDM

7

Rede local 15

SDI

891

51

57,30% 57

93,60%

PC

57

50

56,18% 54

5,26%

SDI

922

37

61,67% 44

95,23%

PC

44

36

60,00% 41

6,82%

SDI

425

4

57,14% 6

98,59%

PC

5

3

42,86% 3

40,00%

SDI

489

12

80,00% 16

96,73%

PC

13

10

66,67% 10

23,08%

Fonte: NING e CUI (2002).

A Tabela 01 mostra que as taxas de emissão de alertas FP passam por redução
significativa no método PC; isso acontece porque a comparação é realizada
diretamente com os alertas detectados (muitas vezes duplicados) pelo SDI
(configurado para detecção máxima). Entretanto, por estar exclusivamente vinculado
aos alertas correlacionados, a taxa de alertas FP não leva em conta uma análise a
respeito dos alertas isolados.
Como a correlação entre os alertas indica a descoberta de estratégias dos
ataques, neste objetivo o trabalho de NING e CUI (2002) é bem sucedido, pois
evidencia por meio dos grafos que diversos alertas são preparatórios para outros.
Apesar destes bons resultados, um ponto que necessita de melhor desenvolvimento
é a complexidade extrema dos grafos. Percebe-se também que as taxas de
detecção pouco mudaram, indicando que o método de correlação é totalmente
dependente da precisão do SDI.
Uma dificuldade presente no trabalho de NING e CUI (2002) é entender a forma
como as tuplas, utilizadas na composição dos predicados, são definidas.
PIETRASZEK e TANNER (2005) reconhecem os méritos do método PC porém
corroboram esta dificuldade quando atestam ser um processo difícil o levantamento
de informações de causas e consequências.
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3.3 Técnicas para análise dos grafos de correlacionamento (trabalho 2)
De forma complementar, o trabalho de NING, CUI e REEVES (2002), além de
discorrer sobre os mesmos tópicos discutidos na Seção 3.2 por NING e CUI (2002),
apresenta algumas técnicas úteis para a análise dos grafos de correlacionamento. O
objetivo principal do trabalho de

NING, CUI e REEVES (2002) é entender as

estratégias dos ataques por meio da melhoria dos grafos.
O trabalho de NING, CUI e REEVES (2002) realiza um experimento e usa como
base o tráfego de rede usado no torneio Capture The Flag (CTF), na convenção
hacker DEFCON 8. O experimento de

NING, CUI e REEVES (2002) foca na

incrementação do volume de tráfego a ser analisado e levanta os problemas que
podem surgir a partir deste aumento, como a dificuldade de correlação no caso de
ataques coordenados vindos de fontes diferentes e na dificuldade de compreensão
do grafo de correlacionamento devido a seu tamanho (2940 nós e 25321 setas).
A solução apresentada passa pelo uso de três técnicas para análise dos grafos:
redução gráfica ajustável, análise focada e conjunção de alertas.
a) redução gráfica ajustável: usada para eliminar redundâncias nos grafos por
meio da agregação de nós e/ou conexões iguais. A técnica apresenta como
vantagem a possibilidade de ser aplicada em alertas de origem ou destino
diferentes;
b) análise focada: usada para facilitar o entendimento do grafo por meio da
redução dos nós e de suas ligações, é um filtro com a finalidade de manter no
grafo apenas hiper alertas com uma determinada característica, por exemplo,
alertas com um IP de origem específico;
c) conjunção de alertas: usada para melhorar o entendimento das estratégias dos
ataques por meio da exibição de alertas que tenham aspectos em comum,
mesmo se estes alertas não estejam correlacionados. Por exemplo, a exibição
de alertas com uma faixa de números IP.
O uso da técnica de redução gráfica ajustável leva a criação da sexta definição
para o método de correlação PC (as definições anteriores estão explicadas na
Seção 3.2):
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a) definição 6: na aplicação da técnica redução gráfica ajustável, um intervalo de
tempo T, com valor padrão de 10 segundos que pode ser alterado pelo usuário,
pode ser atrelado ao hiper-alerta para que apenas os alertas compreendidos
neste intervalo T sejam reduzidos.
As técnicas de correlação definidas no trabalho de NING, CUI e REEVES (2002)
realmente melhoram a análise dos grafos de correlacionamento, reduzindo a
complexidade dos grafos, porém, a emissão de alertas FP apresenta baixa redução,
segundo os autores devido principalmente a intensidade e a natureza do tráfego de
rede analisado.
Um detalhe que merece atenção no trabalho de NING, CUI e REEVES (2002),
são algumas críticas que os próprios autores levantam, como a necessidade da
busca por automação do processo de análise e a dificuldade em ratificar todas as
estratégias de ataque elencadas, já que durante a aplicação do método PC, ocorrem
situações nas quais faltam dados que validem uma determinada estratégia.
Portanto, pode-se notar sinais da necessidade de validação de alguns resultados
que o método PC apresenta.

3.4 Multi-correlação no método por regras (trabalho 3)
ABAD et al. (2003) apresentam um trabalho que tem como objetivos testar a
eficácia do uso da multi-correlação, testar a viabilidade de uma técnica para previsão
do próximo evento e diminuir a emissão de alertas FP.
O uso da multi-correlação é uma possível solução à necessidade de validação
dos resultados gerados por correlacionamentos e análises de um SDI, conclusão
apresentada pelo trabalho de NING, CUI e REEVES (2002) na Seção 3.3.
Utilizando o método de correlação por aprendizado de máquinas (também
chamado de regras), diferente portanto do método PC, ABAD et al. (2003) realizam
com bons resultados, experimentos que agregam logs extraídos de diversas fontes
(sistema operacional, rede, sniffer e firewall) e da observação do tráfego de rede
com alertas extraídos de um SDI por meio de ferramentas de mineração.
No trabalho de ABAD et al. (2003), são apresentados os conceitos principais das
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técnicas de análise de logs crescente e decrescente. Dois experimentos são
realizados com o objetivo de determinar se uma intrusão pode ser detectada quando
resultados de logs diferentes são comparados.
O experimento 1 mostra como a utilização de logs oriundos de outras fontes em
conjunto com alertas de SDI é útil no mapeamento de um ataque DDoS:
a) o atacante determina se o serviço BIND é vulnerável a uma consulta de
Domain Name Service (DNS). A consulta é gravada nos logs do sistema;
b) o sistema é testado com um ataque No Operation (NOOP - pacotes carregados
com instruções de sem operação que podem causar BOF). O serviço
TCPDUMP grava o log;
c) o atacante cria duas contas com a mesma senha, uma delas com acesso de
administração. O serviço Telnet grava o log;
d) as sessões abertas pelo atacante são gravadas pelo log do sistema;
e) o atacante inicia uma série de ações maliciosas detectadas pelo SDI: usa o
Telnet com acesso privilegiado, baixa um pacote de aplicativos para ataque por
File Transfer Protocol (FTP), abre uma porta que permite acesso não autorizado
ao sistema operacional com um terminal vt911,e apaga os logs do sistema;
f) o atacante retorna dias depois, conecta-se na porta aberta anteriormente, baixa
um cliente para ataque DDoS e realiza tentativas de ataque a outras máquinas,
tudo registrado pelo SDI.
O experimento 2 mostra o uso da técnica de análise crescente para detecção de
anomalias para detectar um vírus que chega ao sistema anexado ao e-mail e se
replica por meio da agenda de endereços do usuário. São utilizadas duas
metodologias dentro do método de aprendizado de máquinas:
a) na primeira metodologia alimenta-se a ferramenta de mineração de dados com
sequências normais e anormais de rede com a ajuda de um sniffer, de forma
que regras de saída geradas tenham conhecimento da presença do vírus em
uma análise posterior;
a1) em seguida, logs do sistema operacional são obtidos e minerados para
verificação da presença do vírus;
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a3) combinando os logs do sistema operacional com os dados capturados do
tráfego de rede, a ferramenta de mineração gera regras com níveis de
confiança;
b) na segunda metodologia apenas sequências normais de rede são introduzidas
na ferramenta de mineração de dados;
b1) em seguida, logs do sistema operacional são obtidos e minerados para
verificação da presença do vírus;
b2) estes logs minerados são então são usados para prever o próximo evento,
com o auxílio de um método chamado previsão da próxima chamada do
sistema;
b3) combinando os logs do sistema operacional com os dados capturados do
tráfego de rede, a ferramenta de mineração gera regras com níveis de
confiança.
Nas duas metodologias (1 e 2), os níveis de confiança gerados com as regras são
usados para verificação do risco que a sequência de dados capturada oferece.
Nas conclusões do trabalho de ABAD et al. (2003) pode-se notar a preocupação
com a necessidade de aprimoramento do método de previsão da próxima chamada
do sistema e com a multi-correlação. Apesar destas considerações, bons resultados
na precisão das detecções são conseguidos com a multi-correlação e reforçam a
tese de que os resultados de um SDI devem ser validados.
Deve-se levar em conta que o método baseado em regras é extremamente
específico, pois gera regras que podem ser eficazes contra anomalias específicas,
mas que podem não funcionar contra anomalias desconhecidas.

3.5 Aprimoramento do método PC (trabalho 4)
REEVES, NING e CUI (2002) desenvolvem um outro trabalho que utiliza o
método PC para correlacionamento de alertas de SDI, onde são avaliados de modo
mais criterioso os resultados de correlacionamento que o método PC levanta em
relação ao entendimento das estratégias dos ataques. Para isso são criados
diferentes cenários de correlação para análise da eficiência do SDI.
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O trabalho de REEVES, NING e CUI (2002) segue os mesmos conceitos dos
trabalhos de NING e CUI (2002) e NING, CUI e REEVES (2002) mostrados
respectivamente nas Seções 3.2 e 3.3, usando duas bases de dados oriundas do
DARPA 2000 em experimentos na ZDM e na rede local com o SDI Real Secure
Network Sensor 6.0. De forma complementar, são incluídas no trabalho mais quatro
definições relativas ao método de correlação PC (as definições anteriores estão
explicadas nas Seções 3.2 e 3.3):
a) definição 7: em um grafo de correlação, quando um par de nós (N1 e N2) são
ligados por setas, estes nós estão conectados e N1 é um evento preparatório
de N2;
b) definição 8: um grafo de correlação precedente deve mostrar todos os hiperalertas que preparam um nó mesmo que indiretamente;
c) definição 9: um grafo de correlação subsequente deve mostrar todos os hiperalertas que são preparados por um nó mesmo que indiretamente;
d) definição 10: um grafo de correlação correlatado deve mostrar todos os hiperalertas que são preparados ou preparam um nó mesmo que indiretamente.
Como o trabalho de REEVES, NING e CUI (2002) mostra maiores preocupações
em analisar as estratégias dos ataques, alguns cálculos são criados para verificação
da integridade (avalia quão bem os alertas podem ser correlacionados juntos) e
efetividade (avalia quão bem os alertas podem ser correlacionados):
integridade = alertas correlatados corretamente / alertas relatados

(3)

efetividade = alertas correlatados corretamente / alertas correlatados

(4)

Os valores de integridade e efetividade obtidos no experimento podem ser
observados na Tabela 02:
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Tabela 02: Valores de integridade e efetividade obtidos no experimento.
LLDOS 1.0

LLDOS 2.0.2

ZDM

Rede local

ZDM

Rede local

Alertas correlatados corretamente

54

41

5

12

Alertas relatados

57

44

8

18

Alertas correlatados

57

44

5

13

integridade

94,74% 93,18%

62,50%

66,70%

efetividade

94,74% 93,18%

100,00% 92,30%

Fonte: REEVES, NING e CUI (2002).

REEVES, NING e CUI (2002) citam os alertas isolados e demonstram que o
descarte destes diminui significativamente a quantidade de alertas FP, porém,
chamam a atenção para a periculosidade desta ação já que podem ser eliminados
alertas VP neste processo. Não é oferecido um tratamento adequado ao problema
visto que apenas os alertas correlacionados podem ser analisados em relação às
estratégias de ataque. Este tipo de problema também está vinculado à necessidade
de uma forma de validação dos alertas de SDI.
É importante citar um trabalho posterior que usa o método PC (ZHAY et al., 2004),
onde o foco é justamente a validação dos resultados dos alertas de SDI por meio da
complementação destes alertas com logs oriundos de ferramentas de monitoração e
escaneamento. Todos estes logs são combinados em uma rede Bayesiana com o
objetivo de aumentar o entendimento e a precisão da detecção, com resultados
promissores, mas, que indicam a necessidade de aprimoramento da técnica.

3.6 Uso de análise inversa com o método PC (trabalho 5)
ZHAY, NING e XU (2006) apresentam um trabalho complementar aos trabalhos
relatados nas Seções 3.2, 3.3 e 3.5, que procura resolver dois problemas: a
necessidade de validação dos resultados exibidos pelo correlacionamento de alertas
de SDI e a descoberta de ataques FN.
Utilizando o método de correlação PC dentro das mesmas especificações
relatadas nas Seções 3.2, 3.3 e 3.5, ZHAY, NING e XU (2006) levantam logs do
sistema operacional por meio de uma ferramenta, descrita no trabalho de KING e
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CHEN (2003), que verifica a ligação entre arquivos, processos e eventos do sistema
operacional. Estes logs são então correlacionados com os alertas de SDI para a
descoberta de possíveis ataques FN.
Um ponto de destaque no trabalho de ZHAY, NING e XU (2006) é o método que
os autores usam para correlacionar os alertas de SDI, já relacionados no grafo, com
os logs do sistema operacional. Os logs do sistema operacional são chamados de
objetos do sistema operacional.
Repete-se o método de ligação entre causas e consequências usado no
correlacionamentos dos alertas: inicialmente são levantadas ligações entre os
predicados de causa e consequência dos alertas com os próprios objetos do sistema
operacional. Com isso, são gerados predicados (de causas, de consequências ou
ambos) dos objetos do sistema operacional ligados aos predicados de um alerta.
As dependências entre diferentes objetos do sistema operacional também são
verificadas, o que ocasiona a criação de ligações entre arquivos e processos
diferentes e, consequentemente, entre alertas que inicialmente não estavam
correlacionados. O objetivo desta verificação é justamente descobrir ataques FN não
detectados pelo SDI, a chamada análise inversa. Apesar do objetivo ser diferente, o
trabalho de ZHAY, NING e XU (2006) guarda algumas similaridades com este
trabalho, como o uso do timestamp como principal fator de ligação entre os eventos
e a possibilidade de diminuição da emissão de alertas FP por meio da validação dos
resultados do SDI.
Na configuração do experimento de ZHAY, NING e XU (2006) sobressaem ainda
como similaridades com este trabalho, o uso do SDI Snort, o uso de tráfego de fundo
gerado em uma rede local e a detecção dos logs do sistema operacional realizada
na mesma máquina em que o SDI está instalado, fato que elimina preocupações
com acertos de timestamp.
Um conceito, criado no trabalho de ZHAY, NING e XU (2006), essencial para
compreensão dos resultados, são as chamadas correlações perdidas que ocorrem
quando um alerta é comprovadamente (confirmado por exemplo pela análise dos
logs) preparatório para outro, mas, estes alertas não estão ligados no grafo. Os
resultados são apresentados com base no cálculo de duas taxas:
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taxa de falso correlacionamento = alertas FP / alertas correlacionados

(5)

taxa de correlações perdidas = correlações perdidas / alertas correlacionados (6)
Os resultados para três experimentos realizados no trabalho de ZHAY, NING e XU
(2006) mostram a diminuição em ambas as taxas (5) e (6) e as reais possibilidades
de descoberta de ataques FN.
O método de criação de predicados dos objetos do sistema operacional para
correlação com os alertas não foi adotado neste trabalho principalmente por exigir
um conhecimento avançado sobre os arquivos e processos que são afetados pela
interação dos alertas detectados pelo SDI.

