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RESUMO
Os métodos de detecção de intrusão são divididos em dois grupos: o primeiro é
baseado na detecção de assinaturas de ataques e o segundo, na detecção de
anomalia no tráfego de rede. Este último, apesar de ter a capacidade intrínseca de
detectar novos tipos de ataques, possui a desvantagem de gerar muitos falsos
alarmes. O objetivo deste trabalho é propor um método de detecção de intrusão por
anomalia no tráfego de pacotes de rede que utiliza análise de séries temporais. Essa
análise é baseada na aplicação de modelos estatísticos para estimar o
comportamento normal do tráfego, sendo os ataques detectados por meio do cálculo
do erro entre as séries temporais previstas e realizadas. Este trabalho restringe-se à
aplicação de modelos estatísticos autoregressivos de média móvel com entradas
exógenas (Autoregressive Moving Average Exogenous - ARMAX) e de modelos
autorregressivos com heteroscedasticidade condicional (Generalized Autoregressive
Conditional Heteroskedasticity – GARCH) sobre séries temporais geradas a partir de
variáveis resultantes da agregação do tráfego de pacotes TCP. Em termos
experimentais, utilizando as bases de tráfego (dataset) disponibilizadas pela Agência
de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (Defense Advanced Research
Projects Agency – DARPA) e pelo Centro de Excelência em Segurança da
Informação (Information Security Centre of Excellence – ISCX), durante a análise de
ataques de DoS, comportamentos de varredura de redes e força bruta sobre SSH, o
método proposto neste trabalho alcançou probabilidade de detecção de intrusão de
100%, índice de falsos positivos próximo a 5% e tempo de resposta de
aproximadamente 8 s. As principais contribuições deste trabalho são o emprego dos
modelos estatísticos ARMAX e GARCH de tal forma a não precisarem ser
recalculados ao longo do tempo e o uso de bases de tráfego publicamente
disponíveis, sendo que a base do ISCX ainda não havia sido utilizada em outros
trabalhos.

Palavras Chaves: detecção de intrusão; análise de séries temporais; ARMAX;
GARCH; agregação de tráfego.

ABSTRACT
Intrusion Detection using Time Series Analysis
There are two main approaches to the design of intrusion detection systems
(IDSs): the first one is based on attack signature identification and the second on
abnormal network traffic detection. The last one, despite having an intrinsic ability to
detect new attacks, has the disadvantage of causing high false positive rate. The
objective of this work is to propose a method for network intrusion detection by using
time series analysis to identify abnormal network traffic. This analysis is done by
using statistical models to define and predict normal network behavior. The attacks
are determined by calculating the errors between estimated and observed time
series. The scope of this work is restricted to the application of Autoregressive
Moving Average Exogenous (ARMAX) and Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity (GARCH) statistical models for time series generated from TCP
aggregated traffic. Experimental results during Denial of Service (DoS), scanning
behavior and brute force on SSH attacks with Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) and Information Security Centre of Excellence (ISCX) intrusion
detection datasets showed that the proposed method achieved a detection rate of
100%, false positive rate around 5% and response time closer to 8 s. The main
contributions of this work are the use of ARMAX and GARCH statistical models in a
way that the model coefficients don’t need to be updated as time passes and
experimental results based on publicly available intrusion detection datasets. This is
the first time that the ISCX dataset has been used to test intrusion detection
methods.

Keywords: intrusion detection; time series analysis; ARMAX; GARCH; traffic
aggregation.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação e Contexto
O crescimento da Internet possibilitou a interconexão de diferentes topologias

de redes e o acesso de milhões de usuários de computadores a sistemas
geograficamente distribuídos. Acompanhando o crescimento deste meio de
comunicação, ocorreu o desenvolvimento das técnicas de ataques aos sistemas
responsáveis pelo armazenamento e transmissão das informações que trafegam na
Internet, podendo ser citados principalmente os ataques de negação de serviço
(Denial of Service – DoS) (MOORE et al., 2006). Para proteger as redes, são
utilizadas ferramentas que permitem detectar, identificar e mitigar ameaças. Uma
destas ferramentas é o Sistema de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection
System - IDS) cuja função é emitir alertas para o administrador de rede quando
detectada a presença de um ataque.
Conforme detalhado por Axelsson (2000), existem duas abordagens para o
IDS: assinatura de comportamento malicioso e identificação de tráfego de rede
considerado anormal. A primeira baseia-se na criação de um banco de dados de
assinaturas de ataques a partir do tráfego de rede previamente identificado como
originário de uma ação maliciosa, acusando um possível ataque em fluxos de
pacotes que se encaixem no comportamento já modelado. A segunda abordagem
fundamenta-se na modelagem do tráfego de dados considerado normal, apontando
um possível ataque em fluxos de pacotes que indiquem um comportamento diferente
do esperado. Quando comparadas, a primeira possui as vantagens da precisão na
identificação de ataques conhecidos e menor incidência de falsos positivos, porém é
frágil na detecção de novos tipos de ataques. A segunda é capaz de identificar
novos ataques, mas possui maior incidência de falsos positivos.
Entre as técnicas utilizadas pelos IDSs baseados na identificação de tráfego de
rede anormal, podem ser citadas a inteligência artificial e a inferência estatística
(KABIRI; GHORBANI, 2005). A análise estatística de séries temporais provenientes
do tráfego de rede objetiva estimar o comportamento normal esperado de uma rede
ao longo do tempo, de modo a obter uma base de comparação para detectar
possíveis anormalidades futuras (THOTTAN; LIU; JI, 2010). A eficiência destas
técnicas está diretamente relacionada à característica do tráfego de dados de uma
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rede no que diz respeito ao tipo de protocolo utilizado e ao comportamento previsto
ao longo do tempo. No artigo de Zhou, He e Sun (2006) é realizada uma análise
estatística do tráfego de dados de uma rede, concluindo que ele tende a manter
algum nível de autocorrelação em um horizonte maior de tempo e autossimilaridade
em diferentes janelas temporais, apresentando simultaneamente um comportamento
quase estacionário em intervalos mais curtos. O trabalho de Kai, Zhengwei e Bo
(2009) corrobora o artigo de Zhou, He e Sun (2006) sobre a não estacionariedade do
tráfego de rede ao longo de todo o domínio temporal, e acrescenta conclusões sobre
a inexistência de uma única função de distribuição de probabilidade, capaz de
modelar o fluxo de pacotes resultante dos principais protocolos de rede empregados
na atualidade.
Em Divakaran, Murthy e Gonsalves (2006) é demonstrada a utilização de
modelos de predição linear de séries temporais para detecção de ataques de
synflood, assim como em Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010) são aplicados
modelos heteroscedásticos para detecção daqueles mesmos ataques de synflood.
Nesse último trabalho, conclui-se que o tempo de resposta e a incidência de falsos
positivos são inferiores com o uso de modelos heterocedásticos quando comparados
com os valores obtidos pelos modelos de predição linear. Já em James e Murthy
(2011) são utilizadas transformações matemáticas sobre séries temporais para
satisfazer critérios de estabilidade e estacionariedade, permitindo o uso de modelos
autorregressivos. Nesses três trabalhos é estudado somente o ataque synflood com
o emprego do mesmo tipo de série temporal baseada na captura de todos os
pacotes do protocolo Transmission Control Protocol (TCP).
Os ataques de DoS e os comportamentos de varredura pré-ataque por meio do
protocolo TCP ainda figuram entre os principais ataques executados na Internet
(ANSTEE et al., 2012). Ambos são uma ameaça para a plena disponibilidade de
serviços computacionais de empresas privadas e órgãos estatais, sendo
constantemente empregados por motivações políticas (NAZARIO, 2009). Os
ataques de DoS foram recentemente utilizados em ações de guerra cibernética para
indisponibilizar os serviços de redes do País atacado antes do envio de forças
convencionais (SALEEM; HASSAN, 2009).
Sperotto (2010) desenvolve uma abordagem para detecção de ataques de
intrusão baseada na análise de séries temporais de fluxos de dados. O trabalho da
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autora também propõe um Modelo de Estados de Markov para síntese de séries
temporais de fluxos de dados, proporcionando massa de dados de teste para
validação de outros esquemas de detecção de intrusão. Sperotto (2010) analisa o
comportamento de séries temporais resultantes da agregação de fluxos de pacotes
na presença de ataques sobre os protocolos Secure Shell (SSH) e Domain Name
System (DNS). Segundo Sperotto (2010), IDSs baseados em agregação de dados
podem ser empregados nas atuais redes de alta velocidade (1-10 Gbps), ao
contrário dos trabalhos citados no parágrafo anterior, baseados na amostragem
completa do tráfego de pacotes TCP. Sperotto (2010) não testou o esquema
proposto no que se refere à incidência de falsos positivos, verdadeiros positivos e
tempo de detecção.
Portanto, as principais motivações deste trabalho são:


O aumento da quantidade de ataques de intrusão de DoS;



O aumento da velocidade dos enlaces de dados sobre as quais são
efetuados ataques de intrusão;



A necessidade de aumento da taxa de detecção dos IDSs;



A necessidade de redução das taxas de falsos alarmes dos IDSs
baseados em identificação de anormalidade.

1.2

Objetivo
Baseado no contexto apresentado na subseção anterior, o objetivo deste

trabalho é propor um método de detecção de intrusão por anomalia no tráfego de
pacotes de rede que utiliza análise de séries temporais. O método proposto é
baseado na aplicação de modelos estatísticos para estimar o comportamento normal
da rede a partir de séries temporais extraídas de parâmetros resultantes da
agregação de tráfego.
1.3

Escopo
Este trabalho restringe-se à aplicação de modelos estatísticos autoregressivos

de média móvel com entradas exógenas (Autoregressive Moving Average
Exogenous - ARMAX) e de modelos autorregressivos com heteroscedasticidade
condicional (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – GARCH)
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sobre séries temporais geradas a partir de variáveis resultantes da agregação de
pacotes de rede.
Quanto aos ataques de intrusão, são abordados neste trabalho: os de força
bruta, com ou sem o uso de dicionário de senhas, para acesso indevido a serviços
de SSH, ataques de DoS e de varredura, sendo estes dois últimos baseados no
protocolo TCP.
1.4

Contribuição
As principais contribuições deste trabalho são:


Propor método de detecção de intrusão com agregação de tráfego,
permitindo sua utilização em redes de alta velocidade (1-10 Gbps);



Propor método para detecção de ataques de força bruta sobre conexões
criptografadas sobre o protocolo SSH;



Comprovar a eficácia dos modelos de estatísticos heteroscedásticos, já
utilizados na detecção de ataques de synflooding, para detectar outros
tipos de ataques de DoS;



Aumentar a acurácia dos sistemas de detecção de intrusão baseados
em anormalidade de tráfego, alcançando índices de falso negativo de
0% e de falso positivo de 5%.

1.5

Método de Trabalho
Este item apresenta o planejamento da execução desta dissertação de

mestrado em sete grupos de atividades cronologicamente dependentes: a
investigação dos trabalhos que representam o estado da arte, a obtenção de tráfego
de rede para testar o método de detecção proposto, a análise estatística das séries
temporais geradas a partir do tráfego de teste, a síntese do modelo matemático que
é utilizado pelo método, o esquema de implementação e teste do método, a análise
dos resultados obtidos e a elaboração de artigo acadêmico.


Revisão Bibliográfica e Estado da Arte

A revisão bibliográfica objetiva a leitura de trabalhos representativos do estado
da arte na área de métodos de detecção de intrusão utilizando análise de séries
temporais. Buscaram-se principalmente trabalhos que abordam o uso de modelos
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estatísticos estimadores de variância de séries temporais (RANJAN; MURTHY;
GONSALVES, 2010; JAMES; MURTHY, 2011). No estado da arte também são
estudados os mais recentes trabalhos relacionados à aplicação de técnicas de
agregação de fluxo (NetFlow e IPFIX) para detecção de ataques de intrusão
(SPEROTTO, 2010). Com o estudo destes dois grupos de trabalhos procuram-se
métodos de detecção de intrusão com baixa incidência de falsos positivos que
possam ser adaptados para emprego em redes de alta velocidade, sem a
necessidade de capturar todos os pacotes trafegados.


Obtenção de Tráfego de Rede e Geração de Séries Temporais

A obtenção de tráfego de rede é dividida em dois grupos: obtenção de tráfego
não malicioso característico do comportamento normal de rede e captura de tráfego
de rede contendo os ataques de intrusão definidos no escopo deste trabalho em
meio ao tráfego normal. Esses dois grupos são utilizados para geração de séries
temporais a partir de parâmetros de agregação de tráfego.


Análise Estatística das Séries Temporais

Depois de obtidos os dois grupos de séries temporais no item anterior, a que
representa o tráfego normal de rede é submetida a testes estatísticos para
determinar qual modelo estatístico, dentre os definidos no escopo deste trabalho,
melhor estima o seu comportamento.


Síntese do Modelo Estatístico

Uma vez determinado o tipo e a ordem do modelo estatístico por meio dos
testes aplicados no item anterior (RANJAN; MURTHY; GONSALVES, 2010; JAMES;
MURTHY, 2011), os coeficientes dele são calculados para estimar o comportamento
das séries temporais pertencentes ao grupo normal.


Definição do Esquema e Implementação do Método

Uma vez sintetizado o modelo no item anterior, é definido o esquema por meio
do qual o método é implementado e tem seus resultados de detecção validados.


Análise dos Resultados e Conclusão

Depois de implementado o método de detecção de intrusão, ele é testado
quanto ao seu desempenho na identificação de ataques em meio ao tráfego normal
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de rede. Os resultados obtidos são analisados, permitindo concluir sobre a validade
ou não do método proposto.


Elaboração e Submissão de Artigo Acadêmico

Com a implementação do método e análise dos resultados, pôde ser finalizada
a elaboração de artigo científico sobre o tema proposto nesta dissertação de
mestrado (FORAIN et al., 2013).
1.6

Organização do Trabalho
O presente trabalho é organizado em cinco seções, além da introdução:

fundamentação teórica, estado da arte, proposta, validação do trabalho e conclusão.
Os conteúdos destas seções são brevemente apresentados nesta subseção.
Na seção 2, Fundamentação Teórica, são apresentados os conceitos básicos
utilizados pelo método proposto nesta dissertação e pelos trabalhos abordados na
seção 3, Estado da Arte.
Na seção 3, Estado da Arte, são estudados os trabalhos pertencentes à
vanguarda da aplicação de modelos estatísticos de análise de séries temporais
(RANJAN; MURTHY; GONSALVES, 2010; JAMES; MURTHY, 2011) e da utilização
de técnicas de agregação de tráfego (SPEROTTO, 2010) para detecção de intrusão.
A seção 4, Proposta, formaliza o método de detecção de ataques de intrusão
baseado em análise de séries temporais proposto neste trabalho e apresenta o
esquema de implementação utilizado.
Na seção 5, Validação do Trabalho, o método proposto é utilizado na detecção
de ataques de DoS, varredura de redes e força bruta, sendo em seguida analisados
os resultados obtidos.
A seção 6, Conclusão, retoma o objetivo do trabalho e analisa a validade do
método proposto frente aos resultados obtidos. Também são elencados as
contribuições reais e os trabalhos futuros que poderiam ser realizados a partir desta
dissertação.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo descreve o conteúdo teórico dos assuntos que fundamentam o

método de detecção de intrusão proposto neste trabalho. O item 2.1 comenta sobre
séries temporais e seus correspondentes modelos de análise utilizados neste
trabalho. O item 2.2 apresenta os ataques de intrusão abordados nesta dissertação.
O item 2.3 descreve os sistemas de detecção de intrusão e suas características. O
item 2.4 aborda os princípios de fluxos de dados e agregação de tráfego de rede. O
item 2.5 apresenta dois algoritmos de detecção de anormalidade em séries
temporais. O item 2.6 conclui o presente capítulo.
2.1

Análise de Séries Temporais
Séries temporais são sequências de observações de uma variável em

intervalos regulares de tempo. A análise de séries temporais é utilizada para
encontrar padrões e características de determinado fenômeno que transcorra ao
longo do tempo. Dentre as técnicas existentes, algumas são voltadas para o domínio
da frequência e outras para o domínio temporal. Entre estas últimas, parte delas
objetiva estimar um elemento da série propriamente dita e outra estima momentos
estatísticos, como por exemplo, a variância (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2008).
As técnicas de análise de séries temporais empregadas neste trabalho são
apresentadas nas subseções 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3.
2.1.1 Modelos de Predição Linear
A predição linear é uma operação matemática na qual os valores futuros de
uma série temporal são estimados a partir de uma combinação linear de valores
passados da mesma série e de valores passados das entradas do sistema
modelado (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2008). O sinal 𝑠𝑛 , série temporal
estimada, é representado como o somatório de seus valores passados (componente
autorregressiva) e valores anteriores da entrada do sistema (componente de média
móvel):

𝑠 𝑛 =−

𝑝
𝑘=1 𝑎𝑘 𝑠𝑛−𝑘

+G

𝑞
𝑙=1 𝑏𝑙 𝑢𝑛−𝑙

(2.1.1.1)

em que 𝑎𝑘 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝, 𝑏𝑙 , 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑞, e o ganho G são parâmetros do sistema
modelado.
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2.1.2 Modelos Heteroscedásticos
A palavra heteroscedástico da denominação do modelo heteroscedástico
generalizado autorregressivo condicional (Generalized AutoRegressive Conditional
Heteroskedasticity – GARCH) refere-se à variação do desvio-padrão de uma série
ao longo do tempo, ao contrário do preconizado pelos modelos homoscedásticos. As
palavras condicional e autorregressivo indicam dependência e mecanismos de
retroalimentação por meio dos quais observações passadas da série temporal
influem nos valores futuros de elementos e da variância condicional da própria série
(ENDERS, 2009).
Algumas famílias de séries temporais, entre as quais podem ser citadas as
séries temporais financeiras em mercados líquidos, possuem retorno financeiro
logarítmico 𝑋𝑡 que pode ser modelado com o uso da seguinte equação:

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡 𝑍𝑡

(2.1.2.1)

onde 𝑍𝑡 é um conjunto de variáveis aleatórias independentes e identicamente
distribuídas ao longo do tempo e 𝜎𝑡 o desvio-padrão, representado por um processo
estocástico não-negativo de modo a garantir a independência entre as variáveis 𝑍𝑡 e
𝜎𝑡 ao longo do tempo t (ENDERS, 2009).
Ao contrário dos modelos lineares que partem do pressuposto da constância do
desvio-padrão ao longo do tempo, os modelos heteroscedásitcos autorregressivos
condicionais (Autoregressive Conditional Heteroskedacity - ARCH) representam a
variância por meio da seguinte equação (ENDERS, 2009):

𝜎𝑡2 = 𝛼0 +

𝑃
2
𝑖=1 𝛼𝑖 𝑋𝑡−𝑖

(2.1.2.2)

em que 𝛼0 é uma constante, 𝛼𝑖 são os coeficientes de amostras passadas do
processo 𝑋𝑡 e P é a ordem do modelo. A equação 2.1.2.2 indica que o desvio-padrão
atual do processo estocástico depende de amostras passadas do próprio processo,
indicando a heterocedasticidade (condicionalidade) do desvio-padrão. Modificandose os valores de P e dos coeficientes 𝛼𝑖 , pode-se calibrar o grau de influência das
amostras passadas da série temporal.
Os modelos GARCH são uma expansão dos modelos ARCH, uma vez que
consideram também a influência de amostras passadas de 𝜎𝑡 nos valores atuais de
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desvio-padrão de uma série temporal estacionária (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS,
2008). Esta generalização é representada pela seguinte equação:

𝜎𝑡2 = 𝛼0 +

𝑃
𝑖=1

2
𝛼𝑖 𝑋𝑡−𝑖
+

𝑄
2
𝑗 =1 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗

(2.1.2.3)

onde 𝛼𝑖 e 𝛽𝑗 são coeficientes do modelo, 𝑋𝑡−𝑖 corresponde a amostras passadas do
processo e 𝜎𝑡−𝑗 refere-se a desvios-padrão anteriormente calculados.
2.2

Ataques de Intrusão
Qualquer tentativa bem ou malsucedida de comprometer a autenticidade,

disponibilidade, integridade e confidencialidade de uma rede ou dos dados nela
trafegados é considerada um ataque de intrusão. Os principais ataques que afetam
os sistemas de redes atualmente podem ser agrupados da seguinte forma:


Força bruta: ataque baseado ou não em dicionário de senhas,
caracterizado pela tentativa de acesso indevido a um sistema por meio do
uso de um conjunto de pares de usuário e senha. Essas tentativas de
acesso podem ser executadas manual ou automaticamente;



Negação de serviço: ataque a um serviço disponibilizado por um sistema
hospedado em uma rede de forma a impedir que usuários legítimos tenham
acesso ao referido serviço. Este ataque baseia-se na utilização massiva de
recursos de memória, processamento ou enlace de rede da máquina alvo
por usuários atacantes como forma de indisponibilizar determinado serviço
para seus legítimos usuários;



Varredura de redes: pode ser considerado com integrante da fase préataque, visto que por meio dele tenta-se obter informações sobre
hospedeiros, serviços, portas e a infraestrutura, futuramente, vítimas de um
ataque;



Cavalo de tróia: programa de aparência legítima que após ser instalado
causa diversas vulnerabilidades e executa ações maliciosas na máquina
hospedeira;



Worms: programa ilegítimo capaz de se autopropagar pela rede causando
o congestionamento dos serviços disponíveis;
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Vírus: trecho de código malicioso que se agrega a arquivos legítimos por
meio da ação do usuário, executando em seguida diversos tipos de ações
maliciosas na máquina hospedeira.

A classificação dos ataques de intrusão apresentada neste trabalho poderia ser
estendida ou até mesmo alterada. Foram citados aqui os ataques de intrusão com
maior incidência na atualidade. Diversas variações de um mesmo ataque também
poderiam ter sido citadas (SPEROTTO et al., 2010).
Os três primeiros tipos de ataques citados (força bruta, varredura e negação de
serviço) podem ser executados por um único hospedeiro ou de maneira distribuída.
Esta última forma ataque tem crescido atualmente por meio do uso de redes de
robôs (Botnets). Estas últimas são constituídas de máquinas controladas
remotamente pelo agente malicioso a revelia de seus legítimos proprietários,
objetivando aumentar a capacidade de processamento disponível para execução de
um ataque.
2.3

Sistemas de Detecção de Intrusão
Sistemas de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection System - IDS) são

dispositivos implementados em software ou hardware, responsáveis por detectar e
alertar em algum ponto da rede a presença de tráfego proveniente de uma ação
maliciosa. Estas ações podem ser executadas manualmente por usuários (ex:
tentativas de acesso indevido por um usuário por meio de SSH) ou automaticamente
por meio de pacotes de software maliciosos (AXELSSON, 2000).
2.3.1 Indicadores de Desempenho
Conforme descrito na dissertação de Erickson (2008), é necessário um
conjunto de métricas para determinar o desempenho do IDS. Os detectores de
intrusão podem ser tratados em termos de desempenho da mesma maneira que um
detector de fraudes. Dessa forma, um IDS pode ser modelado, desconsiderando as
particularidades de cada ataque de intrusão, como um classificador de tráfego de
rede de duas classes: P (positiva ou ataque) e N (negativa ou normal). Portanto,
existem quatro possibilidades de classificação temporal do tráfego de rede, de
acordo com o apresentado pela matriz de confusão da tabela 01 (KOVACK, 2011).
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Tabela 1 – Matriz de confusão classificadora de tráfego de rede
Natureza do
tráfego

Ataque (P)

Normal (N)

Verdadeiro Positivo (VP)

Falso Positivo (FP)

Falso Negativo (FN)

Verdadeiro Negativo (VN)

Normal

Ataque

Resultado
do IDS

Fonte: Adaptado de Kovack (2011).

As quatro combinações possíveis entre as classificações de natureza do
tráfego e resultado do IDS apresentadas na tabela 01 originam os seguintes
conceitos (KOVACK, 2011):


P: quantidade de ataques existentes no tráfego;



N: quantidade de conexões normais (não maliciosas);



VP: quantidade de ataques identificados corretamente;



FP: quantidade de alarmes sobre tráfego incorretamente classificado como
ataque;



VN: quantidade de conexões normais corretamente classificadas como não
maliciosas (alarmes corretamente não disparados);



FN: quantidade de ataques incorretamente classificados como tráfego
normal.

A partir desses conceitos apresentados na tabela 1, também são derivados os
seguintes indicadores de desempenho (KOVACK, 2011):


Taxa de verdadeiro positivo (TVP): VP / P;



Taxa de falso positivo (TFP): FP / N;



Taxa de verdadeiro negativo (TVN): VN / N;



Taxa de falso negativo (TFN): FN / P;



Exatidão (EX): (VP + VN) / (P + N);



Precisão (PR): VP / (VP + FP).
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Em que P é a quantidade total de ataques, VP + FN, e N é quantidade de
conexões normais, VN + FP.
De acordo com Kovack (2011), a exatidão, que representa a proporção de
tráfego corretamente identificado pelo IDS, é uma métrica muito importante para
avaliar o desempenho de um detector de fraudes. Dessa forma, seu uso também é
importante na medição do desempenho do IDS.
A TVP é o indicador do grau de correção na detecção de um ataque de
intrusão. A TFP é o indicador do grau de incorreção na detecção de tráfego
malicioso, ou seja, é a taxa de geração de falsos alarmes de intrusão. A exatidão é o
indicador do grau de correção do IDS como um todo, ou seja, tanto na detecção dos
verdadeiros eventos de intrusão quanto na não geração de falsos alarmes
(AXELSSON, 2000).
Para se entender a importância de se alcançar um IDS cujo grau de exatidão
tenda a 100% e a taxa de geração de falsos alarmes aproxime-se de 0%
(ERICKSON, 2008), é necessário definir a detecção de um evento de intrusão sob a
ótica do Teorema de Bayes:

𝑃 𝐼𝐴 =

𝑃 𝐼 𝑃(𝐴|𝐼)
𝑃 𝐼 𝑃 𝐴 𝐼 + 𝑃 ~𝐼 𝑃(𝐴|~𝐼)

(2.3.1.1)

em que 𝑃 𝐼 𝐴 é a probabilidade condicional de um evento de intrusão dada a
emissão de um alarme, 𝑃 𝐼 é a probabilidade marginal de intrusão, 𝑃 𝐴 𝐼 é a
probabilidade condicional de um evento de alarme dada a ocorrência de uma
intrusão, 𝑃 ~𝐼 é a probabilidade marginal da ocorrência de eventos de tráfego
normal (o complemento da ocorrência de eventos de intrusão) e 𝑃 𝐴 ~𝐼 é a
probabilidade da condicional de um evento de alarme dado a ocorrência de um
tráfego normal de rede.
Observa-se pelo Teorema de Bayes, adaptado para análise de um IDS na
equação 2.3.1.1, que quanto menor a probabilidade de geração de falsos alarmes,
maior é a probabilidade de detecção correta de um evento de intrusão. Isto justifica a
busca por novos métodos de detecção com baixa incidência de falsos positivos.
Além dos indicadores citados anteriormente, os quais podem ser considerados
como estáticos, pois medem o desempenho sem preocupação com respostas
temporais, deve ser avaliado o tempo de resposta (TR) do IDS. Este indicador de
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desempenho representa em quanto tempo o IDS é capaz de identificar o ataque a
partir do instante em que o primeiro pacote integrante do ataque tenha chegado ao
alvo da ação maliciosa.
2.3.2 Taxonomia dos IDSs
Os IDSs podem ser agrupados em dois tipos de sistemas quanto ao método de
detecção:


Baseados em assinatura: analisam cada pacote trafegado, procurando
por bits no cabeçalho ou no conteúdo que caracterizem a assinatura de um
ataque de intrusão, já previamente catalogado no banco de dados do IDS.
Os

sistemas baseados em

assinatura

constituem

a

maioria

dos

empregados no mercado atualmente, principalmente por sua facilidade de
instalação (Ex: Snort), quanto pela oferta dos grandes fabricantes (Ex:
Cisco, Checkpoint). Entretanto, a necessidade de um prévio cadastro de
ataques, inviabiliza a identificação automática de novas ações maliciosas,
podendo proporcionar um maior índice de falsos negativos. Um aspecto
positivo desse tipo de IDS é o baixo índice de falsos positivos, visto que a
identificação de um ataque é baseada na comparação com um banco de
dados pré-armazenado, o que também poder vir a causar problemas de
processamento em enlaces de alta velocidade (AXELSSON, 2000);


Baseados em anomalias: podem ou não analisar cada pacote trafegado,
primeiramente buscando caracterizar o comportamento de tráfego normal
no ambiente de rede no qual está instalado. Após esta caracterização, o
sistema busca padrões de tráfego que indiquem um comportamento
anormal da rede. Por definição, os IDSs dessa família acabam por ter a
capacidade intrínseca de identificar novos ataques, podendo reduzir o
índice de falsos negativos. Entretanto, a caracterização do comportamento
normal de rede, principalmente no que se refere à grande quantidade de
protocolos e serviços utilizados, é tarefa extremamente complexa, podendo
causar um maior índice de falsos positivos quando comparado com os
sistemas baseados em assinatura (AXELSSON, 2000).