3.7 Conclusão
Quando analisados em função da data de publicação, os principais trabalhos
pesquisados mostram-se complementares, convergindo para a necessidade da
combinação dos métodos de correlação de alertas com outras técnicas de
correlação como análise de logs do sistema operacional ou da rede. Entre outras
constatações podem ser listadas a falta de tratamento dada aos alertas isolados e a
complexidade no levantamento de causas e consequências dos alertas, problema
diretamente ligado à dificuldade na obtenção de tuplas precisas, que possam ser
criadas e comparadas de forma padronizada.
O Quadro 01 mostra a comparação deste trabalho com seus principais trabalhos
relacionados:
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Metodologias

Trabalhos
1

Método

2

3

4

5

PC PC Regras PC PC PC

Padronização de tuplas
Estratégias dos ataques

X
X

X

X

X

Análise inversa

X

Descoberta FN

X

Diminuição FP
Logs de outras fontes

6

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Alertas isolados

X

Análise ascendente

X

Análise descendente

X

X
X

X

Quadro 01: Comparativo entre trabalhos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda: Trabalho 1: NING e CUI (2002)
Trabalho 2: NING, CUI e REEVES (2002)
Trabalho 3: ABAD et al. (2003)
Trabalho 4: REEVES, NING e CUI (2002)
Trabalho 5: ZHAY, NING e XU (2006)
Trabalho 6: SILVA, ANDERSON (2010), este trabalho
No Quadro 01 as metodologias adotadas em cada trabalho estão marcadas com
um X.
Há algumas metodologias entre os trabalhos pesquisados que não são adotadas
neste trabalho (trabalho 6) pois não fazem parte dos seus objetivos. Por exemplo,
em relação aos métodos pesquisados (regras e PC), neste trabalho (trabalho 6)
opta-se pelo uso do método PC devido a sua capacidade de prover entendimento
das estratégias envolvidas nos ataques. Da mesma forma, por não fazerem parte
dos objetivos, neste trabalho (trabalho 6) não são adotadas as metodologias de
análise inversa e descoberta de FN, metodologias que estão diretamente ligadas.
Pode-se perceber que todos os trabalhos focam na diminuição da emissão dos
alertas FP, premissa que está inserida nos objetivos do correlacionamento de
registros de segurança (ABAD et al., 2003), porém, este trabalho (trabalho 6) é o
único a combinar a análise de logs do sistema operacional com a análise dos alertas
isolados com o objetivo de identificar alertas FP e cria para isso critérios de multicorrelação.
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É importante citar que no trabalho 5 (ZHAY, NING, XU 2006), que usa o método
PC em conjunto com logs do sistema operacional, apenas a análise descendente (a
partir de uma ocorrência em um log, outros logs são pesquisados com base no
timestamp) é adotada. Neste trabalho (trabalho 6), para melhorar a validação dos
resultados gerados pelo SDI, são adotados os dois tipos de análise de logs:
descendente e ascendente (verifica-se um log inteiro a procura de anomalias,
quando uma é encontrada outros logs são verificados com base no timestamp).
Um problema que persiste nos trabalhos analisados que utilizam o método PC é a
dificuldade

no

levantamento

das

causas

e

consequências

dos

alertas

(PIETRASZEK, TANNER 2005), que ocorre devido ao método usado na criação de
tuplas. Este é o motivo que leva este trabalho (trabalho 6) à adoção de tuplas
padronizadas como forma compor os predicados de causas e consequências de
cada alerta, fato que influi diretamente no bom entendimento das estratégias dos
ataques.
O capítulo 4, Proposta de trabalho, mostra a hipótese e o ambiente experimental
criados respectivamente para a implementação e validação do SAE.
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4 PROPOSTA DE TRABALHO

4.1 Introdução
Este capítulo descreve a proposta elaborada para atingir os objetivos do trabalho,
abordando a arquitetura e o funcionamento do SAE e está organizado de acordo
com as seguintes seções:
a) seção 4.2 Arquitetura do SAE: descreve os módulos funcionais do SAE de
uma forma geral e abrangente;
b) seção 4.3 Detalhamento do funcionamento da arquitetura do SAE:
descreve as funcionalidades dos sub-módulos do SAE;
c) seção 4.4 Atividades executadas pelo módulo Conversor (a): mostra como
as assinaturas, os alertas de SDI e os logs provenientes do sistema operacional
são convertidos para uso do SAE;
d) seção 4.5 Atividades executadas pelo sub-módulo Correlacionador de
alertas (c1): mostra como os alertas do SDI são correlacionados e aplicados
nos grafos;
e) seção 4.6 Atividades executadas pelo sub-módulo Analisador de alertas
(c2): descreve a análise do grafo gerado com os alertas de SDI;
f) seção 4.7 Atividades executadas pelo sub-módulo FP1 (c3): expõe quais os
critérios usados para a identificação dos alertas FP nos grafos de correlação de
alertas de SDI. Os dados resultantes deste processo servem para o cálculo do
primeiro índice de ocorrência de alertas FP;
g) seção 4.8 Atividades executadas pelo sub-módulo FP2 (c4): descreve os
critérios usados para a identificação dos alertas isolados nos grafos de
correlação de alertas de SDI. Os dados resultantes deste processo servem para
o cálculo do segundo índice de ocorrência de alertas FP;
h) seção 4.9 Atividades executadas pelo sub-módulo Mapeador de logs (c5):
descreve os critérios e a forma com que os alertas de SDI são correlacionados
com os logs do sistema operacional;
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i) seção 4.10 Atividades executadas pelo módulo Analisador de logs (c6):
expõe os critérios usados para identificação dos alertas FP, os critérios usados
para identificação dos alertas isolados nos grafos de multi-correlação e o
mapeamento dos alertas isolados remanescentes das etapas anteriores
(isolados-FP1, isolados-FP2 e isolados-FP3). Todos os dados resultantes deste
processo servem para o cálculo do terceiro índice de ocorrência de alertas FP.

4.2 Arquitetura do SAE
O SAE é um sistema responsável por manipular as informações extraídas do SDI
e do sistema operacional, criando também correlacionamentos entre elas. Portanto,
este sistema deve ser capaz de agrupar registros de eventos com características
semelhantes,

classificar

estes

registros

e

depois

tornar

disponíveis

os

correlacionamentos gerados na forma de tabelas e/ou grafos.
Uma das funções do SAE é estabelecer e gerenciar conexões entre diversos
alertas diferentes, tomando por base as causas e as consequências destes alertas.
NING e CUI (2002) propõem a criação de um sistema correlacionador composto
por 3 componentes: um banco de dados com informações sobre os alertas e suas
conexões, um processador de alertas que gera informações auxiliares a partir deste
banco de dados e um motor de correlação que correlaciona os dados oriundos dos
dois primeiros componentes e realimenta a base de dados. Quando um alerta é
detectado há uma interação dele com a base de informações do sistema
correlacionador, gerando uma instância do alerta. Esta instância é que passa pelo
processo de correlação.
O SAE também gera e realimenta um banco de dados com as informações
conjuntas das assinaturas e dos alertas detectados. Além disso, estabelece ligações
entre alertas do SDI com os logs do sistema operacional, correlacionando todas
estas informações e deixando-as disponíveis para consulta no formato de tabelas e
grafos.
O SAE possui uma arquitetura formada por quatro módulos funcionais, a saber:
Conversor, Atualizador, Correlacionador e Calculador. Os módulos funcionais do
SAE estão descritos conforme ilustra a Figura 02:
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Figura 02 – Arquitetura do SAE.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Conversor (a): Este módulo tem como objetivo manipular os dados de entrada do
sistema para possibilitar a análise dos alertas, sendo responsável por desempenhar
as seguintes funcionalidades:
a) obter os dados de entrada fundamentais para o funcionamento do SAE:
assinaturas de ataques do SDI, alertas de SDI e logs do sistema operacional;
b) converter os dados de entrada obtidos para um formato apropriado (formato de
tabela), para armazenamento em um repositório específico (banco de dados);
c) enviar dados atualizados para o módulo Atualizador (b).
Atualizador (b): Este módulo tem como objetivo controlar os dados a serem
utilizados pelo sistema sendo responsável por desempenhar as seguintes
funcionalidades:
a) receber dados dos módulos Conversor (a) e Correlacionador (c) e gravar
estes dados em um banco de dados;
b) enviar dados atualizados para os módulos Correlacionador (c) e Calculador
(d).
Correlacionador (c): Este módulo tem como objetivo realizar as operações

48
necessárias para a análise completa dos dados presentes no módulo Atualizador
(b). As funcionalidades do módulo Correlacionador (c) são as seguintes:
a) correlacionar alertas gerados pelo SDI;
b) analisar as correlações dos alertas de SDI;
c) mapear os correlacionamentos dos alertas de SDI com os logs do sistema
operacional;
d) identificar os possíveis alertas isolados;
e) mapear os possíveis alertas isolados com os logs do sistema operacional;
f) atualizar o módulo Atualizador (b) com os dados gerados pela análise.
Calculador (d): A função deste módulo é calcular e comparar os índices de
ocorrência de alertas FP com base nos resultados produzidos pelo módulo
Correlacionador (c), com o intuito de verificar se há diminuição ou não dos alertas
FP ao longo do processo de correlacionamento. Estes cálculos são realizados em
três etapas:
a) FP1: Com o correlacionamento dos alertas de SDI em conjunto com a análise
de eventuais alertas FP e isolados;
b) FP2: Com o correlacionamento dos alertas de SDI em conjunto com a análise
de eventuais alertas isolados;
c) FP3: Com o correlacionamento dos alertas de SDI em conjunto com a análise
de eventuais alertas isolados e com o mapeamento dos logs do sistema
operacional.
Após a descrição dos módulos funcionais do SAE, a próxima seção aborda
detalhes do funcionamento de sua arquitetura.

4.3 Detalhamento do funcionamento da arquitetura do SAE
A descrição do funcionamento da arquitetura do SAE pode ser observada na
Figura 03:
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Figura 03 – Descrição do funcionamento da arquitetura do SAE.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O primeiro passo realizado pelo módulo Conversor (a) é a conversão das
assinaturas (passo 1). Este passo é desempenhado pelo sub-módulo Conversor de
assinaturas (a1), no qual as assinaturas do SDI são levantadas, convertidas para
um formato apropriado (AS FO) e enviadas para o controle do módulo Atualizador
(b). O passo 2 é realizado pelo sub-módulo Conversor de alertas e logs (a2) que
atua na obtenção dos alertas do SDI e dos logs do sistema operacional, na
conversão destes alertas e logs para um formato apropriado e no envio destes
dados formatados (AL FO e LO FO) também para o controle do módulo Atualizador
(b).
Os dados provenientes dos sub-módulos Conversor de assinaturas (a1) e
Conversor de alertas e logs (a2) (AS FO, AL FO e LO FO) são recebidos pelo
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módulo Atualizador (b) e armazenados no banco de dados.
Em seguida, já dentro do módulo Correlacionador (c), o sub-módulo
Correlacionador de alertas (c1) solicita ao módulo Atualizador (b) os alertas de
SDI (AL FO) e ao recebê-los, gera ligações entre eles por meio de
correlacionamento (AL CO) e envia estas ligações para o controle do módulo
Atualizador (b) (passo 3).
Em seguida, para a validação das correlações dos alertas de SDI, o sub-módulo
Analisador de alertas (c2) executa duas etapas: FP1 (c3) e FP2 (c4).
A etapa FP1 (c3) solicita ao módulo Atualizador (b) os dados de
correlacionamento dos alertas de SDI gerados no passo 3 (AL CO) e analisa estes
dados para identificação de possíveis alertas isolados iniciais (chamados de
isolados-FP1) e possíveis alertas FP chamados de alertas FP-FP1. Os alertas FPFP1

e

os isolados-FP1

identificados são

então

segregados dos alertas

correlacionados e como resultado, um conjunto de dados (AL FP1), compostos de
alertas FP-FP1, isolados-FP1 e alertas correlacionados é enviado para o controle do
módulo Atualizador (b) no passo 4 e serve de base para o primeiro cálculo dos
índices de ocorrência de alertas FP, realizado posteriormente pelo módulo
Calculador (d).
A etapa FP2 (c4) solicita ao módulo Atualizador (b) os alertas correlacionados
(AL FP1) no passo 4. Resultantes da etapa FP1 (c3), estes alertas correlacionados
passam por uma análise onde são identificados os possíveis alertas isolados
(chamados de isolados-FP2). Os alertas isolados-FP2 são então segregados dos
alertas correlacionados e como resultado, um conjunto de dados (AL FP2),
composto de alertas isolados-FP2 e alertas correlacionados é enviado para o
controle do módulo Atualizador (b) no passo 5 e serve de base para o segundo
cálculo dos índices de ocorrência de alertas FP realizados posteriormente pelo
módulo Calculador (d).
O próximo passo é executado pelo sub-módulo Mapeador de logs (c5), que
solicita e recebe do módulo Atualizador (b) os alertas de SDI correlacionados (AL
FP2) resultantes da etapa FP2 (c4) (passo 5) e os logs do sistema operacional
formatados (LO FO) pelo sub-módulo Conversor de alertas e logs (a2) (passo 2).
O sub-módulo Mapeador de logs (c5) então realiza o mapeamento dos alertas
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correlacionados com os logs do sistema operacional (passo 6) com o objetivo validar
as correlações realizadas entre os alertas. Os dados resultantes deste mapeamento
(AL MA) compõem um novo conjunto de alertas correlacionados e logs (alertas
mapeados) que são também enviados para o controle do módulo Atualizador (b).
O sub-módulo Analisador de logs (c6), por meio da etapa FP3 (c7), então
solicita ao módulo Atualizador (b) os dados resultantes do sub-módulo Mapeador
de logs (c5) gerados no passo 6 (AL MA). Estes dados são analisados no passo 7
com o objetivo de segregar, dos alertas mapeados, os novos alertas FP e os novos
alertas isolados (chamados de isolados-FP3). Também no passo 7 os alertas
isolados-FP1, isolados-FP2 e isolados-FP3 são mapeados aos logs do sistema
operacional para validação dos alertas isolados e posterior verificação dos índices
de ocorrência de alertas FP. Como resultado é enviado para o controle do módulo
Atualizador (b) um conjunto de dados (AL FP3) composto por alertas mapeados,
alertas FP, alertas isolados-FP3 e alertas isolados mapeados que serve de base
para o terceiro cálculo dos índices de ocorrência de alertas FP realizado
posteriormente pelo módulo Calculador (d).
A evolução dos dados enviados ao módulo Calculador (d) pode ser observada na
Figura 04:
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Figura 04 – Evolução dos dados das etapas FP1, FP2 e FP3.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Por fim, o módulo Calculador (d) solicita e recebe do módulo Atualizador (b) os
dados resultantes das etapas FP1, FP2 e FP3 e realiza os cálculos para obtenção
dos índices de ocorrência de alertas FP no passo 8.
O módulo Calculador (d) também compara os resultados calculados das três
medições de alertas FP (AL FP1, AL FP2 e AL FP3) para verificação dos índices de
ocorrência de alertas FP.