Quanto à localização do IDS no ambiente de rede, ele poder separado em dois
grupos:
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Baseados no hospedeiro: responsável por monitorar o tráfego da interface
de rede de um único hospedeiro, podendo emitir alertas correlacionados
com arquivos de auditoria do próprio sistema operacional da máquina
hospedeira. É um tipo de IDS voltado para proteger máquinas que são alvos
mais frequentes de ataques de intrusão, como por exemplo, servidores
Web. Possuem a desvantagem de não terem a capacidade de detectar um
ataque direcionado para outros hospedeiros ou para a rede como um todo.
O funcionamento integrado de diversos sistemas desse tipo exige a
centralização do controle por alguma máquina ou dispositivo de rede
(KABIRI; GHORBANI, 2005);



Baseados na rede: localiza-se em algum equipamento de rede capaz de
monitorar o tráfego de todo um segmento ou conjunto de interfaces,
podendo funcionar topologicamente junto a um roteador, switch ou gateway
de rede. Possuem a vantagem de fornecer uma visão global da rede, visto
que analisam o tráfego direcionado para todos os hospedeiros. Porém,
como o volume de tráfego analisado é maior, exige-se uma maior
capacidade de processamento ou emprego de maior número de dispositivos
em paralelo ou em segmentos diferentes da rede (KABIRI; GHORBANI,
2005).

Os IDSs que utilizam agregação de tráfego encaixam-se no grupo de
dispositivos cujo método de detecção baseia-se na identificação do comportamento
anômalo da rede. Quanto a sua localização, podem ser baseados no hospedeiro ou
na rede como um todo, haja vista sua maior capacidade intrínseca de analisar
tráfego.
2.4

Fluxos de Dados
Um fluxo é uma sequência unidirecional de pacotes que possui características

em comum, entre elas podem ser citadas: endereços de origem e destino, portas e
protocolo utilizados (SPEROTTO; SADRE; PRAS, 2008). Na terminologia do IP Flow
Information Export (IPFIX), grupo de trabalho do Internet Engineering Task Force
(IETF), essas características em comum são denominadas chaves de fluxo. O
conceito de fluxo é diferente da idéia de conexão, existente, por exemplo, no
protocolo TCP. Pacotes UDP contendo os mesmos pares de endereços e portas de
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origem e destino, mesmo sendo este último protocolo não orientado a conexão,
pertencem ao mesmo fluxo de dados. Os padrões utilizados para exportação e
armazenamento de registros de fluxos de dados são dois: Cisco Netflow (CLAISE,
2008) e IPFIX (CLAISE, 2008). Eles podem ser observados em qualquer enlace de
dados, mas por facilidade de projeto, os registros de fluxos de dados são criados por
módulos especializados agregados a equipamentos de rede, como por exemplo,
roteadores (SPEROTTO et al., 2010).
Os IDSs baseados na análise de fluxos usam informações obtidas nos
cabeçalhos dos pacotes de rede, visto que o conteúdo dos pacotes não é
amostrado. Por esse motivo, tais famílias de detectores de intrusão são utilizadas
somente para algumas classes de ataques cuja identificação não dependa
obrigatoriamente da inspeção do conteúdo dos pacotes. Entre esses ataques,
podem ser citados: DoS, varredura, worms, força bruta e ataques baseados em
redes de robôs (SPEROTTO et al., 2010).
As técnicas de análise de fluxo são muito empregadas no gerenciamento de
redes, pois com elas é possível alcançar um monitoramento em tempo real, sem a
necessidade de capturar todos os pacotes que trafegam em um enlace de dados.
2.5

Algoritmos de Detecção de Anormalidade
Algoritmos de detecção de anormalidade são utilizados na identificação do

exato momento ao longo do tempo em que uma série temporal possui uma mudança
em seu comportamento esperado. Estes algoritmos são baseados na detecção do
instante em que um momento estatístico da série, por exemplo, a média ou a
variância, tem uma alteração acima de um limite preestabelecido. Entre os
algoritmos dessa família, podem ser citados o de limiar adaptativo e o de somas
acumuladas.
2.5.1 Algoritmo de Limiar Adaptativo
Este algoritmo baseia-se na observação de quantas vezes consecutivas o valor
ou algum momento estatístico da série temporal, como por exemplo, a variância,
ultrapassam um determinado limite preestabelecido. Considerando 𝑥(𝑛𝑡), o valor de
uma série temporal no enésimo instante de amostragem t, tem-se (SIRIS;
PAPAGALOU, 2006):
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𝑥 𝑛𝑡 ≥ 𝛼 + 1 𝜇 𝑥( 𝑛 − 1 𝑡)
𝑉𝑎𝑟 𝑥 𝑛𝑡

(2.5.1.1)

≥ 𝛽 + 1 𝑉𝑎𝑟(𝑥 (𝑛 − 1 𝑡))

(2.5.1.2)

em que 𝛼 e 𝛽 são constantes maiores do que zero que representam os valores
percentuais acima da média e da variância indicativos de um comportamento
anormal. As funções 𝜇 e 𝑉𝑎𝑟 representam a média e a variância respectivamente.
Uma vez que o algoritmo requer que a variável observada ultrapasse
determinado limite durante 𝑘 instantes de amostragem consecutivos, é necessário:
𝑛
𝑖=𝑛−𝑘+1 1{𝑥 𝑖𝑡 ≥ 𝛼+1 𝜇 𝑥( 𝑛−1 𝑡) }

≥𝑘

(2.5.1.3)

ou
𝑛
𝑖=𝑛−𝑘+1 1{𝑉𝑎𝑟 𝑥 𝑖𝑡 ≥ 𝛽+1 𝑉𝑎𝑟(𝑥 (𝑛−1 𝑡))}

≥𝑘

(2.5.1.4)

A sensibilidade do algoritmo de limite adaptativo depende dos parâmetros 𝛼 e
𝛽, da quantidade k de instantes de amostragem consecutivos e da forma como são
calculadas a média e a variância da série temporal 𝑥 𝑛𝑡 .
2.5.2 Algoritmos de Somas Acumuladas
No algoritmo descrito na subseção anterior, uma anormalidade na série
temporal é identificada quando ocorre a violação de um determinado limite durante 𝑘
intervalos de amostragem consecutivos, não havendo qualquer referência à
magnitude dessa violação. O algoritmo de somas acumuladas (Cumulative Sum CUSUM) resolve essa limitação ao basear sua identificação de anormalidade no
somatório das magnitudes das violações de determinado limite, previamente
estabelecido.
Os algoritmos CUSUM são utilizados para identificar mudanças abruptas no
valor médio ou na variância de uma variável aleatória cuja realização origina uma
série temporal. Esses algoritmos são divididos em dois grupos: os unidirecionais e
os bidirecionais. Os primeiros são utilizados para séries temporais cujo sentido da
mudança (aumento ou redução do valor médio) já é sabido anteriormente. Já os
bidirecionais são voltados para séries cujo sentido da mudança não é um fenômeno
conhecido a priori.

30

Considerando a série temporal cujas observações ao longo do tempo são
determinadas pela realização da variável aleatória 𝑥𝑖 , definem-se (SIRIS;
PAPAGALOU, 2006):
𝑆𝑛 =

𝑛
𝑖=1 𝑧𝑖
𝑝 𝜇 1 (𝑥 𝑖 )

𝑧𝑖 = 𝑙𝑛 𝑝

𝜇 0 (𝑥 𝑖 )

𝛿 = |𝜇1 − 𝜇0 |

(2.5.2.1)
(2.5.2.2)
(2.5.2.3)

nas quais 𝑧𝑖 é a razão de log-verossimilhança da variável aleatória 𝑥𝑖 , que apresenta
os valores médios 𝜇1 e 𝜇0 posterior e anteriormente a mudança de comportamento
da série temporal.
A hipótese base do algoritmo CUSUM é a mudança na magnitude da variável
aleatória 𝑥𝑖 . Para identificar uma elevação abrupta no valor médio, indicativa de um
comportamento anormal da série temporal, utiliza-se a seguinte equação:
𝑔𝑘+ = 𝑆𝑘 − min1≤𝑡≤𝑘 𝑆𝑡 ≥ 𝜆

(2.5.2.4)

em que a soma acumulada 𝑆𝑘 no instante k é comparada com o valor mínimo de
todas as somas acumuladas até o instante atual k. Caso essa soma ultrapasse o
limite 𝜆, é acusada uma mudança de comportamento na série temporal.
Caso o sentido da mudança da série temporal não seja conhecido, deve-se
considerar a hipótese inversa da equação 2.5.2.4, ou seja, uma redução abrupta do
nível médio da série temporal:
𝑔𝑘− = max1≤𝑡≤𝑘 𝑆𝑡 − 𝑆𝑘 ≥ 𝜆

(2.5.2.5)

A aplicação do algoritmo CUSUM requer o conhecimento prévio das funções
de densidade de probabilidade 𝑝𝜇 0 (𝑥𝑖 ) e 𝑝𝜇 1 (𝑥𝑖 ), assim como do parâmetro 𝛿,
fundamental para identificar diferenças entres os níveis médios da série temporal
antes e após um evento de mudança abrupta. As escolhas dessas variáveis são
determinantes no tempo necessário para identificar uma anormalidade, assim como
na manutenção de um nível baixo de falsos alarmes (SIRIS; PAPAGALOU, 2006).
2.6

Considerações Finais
Este capítulo apresentou os conteúdos básicos referentes à aplicação de

modelos estatísticos na análise de séries temporais, ataques de intrusão, IDS,
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agregação de tráfego para fins de detecção de intrusão e algoritmos de detecção de
anormalidade em séries temporais. Estes conceitos fundamentam o entendimento
do método de detecção proposto nesta dissertação e dos trabalhos citados no
Capítulo 3, Estado da Arte.
No próximo capítulo são analisados trabalhos representativos da fronteira da
aplicação de análise de série temporais para detecção de ataques de DoS, de força
bruta SSH e para previsão do comportamento de tráfego de rede. São enfatizados
os trabalhos cujos métodos propostos baseiam-se na agregação de tráfego ou na
aplicação de modelos estatísticos para detectar comportamento anormal de rede.
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3

ESTADO DA ARTE
Este capítulo descreve os trabalhos relacionados com o desenvolvimento desta

dissertação. O item 3.1 descreve o trabalho que utiliza modelos de predição linear
na análise de séries temporais para detecção de intrusão. O item 3.2 aborda o
trabalho que utiliza modelos lineares heteroscedásticos sobre séries temporais com
fins de detecção de intrusão. O item 3.3 comenta o trabalho que usa modelos
autoregressivos de média móvel sobre tráfego de pacotes para detecção de
intrusão. O item 3.4 analisa o uso de modelos estatísticos ARIMA/GARCH na
predição de tráfego de rede. O item 3.5 aborda o uso de métodos baseados na
agregação de tráfego de dados para detecção de intrusão. O item 3.6 comenta o uso
de técnicas de autocorrelação para detecção de ataques de força bruta sobre SSH.
O item 3.7 analisa o trabalho que utiliza algoritmos de detecção de anormalidade de
séries temporais para identificar ataques de intrusão. O item 3.8 apresenta outros
trabalhos relacionados que utilizam análise de séries temporais no domínio da
frequência. O item 3.9 retoma os principais trabalhos relacionados e faz uma análise
comparativa entre eles. O item 3.10 conclui o presente capítulo.
3.1

Predição linear aplicada a IDSs
No artigo de Divakaran, Murthy e Gonsalves (2006), o processo de

estabelecimento de uma conexão TCP é utilizado para detectar ataques de synflood.
Uma conexão TCP é estabelecida pela troca de mensagens na seguinte ordem:
SYN, SYN+ACK e ACK. Esse trabalho utiliza um esquema de predição linear
baseado em series temporais elaboradas a partir da diferença na quantidade de
pacotes SYN e SYN+ACK que trafegam em uma conexão.
Ao receber a solicitação de uma conexão TCP por um pacote SYN, um servidor
aloca memória para esta conexão e responde com um pacote SYN+ACK. Sob um
ataque de synflood, o pacote ACK final nunca será recebido pelo servidor, fazendo
com que este permaneça enviando pacotes SYN+ACK até o valor máximo de
Retransmission Timeout (RTO) ou até o valor máximo de tentativas de
retransmissão ser atingido. Em condições normais, a diferença entre as quantidades
de pacotes SYN+ACK e SYN é muito pequena ao longo do tempo, sendo idealmente
nula. Por este motivo, essa diferença é um bom parâmetro para detecção de
ataques de synflood (MHEDY; ANGELA, 2012).
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Os coeficientes do modelo preditivo utilizado por Divakaran, Murthy e
Gonsalves (2006) são atualizados periodicamente a partir de janelas extraídas do
sinal proveniente da diferença entre as quantidades de pacotes SYN+ACK e SYN ao
longo do tempo. Essas janelas são extraídas a partir da segmentação do sinal
original em quadros com N amostras, sendo os quadros adjacentes separados por M
amostras. Dependendo do valor de M quando comparado a N, quadros adjacentes
podem ou não sofrer sobreposição. Portanto, o primeiro quadro é composto de N
amostras, o segundo quadro inicia-se M amostras depois do primeiro ponto do
quadro anterior, sobrepondo este último em (N – M) amostras, caso M seja menor do
que N. De modo similar, o terceiro quadro começa 2M amostras após o primeiro
ponto da série e sobrepõe o segundo quadro em (N – M) pontos e o primeiro em (N
– 2M) pontos. Os coeficientes do modelo são recalculados para cada um dos
quadros. Após o cálculo do modelo, o próximo valor da série temporal é estimado
para ser comparado com valor realizado (DIVAKARAN; MURTHY; GONSALVES,
2006).
Conforme resultados obtidos no trabalho de Divakaran, Murthy e Gonsalves
(2006), a entropia do espectro de potência é um bom parâmetro para detecção de
ataques de DoS, uma vez que a entropia de quadros contendo sinais provenientes
de tráfego de rede normal é bem diferente das de quadros contendo esses ataques.
Por este motivo, a entropia é um bom parâmetro para detectar ataques causadores
de abruptas mudanças de volume de tráfego, como por exemplo, ataques de força
bruta sobre SSH.
O algoritmo de detecção utilizado no trabalho de Divakaran, Murthy e
Gonsalves (2006) consiste na análise de séries temporais elaboradas a partir de
sinais de redes 𝑠𝑖 cujo valor é a diferença absoluta entre a quantidade de pacotes
SYN de requisição e a quantidade de pacotes SYN+ACK de resposta em um
intervalo 𝑖 de amostragem. O sinal 𝑠𝑖+1 para o próximo intervalo de tempo 𝑖 + 1 é
estimado usando coeficientes do modelo preditivo calculado no intervalo de tempo
anterior. São também definidos valores limites α, para erro do sinal , e β, para desvio
em relação aos valores normais de entropia do espectro de potência. O algoritmo é
primeiramente aplicado sobre quadros da série temporal, previamente classificados
como provenientes de tráfego não malicioso de rede, para os quais são calculados o
erro da série temporal estimada e os valores de entropia do espectro de potência.
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Os seguintes passos são aplicados no artigo de Divakaran, Murthy e Gonsalves
(2006) para detecção de ataques de DoS em tempo real:
a) elaboração do sinal temporal por meio da análise dos cabeçalhos dos
pacotes TCP no intervalo de tempo correspondente;
b) cálculo do erro entre o sinal atual e o sinal estimado pelos coeficientes
calculados no quadro anterior;
c) cálculo da entropia do espectro de potência do quadro atual;
d) alerta de intrusão caso o valor do erro seja maior do que α e caso o valor de
entropia do quadro atual seja β vezes maior do que a entropia do quadro
anterior;
e) recálculo dos coeficientes do modelo de predição linear e dos valores de
entropia utilizando apenas quadros classificados como normais.
O passo 05 garante que apenas quadros contendo sinais normais são
utilizados para geração dos coeficientes do modelo preditivo e para cálculo dos
valores base da entropia do espectro de potência.
O artigo de Divakaran, Murthy e Gonsalves (2006) conclui que os valores de
erro calculados entre as séries temporais e a entropia podem ser utilizados na
detecção de ataques de DoS. A vantagem do uso da entropia é a não geração de
falsos alarmes por este parâmetro de detecção. O trabalho restringe-se aos ataques
de synflood, não sendo analisados outros tipos de ataque TCP. Também não foi
analisada a viabilidade de utilização do modelo para detecção de ações maliciosas
pré-ataques, como varreduras de redes e para ataques de força bruta sobre SSH.
3.2

Modelos heterocedásticos aplicados a IDSs
No artigo de Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010), o trabalho de Divakaran,

Murthy e Gonsalves (2006) é estendido para o campo da análise temporal
heteroscedástica. Como o tráfego de rede em sua quase totalidade não é
estacionário, modelos lineares que supõem a variância do tráfego constante ao
longo do tempo tendem a incorrer em erro (ZHOU; HE; SUN, 2006). O tráfego de
pacotes comporta-se de maneira similar ao preço e volume dos ativos financeiros ao
longo do tempo, indicando que modelos estatísticos voltados para análise de séries
temporais financeiras também poderiam ser utilizados para estimar a variância do
tráfego de pacotes em uma rede de dados. Ambas as séries possuem
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autocorrelação em prazos longos e autossimilaridade em diferentes horizontes de
tempo,

invalidando

a

utilização

somente

de

modelos

autorregressivos

(Autoregressive - AR) e autorregressivos integrados de média móvel (Autoregressive
Integrated Moving Average - ARIMA) (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2008).
No artigo de Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010), a função de autocorrelação
(Autocorrelation Function - ACF) das séries temporais utilizadas nesse artigo
apresenta valores inferiores quando comparados com os obtidos pelo uso da mesma
função ACF sobre os momentos estatísticos de segunda ordem das mesmas séries.
Diante desses resultados, Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010) propõem a utilização
dos modelos GARCH.
No artigo de Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010), a série temporal sobre a qual
são utilizados os modelos GARCH baseia-se na quantidade de semiconexões TCP
existente a cada 0.5s. Esta quantidade é calculada pela diferença entre a quantidade
de pacotes SYN+ACK e SYN, indicando quantas conexões TCP ainda não
completaram o processo de três etapas (DIVAKARAN; MURTHY; GONSALVES,
2006). Uma vez elaborada a série temporal, uma janela de 1500 pontos é extraída
para calcular os coeficientes do modelo GARCH que representa o comportamento
normal da rede. Este modelo estatístico é utilizado para estimar o desvio-padrão
futuro da série temporal para a próxima janela de 1500 pontos. O desvio-padrão
estimado é usado para calcular o erro em relação ao realizado por meio da seguinte
equação:

𝑒𝑡 =

𝜎𝑡 −𝑃𝑉𝑡
𝜎𝑡

(3.2.1)

onde 𝜎𝑡 é o desvio-padrão realizado e 𝑃𝑉𝑡 o estimado pelo modelo GARCH. Caso o
erro ultrapasse um valor limite estipulado, é indicativo de que na janela atual de
1500 pontos existe tráfego proveniente de um ataque de synflood.
O trabalho de Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010) mostra que o modelo
GARCH de primeira ordem é capaz de detectar ataques de synflood mais
rapidamente do que o modelo linear de ordem 30, em situações cujo volume de
pacotes TCP SYN varia de 15 syn/s até 120 syn/s. Esse trabalho também mostra
que o GARCH gera uma incidência de falsos positivos de 5%, inferior aos 7%
gerados pelo modelo linear. Por meio desses resultados, Ranjan, Murthy e
Gonsalves (2010) concluem que o modelo GARCH de primeira ordem é capaz de
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reagir a mudanças no padrão do tráfego de rede mais rapidamente, sendo eficaz na
detecção de ataques de synflood. Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010) restringem-se
ao estudo dos modelos estatísticos GARCH de primeira ordem aplicados a ataques
de synflood, deixando em aberto outras variações de modelos GARCH, assim como
sua aplicação para detectar outros importantes ataques, como os de força bruta
sobre SSH e varredura de redes.
3.3

Modelos autorregressivos de média móvel aplicados a IDSs
O artigo de James e Murthy (2011) analisa a relevância e aplicabilidade dos

modelos estatísticos AR e de média móvel (Moving Average - MA) para detecção de
ataques de synflood. Nesse trabalho, novamente é utilizada uma série temporal
baseada no número de conexões TCP semiabertas, obtida por meio do cálculo da
diferença entre a quantidade de pacotes SYN+ACK e SYN que trafegam em um
enlace de rede a cada 10 s. A proposta do artigo de James e Murthy (2011)
necessita de uma série temporal estacionária, a fim de permitir a aplicação de um
único modelo estatístico ao longo de todo o domínio temporal, evitando assim, os
processos de extração de janelas da série e de recálculo dos coeficientes do
modelo.
James e Murthy (2011) aplicam testes de estabilidade sobre modelos
autorregressivos de segunda ordem utilizados para estimar o comportamento das
séries temporais de semiconexões TCP. Os resultados obtidos por esses testes
levam os autores a concluir sobre a instabilidade e não estacionariedade dessa série
temporal. Dessa forma, são utilizadas transformações matemáticas para obtenção
de séries estáveis e estacionárias a partir de uma não estacionária.
Após observar características de rajada e tendência na série temporal
estudada, James e Murthy (2011) optaram por testar duas transformações
matemáticas: diferenciação e média de janelas. A primeira remove o efeito de
tendência, mas preserva o de rajada, e a segunda transformação causa efeito
contrário. A primeira transformação é obtida pela substituição dos pontos originais
de uma série temporal pelo valor absoluto da subtração de pontos adjacentes. A
segunda é obtida por meio da substituição de cada ponto da série pela média
aritmética das 30 amostras seguintes.
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James e Murthy (2011), em seu artigo, estudam ambas as transformações
quanto aos critérios de estacionariedade e estabilidade. O primeiro critério é
analisado com o uso da ACF e o segundo, por meio da magnitude das raízes do
modelo autorregressivo de segunda ordem que representa a série temporal
(KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2008). A partir de ambas as análises para as duas
transformações, James e Murthy (2011) concluem que a operação de diferenciação
gerou uma nova série temporal estacionária, e a de média de janelas não trouxe
estacionariedade nem estabilidade.
Com base nas atenuações apresentadas pela ACF e pela função parcial de
autocorrelação (Partial Autocorrelation Function - PACF), percebe-se que esta última
apresenta após as cinco amostras iniciais, todos os seus valores dentro do intervalo
de 95% de confiança, ao contrário da primeira, que precisou de onze amostras para
alcançar o mesmo resultado. Após a comparação entre o decaimento mais rápido da
PACF em relação à ACF, James e Murthy (2011) concluem que a série temporal
resultante da diferenciação das semiconexões TCP apresenta componentes
autorregressivos, confirmando a utilização do modelo AR para estimar essa série.
James e Murthy (2011) utilizam pacotes TCP capturados durante os dias úteis
de três semanas consecutivas no The Telecommunications and Computer
Networking Group, Indian Institute of Technology para elaborar e testar o modelo
AR. As três semanas de dados são divididas em três grupos correspondentes a
cada semana. O tráfego de dados das segundas-feiras é utilizado para gerar um
modelo AR correspondente ao tráfego normal de cada semana, totalizando três
modelos distintos. Cada um deles é utilizado posteriormente para estimar a série
temporal na própria segunda-feira e em todos os outros dias, possibilitando o cálculo
da raiz do erro médio quadrático (Root Mean Square Error - RMSE) entre a série
estimada e a realizada em cada dia da semana. Os resultados obtidos permitem
observar a mesma ordem de grandeza de erros quadráticos entre dias
correspondentes de semana distintas, indicando uma similaridade entre os tráfegos
de dados. Dessa forma, o modelo gerado em qualquer uma das semanas pode ser
usado como referência para tráfego normal.
Além dos testes de erro quadrático explicados no parágrafo anterior, James e
Murthy (2011) simulam 50 ataques synflood de 5 minutos cuja taxa varia de 10 até
20 SYN/s. O modelo AR correspondente ao comportamento normal da primeira
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semana é submetido a esse ataque, intercalado com tráfego não malicioso. O erro
médio quadrático entre a série temporal estimada pelo modelo e a observada é
calculado ao longo do tempo. Uma vez esse erro ultrapassando um valor limite, é
acusada a ocorrência de um ataque. O comportamento dos percentuais de falsos
positivos e de falsos negativos do modelo é analisado em relação à variação do
limite do erro quadrático (figura 01).
Figura 01 – Falsos positivos e negativos em função do erro

Fonte: Adaptado de James e Murthy (2011)

A mesma análise é realizada para o comportamento do tempo de resposta do
modelo em relação à variação do limite do mesmo erro quadrático (figura 02). Por
meio de ambas as análises, James e Murthy (2011) concluem que um valor de erro
quadrático de aproximadamente 5% é o ponto ótimo para os três critérios serem
atendidos simultaneamente, implicando uma taxa de 0% de falso negativo, 11% de
falsos positivos e 80 s de tempo de resposta.
Figura 02 – Tempo de resposta em função do erro

Fonte: Adaptado de James e Murthy (2011)
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O trabalho de James e Murthy (2011) permite considerar as operações de
diferenciação e média de janelas como candidatas na obtenção de séries temporais
estáveis para detectar outros tipos de ataques, como os de força bruta sobre SSH e
varredura de redes, além dos de synflood já estudados.
3.4

Predição de tráfego com modelos heteroscedásticos
O artigo de Zhou, He e Sun (2006) propõe um método de predição de tráfego

de rede baseado na utilização de modelos estatísticos ARIMA / GARCH para
estimar o comportamento do tráfego TCP de uma rede. Partindo da hipótese de que
o comportamento do tráfego de rede apresenta dependência temporal de curto e
longo prazo, Zhou, He e Sun (2006) usam o modelo estatístico ARIMA em conjunto
com o modelo GARCH para prever comportamentos de rede que se apresentam em
diferentes horizontes de tempo. O GARCH é responsável por estimar características
de prazos temporais mais curtos, como por exemplo, comportamentos de tráfego em
rajada.
Zhou, He e Sun (2006) utilizam um modelo não linear ARIMA(r,d,m) /
GARCH(p,q) para estimar o comportamento do tráfego de rede TCP. Para o modelo
adotado, primeiramente foi necessário o cálculo da ordem de diferenciação d cujo
objetivo é filtrar as características não estacionárias da série temporal utilizada. A
diferenciação consiste na seguinte operação matemática sobre a série temporal 𝑋𝑡 :
∇𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1

(3.4.1)

∇2 𝑋𝑡 = ∇𝑋𝑡 − ∇𝑋𝑡−1

(3.4.2)