4.4 Atividades realizadas pelo módulo Conversor (a)
O módulo Conversor (a) é composto por dois sub-módulos: Conversor de
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assinaturas (a1) e Conversor de alertas e logs (a2).
Antes da detecção dos alertas de SDI, o sub-módulo Conversor de assinaturas
(a1) reorganiza as assinaturas do SDI em uma tabela de banco de dados cujo
formato é exemplificado no Quadro 02.
Quadro 02 – Parte da tabela com as assinaturas do SDI.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os campos desta tabela são classificados em campos principais e campos
secundários, que por sua vez podem ser dos seguintes tipos: causas (P),
consequências (C) ou ambos (PC). Esta classificação é vital para que se entenda
quais são as causas e as consequências dos alertas detectados.
Os campos principais contém as principais informações do alerta, indicando a
origem e o destino do ataque descrito na assinatura. Uma característica destes
campos é que qualquer mudança neles muda totalmente o comportamento da
assinatura.
Os campos principais são todos do tipo PC e estão descritos no Quadro 03.
Campo

Descrição

Tipo

PROTO

Protocolo do alerta.

PC

ORIGEM

IP de origem do alerta.

PC

PORTA_O Porta de origem do alerta.

PC

DIRECAO Sentido do alerta. Pode ser origem para destino ou bidirecional. PC
DESTINO IP de destino do alerta.

PC

PORTA_D Porta de destino do alerta.

PC

SID

PC

Número de identificação único do alerta.

Quadro 03 – Campos principais dos alertas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os campos secundários: contém dados que caracterizam detalhes específicos
sobre os alertas diferenciando-os uns dos outros e podem ser consultados no
APÊNDICE 1.
A partir da detecção dos alertas de SDI e dos logs do sistema operacional, o submódulo Conversor de alertas e logs (a2) converte estes dados para o formato de
tabela de banco de dados e os envia ao módulo Calculador (d) onde serão usados
para o correlacionamento e o mapeamento.

4.5 Atividades executadas pelo sub-módulo Correlacionador de alertas (c1)
Assim que os alertas do SDI são detectados o próximo passo é o seu
correlacionamento e a emissão de grafos.

O modelo escolhido para o

correlacionamento tem como base a ligação das causas e consequências dos
alertas (ZHAY 2006) (NING, CUI, REEVES 2002).
A Figura 05 ilustra as atividades executadas pelo sub-módulo Correlacionador
de alertas (c1): emissão da tabela de tuplas, emissão da tabela de correlação e
emissão de grafo (c1).

Figura 05 - Atividades executadas pelo Correlacionador de alertas (c1).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nos grafos emitidos durante o correlacionamento, os alertas são representados
por nós e as ligações por setas.
As correlações entre causas e consequências são feitas com o objetivo de
mapear as possíveis estratégias existentes entre os alertas e partem do seguinte
princípio: se ao menos uma tupla de consequência de um alerta se repetir nas tuplas
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de causas de outro alerta e o timestamp do primeiro alerta for anterior ao segundo, o
primeiro é um alerta preparatório para o segundo (NING,CUI, REEVES 2002) (NING,
CUI 2002). Este princípio está ilustrado na Figura 06.

Figura 06 – Conexão entre alertas. As consequências do alerta preparatório
(SID1) são ligadas às causas do alerta resultante (SID2).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Para que seja possível correlacionar alertas desta forma, devem haver tuplas
coincidentes nas consequências e nas causas dos alertas.
Neste trabalho opta-se por criar uma tabela padronizada com todas as tuplas
possíveis e aplicá-la aos alertas detectados. Esta tabela denominada tabela padrão
de tuplas é mostrada no Quadro 04:
Tuplas

Descrição

INV_ADM

INVASAO-ADMINISTRADOR

INV_USU

INVASAO-USUARIO

EXE_ADM

EXECUCAO-ADMINISTRADOR

EXE_USU

EXECUCAO-USUARIO

IND_SIS

INDISPONIBILIDADE-SISTEMA

IND_RED

INDISPONIBILIDADE-REDE

IND_SER

INDISPONIBILIDADE-SERVICO

IND_INF

INDISPONIBILIDADE-INFORMACAO

IND_REC

INDISPONIBILIDADE-RECURSO

EXI_VUL

EXISTE-VULNERABILIDADE

EXI_SER

EXISTE-SERVICO

EXI_HOS

EXISTE-HOST

ACE_INF

ACESSO-INFORMACAO

ACE_REC

ACESSO-RECURSO

ACE_SER

ACESSO-SERVICO

DIS_INF

DISPONIBILIDADE-INFORMACAO

Quadro 04 – Tabela padrão de tuplas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A tabela padrão de tuplas (Quadro 04) contém campos que representam, a
partir de um determinado alerta de SDI, todas as possíveis causas que podem levar
ao surgimento de um ataque e todas as possíveis consequências que podem surgir
da exploração maliciosa deste alerta. A principal motivação para a criação de uma
tabela padronizada de tuplas é garantir que a comparação dos predicados de
causas e consequências dos alertas ocorram sempre da mesma forma, com as
tuplas de causa tendo conteúdo iguais (padronizados) com as tuplas de
consequência.
As bases usadas para a construção da tabela padrão de tuplas são:
a) o trabalho realizado por NING e CUI (2002), que apesar de não criar tuplas
padronizadas, baseia suas tuplas nos campos principais dos alertas detectados,
fato que evidencia o sentido (origem e destino) que os ataques acontecem;
b) a importância que que alguns atributos dos alertas, como os serviços, as
vulnerabilidades e aos modos de acessos ao sistema, tem na construção das
tuplas;
c) a análise das causas e consequências de cada alerta de acordo com a
marcação dos campos principais e secundários em P, C ou PC (vide seção
5.2);
d) o campo secundário MSG que contém uma descrição da assinatura com
informações sobre os serviços, vulnerabilidades e sistemas envolvidos em um
eventual alerta;
e) o campo secundário CLASSTYPE, listado no Quadro 05, que carrega 31 tipos
diferentes de classificações para as assinaturas. Apesar deste campo indicar o
tipo de ataque, algumas classificações tem abrangência extensa demais (por
exemplo CLASSTYPE=BAD-UNKNOWN - PROBLEMA DESCONHECIDO –
trata-se de uma definição muito genérica). Além disso, muitas assinaturas estão
erroneamente classificadas ou têm interpretações dúbias;
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Campo CLASSTYPE

Descrição

ATTEMPTED-ADMIN

Tentativa de uso privilegiado

ATTEMPTED-DOS

Tentativa de parada de sistema

ATTEMPTED-RECON

Tentativa de reconexão

ATTEMPTED-USER

Tentativa de falsificação de usuário

BAD-UNKNOWN

Problema desconhecido

DEFAULT-LOGIN-ATTEMPT

Tentativa login padrão

DENIAL-OF-SERVICE

Parada de sistema

KICKASS-PORN

Pornografia

MISC-ACTIVITY

Atividades diversas

MISC-ATTACK

Ataques diversos

NETWORK-SCAN

Escaneamento de rede

NON-STANDARD-PROTOCOL

Protocolos não padronizados

NOT-SUSPICIOUS

Alertas insuspeitos

POLICY-VIOLATION

Violação de políticas

PROTOCOL-COMMAND-DECODE Decodificação de protocolo
RPC-PORTMAP-DECODE

Decodificação Remote Procedure Call (RPC)/Portmap

SHELLCODE-DETECT

Detecção de código shell

STRING-DETECT

Detecção de cadeia de caracteres

SUCCESSFUL-ADMIN

Sucesso em uso privilegiado

SUCCESSFUL-DOS

Sucesso em parar o sistema

SUCCESSFUL-RECON-LIMITED

Sucesso ilimitado em reconexão

SUCCESSFUL-USER

Sucesso em falsificação de usuário

SUSPICIOUS-FILENAME-DETECT Detecção de arquivo suspeito
SUSPICIOUS-LOGIN

Login suspeito

SYSTEM-CALL-DETECT

Detecção de chamada de sistema

TROJAN-ACTIVITY

Atividade maliciosa

UNKNOWN

desconhecido

UNSUCCESSFUL-USER

Insucesso na falsificação de usuário

UNUSUAL-CLIENT-PORTCONNECTIO

Conexão de cliente em porta não usual

WEB-APPLICATION-ACTIVITY

Atividade de aplicação WEB

WEB-APPLICATION-ATTACK

Ataque de aplicação WEB

Quadro 05 – Conteúdos possíveis do campo CLASSTYPE.
Fonte: Elaborado pelo autor.
f) o campo REFERENCE que têm informações úteis para a compreensão dos
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alertas, como referências a endereços da Internet com explicações sobre o
alerta.
De posse de todas as tuplas, o SAE emite uma tabela denominada tabela de
correlação, exemplificada no Quadro 06, que contém os alertas detectados (SID)
nas linhas e os atributos em conjunto com as tuplas nas colunas.
Atributos
SID

Servico

Vulnerab

Tuplas
Exclusivo

2001329 rdp

connection request windows

2001330 rdp

connection confirm windows

Via

Inv Inv Exe Exe Ind Ind Ind Ind Ind Exi
adm usu adm usu sis red ser inf rec vul
C
C

2008576

worm

2008581 bittorrent Dht ping request

P2P

C

C

C

C

C

C

C

C

P

PC

PC

C

C

C

C

C

PC
C

Quadro 06 – Parte da tabela de correlação emitida pelo SAE.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A principal razão que motiva a criação e o preenchimento de uma tabela de
correlação baseada em tuplas padronizadas é a dificuldade no levantamento de
causas e consequências dos alertas, verificada por PIETRASZEK e TANNER (2005).
Além disso, a padronização das tuplas e o levantamento de atributos dos alertas
tendem a facilitar a comparação de informações (já que seguem um padrão) e
consequentemente diminuem a necessidade de conhecimento prévio sobre os
alertas.
A partir da análise dos campos CLASSTYPE, REFERENCE e MSG de cada
alerta, são preenchidas as colunas com os atributos SERVICO, VULNERAB,
EXCLUSIVO e VIA, além das tuplas.
O atributo SERVICO contém o nome do principal serviço afetado pela execução
do alerta.
O atributo VULNERAB contém o nome da principal vulnerabilidade explorada na
execução do alerta.
O atributo EXCLUSIVO designa se o alerta é relativo a um sistema operacional
único. Se for relacionado a vários sistemas operacionais, o campo permanece em
branco. Na realidade, a prerrogativa de exclusividade de sistema operacional não é
um fator levado em conta na exclusão ou validação de um alerta, desta forma, o
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campo EXCLUSIVO é utilizado como uma referência na análise dos alertas. Por
exemplo, se um determinado alerta relativo ao protocolo SAMBA e exclusivo do
sistema operacional Linux for detectado em um ambiente com sistema operacional
Microsoft Windows (que também trabalha com o protocolo SAMBA), este alerta não
pode ser descartado até que se verifique suas implicações no sistema operacional
onde foi detectado.
O atributo VIA mostra qual a via pela qual a vulnerabilidade é explorada (por
exemplo, download, cavalo-de-tróia, vírus, etc.).
O preenchimento das tuplas da tabela de correlação com os valores P, C ou PC
é feito individualmente para cada alerta, sem levar em conta características de
qualquer outro possível alerta relacionado. Os valores P, C ou PC são definidos da
seguinte forma:
a) P (causa): quando o campo de tupla é uma causa que leva a execução do
alerta. Por exemplo, na tabela de correlação o alerta SID=2001330 tem o
campo EXI_VUL=P, o que significa que uma determinada vulnerabilidade pode
ser uma das causas do ataque;
b) C (consequência): quando o campo de tupla é uma consequência da execução
do alerta. Por exemplo, na tabela de correlação o alerta SID=2001330 tem o
campo INV_ADM=C, o que significa que uma invasão com privilégios
administrativos pode ser resultado do ataque;
c) PC (causa-consequência): quando o campo de tupla reúne características de
causas e consequências do alerta.
O critério para que uma correlação entre diferentes alertas seja efetivada com o
uso das tuplas é o seguinte: um alerta que tenha uma determinada tupla preenchido
com o valor C ou PC pode ser ligado a outro alerta que tiver a mesma tupla
preenchido com o valor P ou PC, desde que o timestamp do primeiro alerta seja
anterior ao do segundo. Neste caso, o primeiro alerta é considerado preparatório
para o segundo, chamado de resultante.
Por exemplo, o alerta SID=15930 têm as seguintes tuplas com valor C:
EXE_ADM, EXE_USU, IND_SER e IND_REC, podendo desta forma, ser
correlacionado como preparatório a quaisquer alertas que tenham o valor P ou PC
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em algumas destas mesmas tuplas, caso do alerta resultante SID=1594 mostrado no
Quadro 07.
TUPLAS
Sid

Inv Inv Exe Exe Ind Ind Ind Ind Ind Exi Exi Exi Ace Ace Ace Dis
adm usu adm usu sis red ser inf rec vul ser hos inf rec ser inf

15930

C

1594

P

C

C

C

P

P

P

P

P

P

PC

P

P

PC

PC

C

Quadro 07 – Ligação entre alertas na tabela de correlação. Em destaque ligação
do alerta preparatório SID=15930 com o alerta resultante SID=1594.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A partir destas ligações, o SAE, por meio do sub-módulo Correlacionador de
alertas (c1), emite um grafo (c1) com as correlações entre alertas preparatórios e
resultantes.