∇𝑑 𝑋𝑡 = ∇𝑑−1 𝑋𝑡 − ∇d−1 𝑋𝑡−1

(3.4.3)

em que a ordem d indica a quantidade de operações de diferenciação necessária
para alcançar uma série temporal ∇𝑑 𝑋𝑡 estacionária, condição fundamental para
aplicação do modelo ARMA / GARCH. Esse parâmetro d é determinado por meio do
estudo da função ACF das séries 𝑋𝑡 e caso necessário, das suas versões
diferenciadas. Após o cálculo do parâmetro d, o próximo passo é o cálculo das
ordens r e m dos componentes autorregressivos (AR) e de média móvel (MA) do
modelo estatístico. Estes dois parâmetros também são calculados por meio da
análise das funções ACF e PACF da série temporal observada.
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Em seguida, Zhou, He e Sun (2006) calculam as ordens p e q do modelo
GARCH que reproduz o comportamento da variância condicional apresentado pela
série temporal utilizada. As ordens desse modelo também podem ser calculadas por
meio do uso de funções ACF e PCF, mas Zhou, He e Sun (2006) estipulam valores
unitários para ambos os parâmetros do modelo GARCH.
Depois de determinadas as ordens do modelo, Zhou, He e Sun (2006) calculam
os valores dos respectivos coeficientes do modelo ARIMA utilizando a metodologia
de Box-Cox (MORETTIN; TOLOI, 2006). Essa última baseia-se em algoritmos de
máxima verossimilhança para calcular os valores iniciais dos coeficientes a partir dos
quais serão repetidas as iterações do método. Para o modelo GARCH, Zhou, He e
Sun (2006), depois de assumirem por hipótese um modelo de ordem unitária,
estipulam que a soma dos coeficientes do modelo é 0.90, impondo o valor de 0.85
para o coeficiente da parte autorregressiva e 0.05 para o coeficiente responsável
pelas inovações no valor da variância condicional.
Zhou, He e Sun (2006) realizam um experimento utilizando o tráfego capturado
durante duas horas entre o Lawrence Berkeley Laboratory e a Internet. A série
temporal utilizada baseia-se nas quantidades de pacotes TCP amostradas em três
intervalos de tempo distintos: 100 ms, 1 s e 10 s. A primeira hora de tráfego é
utilizada na síntese do modelo ARIMA / GARCH e a segunda hora é usada para
testar o desempenho do modelo preditivo. O teste consiste em comparar o erro entre
o sinal real e o estimado por meio da seguinte relação (Signal to Error Ratio – SER):
𝑆𝐸𝑅 = 10 log10

𝐸[𝑋𝑡2 ]
𝐸[ 𝑋𝑡 −𝑋𝑡 2 ]

𝑑𝐵

(3.4.4)

em que 𝑋𝑡 é o valor observado da série temporal e 𝑋𝑡 é o valor estimado.
Zhou, He e Sun (2006) realizam em seu experimento dois tipos de teste de
predição de tráfego. O primeiro consiste em estimar o valor da série e o SER no
instante seguinte para os três intervalos de amostragem utilizados: 100 ms, 1 s e 10
s. O segundo consiste em estimar valor da série em k instantes seguintes e o SER
para este intervalo k. Zhou, He e Sun (2006) concluem que quanto maior o intervalo
de amostragem, no caso deles, 10 s, maior o valor de SER, indicando um melhor
desempenho preditivo. Para os três intervalos de amostragem, os valores de SER
obtidos são de 18.91, 19.48 e 20.69 dB respectivamente. Para predição de k
instantes de tempo seguintes, Zhou, He e Sun (2006) calculam o SER para valores
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de k iguais a 1, 10 e 100, obtendo 18.91, 3.89 e 0 dB respectivamente, indicando
que para janelas maiores do que dez intervalos de amostragem, o tráfego estimado
não corresponde ao tráfego real de rede.
O aumento dos valores de SER causado pela elevação do intervalo de
amostragem, possivelmente é resultado da menor variância condicional da série
temporal amostrada. Para manter-se o mesmo valor de SER diminuindo-se o
intervalo de amostragem, seria necessário modificar o modelo GARCH utilizado, de
forma que as amostras mais recentes de variâncias realizadas da série temporal
pudessem ter maior influência no cálculo da variância condicional estimada no
instante presente t. Assim, comportamentos de rajada do tráfego de rede poderiam
ser acompanhados pelo modelo ARIMA / GARCH com maior precisão. O trabalho
de Zhou, He e Sun (2006) corrobora a utilização do modelo ARIMA / GARCH na
detecção de eventos de intrusão causadores de anomalias quantitativas em séries
temporais, como por exemplo, os ataques de synflood e de força bruta sobre SSH.
Ambos são caracterizados por mudanças na variância condicional de séries
temporais derivadas de parâmetros de tráfego TCP.
3.5

Análise de fluxo de dados para detecção de intrusão
Nesta subseção, são analisados trabalhos que utilizam agregação de tráfego

de pacotes para fins de detecção de intrusão. Primeiramente (subseção 3.5.1), são
estudados os trabalhos que estudam o comportamento das séries temporais
derivadas de variáveis de fluxos de dados em condições de ataque de intrusão.
Posteriormente (subseção 3.5.2), é analisado um trabalho que detalha a aplicação
de técnicas de agregação de tráfego a IDSs.
3.5.1 Comportamento do Tráfego Agregado Sob Condições de Ataque
Sperotto (2010) utiliza a capacidade de agregação de tráfego proporcionada
pelas técnicas de análise de fluxo de dados para detectar padrões de ataques de
força bruta ao longo do tempo. Uma vez detectados esses padrões, é proposto um
Modelo de Estados de Markov (SPEROTTO et al., 2009) para síntese de séries
temporais de fluxo de dados que reproduzam o comportamento malicioso de um
ataque de força bruta. Esse trabalho é uma continuação do estudo de Sperotto,
Sadre e Pras (2008) sobre anormalidades em tráfego de SSH e DNS, utilizando
séries temporais de fluxos de dados. Sperotto, Sadre e Pras (2008) concluem que o
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tráfego SSH suspeito é caracterizado por um aumento na quantidade de fluxos e
pacotes no tempo, mas sem crescimento no volume de dados transportado.
Sperotto, Sadre e Pras (2008) também percebem um forte crescimento na razão
entre a quantidade de endereços de destino e de origem, caracterizando uma
atividade maliciosa de busca de serviços de SSH.
Sperotto et al. (2009) analisam o tráfego de uma máquina atacante contra uma
rede universitária, encontrando comportamentos correlacionados ao longo do tempo
para as seguintes variáveis de fluxo de dados: quantidade de fluxos, pacotes e
bytes. Na figura 03 poder ser observado que um ataque de força bruta poder ser
segmentado em três fases: a primeira caracterizada por um aumento da primeira
variável, a segunda por um aumento das três variáveis e a terceira por uma drástica
redução do valor médio das três variáveis.
Figura 03 - Fluxos, pacotes e bytes durante um ataque de força bruta sobre SSH

Fonte: Adaptado de Sperotto et al. (2009)

Sperotto et al. (2009) analisam a quantidade de alvos de ataques ao longo do
tempo, indicando os endereços IP atacados e a intensidade desses ataques (figura
04). O gráfico desta figura levou os autores a concluir que o ataque é dividido em
três fases distintas:
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a) pesquisa: fase em que é realizada uma busca sequencial por máquinas e
serviços disponíveis, possibilitando a futura efetivação de um ataque;
b) força bruta: após a localização dos serviços e hospedeiros na fase anterior,
é iniciada uma sequência de ataques de tentativa e erro baseada em pares
usuário/senha. Nesta fase, o conjunto de máquinas atacadas é menor, visto
que muitas delas não responderam aos pacotes da fase de pesquisa;
c) comprometimento: após a efetivação do ataque de força bruta da fase
anterior, algumas máquinas podem ter sido acessadas remotamente após a
tentativa bem sucedia de um par usuário/senha. Esta fase é caracterizada
por fluxos de dados originados das poucas máquinas comprometidas para o
atacante.
Figura 04 – Alvos dos ataques ao longo do tempo

Fonte: Adaptado de Sperotto et al. (2009)

Outra observação do trabalho de Sperotto et al. (2009) é o comportamento da
quantidade de pacotes por fluxo ao longo do tempo. Com esta variável, os autores
concluem também ser possível detectar as três fases de um ataque de força bruta
sobre SSH. Conforme apresentado na figura 05, durante a primeira fase, observa-se
uma pequena quantidade de pacotes por fluxo, de 1 a 1.5 pacotes. Na segunda
fase, a quantidade de pacotes sobe abruptamente para 11 pacotes por fluxo. Na
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última fase, novamente a quantidade de pacotes reduz-se para aproximadamente 1
pacote por fluxo.
O trabalho de Sperotto et al. (2009) proporciona um modo de detectar ataques
de força bruta sobre SSH por meio da visualização das três fases do ataque no
comportamento temporal de variáveis de fluxos de dados. Esse trabalho não tinha
como objetivo testar a eficácia e nem viabilidade do modelo de Markov para
detecção de ataques de intrusão em tempo real, não realizando testes sobre os
índices de falsos positivos, falsos negativos e tempo de resposta.
Figura 05 – Fases do ataque no comportamento da quantidade de pacotes por fluxo

Fonte: Adaptado de Sperotto et al. (2009)

3.5.2 Agregação de Tráfego Aplicada a IDSs
No trabalho de Hellemons (2012) é proposto um método de detecção de
ataques de intrusão sobre SSH utilizando técnicas de análise de fluxos de pacotes.
Hellemons (2012) baseia seu trabalho na modelagem realizada por Sperotto (2010)
para ataques de força bruta sobre SSH.
Hellemons (2012) complementa o trabalho de Sperotto (2010), implementando
o modelo de três fases. Para isto, esse trabalho estipula um intervalo de tempo entre
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cada uma das três fases do ataque e define, em cada uma delas, valores limites
para as três variáveis de fluxo: quantidade de fluxos (F), pacotes por fluxo (PPF) e
fluxos por segundo (FPS). Uma vez identificado que uma máquina esteja realizando
a primeira fase do ataque, ela é marcada como suspeita durante um intervalo de
tempo predeterminado. Se dentro deste intervalo de tempo, a variável PPF aumentar
para uma faixa de valores indicativa de mudança para a fase de força bruta, elevase o grau de certeza da ocorrência de um ataque. Por último, se após o mesmo
intervalo de tempo que separa as duas primeiras fases do ataque, a variável PPF
reduz-se para uma faixa de valores característica da fase de comprometimento,
chega-se a 100% de certeza de ocorrência do ataque e a máquina vítima é marcada
como comprometida.
O trabalho de Hellemons (2012) apresenta a viabilidade da utilização do
modelo de síntese de séries temporais de fluxos de pacotes de Sperotto et al. (2009)
para a detecção de ataques de intrusão sobre SSH. Porém, a implementação de
Hellemons (2012) pressupõe ataques provenientes de uma única máquina e um
intervalo de tempo prefixado entre as fases do ataque. Outro ponto que pode ser
melhorado é a massa de dados usada para teste, pois é a mesma utilizada na
própria elaboração do modelo de Sperotto et al. (2009).
3.6

Similaridade Estatística Aplicada a IDSs
O artigo de Koch e Rodosek (2012) propõe um método para detecção de

ataques de força bruta em conexões criptografadas, como por exemplo, as que
utilizam o protocolo Remote Desktop Protocol (RDP) sobre SSH. Ataque de força
bruta é uma técnica popular para obter controle sobre sistemas remotos. Consiste
em uma sequência de tentativas de acessar um sistema por uso de um conjunto de
pares usuário/senha. Este conjunto pode ser criado aleatoriamente ou ser um
dicionário pré-elaborado de senhas fracas costumeiramente utilizadas por usuários
(HERLEY, 2009).
Koch e Rodosek (2012) utilizam modelos estatísticos sobre conexões
criptografadas de SSH para detectar similaridades entre tráfegos de pacotes
pertencentes a ataques de força bruta. Em conexões criptografadas que operam
sobre túneis de SSH, não é possível obter detalhes a respeito de cada pacote
trafegado (YLONEN, 2006). Das poucas informações possíveis de serem obtidas,
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podem ser citados o tamanho do pacote e o instante em que ele trafega em algum
ponto da rede, um gateway por exemplo. Segundo Koch e Rodosek (2012), se o
tráfego de conexões cujas tentativas de acesso foram malsucedidas for analisado
com o uso de alguma técnica estatística de correlação cruzada, nota-se um alto grau
de similaridade. Ao contrário, se uma conexão é caracterizada por uma tentativa
bem-sucedida de acesso seguida da troca de dados com o servidor, a correlação
cruzada medida pela equação 3.6.1 não indica alta similaridade (KOCH; RODOSEK,
2012).

𝑠𝑑 =

𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑓 𝑖 −𝑚 𝑓 ).(𝑔 𝑖−𝑑 −𝑚 𝑔

𝑓 𝑖 −𝑚 𝑓

2

𝑛
𝑖=1

𝑔 𝑖−𝑑 −𝑚 𝑔

2

(3.6.1)

onde 𝑚𝑓 e 𝑚𝑔 são os valores médios das séries temporais 𝑓 𝑥 e 𝑔 𝑥 , 𝑑 é
deslocamento no tempo efetuado na série 𝑔 𝑥 para se aplicar a equação de
autocorrelação. As séries 𝑓 𝑥 e 𝑔 𝑥 indicam o tamanho dos pacotes ao longo do
tempo. Koch e Rodosek (2012) não explicam como é calculado o parâmetro d,
indicando que é testada uma faixa de valores para ele. Isso torna a capacidade de
detecção do método dependente da forma como é escolhido esse parâmetro.
O trabalho de Koch e Rodosek (2012) faz uma prova de conceito em um enlace
de 100 Mbps, tanto em um ambiente com tráfego simulado quanto em um de
produção. No primeiro, a razão de falsos positivos é de 4%, porém, no ambiente de
produção, o índice de falsos positivos alcança 51.8%. Os autores justificam esta alta
taxa de falsos positivos no ambiente de produção pela ausência de uma préfiltragem do tráfego pertencente às conexões de acesso remoto. Eles afirmam ser
necessária a integração de um analisador de protocolo para separar o tráfego
pertencente a conexões de acesso remoto, reduzindo a incidência de falsos
positivos. Koch e Rodosek (2012) não fazem uma análise do desempenho do
método no que diz respeito ao tempo necessário para detectar um ataque de força
bruta.
3.7

Algoritmos de Detecção de Anormalidades Aplicados a IDSs.
O artigo de Siris e Papagalou (2006) aplica algoritmos de limiar adaptativo e de

CUSUM para detecção de ataques de synflood. Nesse trabalho, a série temporal
sobre a qual são aplicados os algoritmos é baseada na quantidade de pacotes TCP
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SYN por intervalo de amostragem (10 s). A massa de testes usada baseia-se no
tráfego não malicioso simulado pela DARPA em 1999 e na amostragem de 14.5
horas de tráfego obtido no enlace de rede que liga a Universidade de Creta ao
Greek Research and Technology Network (GRNET).
Para simular os eventos de intrusão, Siris e Papagalou (2006) inserem pacotes
provenientes de ataques synflood em meio ao tráfego normal disponibilizado por
DARPA (1999). A duração dos ataques elaborados por Siris e Papagalou (2006)
segue uma distribuição normal com média de 60 intervalos de amostragem (10 min)
e variância de 10 intervalos de amostragem. São simulados tanto ataques cuja taxa
de pacotes SYN por intervalo de amostragem já se inicia em seu valor máximo
quanto ataques cuja intensidade cresce gradativamente. O intervalo de tempo entre
ataques consecutivos segue uma distribuição exponencial cujo valor médio utilizado
é de 460 intervalos de amostragem (77 min), resultando em oito ataques em um
período de 11 horas.
Na aplicação do algoritmo de limiar adaptativo, Siris e Papagalou (2006)
utilizam médias móveis com amortecimento exponencial (Exponential Weighted
Moving Average – EWMA) para estimar a quantidade de pacotes TCP SYN,
conforme apresentado na equação 3.7.1.
𝜇𝑛 = 𝛽𝜇𝑛−1 + (1 − 𝛽)𝑥𝑛

(3.7.1)

na qual 𝛽 é o fator de amortecimento, 𝑥𝑛 é a quantidade de pacotes TCP SYN
amostrada no instante n, 𝜇𝑛 −1 é o valor médio da série temporal no instante de
amostragem anterior e 𝜇𝑛 é o valor médio estimado para o instante n.
Já na aplicação do algoritmo CUSUM, Siris e Papagalou (2006) adaptam a
definição do algoritmo, primeiramente partindo da hipótese de que a variável
aleatória cuja realização origina a série temporal segue uma distribuição normal com
médias 𝜇0 e 𝜇1 , antes e após o evento de anormalidade. A variância 𝜎 2 é
considerada constante nas duas situações. Partindo destas duas hipóteses e
assumindo que a anormalidade observada resulta em uma elevação no valor médio,
o algoritmo CUSUM unidirecional pode ser descrito pela seguinte equação (SIRIS;
PAPAGALOU, 2006):
𝑔𝑛 = 𝑆𝑛 − min1≤𝑗 ≤𝑛 𝑆𝑗 ≥ 

(3.7.2)
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em que as variáveis da equação acima são as mesmas definidas na equação 2.5.2.4
do item 2.5.2. Considerando uma função de densidade de distribuição normal,
simplificando a equação 3.7.2 e utilizando as definições de 𝑆𝑛 e 𝑆𝑗 apresentadas na
subseção 2.5.2, chega-se a seguinte definição de 𝑔𝑛 (SIRIS; PAPAGALOU, 2006):
𝑔𝑛 = [𝑔𝑛−1 +

𝜇 1 −𝜇 0
𝜎2

𝑦𝑛 −

𝜇 1 +𝜇 0
2

]

(3.7.3)

em que 𝑦𝑛 representa a variável aleatória observada no instante n, no caso em
questão, a quantidade de pacotes TCP SYN. Este parâmetro de tráfego não segue
uma

distribuição

normal

devido

a

não

estacionariedades

resultantes

de

comportamentos sazonais, tendências e correlações intertemporais da rede. Siris e
Papagalou (2006) optam por não filtrar essas não estacionariedades, o que exigiria
uma maior complexidade matemática, mas sim observam a seguinte variável
aleatória:
𝑥𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝜇𝑛−1

(3.7.4)

na qual 𝑥𝑛 é a quantidade de pacotes SYN no instante n e 𝜇𝑛−1 é o valor médio da
quantidade de pacotes SYN no instante de observação imediatamente anterior. Siris
e Papagalou (2006) utilizam o algoritmo EWMA para calcular essa última variável. A
média 𝜇0 da variável 𝑥𝑛 no instante anterior ao evento de anormalidade é nula e 𝜇1 é
aproximada por 𝛼𝜇𝑛 , em que 𝜇𝑛 também é calculada por meio do algoritmo EWMA.
O parâmetro 𝛼 é definido como a elevação mais provável do tráfego de pacotes SYN
em um evento de ataque de intrusão. Depois de definidas essas premissas, a
equação 3.7.3 adquire a seguinte forma:
𝑔𝑛 = [𝑔𝑛−1 +

𝛼𝜇 𝑛 −1
𝜎2

𝑥𝑛 − 𝜇𝑛−1 −

𝛼𝜇 𝑛 −1
2

]

(3.7.5)

No experimento realizado por Siris e Papagalou (2006) para ataques de
synflood de alta intensidade, é gerado uma taxa de pacotes SYN 250% superior à
média encontrada no tráfego não malicioso utilizado, que é de 31.64 pacotes SYN
por intervalo de amostragem (10s). A taxa de detecção obtida pelo algoritmo de
limiar adaptativo é de 100% e a taxa de falsos alarmes é de 0%. O intervalo de
tempo necessário para identificação do ataque é 3.01 intervalos de amostragem. Já
na simulação de ataques de baixa intensidade, são gerados ataques cuja taxa de
pacotes SYN iniciou-se em 50% da taxa média de pacotes SYN do tráfego não
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malicioso. Para esse tipo de ataque, a taxa de detecção e o tempo de identificação
mantêm-se iguais, porém o índice de falsos positivos sobe para 32%.
O mesmo experimento descrito no parágrafo anterior é executado com o
algoritmo CUSUM, obtendo uma taxa de detecção e de falsos alarmes de 100% e
0% respectivamente para a simulação de ataques de alta intensidade. O intervalo de
tempo necessário para a detecção foi 2.75 intervalos de amostragem. Já para a
simulação de ataques de baixa intensidade, a taxa de detecção mantém-se em
100%, o índice de falsos positivos sobe para 9% e o tempo de resposta eleva-se
para 10.25 intervalos de amostragem.
O trabalho de Siris e Papagalou (2006) também estuda a relação entre a taxa
de detecção e a taxa de falsos positivos e também entre esta última e o tempo de
resposta para os dois algoritmos. O experimento para essa parte do estudo é
realizado por meio da execução de 50 simulações, uma vez fixados os parâmetros
de ambos os algoritmos. Siris e Papagalou (2006) concluem que o algoritmo de
CUSUM apresenta melhores resultados do que o algoritmo de limiar adaptativo,
apesar de este último ser mais rápido na detecção dos ataques.
Siris e Papagalou (2006) também concluem que o algoritmo CUSUM apresenta
uma taxa de detecção indiferente à variação do parâmetro 𝛼 no intervalo [0.1, 1]. A
influência do parâmetro 𝛽 do algoritmo EWMA também é analisada, concluindo-se
que o CUSUM apresenta melhores resultados quando esse parâmetro assume
valores pertencentes ao intervalo [0.95, 0.99]. O CUSUM também é estudado quanto
aos intervalos de amostragem do tráfego de rede, apresentando melhores
resultados para intervalos contidos entre 5 e 20 s.
O escopo do trabalho de Siris e Papagalou (2006) não contempla o emprego
de ambos os algoritmos para detecção de outros ataques de intrusão, como os de
força bruta sobre o protocolo SSH. Esse trabalho também não faz referência a testes
do algoritmo com outros tipos de séries temporais derivadas de outros parâmetros
de tráfego de rede, como a quantidade de semiconexões TCP. Esta última série
temporal é mais representativa das condições do tráfego TCP em um ataque de
synflood (DIVAKARAN; MURTHY; GONSALVES, 2006). Os algoritmos de detecção
de anormalidades em séries temporais empregados por Siris e Papagalou (2006)
podem ser utilizados na última fase de um método de detecção de intrusão, como
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ferramenta de decisão sobre a anormalidade no comportamento de momentos
estatísticos da série (média e variância), estimados com o uso de modelos ARIMA e
GARCH respectivamente.
3.8

Outros Trabalhos Relacionados
Em um meio com tráfego constante de pacotes, a Transformada Rápida de

Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) pode ser utilizada diretamente para gerar o
espectro de frequência do sinal criado a partir dos pacotes capturados. Um problema
prático desta abordagem é a necessidade de amostragem do sinal em uma
frequência suficiente para cobrir todo o espectro a ser observado, conforme
analisado por Lu e Ghorbani (2009). No tráfego de dados de uma rede local, o
processo de amostragem torna-se complicado, visto que a chegada de pacotes no
domínio do tempo é um evento quase aleatório. Uma solução seria completar as
séries temporais com valores nulos ou aplicar uma função matemática de
interpolação, porém ambas as alternativas geram ruídos no espectro final, conforme
descrito por Erickson (2008).
O processamento digital de sinais já é utilizado como ferramenta de análise de
séries temporais no domínio da frequência para detecção de intrusão. Entre os
trabalhos, pode ser citado o artigo de Zhou e Leang (2003) cujo objetivo é encontrar
padrões no espectro de frequência indicativos de ataques de força bruta, negação
de serviço, varredura de portas e ataques baseados em dicionários. Para isto, é
utilizada a Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform – DFT)
sobre a série temporal gerada a partir da quantidade de pacotes que chegam por
intervalo de tempo e também é calculada a variância do tamanho do conteúdo dos
pacotes. Estas duas informações são utilizadas para detectar ataques de negação
de serviço. O método é capaz de identificar os ataques em alguns momentos, porém
Zhou e Leang (2003) não apresentam o seu desempenho quanto à geração de
falsos positivos e negativos. O artigo de Zhou e Leang (2003) baseia-se em um tipo
de série temporal criada a partir do tráfego resultante da simulação de ataques de
intrusão realizada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa
(Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) a instalações do
Departamento de Defesa (Department of Defense - DoD) dos Estados Unidos da
América (EUA) em 1999, conforme DARPA (1999).
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A dissertação de Erickson (2008) objetiva encontrar características no domínio
da frequência que indiquem a presença de tráfego na rede proveniente dos
seguintes ataques: Tabela de Processos, Dicionário e Teardrop. Primeiramente, este
estudo baseia-se na criação de dois sinais: um a partir do intervalo de tempo entre a
chegada dos pacotes e o outro originado do tamanho do conteúdo de cada pacote.
Para superar as deficiências do uso da FFT, esse trabalho utiliza a Transformada de
Fourier de Lomb-Scargle, que permite a geração de espectros para séries temporais
incompletas. Erickson (2008) demonstra ser possível obter um bom desempenho
(100% de detecção para os ataques de Tabela de Processos e de Dicionário)
usando o algoritmo de Lomb-Scargle e que o sinal gerado a partir do tamanho do
conteúdo dos pacotes não contribui para identificação dos três ataques estudados.
Esse estudo utiliza para teste do modelo de detecção somente o tráfego resultante
da simulação de ataques disponibilizado por DARPA (1999). Além disso, para a
síntese da série temporal, é necessária a captura de todos os pacotes que trafegam
no enlace de dados, o que dificulta a implementação do sistema de detecção
proposto em uma rede de alta velocidade (superior a 1 Gbps).
No artigo de Lu e Ghorbani (2009), é proposto o uso de funções wavelets para
detectar intrusão. Nesse trabalho, são gerados quinze sinais temporais a partir da
conversão do tráfego de pacotes disponibilizado por DARPA (1999) para o formato
de fluxos de dados. Esses sinais são baseados nos seguintes parâmetros temporais
de agregação de tráfego: quantidade de fluxos, quantidade de pacotes por fluxo,
quantidade de bytes por fluxo, tamanho dos pacotes e razão entre a quantidade de
fluxos e o tamanho dos pacotes. Essas séries temporais são utilizadas para
representar o comportamento normal da rede no domínio da frequência por meio de
coeficientes de funções wavelets. Com estes coeficientes, Lu e Ghorbani (2009)
elaboram um modelo autorregressivo com entradas exógenas para identificar o
sistema dinâmico que representa o tráfego normal. Esse modelo é utilizado para
detectar tráfego malicioso de rede por meio da geração de resíduos numéricos
quando sinais anormais são inseridos na entrada dele. Os resíduos numéricos são
identificados com o uso do modelo estatístico de Mistura de Gaussianas (Gaussian
Mixture Model – GMM).
O trabalho Lu e Ghorbani (2009) contribui ao comparar a capacidade de
detecção de intrusão de quatro tipos de funções wavelets: Daubechies1, Coiflets1,
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Symlets2 e Discrete Meyer. Esse trabalho também estuda a utilidade de cada um
dos quinze sinais temporais gerados para a detecção dos ataques intrusão
presentes na massa de dados disponibilizada por DARPA (1999). Lu e Ghorbani
(2009) também comparam o seu método com o CUSUM e com o I-means,
concluindo que a sua proposta apresenta maior capacidade de detecção. Quanto à
utilidade das funções wavelets, conclui-se que é altamente dependente do tipo de
ataque executado, sendo que as funções Daubechies1 e Symlets2 contribuem na
detecção de uma maior quantidade de ataques. Quanto aos sinais temporais
sintetizados, também se conclui que a utilidade é altamente dependente do tipo de
ação maliciosa, sendo que os sinais baseados na quantidade de pacotes e bytes por
fluxo contribuem para detecção de um maior volume de ataques.
O experimento executado no artigo de Lu e Ghorbani (2009) apresenta uma
taxa considerável de falsos positivos, que em alguns casos aproxima-se de 90%.
Talvez esta alta taxa de falsos positivos tenha sido resultado da proposta daquele
trabalho em detectar todos os tipos de ataques presentes na massa de testes da
DARPA (1999) empregando o mesmo método, o que prejudicou a manutenção de
uma baixa probabilidade de geração de falsos alarmes. O trabalho de Lu e Ghorbani
(2009) pode ser considerado a primeira tentativa de conversão da massa de testes
disponibilizada pela DARPA (1999) para um formato próximo ao do Netflow.
Uma crítica comum a todos os trabalhos que validam modelos de detecção de
intrusão somente com a massa de dados disponibilizada por DARPA (1999) é a
incompletude dos testes realizados. Eles não representam, na maioria das vezes, as
reais condições sob as quais os IDSs estão submetidos (MCHUGH, 2000).
3.9