4.6 Atividades executadas pelo sub-módulo Analisador de alertas (c2)
Devido a complexidade do grafo gerado pelo Correlacionador de alertas (c1), é
necessária uma análise para melhorar seu entendimento. Este processo de análise
é realizado pelo sub-módulo Analisador de alertas (c2) e nada mais é que uma
sequência de atividades de filtragem com o objetivo de eliminar ligações excedentes.
A Figura 07 ilustra as atividades executadas pelo sub-módulo Analisador de
alertas (c2) a partir do grafo (c1): emissão de grafos individuais, corte de
ligações e acréscimo de ligações, que resultam na emissão do grafo (c2).
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Figura 07 – Atividades executadas pelo Analisador de alertas (c2).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Emissão de grafos individuais: nesta atividade apenas um grafo é gerado para
cada alerta. Nos grafos estão todos os nós com os quais um determinado alerta
mantém relações preparatórias ou resultantes. Esta ação facilita a análise individual
de cada alerta e possíveis ligações não efetuadas entre outros nós. Por exemplo, a
Figura 08 mostra o grafo individual do alerta SID=1418 com suas relações
preparatórias e resultantes para outros alertas.

Figura 08 – Grafo individual do alerta SID=1418. Setas em dois sentidos são
resultado do preenchimento preliminar da Tabela de correlação.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Corte de ligações: Nesta atividade algumas ligações entre os nós podem ser
eliminadas. Como estas ligações foram geradas a partir do preenchimento da tabela
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de correlação (vide Quadro 06) usando o critério de ligação das tuplas, muitas
ligações não são verdadeiras ou estão num sentido invertido, podendo ser
descartadas se nenhum dos seguintes critérios for satisfeito:
a) se o conteúdo do campo MSG do alerta preparatório tem relação com o campo
MSG do alerta resultante. Por exemplo, o alerta SID=1418 (MSG=”SNMP
REQUEST TCP”) é relacionado ao alerta SID=1420 (MSG=”SNMP TRAP
TCP”);
b) se o IP de origem dos alertas indica um endereço específico. Por exemplo,
quando o IP de origem de um alerta corresponde a um determinado endereço
externo ou é igual ao endereço de destino de um outro alerta;
c) se o IP de destino dos alertas indica um endereço específico. Por exemplo,
quando o IP de destino de um alerta corresponde a um determinado endereço
externo ou é igual ao endereço de origem de um outro alerta;
d) se os tempos de execução dos alertas (timestamp) são próximos. Apesar de
não ser uma característica definitiva, afinal alertas com com tempos distantes
podem caracterizar relações preparatórias, neste caso a possibilidade de
relação é maior;
e) se o campo SERVICO do alerta preparatório for igual ou tiver relação com o
campo SERVICO do alerta resultante. Por exemplo, os alertas SID=1421 e
SID=1413 tem o mesmo conteúdo neste campo (SERVICO=”SNMP”);
f) se o conteúdo do campo VULNERAB do alerta preparatório indicar algum tipo
de relação com o campo VULNERAB do alerta resultante. Por exemplo, o
alerta

SID=2000369

(SERVICO=”BITTORRENT”

e

VULNERAB=”ANNOUNCE”) tem uma relação preparatória envolvendo o
campo VULNERAB com o alerta SID=2000334 (SERVICO=”BITTORRENT” e
VULNERAB=”PEER SYNC”);
g) se o conteúdo do campo VIA do alerta preparatório for igual ou tiver relação
com qualquer outro campo do alerta resultante. Por exemplo, o alerta
SID=2000545

(VIA=”SCAN”)

indica

uma

relação

preparatória

de

escaneamento de portas com o alerta SID=1070 (MSG="WEB-MISC WEBDAV
SEARCH ACCESS"), que pode ser observada comparando o conteúdo do
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campo VIA do alerta preparatório com o conteúdo do campo MSG do alerta
resultante;
h) se dentro da rede local os alertas vem da mesma origem. Nestes casos a
possibilidade de relações preparatórias é maior. Por exemplo, o alerta
SID=7209

(MSG="NETBIOS

DCERPC

NCACN-IP-TCP

SRVSVC

NETRPATHCANONICALIZE OVERFLOW ATTEMPT") não é relacionado ao
alerta

SID=8253

("NETBIOS

DCERPC

NCACN-IP-TCP

WEBDAV

DAVRCREATECONNECTION USERNAME OVERFLOW ATTEMPT") porque o
primeiro ocorre da ORIGEM=192.168.1.65 para o DESTINO=192.168.1.254 e o
segundo ocorre da ORIGEM=192.168.1.204 para o DESTINO=192.168.1.254;
i) se o campo PORTA_O de um alerta preparatório está dentro de uma faixa que
corresponda a uma faixa do campo PORTA_D de um alerta resultante,
indicando ligação entre porta de origem com porta de destino dos alertas.
Acréscimo de ligações: na sequência, ao final da atividade de corte de
ligações, surge também a possibilidade de aparecerem ligações entre nós que não
estavam ligados inicialmente. Estas ligações são feitas manualmente dentro dos
mesmos critérios do corte de ligações e adicionalmente com base em observações
do possível relacionamento do conteúdo dos campos. Por exemplo, na comparação
entre

os

alertas

SID=2008120

(SERVICO=”TFTP”

e

VULNERAB=”READ

REQUEST”) e a SID=1444 (SERVICO=”TFTP” e VULNERAB=”GET”), apesar dos
serviços serem iguais a ligação entre os alertas é efetivada apenas quando se
observa que os campos de vulnerabilidade são complementares (“READ
REQUEST” → “GET”).
O fato do preenchimento da tabela de correlação ser uma atividade manual,
sujeita portanto à interpretação de um usuário, influi diretamente na precisão do
algorítimo que cria as ligações entre os alertas. Com isso este algorítimo deixa de
criar ou cria falsas ligações. É justamente este problema que as atividades de corte
de ligações e de acréscimo de ligações procuram corrigir emitindo ao final um
grafo (c2) filtrado.

4.7 Atividades executadas pelo sub-módulo FP1 (c3)
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Com os grafos dos alertas SDI filtrados pelo sub-módulo Analisador de alertas
(c2) é possível que alguns alertas FP e possíveis alertas isolados (isolados-FP1)
sejam imediatamente identificados. A Figura 09 ilustra as atividades executadas
pelo sub-módulo FP1 (c3): identificação de isolados-FP1 (com a geração de um
grafo sem isolados-FP1 como resultado) e a identificação de FP-FP1 (com a
geração de um grafo sem FP-FP1 como resultado).

Figura 09 – Atividades executadas pelo sub-módulo FP1 (c3).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Identificação de isolados-FP1: O critério usado para identificação dos alertas
isolados-FP1 é a sua não ligação a outro alerta. Nos grafos os alertas isolados
aparecem como nós sem setas. Como resultado um grafo é gerado sem a presença
destes alertas isolados.
Identificação de alertas FP-FP1: O critério usado para identificar os alertas FPFP1 é a eliminação de sequências de nós que representem operações nitidamente
normais do sistema. Por exemplo, a Figura 10 mostra um grafo, já sem os alertas
isolados-FP1 e com alguns alertas FP marcados em vermelho que são eliminados
por representarem operações normais do sistema.
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Figura 10 – Parte de grafo filtrado na etapa FP1. Os nós marcados correspondem
a alertas FP (operações de rede consideradas normais).
Fonte: Elaborado pelo autor.
4.8 Atividades executadas pelo sub-módulo FP2 (c4)
Nesta etapa, FP2 (c4), procura-se identificar alertas isolados (isolados-FP2)
remanescentes do filtro realizado na etapa anterior, FP1 (c3). Uma única atividade,
ilustrada na Figura 11, é executada na etapa FP2 (c4), identificação de isoladosFP2, que gera como resultado um grafo sem isolados-FP2 (c4).

Figura 11 – Atividades executadas pelo sub-módulo FP2 (c4).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Identificação de isolados-FP2: O critério para um alerta ser considerado isolado
continua o mesmo da etapa FP1 (c3): a sua não ligação a outro alerta.

66
Os alertas isolados-FP2 são resultado, portanto, da identificação dos alertas FPFP1 realizada na etapa anterior: FP1 (c3). Mais a frente, na etapa FP3 (c7) todos os
alertas isolados são submetidos ao mapeamento com logs do sistema operacional.

4.9 Atividades executadas pelo sub-módulo Mapeador de logs (c5)
Para correlação dos alertas de SDI com os logs do sistema operacional, processo
chamado de mapeamento, são usadas duas técnicas: análise ascendente e análise
descendente (ABAD et al., 2003) (FORTE 2004). A Figura 12 ilustra as atividades
executadas no sub-módulo Mapeador de logs (C5): preenchimento da tabela de
mapeamento, análise ascendente/descendente, validação de nós e validação
de ligações que geram como resultado um grafo mapeado (c5).

Figura 12 – Atividades executadas pelo Mapeador de logs (c5).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Prenchimento da tabela de mapeamento: para o processo de mapeamento, o
SAE gera uma tabela denominada tabela de mapeamento, mostrada no Quadro
08, que contém os alertas de SDI ligados aos logs do sistema operacional por meio
do timestamp.
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Quadro 08 – Parte da tabela de mapeamento com alertas e logs.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A tabela de mapeamento mostra informações sobre as ocorrências do sistema
operacional no momento da detecção dos alertas de SDI.
Análise ascendente/descendente: para implementação das técnicas de análise
ascendente e descendente, quatro conceitos relativos aos alertas precisam estar
claros: serviços principais, operações principais, serviços secundários e operações
secundárias:
a) serviços principais: são os principais serviços/aplicativos associados ao alerta
como o principal executável ou a biblioteca diretamente envolvida na execução
do ataque;
b) serviços secundários: são os serviços/aplicativos de importância secundária
associados ao alerta como executáveis ou bibliotecas não envolvidos
diretamente na execução do ataque;
c) operações principais: são as principais operações envolvidas com o alerta
como operações de leitura, gravação, abertura de consultas, etc. ;
d) operações secundárias: são as operações de importância secundária
envolvidas com o alerta como operações de leitura, gravação, abertura de
consultas, etc. .
Estas definições sobre os serviços e operações são informações oriundas das
assinaturas do SDI e da detecção de alertas e são utilizadas na comparação com os
campos gerados na detecção dos logs do sistema operacional.
O Quadro 09 descreve os campos que são utilizados na tabela de mapeamento
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para realização da análise ascendente/descendente.
Campo

Descrição

Exemplos

Tabela

PROCESS_NA

Nome do processo
executado

httpd.exe

logs

IMAGE_PATH

Caminho completo do
processo executado

C:\Apache2\bin\httpd.exe

logs

EVENT_CLASS

A classe (arquivo, registro ou File System
processo) do evento

logs

OPERATION

A operação específica do
evento (leitura, gravação,
criação, etc)

logs

PATH

O caminho do recurso ou do HKCU\Software\Microsoft\Windo logs
registro do sistema a que um ws NT\CurrentVersion\Time
evento faz referência
Zones