Trabalhos Mais Diretamente Relacionados
Dentre os trabalhos analisados nos itens anteriores, podem ser selecionados e

resumidos os que mais se relacionam com o método proposto nesta dissertação:
a) Divakaran, Murthy e Gonsalves (2006): propõe um método de detecção de
ataques de synflood por meio da estimativa dos elementos e da entropia da
série temporal da quantidade de semiconexões TCP (diferença entre a
quantidade de pacotes SYN + ACK e SYN ao longo do tempo) utilizando
predição linear;
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b) Ranjan, Murthy e Gonsalves (2010): propõe um método de detecção de
ataques de synflood por meio da estimativa da variância da série temporal
da quantidade de semiconexões TCP utilizando modelos estatísticos
heteroscedásticos;
c) James e Murthy (2011): estuda a estacionariedade e estabilidade das séries
temporais baseadas na quantidade de semiconexões TCP. Também propõe
um método de detecção de ataques de synflood por meio da estimativa da
série temporal da quantidade de semiconexões TCP utilizando modelos
estatísticos autorregressivos de média móvel;
d) Sperotto (2010): em seu trabalho de doutorado e em seus artigos citados
neste trabalho, estuda a utilização da agregação de tráfego para fins de
detecção de intrusão. Ela analisa o efeito de ataques a serviços de DNS e
SSH sobre as variáveis temporais de agregação de tráfego, como por
exemplo, a quantidade de fluxos, pacotes por fluxo e dados por fluxo.
Também propõe um modelo de estados de Markov para reproduzir o
comportamento de séries temporais de fluxos de dados contendo ataques
de força bruta sobre o serviço de SSH;
e) Hellemons (2012): utiliza a análise do comportamento das séries temporais
de fluxos de dados realizada por Sperotto (2010) para propor um método de
detecção de ataques de força bruta sobre SSH;
f) Koch e Rodosek (2012): propõe um método de detecção de ataques de
força bruta não distribuídos sobre SSH por meio da análise da correlação
entre os tráfegos de pacotes provenientes de tentativas fracassadas de
conexão;
g) Siris e Papagalou (2006): propõe um método de detecção de ataques de
synflood de alta e baixa intensidade utilizando dois tipos de algoritmos de
detecção de anormalidade: limiar adaptativo e CUSUM. Siris e Papagalou
(2006) também estudam a relação entre a taxa de detecção, taxa de falsos
positivos e o tempo de resposta nos dois algoritmos;
h) Zhou, He e Sun (2006): propõe um modelo estatístico ARIMA / GARCH
para estimar a quantidade de pacotes TCP de uma conexão. Zhou, He e
Sun (2006) também realizam um experimento no qual analisam a influência
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dos intervalos de amostragem de tráfego (100 ms, 1 s ou 10 s) e da
quantidade de intervalos futuros a ser estimada no erro logarítmico entre o
sinal previsto e o realizado.
A Tabela 2 descreve as vantagens e as desvantagens dos principais trabalhos
relacionados resumidos acima:
Tabela 2 – Vantagens e Desvantagens dos Trabalhos

Trabalho Vantagens
 Detecção de todos os ataques
A
utilizados no experimento proposto
pelo artigo.

Desvantagens





B



Detecção de todos os ataques
utilizados no experimento proposto
pelo artigo.






C




D






E





Detecção de todos os ataques
utilizados no experimento proposto
pelo artigo;
Modelo não precisa ser
recalculado.
Não necessita da captura de todos
os pacotes trafegados;
Estudo voltado para redes de alta
velocidade (1 – 10 Gbps), pois
utiliza NetFlow e algoritmos de
agregação de tráfego;
Disponibiliza e detalha o tráfego
utilizado para estudo e validação.
Disponibiliza e detalha o tráfego
utilizado para estudo e validação;
Possível de ser utilizado em
conexões criptografadas;
Não necessita da captura de todos
os pacotes trafegados.




Baseado na captura de todos os
pacotes trafegados;
Não comenta no artigo detalhes
sobre o tráfego utilizado para
testes;
Só aborda ataques de synflood;
Necessidade de recálculo do
modelo.
Baseado na captura de todos os
pacotes trafegados;
Não comenta no artigo detalhes
sobre o tráfego utilizado para
testes;
Só aborda ataques de synflood;
Necessidade de recálculo do
modelo.
Baseado na captura de todos os
pacotes trafegados;
Só aborda ataques de synflood.



O objetivo do trabalho não é a
elaboração de um método de
detecção.



Não fornece indicadores de
desempenho: não informa valores
referente a FP e FN;
Não é voltado para ataques
distribuídos;
Voltado somente para um tipo de
ataque de SSH, constituído de
três fases.
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F



Possível de ser utilizado em
conexões criptografadas.







G



H

Detecção de todos os ataques
utilizados no experimento proposto
pelo artigo.



Capacidade de estimar o tráfego
TCP.





Não disponibiliza o tráfego
utilizado para validação do
método;
Não explica como é calculado o
parâmetro de deslocamento entre
as séries temporais utilizadas na
correlação;
Não apresentou bons indicadores
de desempenho;
Baseia-se na captura de todos os
pacotes trafegados.
Utiliza somente o tráfego da
DARPA (1999);
Voltado somente para ataques de
synflood.
Não é um método de detecção,
mas sim um modelo estatístico de
previsão de tráfego TCP.

Fonte: O autor

3.10 Considerações Finais
Este capítulo apresentou trabalhos relacionados à aplicação de análise de
séries temporais no domínio da frequência e no domínio do tempo para detecção de
intrusão e previsão de tráfego de rede. Também foram apresentados artigos
relacionados a métodos de detecção de intrusão baseados em agregação de tráfego
(NetFlow), representando uma nova abordagem de IDSs para redes de alta
velocidade.
Os principais trabalhos relacionados citados no item anterior podem ser
comparados por meio dos seguintes atributos:


Acurácia: taxa ou probabilidade de falsos positivos (FP), falsos
negativos (FN) e probabilidade de detecção (PD);



Modelo Matemático: se o trabalho emprega algum modelo matemático
que

precise

(adaptativo)

ou

não

(estático)

ser

recalculado

periodicamente;


Tempo de Resposta: intervalo de tempo necessário para identificação
de um ataque;



Localização: se é baseado no hospedeiro, no roteador de borda ou em
outro local da rede;
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Proposta: se o artigo propõe um método, processo ou estudo de uma
técnica de detecção e quais ataques são abordados no trabalho;



Técnica de Captura: especifica a técnica de captura de tráfego de rede
empregada pelo trabalho, por exemplo, se é baseada na captura de
todos os pacotes, amostragem ou algum tipo de agregação de tráfego
(Netflow);



Tipo de Experimento: especifica se os testes do trabalho foram
realizados por meio de utilização de simulador de rede, captura em
ambiente de produção, massa de dados de domínio público ou
simulação de ataque em ambiente controlado.

A tabela 3 apresenta esses atributos no contexto dos oito principais trabalhos
que são utilizados como base para o método de detecção proposto nesta
dissertação.
Tabela 3 – Comparação dos Trabalhos
Trabalho

Acurácia
FN: 0%
FP: 7%

Modelo
Matemático
Predição linear
adaptativa

Tempo de
Resposta1
15.291 s

A
B

FN: 0%
FP: 5%

GARCH
adaptativo

13.291 s

C

FN: 0%
FP: 11%

ARIMA estático

80 s

D

Não se
aplica

Cadeias de
Markov estática

E

PD: 74%

F

PD:
98.41%
FP:
51.79%
PD:
100%
FP: 32%
Não se
aplica

G
H

Localização

Proposta

Não se
aplica

Borda do
roteador de
acesso
Borda do
roteador de
acesso
Borda do
roteador de
acesso
Máquina
virtual

Cadeias de
Markov estática

Não
informado

Máquina
virtual

Autocorrelação

Não
informado

Borda do
roteador de
acesso

Limiar
adaptativo e
CUSUM
ARIMA /
GARCH estático

100 s

Não se aplica

Não se
aplica

Borda do
roteador de
acesso

Método de
detecção
(synflood)
Método de
detecção
(synflood)
Método de
detecção
(synflood)
Estudo de
técnica /
Modelo de
Simulação
Método de
detecção
(força bruta
sobre SSH)
Método de
detecção
(força bruta
sobre SSH)
Método de
detecção
(synflood)
Método de
predição de
tráfego

Técnica de
Captura
Todo
tráfego
TCP
Todo
tráfego
TCP
Todo
tráfego
TCP
Netflow
(1 – 10
Gbps)

Tipo de
Experimento
Produção /
ataques
simulados
Produção /
ataques
simulados
Produção /
ataques
simulados
Pote de Mel /
Público

Netflow
(1 – 10
Gbps)

Pote de Mel /
Público

Todo
tráfego

Simulação

Todo
tráfego
TCP
Todo
tráfego
TCP

Darpa /
Simulação
Produção /
Público

Fonte: O autor
Legenda: falso positivo (FP), falso negativo (FN) e probabilidade detecção (PD).

Este trabalho também faz uso do modelo estatístico ARIMA / GARCH, assim
como os trabalhos B,C e H, com a diferença de que além da detecção de ataques de

1

Os tempos de resposta não são comparáveis, já que os ambientes computacionais empregados não
foram os mesmos. Nenhum dos artigos comentou a respeito de custo computacional.
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synflood e previsão de tráfego, ele também é aplicado para identificação de ataques
de força bruta sobre o serviço de SSH, outros ataques de DoS baseados no
protocolo TCP e ações de varredura efetuadas antes da execução desses ataques.
Além disso, ao contrário dos trabalhos A, B e C, baseados na diferença entre a
quantidade de pacotes SYN+ACK e SYN, o presente trabalho fundamenta o método
de detecção proposto por meio dessas duas séries temporais separadamente. Esta
dissertação, assim como o trabalho G, também usa a base de tráfego da DARPA
(1999) para validar o método proposto, só que também emprega a base
disponibilizada por Shiravi et al. (2012) para executar um segundo experimento de
validação, abordando outros ataques além do synflood testado por G. Esta
dissertação também emprega agregação de tráfego para síntese de séries
temporais, assim como D e E, utilizando também modelos estatísticos para cálculo
de valor médio e variância, assim como o trabalho F.
A partir dos trabalhos analisados nesta seção, no Capítulo 4, Proposta, é
desenvolvido um método de detecção de eventos de intrusão, voltado para ataques
de DoS sobre TCP, de força bruta sobre SSH e para identificação de ações de
varreduras de rede. O próximo capítulo propõe um método de detecção com duas
abordagens distintas: a primeira baseada na identificação do sistema dinâmico que
tem como entrada e saída, respectivamente, as séries temporais SYN e SYN+ACK e
a segunda abordagem, utilizando modelos estatísticos para estimativa da média e
variância de séries temporais SYN.
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4

PROPOSTA
Este capítulo propõe um método de detecção de intrusão em redes com duas

abordagens distintas, voltado para ataques de DoS sobre TCP, força bruta sobre
SSH e identificação de ações de varreduras de rede, utilizando séries temporais de
fluxos de dados. O item 4.1 apresenta uma introdução ao método proposto e seus
fundamentos. O item 4.2 apresenta a primeira abordagem do método, baseada no
modelo estatístico ARMAX. O item 4.3 detalha a segunda abordagem do método,
baseada no modelo estatístico ARMA / GARCH. O item 4.4 apresenta os
mecanismos de identificação de ataques usados na última fase do método. O item
4.5 conclui o presente capítulo.
4.1

Introdução
O método proposto neste trabalho atua primeiramente na caracterização do

comportamento normal da rede, possibilitando identificar ações maliciosas a partir
de anormalidades em parâmetros do tráfego. Portanto, o método é constituído de
duas partes: caracterização do tráfego normal de rede e detecção do evento de
intrusão propriamente dito.
O comportamento do tráfego normal é obtido por meio de duas abordagens: a
primeira utilizando um modelo estatístico ARMAX, e a segunda abordagem
utilizando modelos ARMA / GARCH. O objetivo é estimar a média e variância
condicionais ao longo do tempo das séries geradas a partir do tráfego de rede. Logo,
o modelo estatístico empregado possui como hipótese inicial para sua síntese, a
existência de tráfego de rede sem quaisquer eventos maliciosos, de forma a
representar o comportamento normal da rede na qual o método proposto é utilizado.
Além disso, para caracterizar o tráfego normal, este trabalho analisa as séries
temporais que representam a quantidade de pacotes TCP SYN e TCP SYN+ACK,
em intervalos constantes de tempo 𝑇𝑆 .
A detecção do evento de intrusão em si compõe a segunda parte do método,
quando o modelo estatístico normal é usado em conjunto com o ferramental de
decisão para identificar a presença de ataques. Essa parte decisória do método é
executada por meio do emprego de algoritmos de identificação de anormalidades
em séries temporais. Este trabalho utiliza o erro absoluto e normalizado para
identificar ataques.
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4.2

Síntese do Modelo Normal ARMAX
Na primeira abordagem, que consiste na utilização somente do modelo