DETAIL

Informações específicas
adicionais de um evento

Offset: 773.677, Length: 370

logs

PID

O número identificador do
processo executado

148

logs

PARENT_ID

O número identificador do
processo gerador do
processo atual

148

logs

COMMAND_LI

Linha de comando do
processo executado

C:\Apache2\bin\httpd.exe -d
C:/Apache2

logs

PROCESS1

Serviço principal do alerta

APACHE

SDI

PROCESS2

Serviço secundário do alerta LSSAS

SDI

OPERATION1

Operação principal do alerta OPENQUERY

SDI

OPERATION2

Operação secundária do
alerta

SDI

RegOpenKey

CLOSE FILE

Quadro 09 - Campos utilizados na tabela de mapeamento.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O próximo passo da atividade de análise ascendente/descendente é a validação
da tabela de mapeamento, pois seu conteúdo expressa apenas a ligação dos alertas
de SDI e dos logs do sistema operacional pelo timestamp. Estão portanto juntos
alertas VP (confirmados pelos logs) e alertas FP (não confirmados pelos logs). Há
dois modos para validar o mapeamento entre alertas e logs: validação dos nós e
validação das ligações.
Validação de nós: esta atividade verifica se os alertas de SDI possuem eventos
(processos, arquivos ou operações de registro) que tenham confirmação no sistema
operacional. Os critérios adotados na atividade de validação de nós (critérios 1.1 a
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1.10) estão listados abaixo:
a) critério 1.1: quando a origem e/ou destino das ligações é a máquina gateway, o
mapeamento dos alertas com os logs do sistema operacional é mais preciso.
Esta constatação se deve ao fato do SAE, o SDI e o gerador de logs do sistema
operacional estarem instalados na máquina que concentra o SAE, o SDI e o
sensor de detecção dos logs do sistema operacional (ver capítulo 5 – Coleta de
resultados e validação da proposta de trabalho);
b) critério 1.2: quando o serviço principal do alerta está inserido nos campos
PROCESS_NA, IMAGE_PATH ou COMMAND_LI de mesmo timestamp,
indicando a ação do serviço principal no processo executado no sistema
operacional naquele momento;
c) critério 1.3: quando a operação principal do alerta está inserida nos campos
OPERATION ou DETAIL de mesmo timestamp, indicando a ação da operação
principal na operação executada no sistema operacional naquele momento;
d) critério 1.4: quando o serviço secundário do alerta está inserido nos campos
PROCESS_NA, IMAGE_PATH ou COMMAND_LI de mesmo timestamp,
indicando a ação do serviço secundário no processo executado no sistema
operacional naquele momento;
e) critério 1.5: quando a operação secundária do alerta está inserida nos campos
OPERATION ou DETAIL de mesmo timestamp, indicando a ação da operação
secundária na operação executada no sistema operacional naquele momento;
f) critério 1.6: quando a operação principal do alerta está inserido nos campos
PROCESS_NA, IMAGE_PATH ou COMMAND_LI de mesmo timestamp,
indicando a ação da operação principal no processo executado no sistema
operacional naquele momento;
g) critério 1.7: quando o serviço principal do alerta está inserido nos campos
OPERATION ou DETAIL de mesmo timestamp, indicando a ação do serviço
principal na operação executada no sistema operacional naquele momento;
h) critério 1.8: quando a operação secundária do alerta está inserido nos campos
PROCESS_NA, IMAGE_PATH ou COMMAND_LI de mesmo timestamp,
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indicando a ação da operação secundária no processo executado no sistema
operacional naquele momento;
i) critério 1.9: quando o serviço secundário do alerta está inserido nos campos
OPERATION ou DETAIL de mesmo timestamp, indicando a ação do serviço
secundário na operação executada no sistema operacional naquele momento;
j) critério 1.10: quando o serviço principal ou secundário do alerta está presente
nos campos PROCESS_NA, IMAGE_PATH, COMMAND_LI, DETAIL ou PATH
de timestamp diferente, indicando se o serviço principal ou secundário do alerta
está presente ou não no sistema operacional.
Validação de ligações: esta atividade verifica se os eventos presentes no
sistema operacional confirmam as eventuais ligações entre os nós. Os critérios
adotados na atividade de validação de ligações (critérios 2.1 a 2.5) estão
listados abaixo:
k) critério 2.1: quando o Número Identificador do Processo (PID) do nó
resultante (o nó que recebe a seta de ligação proveniente do nó preparatório), é
um processo filho do processo do nó preparatório. Neste caso fica evidente que
o processo pai, gerado no nó preparatório, leva à execução do processo filho no
nó resultante;
l) critério 2.4: quando alguma informação listada no conteúdo do campo DETAIL
(composto por informações adicionais de um evento como tipo de acesso,
sincronização, compartilhamento, alocação e controles de entrada e saída) do
nó preparatório coincide com alguma informação listada no conteúdo do campo
DETAIL do nó resultante.
m) critério 2.5: quando o conteúdo do campo PATH (que contém o local onde um
determinado evento é executado e/ou o local onde são gravados os registros do
sistema operacional de um determinado evento) do nó resultante é igual ou
complementar ao do nó preparatório.
É importante notar que todos os critérios adotados na atividade de validação de
nós (critérios 1.1 a 1.10) são usados para indicar que o alerta gerado pelo SDI está
referenciado no sistema operacional. Todos estes critérios passam pela análise de
logs do tipo descendente (a partir de uma ocorrência em um log, outros logs são
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pesquisados com base no timestamp). A exceção é o critério 1.10 que usa a análise
de logs do tipo ascendente (verifica-se um log inteiro a procura de anomalias,
quando uma é encontrada outros logs são verificados com base no timestamp) e
tem um caráter excludente, ou seja, mostra os alertas que podem ser descartados já
que evidencia os serviços que não fazem parte das configurações da máquina
usada como gateway.
Com todas estas validações realizadas, o módulo Mapeador de logs (c5) gera
um novo grafo mapeado (c5) como resultado.

4.10 Atividades executadas pelo módulo Analisador de logs (c6)
Dentro do módulo Analisador de logs (c6), o sub-módulo FP3 (c7) é o
responsável por realizar a análise dos dados mapeados na etapa Mapeador de
logs (c5).
A Figura 13 ilustra as atividades executadas pelo sub-módulo FP3 (c7).

Figura 13 – Atividades executadas pelo sub-módulo FP3 (c7).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Identificação FP-FP3: inicialmente o sub-módulo Analisador de logs (c6)
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procura identificar novos alertas FP (FP-FP3) com base nos critérios adotados na
atividade de validação de nós e na atividade de validação de ligações. O resultado é
a geração de um grafo sem os alertas FP-FP3.
Identificação isolados-FP3: assim que os alertas FP-FP3 são identificados e
eliminados do grafo anterior (c5), está aberta a possibilidade de serem identificados
novos alertas isolados (isolados-FP3).
É interessante notar que nesta etapa (FP3 (c7)), os eventuais alertas isoladosFP3 encontrados são sempre VP. Um alerta isolado FP nesta fase é contabilizado
como FP-FP3. Esta possibilidade está ilustrada na Figura 14:

Figura 14 – Exemplo de grafo da etapa FP3 (c7). Apenas alertas isolados VP
podem ser encontrados (SID5), já que os eventuais isolados FP (SID4)
são contados como FP-FP3.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Mapeamento dos isolados FP1, FP2 e FP3: O próximo passo envolve os alertas
isolados remanescentes das etapas anteriores (isolados-FP1, isolados-FP2 e
isolados-FP3) que são mapeados aos logs do sistema operacional para verificação
da ocorrência de alertas FP. Estes alertas isolados são analisados apenas nos
critérios de validação dos nós (critérios 1.1 a 1.10) e nunca nos critérios de validação
de ligações (critérios 2.1 a 2.5), já que alertas isolados não têm ligações com
quaisquer outros nós (vide seção 4.9 Atividades executadas pelo sub-módulo
Mapeador de logs (c5)).
O resultado de todas as atividades realizadas no sub-módulo FP3 (c7) é então
enviado ao módulo Atualizador (b) que por sua vez é encarregado de enviá-los ao
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módulo Calculador (d), responsável pelo cálculo dos resultados finais.

4.11 Conclusão
Neste capítulo são descritos os quatro módulos funcionais do SAE, Conversor
(a), Atualizador (b), Correlacionador (c) e Calculador (d) e a forma de
relacionamento adotada entre estes módulos.
O módulo Conversor (a) é o responsável por converter as assinaturas, alertas de
SDI e os logs do sistema operacional para um formato padrão e alimentar a base de
dados do módulo Atualizador (b).
O módulo Atualizador (b) é a base de dados do SAE que fornece e recebe
atualizações dos demais módulos.
O módulo Correlacionador (c) é o mais complexo dos módulos, sendo
responsável por realizar os correlacionamentos entre os alertas de SDI, o multicorrelacionamento, a identificação dos alertas isolados e todas as análises
decorrentes destas atividades. Ao final, o módulo Correlacionador (c), atualiza a
base de dados do módulo Atualizador (b), que é encarregado de atualizar o módulo
Calculador (d).
O módulo Calculador (d) é o responsável pela comparação dos resultados e
pelos cálculos.
A avaliação dos resultados deste trabalho, dentro dos módulos funcionais do SAE,
é realizado em etapas. Isso ocorre para que os resultados sinalizem evolução a
cada implementação. As três etapas das quais os resultados são levantados são:
a) FP1: etapa inicial que identifica eventuais alertas isolados e alertas FP que
possam surgir da correlação dos alertas de SDI;
b) FP2: etapa intermediária que identifica se após o registro de alertas FP
realizado na etapa FP1 existem eventuais alertas isolados;
c) FP3: etapa final que identifica eventuais alertas isolados e alertas FP que
possam surgir da multi-correlação entre alertas de SDI e logs do sistema
operacional. Também nesta etapa, os eventuais alertas isolados identificados
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nas etapas anteriores são mapeados aos logs do sistema operacional para
verificação da ocorrência de alertas FP entre os alertas isolados.
Para o uso do método de correlação adotado neste trabalho (PC), cada
assinatura do SDI é classificada em P (causa), C (consequência) ou PC (ambos).
Esta classificação é útil no preenchimento de uma tabela com todos os tipos de
causas e consequências a que um determinado alerta está sujeito, denominada
Tabela padrão de tuplas.
Com a padronização das tuplas, são criados critérios para o levantamento de
alguns atributos que são vitais para o correlacionamento de alertas: SERVICO,
VULNERAB, VIA e EXCLUSIV. Estes atributos são unidos às tuplas padronizadas
em uma tabela denominada Tabela de correlação, que permite a ligação entre as
tuplas de consequência com as tuplas de causa para o correlacionamento de
alertas.
Também são mostrados algumas atividades importantes como a emissão dos
grafos correlacionados após filtragem de ligações redundantes entre os alertas de
SDI (filtragem realizada com a execução das atividades de corte e acréscimo de
ligações), a forma de identificação de alertas isolados e/ou alertas FP em cada
etapa, a forma de multi-correlacionamento entre os alertas de SDI e os logs do
sistema operacional e o mapeamento dos alertas isolados a estes mesmos logs do
sistema operacional.
Da mesma forma, durante o processo de análise, são definidos critérios que
permitem o levantamento de resultados:
a) critérios para a eliminação de correlacionamentos redundantes por meio da
atividade de corte de ligações;
b) critérios para o acréscimo de ligações escondidas por meio da atividade de
acréscimo de ligações;
c) critérios para as análises ascendente e descendente aplicadas na análise do
multi-correlacionamento

e

que

são

decisivos

na

confirmação

dos

correlacionamentos por meio das atividades de validação de nós e de validação
de ligações.
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O próximo capítulo, 5 RESULTADOS E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE
TRABALHO apresenta o ambiente de testes usado e sua representatividade, com
ênfase para a montagem da rede local, caracterizada pelo uso de serviços
específicos e de um único gateway para a Internet, no qual estão instalados o SAE e
o SDI.
Também são levantados todos os dados que o módulo Atualizador (b) que os
processa e envia ao módulo Calculador (d), onde passam por cálculos com o
objetivo de gerar conclusões sobre o experimento.
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5 RESULTADOS E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

5.1 Introdução
Este capítulo tem o objetivo de descrever a estrutura montada para o experimento
de validação do SAE, os dados coletados durante o experimento e a validação da
proposta com os cálculos e análises aplicados sobre os dados coletados.
Na seção 5.2 Ambiente de testes e ferramental, é apresentado todo o ambiente
montado para os testes com destaque para as características da rede local, das
máquinas e dos serviços utilizados.
Na seção 5.3 Experimentos realizados, são descritos detalhes usados na
implementação do experimento que são úteis para o entendimento dos resultados.
Na seção 5.4 Coleta e análise dos resultados são descritos os critérios e as
fórmulas usadas para se determinar os índices de ocorrência de alertas FP e a
influência dos alertas isolados nestes índices em cada etapa do SAE. Também são
descritas as principais constatações que advém dos resultados.

5.2 Ambiente de testes e ferramental
Neste trabalho a validação do SAE é realizada de duas formas: por meio da
implementação de uma ferramenta de software responsável pelo funcionamento do
SAE e pela montagem de um ambiente de testes que é utilizado para a
experimentação e obtenção de resultados.
O ambiente de testes proposto para propiciar o funcionamento e a validação do
SAE tem sua estrutura ilustrada na Figura 15:

77

Figura 15 - Ambiente montado para o experimento.
Fonte: Elaborado pelo autor.
De acordo com a Figura 15, a rede local é cabeada e sua estrutura é composta
por uma máquina (Portão) com sistema operacional Microsoft Windows XP que é a
principal máquina do experimento: funciona como gateway da rede local permitindo
o acesso à Internet e registra exclusivamente os alertas do SDI e os logs do sistema
operacional. Portanto, as máquinas que fazem parte da rede local tem como único
meio de saída para a Internet, seja por meio de algum navegador ou serviço, o
gateway, onde ocorre uma concentração de conexões. Esta característica serve para
justificar a instalação dos sensores de detecção e do SAE no gateway.
Na montagem da arquitetura utilizada no ambiente de testes (vide Figura 16), o
objetivo é simular de forma mais verossímil possível as características de tráfego de
uma rede Ethernet comum, como por exemplo, protocolos diversos, tráfego de fundo
e navegação pela Internet. A representatividade da rede montada no experimento
está baseada em sua diversidade: várias máquinas e configurações, vários serviços
diferentes em execução e análise, vários sistemas operacionais, acesso livre à
Internet e uso de ferramentas específicas para ataques programados.
A Figura 16 ilustra com mais detalhes a representatividade da rede usada no
experimento, listando os endereços IP e os serviços executados em cada máquina
da rede local.
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Figura 16 – Detalhamento da rede local.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O experimento usa uma rede classe C (192.168.1.0/24) e cada máquina tem
apenas uma interface de rede ligada a um switch, exceto a máquina Portao que tem
duas interfaces de rede: uma ligada ao switch (local) e outra ligada a um roteador
conectado à Internet. A máquina Portao compartilha o acesso à Internet com as
outras máquinas da rede local por meio do compartilhamento de Internet do
Microsoft Windows.
Pode-se perceber na Figura 16 que as máquinas da rede local são numeradas e
executam diferentes serviços.
As configurações e os serviços usados nas máquinas para o ambiente de testes
estão detalhados no Quadro 10.
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Máquina Configuração

Serviços habilitados

Portao

Apache 2.2.14: servidor web

Processador: Intel Core 2 Duo E6750 - 2,66
GHz - 3 GB RAM – HD 160 GB + 160 GB +
80 GB - Sistema operacional: Microsoft
Windows XP Professional 5.01.2600 Service
Pack 3

Ultr@VNC Server 1.0.0 RC 18:
versão servidor de aplicativo para
controle remoto de máquinas
Nessus Client 4.0.2: Versão
cliente para acesso ao simulador
de invasões Nessus Server 4.0.2

65

VMware Workstation ACE Edition 6.0.2 build- Fast-Track:
ferramenta
de
59824 – 1 processador - 768 MB RAM – HD penetração usada para testes de
8 GB - Sistema operacional: Linux bt 2.6.21.5 vulnerabilidade
(Máquina Virtual)

204

VMware Workstation ACE Edition 6.0.2 build59824 – 1 processador - 512 MB RAM – HD
15 GB - Sistema operacional: Linux Fedora
10 – kernel 2.6.27.5-117.fc10.i686 (Máquina
Virtual)

Nessus Server 4.0.2: ferramenta
usada
para
detecção
de
vulnerabilidades
que
simula
invasões

14

Processador: Intel Core 2 Duo - 2,5 GHz - 4
GB RAM – HD 160 GB + 80 GB - Sistema
operacional:
Microsoft
Windows
XP
Professional 5.01.2600 Service Pack 3

Não há um serviço habilitado
para o experimento. Máquina
utilizada para navegação web via
browser (acesso à Internet)

23

Processador: Intel Pentium 4 540J - 3,2 GHz
- 4 GB RAM - HD 160 GB - Sistema
operacional:
Microsoft
Windows
7
Professional 6.01.7600

Máquina
utilizada
navegação web via
(acesso à Internet)

Processador: Intel Pentium 4 524 - 3,06 GHz
- 1 GB RAM - HD 160 GB - Sistema
operacional:
Microsoft
Windows
XP
Professional 5.01.2600 Service Pack 3

Winconnection E-mail Server
4.6f: aplicativo usado como
servidor de e-mail

59

106

para
browser

Bitcomet 1.17: ferramenta usada
para troca de arquivos ponto a
ponto.

Ultr@VNC Viewer 1.0.0 RC 18:
versão cliente de aplicativo para
controle remoto de máquinas

Processador: Intel Pentium 4 - 2,4 GHz - 2 Ultr@VNC Server 1.0.0 RC 18:
GB - HD 160 GB - Sistema operacional: versão servidor de aplicativo para
Microsoft
Windows
XP
Professional controle remoto de máquinas
5.01.2600 Service Pack 3

Quadro 10: Configurações e serviços habilitados na rede local.
Fonte: Elaborado pelo autor.
As máquinas da rede local, além do uso do browser para navegação na Internet,
têm serviços específicos em funcionamento. Todos os serviços habilitados nas
máquinas da rede local tem o objetivo de gerar tráfego de rede que possa ser
registrado pelo SDI quando considerado suspeito.
Os serviços e ferramentas usados no experimento são os seguintes:
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a) Fast-Track (http://www.securestate.com): é uma ferramenta de penetração
usada para testes de vulnerabilidade. Usada exatamente com este propósito
neste experimento, esta ferramenta agrega uma série de exploits que são
testados contra um determinado nó da rede. Uma das vantagens do seu uso é
que muitos dos ataques incluídos no aplicativo tem um padrão avançado em
relação a outras ferramentas similares. Por exemplo são usados ataques que
servem de preparação para outros, o tempo gasto em cada exploração é alto
(exatamente para garantir a eficácia do teste) e seu funcionamento é
automatizado;
b) Nessus (http://www.nessus.org): é uma ferramenta usada para detecção de
vulnerabilidades que simula invasões a partir de varreduras de portas. Usada
exatamente com este propósito neste experimento, esta ferramente tem uma
característica interessante que é a realização dos testes em todas as portas da
máquina alvo, não se limitando a portas padronizadas utilizadas por alguns
serviços. O Nessus está disponível para muitas plataformas e inclui uma versão
servidor (que realiza as simulações) e uma versão cliente (que acessa o
servidor e inicia as simulações para a máquina alvo);
c) UltraVNC (http://www.uvnc.com): é um aplicativo disponível em diversas
plataformas e que permite acesso e controle remoto de máquinas. Composto
por uma versão servidor (executado na máquina que será controlada) e uma
versão de visualização (executada na máquina que exercerá o controle), têm
entre suas características principais a possibilidade de troca de arquivos ou
comandos entre as máquinas e uso simultâneo por diversos usuários (inclusive
de plataformas diferentes). Todas estas características, extremamente úteis
para um eventual atacante, motivam a escolha deste aplicativo neste
experimento;
d) Apache (http://www.apache.org): é um dos servidores web multiplataformas
mais difundidos na Internet. Justamente por esse motivo é alvo de uma série de
ações e aplicativos maliciosos, fato que motiva seu uso neste experimento;
e) BitComet: é um aplicativo que gerencia o protocolo torrent usado para
compartilhamento e troca de arquivos em transações peer-to-peer. Este tipo de
transação pode representar um meio para eventuais acessos indevidos à
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máquina ou a rede, fato que motiva seu uso neste experimento;
f) Winconnection (http://www.winco.com.br): é um aplicativo que oferece funções
agregadas que justificam seu uso neste experimento: firewall, servidor web,
DNS dinâmico, servidor de acesso à Internet e servidor de e-mail.
Duas das máquinas da rede local são virtuais (65 e 204) e estão instaladas na
própria máquina Portao. Destas duas máquinas virtuais partem simulações de
ataques com o Nessus e o Fast-Track (Figura 17):

Figura 17: Máquinas virtuais hospedadas na máquina gateway.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O SDI escolhido para a realização dos experimentos é o Snort 2.8.5.1.
O Snort é um SDI de código fonte aberto que funciona da mesma forma que um
sniffer, vasculhando os pacotes que trafegam pela rede e comparando os
cabeçalhos e a área de dados deles com um banco de dados de assinaturas.
Entre suas características mais marcantes estão a simplicidade no uso, facilidade
de atualização e criação de assinaturas, a baixa necessidade de recursos
computacionais e o suporte a diversos sistemas operacionais (SANTOS 2005).
O aplicativo usado para extrair os logs do sistema operacional é o Procmon
(http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx) que consiste de
uma ferramenta de monitoração avançada, exclusiva para o sistema operacional
Microsoft Windows, que combina a ação de dois componentes internos do sistema
(Filemon e Regmon) para mostrar em tempo real a relação de dependência entre
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arquivos, registro e processos do sistema.
Para construção do SAE é usado o aplicativo Visual FoxPro, que utiliza um
banco de dados baseado em arquivos do tipo Data Base File (DBF).
Os grafos de correlação emitidos pelo SAE são gerados com o uso do aplicativo
de uso livre Graphviz (http://www.graphviz.org/).

5.3 Experimentos realizados
Para validação do SAE é necessária a realização de apenas um experimento, que
consiste basicamente na habilitação dos sensores de detecção (Snort e Procmon)
na máquina gateway e a posterior execução aleatória dos serviços habilitados nas
outras máquinas da rede local (vide Quadro 10).
Além de independentes uns dos outros, os serviços das máquinas da rede local
são executados em intervalos variáveis dentro do período de utilização dos sensores
de detecção. Como descrição dos serviços executados tem-se:
a) navegação na Internet pelo browser em páginas variadas (portais e sites de
busca

como:

http://www.uol.com.br

,

http://www.terra.com.br

e

http://www.google.com.br ) e download de alguns arquivos (por exemplo
arquivos de imagens e arquivos compactados) com as máquinas 14 e 23;
b) acesso por meio do aplicativo Ultr@VNC Viewer 1.0 ao console da máquina
Portao (que executa o aplicativo Ultr@VNC Server 1.0) com as máquinas 59 e
106;
c) download de um arquivo com o uso do aplicativo BitComet 1.17 na máquina 23;
d) recebimento e envio de mensagens de mais de 100 contas de e-mail com a
utilização do servidor de e-mail Winconnection na máquina 59;
e) execução completa dos testes de ataque do aplicativo Fast Track 3.0 da
máquina 65 em direção à máquina gateway;
f) execução completa dos testes de ataque do aplicativo Nessus Server 4.0.2 da
máquina 204 em direção à máquina gateway.
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Alguns detalhes verificados na implementação do experimento merecem menção,
pois servem para melhorar o entendimento dos resultados.
Habilitação total de assinaturas na detecção do SDI: no experimento os
alertas do SDI são detectados com todas as assinaturas habilitadas. Mesmo não
sendo um procedimento comum, já que num ambiente de produção algumas
assinaturas referentes a serviços não usados poderiam ser desabilitadas, esta ação
colabora para que a detecção seja a mais efetiva possível.
Sincronia na detecção X imprecisão no mapeamento: outro detalhe de
importância no ambiente de testes é a necessidade da detecção dos alertas de SDI
ser realizada em sincronia com a extração dos logs do sistema operacional; esta
medida visa a coincidência de timestamp, vital para o correlacionamento dos alertas
de SDI e os logs do sistema operacional.
Na realidade, como os sensores de detecção e o SAE estão todos na mesma
máquina (gateway), a questão da coincidência de timestamp fica praticamente
resolvida, porém, um problema a ser ressaltado é que os logs do sistema
operacional extraídos são todos da máquina gateway, não abrangendo as outras
máquinas da rede local.
Pode-se dizer portanto, que os alertas com origem ou destino para a máquina
gateway tem resultados mais precisos no mapeamento dos logs do sistema
operacional do que os alertas que não tem origem ou destino para a máquina
gateway. A forma encontrada para minimizar esta situação é verificar se os serviços
ou operações mapeados em cada alerta tem relação com os serviços previamente
habilitados e executados nas máquinas da rede local (vide Quadro 10). Esta
verificação é realizada na validação de nós e na validação de ligações.
Complexidade dos grafos de correlacionamento: a forma encontrada para
facilitar o entendimento dos grafos foi marcar as setas e os nós com cores diferentes
de acordo com determinados atributos como origem, destino, portas e serviços entre
outros.
Processamento do SAE: um detalhe de importância a ser frisado é que o SAE
só funciona após a detecção realizada pelos sensores de detecção; fato que pode
ser prejudicial, já que uma característica requerida de um serviço de segurança
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formado por sensores de detecção é a rapidez no levantamento e análise de
informações. Portanto, todas as etapas realizadas pelos módulos funcionais do SAE
(Conversor (a), Atualizador (b), Correlacionador (c) e Calculador (d)) acontecem
algum tempo depois da detecção dos alertas de SDI e dos logs do sistema
operacional.

5.4 Coleta e análise dos resultados
De acordo com CORREA (2005) o melhor momento para a contagem dos alertas
FP é após a correlação. Dentro deste contexto, os cálculos dos índices de
ocorrência

de

alertas

são

realizados

em

três

etapas

que

envolvem

o

correlacionamento ao longo do experimento (FP1, FP2 e FP3). O objetivo é verificar
a possível evolução das quantidades de alertas FP após a análise dos grafos.
A etapa FP1 ocorre após a execução das atividades de correlacionamento
realizadas pelo sub-módulo Analisador de alertas (c2) (preenchimento da tabela de
correlação e filtragem por meio das atividades de corte e acréscimo de ligações). Na
etapa FP1 são tratados exclusivamente os alertas de SDI e são identificados alertas
FP (FP-FP1) e eventuais alertas isolados (isolados-FP1).
Na identificação dos alertas FP-FP1 são considerados alertas que representem
operações normais do sistema. O Quadro 11 lista os alertas FP-FP1 (operações
normais do sistema).
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SID

Campo MSG do alerta

384

ICMP PING

388

ICMP ADDRESS MASK REQUEST

396

ICMP DESTINATION UNREACHABLE FRAGMENTATION NEEDED AND DF BIT WAS SET

399

ICMP DESTINATION UNREACHABLE HOST UNREACHABLE

402

ICMP DESTINATION UNREACHABLE PORT UNREACHABLE

408

ICMP ECHO REPLY

417

ICMP INFORMATION REQUEST

451

ICMP TIMESTAMP REPLY

453

ICMP TIMESTAMP REQUEST

469

ICMP PING NMAP

485

ICMP DESTINATION UNREACHABLE COMMUNICATION ADMINISTRATIVELY
PROHIBITED

486

ICMP DESTINATION UNREACHABLE COMMUNICATION WITH DESTINATION HOST IS
ADMINISTRATIVELY PROHIBITED

634

SCAN AMANDA CLIENT-VERSION REQUEST

2049 SQL PING ATTEMPT

Quadro 11: Alertas FP-FP1. Considerados operações normais do sistema
e eliminados do grafo FP1.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Pode-se perceber que a grande maioria dos alertas FP-FP1 listados no Quadro
11 como operações normais do sistema são relativos a alertas ativados pelo fluxo de
pacotes Internet Control Message Protocol (ICMP). A exceção é o alerta SID=634
que corresponde a um alerta de verificação de versão de um serviço inexistente na
rede local.
O Quadro 12 lista os alertas isolados-FP1 eliminados do grafo FP1.
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Sid

Campo MSG do alerta

1504

MISC AFS ACCESS

15930

NETBIOS MICROSOFT WINDOWS SMB MALFORMED PROCESS ID HIGH FIELD
REMOTE CODE EXECUTION ATTEMPT

1672

FTP CWD ~ ATTEMPT

2001664 ET P2P GNUTELLA CONNECT
2003055 ET MALWARE SUSPICIOUS 220 BANNER ON LOCAL PORT
2003310 ET P2P EDONKEY PUBLICIZE FILE
2006402 ET POLICY INCOMING BASIC AUTH BASE64 HTTP PASSWORD DETECTED
UNENCRYPTED
3218

NETBIOS DCERPC NCACN-IP-TCP WINREG OPENKEY OVERFLOW ATTEMPT

529

NETBIOS DCERPC NCACN-IP-TCP SRVSVC NETRSHAREENUM NULL POLICY
HANDLE ATTEMPT

5897

SPYWARE-PUT HACKER-TOOL TIMBUKTU RUNTIME DETECTION - UDP PORT 407

650

SHELLCODE X86 SETUID 0

8253

NETBIOS DCERPC NCACN-IP-TCP WEBDAV DAVRCREATECONNECTION
USERNAME OVERFLOW ATTEMPT

11667

WEB-PHP SPHPBLOG ARBITRARY FILE DELETE ATTEMPT

11817

WEB-CGI WHATSUPGOLD CONFIGURATION ACCESS

2663

WEB-CGI WHATSUPGOLD INSTANCENAME OVERFLOW ATTEMPT

2001669 ET WEB PROXY GET REQUEST
13161

EXPLOIT HP OPENVIEW CGI PARAMETER BUFFER OVERFLOW ATTEMPT

1248

WEB-FRONTPAGE RAD FP30REG.DLL ACCESS

3638

WEB-CGI SOFTCART.EXE CGI BUFFER OVERFLOW ATTEMPT

365

ICMP PING UNDEFINED CODE

2230

WEB-MISC NETGEAR ROUTER DEFAULT PASSWORD LOGIN ATTEMPT
ADMIN/PASSWORD

1432

P2P GNUTELLA CLIENT REQUEST

556

P2P OUTBOUND GNUTELLA CLIENT REQUEST

1172

WEB-CGI BIGCONF.CGI ACCESS

2061

WEB-MISC TOMCAT NULL BYTE DIRECTORY LISTING ATTEMPT

1390

SHELLCODE X86 INC EBX NOOP

2006380 ET POLICY OUTGOING BASIC AUTH BASE64 HTTP PASSWORD DETECTED
UNENCRYPTED
1828

WEB-MISC IPLANET SEARCH DIRECTORY TRAVERSAL ATTEMPT

1027

WEB-IIS PERL-BROWSE SPACE ATTEMPT

Quadro 12: Alertas isolados-FP1. Eliminados do grafo FP1.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A etapa FP2 é uma transição decorrente da etapa FP1 pois procura ressaltar os
eventuais alertas isolados que podem surgir após a identificação dos alertas FPFP1.

Na

realidade

não

apareceram

alertas

isolados

na

etapa

FP2

e
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consequentemente cálculos sobre os índices de isolados-FP2 não aconteceram.
A etapa FP3 ocorre sobre o efeito do mapeamento dos alertas de SDI aos logs do
sistema operacional e procura identificar os alertas FP-FP3 e os alertas isoladosFP3 resultantes deste processo. Apesar do surgimento de alertas FP no
mapeamento (FP-FP3), assim como na etapa FP2 não houve a ocorrência de
alertas isolados (isolados-FP3).
A partir deste momento, com as etapas FP1, FP2 e FP3 concluídas, o módulo
Calculador (d) calcula e lista os valores obtidos. O Quadro 13 descreve as siglas
usadas no levantamento dos valores do experimento pelo módulo Calculador (d).
Sigla

Descrição

Q_AD

Quantidade total de alertas detectados

C_INI

Correlações iniciais

Q_CINI

Quantidade de tipos de alertas nas correlações iniciais

C_INT

Correlações intermediárias

Q_CINT

Quantidade de tipos de alertas nas correlações intermediárias

Q_TAD

Quantidade de diferentes tipos de alertas detectados

C_bruto

Correlações brutas

C_bruto_repetido Correlações brutas repetidas
Q_C_bruto

Quantidade de tipos de alertas (grupo de alertas sem isolados)

Q_C_timestamp

Quantidade de tipos de alertas (grupo de timestamp sem isolados)

Q_Isolados

Quantidade de alertas isolados

Q_VP_isolados

Quantidade de alertas isolados VP

Q_FP_isolados

Quantidade de alertas isolados FP

Q_FP

Quantidade de alertas FP

Q_CFP

Correlações entre os alertas marcados como FP

Q_CFP_repetido Correlações repetidas entre os alertas marcados como FP
Q_CVP

Correlações entre os alertas marcados como VP

Q_CVP_repetido Correlações repetidas entre os alertas marcados como VP
Q_VP

Quantidade de alertas VP

tempo (m)

Tempo do experimento

assinaturas

Assinaturas de SDI usadas

logs (Procmon)

Quantidade de logs detectados com a ferramenta Procmon

P_FP_isolados

Percentual de alertas FP entre os isolados

P_FP

Percentual total de alertas FP

Quadro 13 – Descrição dos valores levantados no experimento.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 03 lista os valores calculados pelo módulo Calculador (d). Para melhor
entendimento dos resultados, em alguns valores há uma divisão em relação à
origem ou destino dos alertas. São contabilizados separadamente os alertas que
tem como origem e/ou destino o gateway da rede local (GAT) e os que não tem (NGAT).
Tabela 03 – Valores encontrados no experimento.
Sigla

FP1
GAT

Q_AD

FP2

N-GAT

2554

1588

Q_TAD
C_bruto

215

26

Q_C_bruto

Total

GAT N-GAT Total GAT N-GAT Total

4142
166

C_bruto_repetido
Q_isolados

Total

FP3

241

123
190

12

123

202 190

12

166

202

18

6

39

137

123

123

28

1

29

0

0

0

0

0

0

29

Q_VP_isolados

8

0

8

0

0

0

0

0

0

8

Q_FP_isolados

20

1

21

0

0

0

0

0

0

21

P_FP_isolados

72,41

Q_FP
Q_CFP

14
25

14

Q_CFP_repetido
P_FP
Q_CVP

72,41

190

Q_CVP_repetido

12

55

39

86

0

86

12

1

21,08

44,72

202

190

12

202

73

8

6

3

Q_VP

123

123

68

Q_C_timestamp

152

130

122

assinaturas
logs (Procmon)

54,22

81

6

tempo (m)

69

19
13113
752851

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda: GAT - Conexões com origem/destino ao gateway
N-GAT - Conexões sem origem/destino ao gateway
Adicionalmente, a Tabela 04 lista alguns valores obtidos antes da etapa FP1. São
valores encontrados durante o preenchimento da tabela de correlação, antes da
filtragem realizada pelas atividades de corte e acréscimo de ligações e servem
apenas como referência.
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Tabela 04 – valores referenciais anteriores à etapa FP1.
Sigla

GAT

N-GAT Total

C_INI

162772 15907 178679

Q_CINI
C_INT

130
3594

221

Q_CINT

3815
149

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda: GAT - Conexões com origem/destino ao gateway
N-GAT - Conexões sem origem/destino ao gateway
Uma série de constatações pode ser levantada a partir dos resultados listados
nas Tabelas 03 e 04:
a) os valores da Tabela 04: C_INI (178679), Q_CINI (130), Q_INT (3815) e
Q_CINT (149) são obtidos das ligações efetuadas na tabela de correlações
antes da etapa FP1 e apesar de servirem apenas como referência, demonstram
a importância das atividades de corte e acréscimo de ligações (que diminuíram
consideravelmente as quantidade de alertas e correlações: Q_TAD=166 e
C_bruto=241) realizadas pelo sub-módulo Analisador de alertas (c2) na
filtragem de ligações excedentes e redundantes;
b) o valor de Q_AD (4142) e de Q_TAD (166) estão diretamente ligados. O valor
de Q_AD diz respeito ao total de alertas detectados (muitos repetidos) durante
o tempo de experimento (pouco mais de 19 minutos), já o valor de Q_TAD
mostra os diferentes tipos de alertas detectados;
c) em todos os valores de C_bruto há uma concentração de correlações com
origem ou destino ao gateway que se reflete em todos os outros valores obtidos
no experimento. Esta concentração está dentro do esperado já que o gateway é
a máquina por onde passa o maior volume de pacotes do experimento. Nos
valores de C_bruto verifica-se também uma diminuição gradativa no número de
correlações ao longo das etapas, fato natural devido a eliminação de nós FP e
alertas isolados;
d) setas de correlação repetidas, expressas nos valores de C_bruto_repetido,
Q_CFP_repetido e Q_CVP_repetido, não seguem um padrão de ocorrência.
Podem ocorrer em maior ou menor quantidade independente da etapa do SAE
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e da quantidade de alertas. Em alguns casos, a repetição de setas reflete
apenas a redundância na detecção de alguns alertas, contudo, a maioria das
setas repetidas indica a duplicidade nos critérios usados para ligação entre os
nós;
e) o valor de Q_C_bruto, por representar a quantidade bruta, não apresenta
diminuição da etapa FP2 (Q_C_bruto=123) para a etapa FP3 (Q_C_bruto=123)
devido a não ocorrência de alertas isolados nestas etapas;
f) o valor de Q_C_timestamp expressa a junção dos alertas, inclusive os
repetidos, pelo tempo. Q_C_timestamp passa por uma diminuição gradual a
cada etapa (FP1=152, FP2=130 e FP3=122) que na verdade pode ocorrer
independente da etapa ou da quantidade de alertas;
g) não houve a ocorrência de alertas isolados após a etapa FP1, mostrada no
valor de Q_isolados. Visto que os esforços do SAE ocorrem no sentido de
evidenciar alertas FP, os alertas isolados que podem surgir deste processo são
realmente eventuais, por isso os valores e cálculos derivados dos alertas
isolados (Q_VP_isolados, Q_FP_isolados e taxa_FP_isolados) ocorrem apenas
na etapa FP1;
h) no valor de Q_FP, que está presente apenas nas etapas FP1 e FP3 (já que a
etapa FP2 é somente uma transição da etapa FP1), percebe-se um aumento de
112,09% no percentual de alertas FP da etapa FP1 (21,08%) para a etapa FP3
(44,71%) onde ocorre o mapeamento dos alertas de SDI com os logs do
sistema operacional;
i) o aumento do valor de Q_CFP ocorrido da etapa FP1 (Q_CFP=25) para a etapa
FP3 (Q_CFP=86) reflete apenas o aumento da quantidade de alertas FP
ocorrido na etapa FP3;
j) o valor de P_FP_isolados mostra um altíssimo índice de ocorrência de alertas
FP entre os alertas isolados da etapa FP1 (P_FP_isolados=72,41%), única
etapa a registrá-los. Este valor é corroborado nos resultados dos trabalhos de
REEVES, NING e CUI (2002) e de ZHAY, NING e XU (2006);
A análise dos grafos (vide APÊNDICE 2) e dos resultados (embasada pelas
constatações listadas) trazem um alto índice de alertas FP totais (P_FP=54,22%)
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que isoladamente valida estudos sobre a emissão de alertas FP em SDI.
Adicionalmente os resultados também produzem outras conclusões importantes:
Os resultados obtidos confirmam uma característica específica do método de
correlação PC e bem evidentes nos grafos gerados (vide APÊNDICE 2): a formação
de correlações evidenciando estratégias de ataques, com nós preparatórios e
resultantes.
Uma outra conclusão gerada pela análise dos resultados deste trabalho é que a
concentração de correlações ou alertas com origem ou destino ao gateway (vide
APÊNDICE 3) reforça a hipótese da escolha da instalação dos sensores de
detecção na máquina usada como gateway na montagem do experimento.
De acordo com a constatação c), o posicionamento dos sensores de detecção na
máquina gateway garantiu uma maior precisão dos alertas que tem como origem
e/ou destino o gateway do que os alertas que não tem, porém no grafo-FP3 (vide
APÊNDICE 2) pode-se notar (destacados em verde) sequências de alertas VP que
não passaram pelo gateway. Estes resultados demonstram que a limitação do
experimento, expressada pelo não mapeamento de todas as máquinas da rede, foi
minimizada com a comparação dos serviços conhecidos da rede local com os
alertas de SDI, ou seja, mesmo sem mapear os logs do sistema operacional de toda
a rede, foram obtidos resultados favoráveis no levantamento de estratégias dos
ataques mapeando simplesmente os serviços conhecidos da rede local.
A não ocorrência de alertas isolados após a etapa FP1, descrita na constatação
g), mostra que o processo de correlações foi executado de forma satisfatória,
ratificando a adoção de tuplas padronizadas e de uma tabela de correlação no SAE.
Chega-se a esta conclusão verificando-se que apesar das altas taxas de alertas FP
encontradas nas etapas FP1 (21,08%) e FP3 (44,71%), durante todo o experimento,
nenhum alerta VP foi correlacionado exclusivamente como resultante de um alerta
FP.
Uma outra conclusão pode ser obtida observando-se o índice de ocorrência de
alertas FP entre os alertas isolados, descrito na constatação j): apesar do alto valor
de P_FP_ISOLADOS=72,41%, o que mais chama atenção (vide APÊNDICE 3) é a
ocorrência de alertas VP entre os alertas isolados (o valor Q_VP_isolados=8
corresponde a um percentual de 27,58% de alertas VP entre os isolados e 10,52%
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dos alertas VP totais), confirmando a hipótese de que o descarte destes alertas pode
ser altamente prejudicial.
Outra conclusão, descrita na constatação h), mostra que o incremento de
112,09% no percentual de alertas FP (vide APÊNDICE 3) que acontece da etapa
FP1 (21,08%) para a etapa FP3 (44,71%) tem como motivo o mapeamento dos
alertas de SDI com os logs do sistema operacional. Este fato ratifica os critérios de
validação de nós e de validação de ligações criados para o mapeamento dos alertas.
Entretanto, mesmo com tantas conclusões satisfatórias, o trabalho também
apresentou alguns aspectos que necessitam de melhorias:
a) no SAE o preenchimento das tuplas da tabela de correlação e o levantamento
de atributos dos alertas para o mapeamento realizado entre os alertas de SDI e
os logs do sistema operacional estão sujeitos à interpretação do usuário, fato
que pode levar a resultados incoerentes;
b) por estar baseado na análise e correlação de alertas de SDI, o SAE é um
serviço reativo, ou seja, somente após a detecção e análise do tráfego
malicioso é que podem ser levantadas conclusões sobre os eventuais
problemas;
c) na implementação do SAE, feita neste trabalho, algumas atividades são
realizadas de modo manual (por exemplo, o preenchimento da tabela de
correlação, o levantamento dos atributos dos alertas, o mapeamento dos logs
do sistema operacional e a análise dos grafos). Uma característica desejável
seria ter tais atividades sendo executadas de forma automática, pois um serviço
de segurança encarregado da análise de alertas de segurança necessita de
rapidez e agilidade, para que sejam tomadas em tempo as medidas para
eliminação do problema;
d) a necessidade de conhecimento prévio de cada alerta detectado é um dos
problemas que o uso de tuplas padronizadas no correlacionamento dos alertas
de SDI pretende resolver. Entretanto, este propósito foi atingido apenas
parcialmente, já que para levantamento de alguns atributos dos alertas
(SERVICO, VULNERAB, VIA e EXCLUSIV) alguns endereços eletrônicos
(Uniform Resource Locator - URL) com explicações sobre os alertas (listadas
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no campo REFERENCIA) precisaram ser consultadas;
e) apesar do multi-correlacionamento ter sido bem sucedido, os critérios usados
no mapeamento de alertas de SDI com os logs do sistema operacional podem
passar por aprimoramento, principalmente nas comparações entre os campos
OPERATION1 e OPERATION2 (do SDI) e os campos EVENT_CLASS e
OPERATION (dos logs do sistema operacional). A dificuldade verificada na
comparação destes campos se dá em duas formas: além de tratarem de
eventos de difícil rastreabilidade, já que no sistema operacional para um mesmo
evento pode-se ter variações nos campos EVENT_CLASS ou OPERATION, os
dados

levantados

dos

campos

OPERATION1

e

OPERATION2

são

extremamente escassos.

5.5 Conclusão
Neste capítulo a implementação, o ambiente de testes e o ferramental específico
foram usados para validação do SAE, com destaque para o ambiente de testes que
define uma arquitetura da rede local, cabeada, formada por máquinas com sistemas
operacionais diversos, com serviços diversos em execução e com uma única
máquina funcionando como gateway, por onde passa a maior parte do tráfego de
rede. Além de compartilhar a Internet com a rede local, é na máquina gateway que
estão instalados os sensores de detecção e o SAE.
O experimento realizado, composto basicamente por serviços executados na rede
local e na máquina gateway, é descrito com o detalhamento de aspectos
importantes, como a sincronização das detecções realizadas pelos sensores de
detecção (Snort e Procmon), as formas adotadas para melhoria no entendimento
dos grafos de correlação emitidos e o fato do SAE não trabalhar com dados em
tempo real.
Também são apresentados os resultados do experimento de validação do SAE
divididos em etapas (FP1, FP2 e FP3) e sub-divididos em alertas com origem e/ou
destino ao gateway (GAT) e em alertas que não tem origem e/ou destino ao gateway
(N-GAT).
A partir dos resultados do experimento uma série de constatações são
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levantadas, com destaque para o alto índice de alertas FP totais (P_FP=54,22%), a
concentração de alertas com origem e/ou destino ao gateway, a ocorrência de
alertas isolados apenas na etapa FP1, o altíssimo índice de alertas FP entre os
alertas isolados (72,41%), o aumento significativo de 112,09% na identificação de
alertas FP após a multi-correlação e a ocorrência de alertas isolados VP (10,52% do
total de alertas VP).
Da análise dos grafos de correlacionamento e dos resultados são obtidas
algumas conclusões sobre o trabalho:
A escolha do local de instalação dos sensores de detecção se confirma pela
concentração de alertas com origem e/ou destino ao gateway, fato que garante
maior precisão no resultado destes alertas.
Pode-se observar a formação de estratégias de ataque, com alertas preparatórios
e resultantes, que é uma característica específica do método de correlação PC. Este
fato é evidente inclusive na formação de correlações preparatórias em alertas que
não tem como origem e/ou destino a máquina gateway, levando a conclusão que a
escolha de levar em conta os serviços executados na rede local no mapeamento dos
logs do sistema operacional minimiza os resultados de uma das vulnerabilidades do
experimento realizado neste trabalho: a falta de detecção dos logs do sistema
operacional nas máquina da rede local.
Outra conclusão que os resultados trazem, inédita entre as referências
consultadas na elaboração deste trabalho, é a inviabilidade de descarte dos alertas
isolados que correspondem a 10,52% dos alertas VP totais, apesar do alto índice de
alertas FP (72,41%) verificado justamente entre os alertas isolados. Além disso,
chega-se a conclusão que o processo de correlação e análise dos alertas que junta
o método PC com tuplas padronizadas foi executado de forma satisfatória, devido
em parte a não ocorrência de alertas isolados nas etapas FP2 e FP3, mas
principalmente porque durante todo o experimento, nenhum alerta VP foi
correlacionado exclusivamente como resultante de um alerta FP.
O aumento de 112,09% no índice de alertas FP após a multi-correlação indica que
as técnicas de mapeamento dos alertas de SDI aos logs do sistema operacional
usadas neste trabalho foram satisfatórias.
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Por fim são comentadas algumas limitações do trabalho, como a livre
interpretação de um usuário no preenchimento da tabela de correlação, que pode
levar a resultados incoerentes, o fato do SAE ser um sistema reativo e ter sido
implementado com algumas etapas manuais, que diminuem sua rapidez e agilidade,
a necessidade de aprimoramento dos critérios usados no mapeamento dos logs do
sistema operacional e a necessidade de consulta prévia sobre detalhes de alguns
alertas durante o levantamento de alguns atributos necessários para o mapeamento
entre os alertas de SDI e os logs do sistema operacional.
O próximo capítulo, 6 CONCLUSÃO DO TRABALHO, descreve um resumo do
trabalho, com as contribuições e considerações finais sobre os principais resultados.
Também apresenta propostas para pesquisas futuras.
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6 CONCLUSÃO DO TRABALHO
Os objetivos determinados neste trabalho foram: a criação de um sistema de
análise de eventos (SAE) de segurança que possibilite multi-correlacionar alertas de
segurança da informação de um SDI com logs do sistema operacional visando a
identificação dos alertas FP de um SDI, análise de eventuais alertas isolados para
identificação de alertas FP, melhora no entendimento de estratégias de ataque,
desenvolvimento de padronização para o levantamento de informações necessárias
para o correlacionamento e criação de critérios para multi-correlacionamento e
análise de alertas.
Alinhado com os objetivos propostos, este trabalho destacou a importância da
correlação de alertas de SDI, mais especificamente do método baseado em causas
e consequências (PC), para a identificação de alertas FP e para o entendimento das
estratégias dos ataques, fatores cruciais para a melhoria da configuração de
serviços de segurança voltados para a detecção de ameaças e vulnerabilidades,
como o SDI.
Por meio da criação de um ambiente de testes representativo e da implementação
do SAE foi possível atacar dois dos principais problemas encontrados no uso do
método PC: a dificuldade no levantamento de causas e consequências dos alertas e
a necessidade de validação dos resultados obtidos na correlação. Foram
apresentados respectivamente como soluções um método de padronização de
tuplas dos alertas e um critério para multi-correlacionamento (mapeamento) entre os
alertas detectados pelo SDI e os logs extraídos do sistema operacional por uma
ferramenta de monitoramento.
Como uma diferenciação em relação aos trabalhos pesquisados, os critérios
criados para mapeamento também foram usados na análise dos alertas isolados
com o objetivo de identificar os alertas FP.
Os resultados dos correlacionamentos foram realizados em três etapas bem
definidas (FP1, FP2 e FP3), para que fossem avaliados os índices de ocorrência de
alertas FP durante o experimento. Destas análises podem ser destacadas a emissão
de grafos que evidenciam as ligações preparatórias e resultantes entre os alertas e o
uso de técnicas de análise ascendente e descendente denominadas validação de
nós e validação de ligações, ambas usadas para a análise dos correlacionamentos e
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dos alertas isolados.
Os principais resultados do trabalho mostraram um alto índice de alertas FP totais
(P_FP=54,22%), uma concentração de alertas com origem ou destino ao gateway,
um altíssimo índice de alertas FP (72,41%) entre os alertas isolados ocorrido apenas
na etapa FP1, um aumento significativo de 112,09% na identificação de alertas após
a multi-correlação e a ocorrência de alertas isolados VP (10,52% dos alertas VP
totais).
Algumas conclusões foram levantadas a partir dos resultados obtidos, como a
confirmação da instalação dos sensores de detecção na máquina gateway (devido a
concentração de alertas com origem e/ou destino ao gateway), a evidência das
estratégias de ataque com alertas preparatórios e resultantes (mostradas nos grafos
de correlação, inclusive nas máquinas que não tem como origem e/ou destino o
gateway) e a inviabilidade do descarte de alertas isolados devido a ocorrência de
alertas VP entre os alertas isolados.
Também foi possível observar resultados satisfatórios no processo de correlação,
confirmado pela não ocorrência de alertas isolados após a etapa FP1 e porque
durante todo o experimento nenhum alerta VP foi correlacionado exclusivamente
como resultante de um alerta FP. Além disso, pode-se observar resultados
satisfatórios no uso das técnicas de mapeamento entre os alertas de SDI e os logs
do sistema operacional na multi-correlação, com 112,09% de aumento na
identificação de alertas FP.
Portanto,

diante

das

conclusões

levantadas,

os

objetivos

inicialmente

estabelecidos neste trabalho foram alcançados sendo ratificados pelos principais
resultados obtidos, a saber:
a) a diminuição de alertas a serem analisados pelo descartes dos alertas FP
identificados durante o funcionamento do SAE;
b) o auxílio no processo de identificação de possíveis ameaças escondidas com a
formação de estratégias entre os ataques;
c) o possível aprimoramento de técnicas de segurança voltadas para o sistema
operacional, por meio da análise dos alertas isolados (que identificou alguns
alertas VP) e pela multi-correlação (que resultou na formação de novas
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correlações preparatórias).
As principais contribuições obtidas neste trabalho foram:
a) criação de critérios de multi-correlação para mapeamento entre os logs do
sistema operacional e os alertas de SDI;
b) a análise dos alertas isolados com os critérios usados para a multi-correlação;
c) a adoção conjunta de duas técnicas de análise de logs: descendente e
ascendente na análise dos grafos multi-correlacionados (representadas na
implementação do experimento pela validação de nós e pela validação de
ligações);
d) a adoção de tuplas padronizadas como forma de compor os predicados de
causas e consequências de cada alerta;
e) a criação de um ambiente de testes representativo;
f) a definição de um sistema de análise de eventos de segurança (SAE) de caráter
genérico, não específico, que pode ser utilizado em diferentes ambientes.
Mesmo com resultados satisfatórios, o trabalho apresentou algumas limitações,
como o livre preenchimento da tabela de correlação pelo usuário, fato que pode
levar a resultados incoerentes, o fato do SAE ser um sistema reativo e ter sido
implementado com alguns processo manuais que comprometem sua rapidez e
agilidade, a necessidade de aprimoramento dos critérios usados no mapeamento
dos logs do sistema operacional e a necessidade de consulta prévia sobre detalhes
de alguns alertas durante o levantamento de alguns atributos necessários para o
mapeamento entre os alertas de SDI e os logs do sistema operacional.
Para complemento e desenvolvimento dos aspectos abordados neste trabalho,
algumas sugestões de trabalhos futuros são apresentadas:
a) há necessidade de estudos que possam eliminar atividades manuais do SAE,
como o preenchimento das tuplas da tabela de correlação e o levantamento de
atributos para o correlacionamento e o mapeamento. Na realidade, os critérios
previamente definidos durante este trabalho sinalizam a possibilidade de
automação destas atividades. Uma sugestão é o uso de inteligência artificial
para automatização destes processos;
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b) estudos sobre a viabilidade do SAE analisar dados em tempo real são
extremamente necessários. Como sugestão há o uso de Business Inteligence
(BI) ou inteligência artificial nos processos de análise;
c) há necessidade de um estudo que verifique a viabilidade das assinaturas do
SDI trazerem previamente atributos de causas e consequências. Desta forma,
seria eliminada a necessidade de conhecimento prévio sobre um determinado
alerta na correlação pelo método PC;
d) mesmo com resultados satisfatórios, os critérios usados no mapeamento de
alertas de SDI e logs do sistema operacional precisam de aprimoramento, que
pode ser conseguido com a extensão do multi-correlacionamento para outras
fontes, como a rede por exemplo, fato que pode apurar a detecção e a análise;
e) a criação ou aprimoramento de técnicas de segurança voltadas para o sistema
operacional, a partir dos resultados levantados pela multi-correlação;
f) o uso dos sensores de detecção e do SAE em uma mesma máquina
minimizaram os problemas de timestamp entre os registros de segurança.
Porém, no caso de uma pesquisa que estenda os sensores para as outras
máquinas

da

rede,

devem

ser

estudadas

alternativas

para

garantir

conincidência de timestamp. Uma sugestão é a criação de um algorítimo que
verifique o tempo de cada máquina envolvida no processo de detecção,
gerando um relatório que servirá como um equalizador entre os diversos
timestamps dos nós da rede local e possa ser comparado com os logs de
segurança de cada máquina.
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APÊNDICE 1 Campos secundários dos alertas (continua).
Opção

Descrição

P/C

ack

Checa o número Acknowledge (ACK) TCP

P

activate_by

Ativa dinamicamente uma outra assinatura na execução da atual

C

activates

Adiciona uma outra assinatura quando um evento de rede ocorre

C

asn1

Detecta e codifica pacotes a procura de códigos maliciosos

P

byte_jump

Especifica um determinado espaço lido e pulado em uma expressão P
dentro de um pacote

byte_test

Testa se um campo de um byte tem um determinado valor

P

Classtype

Usado para categorizar as assinaturas

PC

content

Permite a configuração de assinaturas que pesquisem o conteúdo
da carga útil de um pacote (payload) e executem uma ação
dependendo do conteúdo encontrado

P

Count

Usada em combinação com a opção activate_by, especifica quantos C
pacotes passam pela assinatura após sua primeira ativação

cvs

Auxilia na detecção uma vulnerabilidade específica: malformed entry P
modified and unchanged flag insertion

depth

Especifica o nível da pesquisa (profundidade) dentro de um pacote

P

distance

Especifica o espaço ignorado dentro do pacote antes do início da
pesquisa

P

dsize

Testa o tamanho do payload de um pacote

P

fast_pattern

configura o conteúdo indicado na opção content, para ser usado
com o Fast Pattern Matcher

P

flags

Verifica se o campo flag de um pacote está sendo usado

P

flow

Direção na qual a assinatura é aplicada

P

flowbits

Mapeia estados por meio de sessões TCP

P

fragbits

Verifica se os campos de fragmentação e bits reservados estão
sendo usados

P

fragoffset

Compara o fragmento de um pacote com um valor decimal

P

ftpbounce

Detecta ataques de salto de FTP

P

gid

Usado para identificar qual parte do Snort gera o evento quando
uma determinada assinatura é acionada

P

http_client_body Retorna verdadeiro se um conteúdo pesquisado estiver no corpo do P
formulário Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
http_cookie

restringe a procura a um cabeçalho extraído de um cookie vindo de
uma página HTTP requisitada

P

http_header

Restringe a procura a um cabeçalho extraído da página HTTP
requisitada

P

http_method

restringe a procura para o método (GET, POST, etc) usado na
página HTTP requisitada

P
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APÊNDICE 1 Campos secundários dos alertas (conclusão).
Opção

Descrição

P/C

http_uri

restringe a pesquisa ao campo URI normalizado

P

icmp_id

Checa o Identifier (ID) do protocolo ICMP

P

icmp_seq

Checa uma sequência específica no protocolo ICMP

P

icode

Checa o código do protocolo ICMP

P

id

Checa o campo Identifier (ID) de um pacote

P

ip_proto

Checa o cabeçalho IP de um pacote

P

ipopts

Verifica se a opção IP de um pacote está sendo usada

P

isdataat

Verifica se o campo payload tem dados em um local específico

P

itype

Checa o tipo do protocolo Internet Control Message Protocol (ICMP)

P

Logto

Registra todos os pacotes que conferem com uma assinatura

C

Metadata

Permite ao autor da assinatura adicionar informação sobre o alerta

C

Msg

Curta descrição sobre o alerta

PC

offset

Especifica onde começa a pesquisa no conteúdo de um pacote

P

pcre

Permite a escrita de assinaturas com comandos Perl

P

Priority

Determina um nível para as assinaturas

P

rawbytes

Permite a configuração de assinaturas que pesquisem o conteúdo de
pacotes raw, ignorando decodificações feitas por pré-processadores

P

react

Permite a emissão de um aviso e o fechamento da conexão como
reação a um tráfego que confere com uma assinatura

C

reference

Referências externas (URL) sobre o alerta

PC

resp

Fecha uma sessão quando um alerta é emitido

C

rev

Identifica revisões das assinaturas

PC

rpc

Checa uma aplicação RPC, versão e número de um procedimento

P

sameip

Checa se o IP de origem é igual ao IP de destino

P

seq

Checa o número sequencial TCP

P

session

Extrai dados de usuários de uma sessão TCP

C

sid

Número único de identificação de alertas do Snort

P

stream_size Compara um certo número de bytes com os números sequenciais

C

tag

Registra mais que o padrão

P

tos

Checa o campo Type of Service (TOS) de um pacote

P

ttl

Checa o campo Time To Live (TTL) de um pacote

P

uricontent

Conteúdo pesquisado em uma Uniform Resource Identifier (URI)

P

window

Checa o tamanho da janela TCP

P

within

Especifica o tamanho do espaço a ser pesquisado em um conteúdo

P
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APÊNDICE 2 Grafo FP3
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APÊNDICE 3 – Gráficos com os resultados do experimento