ARMAX, considera-se o sistema em que o método de detecção vai ser utilizado
como uma “caixa preta” cuja função de transferência discreta deve ser determinada.
Dessa forma, a interface de rede é vista como um sistema o qual tem como entrada
um sinal constituído de pacotes TCP SYN e como saída, um sinal constituído de
pacotes TCP SYN+ACK, após um atraso δ, conforme apresentado na figura 06.
Figura 06 – Diagrama esquemático do modelo ARMAX

Fonte: O autor

A figura 06 representa um sistema linear discreto no tempo com entrada e
saída únicas. Para síntese do modelo ARMAX quer representa esse sistema é
necessário primeiramente determinar os seguintes parâmetros: tráfego de pacotes
representativo do comportamento normal de rede, a série temporal de entrada, a
série temporal de saída, o intervalo de amostragem Ts da série temporal e a ordem
do modelo. Com esses parâmetros de entrada, emprega-se um algoritmo de
minimização do erro quadrático de predição, atentando que além de alcançar
critérios relativos aos erros estimados, o modelo ARMAX sintetizado deve ser
estável (LJUNG, 1999).
4.3

Síntese do Modelo Normal ARMA / GARCH
Na segunda abordagem, emprega-se um modelo ARMA, que nada mais é do

que um modelo ARMAX sem a componente exógena, em conjunto com o modelo
GARCH. O processo de síntese do modelo estatístico utilizado nesta abordagem
pode ser segmentado nos seguintes passos conforme sistematizado na figura 6:
captura de tráfego normal, geração de séries temporais, estacionarização, síntese
do modelo ARMA, teste de heteroscedasticidade e síntese do modelo ARMA /
GARCH. Cada um deles é analisado nas subseções seguintes.
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Figura 07 – Esquema de síntese do modelo estatístico normal ARMA / GARCH

Fonte: O autor

4.3.1 Captura de Tráfego Normal
A captura de trafego normal consiste na obtenção de tráfego de pacotes
representativo do comportamento normal de rede por meio de uma das seguintes
abordagens: utilização de algum simulador de rede, captura de tráfego em ambiente
de produção, captura de tráfego em ambiente simulado com máquinas reais e
virtuais ou obtenção de alguma base de tráfego já estabelecida. Uma vez essa
massa de dados obtida e tendo por hipótese a inexistência de tráfego malicioso
dentro dela, pode-se utilizá-la para iniciar o processo de síntese do modelo
estatístico normal.
4.3.2 Geração das Séries Temporais
Uma vez obtida a massa de tráfego de pacotes (passo 1 da fig. 07) isenta de
ações maliciosas, os seguintes parâmetros de agregação de tráfego são utilizados
na geração das suas respectivas séries temporais (passo 2 da fig. 07):


Quantidade de pacotes TCP SYN por unidade de tempo (SPT): a
quantidade de pacotes TCP com o campo SYN marcado e com o campo
ACK desmarcado capturados no intervalo de amostragem utilizado;
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Quantidade de pacotes TCP SYN ACK por unidade de tempo (SAPT): a
quantidade de pacotes TCP com o campo SYN marcado e com o campo
ACK marcado capturados no intervalo de amostragem utilizado.

Ambas as séries temporais geradas acima são baseadas somente na
agregação de tráfego TCP direcionado aos serviços e portas da máquina ou
interface de rede alvos de um ataque de intrusão.
4.3.3 Estacionarização
Cada uma das séries temporais geradas na subseção 4.3.2 são testadas
quanto a sua estacionariedade para identificar a necessidade da aplicação de
transformações matemáticas na série original que a levem a uma condição de
estabilidade (passo 3 da fig. 07). Como a estacionariedade é uma hipótese para
aplicação de modelos ARMA na descrição do comportamento temporal, é
necessário aplicar testes estatísticos para determinar a presença de componentes
não estacionários.
O teste aplicado nessa dissertação consiste no cálculo da ACF das séries
temporais descritas na subseção 4.3.2 a partir da equação de autocovariância:

𝑟𝑠 =

𝑇
𝑡=𝑠+1(𝑦 𝑡 −𝑦 )(𝑦 𝑡−𝑠 −𝑦 )
𝑇 (𝑦 −𝑦 )2
𝑡=1 𝑡

(4.3.3.1)

em que 𝑟𝑠 é valor de autocovariância entre termos defasados de 𝑠 instantes de
amostragem, 𝑦𝑡 é o valor da série temporal no instante t e 𝑦 é o valor médio.
Uma vez aplicada a equação 4.3.3.1 sobre a série temporal e normalizando os
resultados em relação a variância dos dados sob teste, analisa-se o correlograma
obtido. Para uma série temporal estacionária, o correlograma correspondente
converge rapidamente para próximo de zero. Caso a série temporal estudada não
apresente este comportamento, mas sim um valor não assintótico em relação ao
valor nulo, é indicativo de um comportamento não estacionário. Para estas situações
é necessária a aplicação de operações matemáticas sobre a série original,
transformando-a em uma nova série que apresente comportamento estacionário.
Neste trabalho são propostas as seguintes transformações objetivando alcançar
séries temporais estacionárias:
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Diferenciação - considerando 𝑋𝑡 a série original, a sua versão 𝑌𝑡
diferenciada é dada pela seguinte transformação:
𝑌𝑡 = ∇𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1



(4.3.3.2)

Retornos logarítmicos - considerando 𝑋𝑡 a série original, a sua versão 𝑌𝑡
resultante da transformação em uma série de retornos logarítmicos é dada
por:
𝑌𝑡 = ln

Xt

(4.3.3.3)

X t−1

Depois de geradas as séries temporais 𝑌𝑡 por umas das duas operações
descritas nas equações 4.3.3.2 e 4.3.3.3, elas são novamente testadas quanto a sua
estacionariedade com o uso da ACF. Esta dissertação testará qual das duas
operações possui maior capacidade de estacionarizar as séries temporais
elaboradas na subseção 4.3.2.
Caso

o

correlograma

obtido

ainda

indique

uma

condição

de

não

estacionariedade, não convergindo para próximo de zero, a operação escolhida é
sucessivamente aplicada até a obtenção de uma série estacionária, conforme o
fluxograma apresentado na figura 08.
Figura 08 – Detalhamento do processo de estacionarização

Fonte: O autor

4.3.4 Síntese do modelo ARMA
A elaboração do modelo ARMA (passo 4 da fig. 07) que representa o
comportamento estatístico da série temporal estudada é dividida em três fases
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distintas e cronologicamente dependentes: identificação, estimação e diagnóstico.
Este processo, constituído destas três fases, deve ser iterado novamente caso os
resíduos numéricos calculados na fase de diagnóstico demonstrem a incapacidade
do modelo proposto de estimar os valores da série temporal estudada (MORETTIN;
TOLOI, 2006).
Para a síntese do modelo ARMA, durante a fase da identificação, esta
dissertação baseia-se na análise do comportamento das ACFs e PACs. A função
ACF é definida de acordo com a equação 4.3.4.1
𝑐

𝜌𝑗 = 𝑐 𝑗 , 𝑗 = 0,1, … , 𝑇 − 1
0

(4.3.4.1)

em que 𝑐𝑗 representa a função de autocovariância, já definida na equação 4.3.3.1:
𝑐𝑗 =
1

sendo 𝑇

𝑇
𝑡=1 𝑋𝑡

1
𝑇

𝑇−𝑗
𝑡=1

𝑋𝑡 − 𝑋 𝑋𝑡+𝑗 − 𝑋 , 𝑗 = 0, 1, … , 𝑇 − 1,

(4.3.4.2)

= 𝑋, a média amostral.

Como a observação das ACFs é mais útil na identificação de modelos MA,
conforme apresentado na tabela 4, também são utilizadas as PACFs para facilitar a
identificação de comportamentos autorregressivos. Para o cálculo da PACF é
utilizado nesta dissertação o processo descrito por Morettin e Toloi (2006), utilizando
as equações de Yule-Walker.
Explicitando o comportamento das autorregressões de um modelo AR(k) por
meio da seguinte equação:
𝜌𝑗 = 𝜃𝑘1 𝜌𝑗 −1 + 𝜃𝑘2 𝜌𝑗 −2 + ⋯ + 𝜃𝑘𝑘 𝜌𝑗 −𝑘 , 𝑗 = 1, … , 𝑘,

(4.3.4.3)

escrevendo-se a equação acima matricialmente, obtêm as equações de Yule-Walker
(MORETTIN; TOLOI, 2006):
1
𝜌1
⋮
𝜌𝑘−1

𝜌1
1
⋮
𝜌𝑘−2

…
…
⋮
⋯

𝜌𝑘−1
𝜌𝑘−2
⋮
1

𝜌1
𝜃𝑘1
𝜌2
⋮
= ⋮
⋮
𝜌𝑘
𝜃𝑘𝑘

(4.3.4.4)

resolvendo-se a equação matricial 4.3.4.4 pelo Teorema de Cramer, obtém-se a
expressão geral para cálculo do valor 𝜃𝑘𝑘 da autocorrelação parcial:

𝜃𝑘𝑘 =

𝑃𝑘∗
𝑃𝑘

(4.3.4.5)
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em que 𝑃𝑘∗ corresponde a matriz 𝑃𝑘 com sua késima coluna substituída pelo vetor de
autocorrelações.
Por meio da análise dos valores 𝜌𝑗 de autocorrelação e 𝜃𝑘𝑘 de autocorrelação
parcial em função dos coeficientes (eq. 2.1.1.1), ordem e natureza do modelo
estatístico gerador, obtêm-se as conclusões apresentadas na Tabela 4:
Tabela 4 – Características da ACF e da PACF

Modelo Gerador da

ACF

PACF

Ruído Branco

Nulos para j > 0

Nulos para qualquer valor de k

AR(1): 𝒂𝟏 > 0

Exponencial decrescente

𝜃11 = 𝜌1 ; 𝜃𝑘𝑘 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ≥ 2

Série

𝑗

com 𝜌𝑗 = 𝑎1

AR(1): 𝒂𝟏 < 0

Exponencial decrescente

𝜃11 = 𝜌1 ; 𝜃𝑘𝑘 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ≥ 2

𝑗

oscilante com 𝜌𝑗 = 𝑎1

AR(p)

Decai exponencialmente com

Valores nulos para 𝑘 > 𝑝

ou sem oscilação.

MA(1): 𝒃𝟏 > 0

MA(1): 𝒃𝟏 < 0

ARMA(1,1): 𝒂𝟏 > 0

Pico positivo para 𝑗 = 1.

Exponencial decrescente

𝜌𝑗 = 0 para 𝑗 ≥ 2

oscilante com 𝜃11 > 0.

Pico negativo para 𝑗 = 1.

Geometricamente decrescente

𝜌𝑗 = 0 para 𝑗 ≥ 2

com 𝜃11 < 0.

Exponencial decrescente

Exponencial decrescente

iniciando-se em 𝑗 = 1.

oscilante iniciando-se em 𝑘 =

𝑆𝑖𝑔𝑛 𝜌1 = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑎1 + 𝑏1 )

ARMA(1,1): 𝒂𝟏 < 0

1. 𝜃11 = 𝜌1

Decai exponencialmente com

Exponencial decrescente

oscilação iniciando-se em

iniciando-se em 𝑘 = 1. 𝜃11 = 𝜌1

𝑗 = 1.

𝑆𝑖𝑔𝑛 𝜃𝑘𝑘 = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝜃11 )

𝑆𝑖𝑔𝑛 𝜌1 = 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑎1 + 𝑏1 )

ARMA(p,q)

Decai exponencialmente com

Decai exponencialmente com

ou sem oscilação, iniciando-

ou sem oscilação, iniciando-se

se em 𝑗 = 𝑞.

em 𝑘 = 𝑝.

Fonte: Adaptado de Enders (2009)
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Pode-se observar pela tabela 4 que as funções ACF e PACF apresentam
características duais, que em conjunto permitem identificar a ordem do modelo
estatístico gerador das séries temporais apresentadas na subseção 4.3.2: SPT(t) e
SAPT(t).
Uma vez determinadas a família e a ordem dos modelos utilizando os
ferramentais apresentados anteriormente, executa-se a fase de estimação dos
respectivos coeficientes. Nesta parte, os coeficientes podem ser calculados
utilizando funções de máxima verossimilhança (MV) ou o método dos mínimos
quadrados (MQ), dependendo se o modelo é AR(p), MA(q) ou ARMA(p,q)
(MORETTIN; TOLOI, 2006).
Como todo processo ARMA(p,q) é equivalente a um processo AR(∞),
primeiramente toma-se como hipótese base que a série temporal é gerada por um
modelo AR(k), em que k é bem maior do que p. Aplicando-se o método dos mínimos
quadrados sobre AR(k), obtém-se os coeficientes da parte MA do modelo ARMA a
ser alcançado (MORETTIN; TOLOI, 2006).
Em ambos os casos, MV e MQ, os métodos de estimação fundamentam-se em
minimizar o erro entre os coeficientes reais e os estimados com o objetivo de
reproduzir o comportamento da série temporal original o mais próximo possível do
fenômeno realizado. No caso desta dissertação, as séries correspondem aos
parâmetros de agregação de tráfego de pacotes TCP elencados na subseção 4.3.2.
Como última fase do processo de estimação do modelo, encontra-se a fase do
diagnóstico. Nesta, uma vez calculado o modelo pelos métodos estimadores citados
anteriormente, é necessário confirmar se a natureza autorregressiva ou de média
móvel, suas respectivas ordens p e q e os coeficientes calculados correspondem
aos dados reais que deram origem à síntese do modelo estatístico.
Basicamente, se o modelo estimado corresponde à série temporal de tráfego
de pacotes, os valores de resíduos utilizando o próprio modelo sobre os dados reais
da série devem ser não correlacionados, ou mais especificamente, devem ser o
mais próximo possível de um ruído branco. Para detectar comportamentos não
correspondentes ao ruído branco no conjunto de autocorrelações, pode-se utilizar o
teste de Ljung-Box descrito pela equação 4.3.4.6:
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𝑄 𝐾 = 𝑛(𝑛 + 2)
em que 𝑄 𝐾

𝑟𝑘2
𝐾
𝑘=1 (𝑛−𝑘)

(4.3.4.6)

terá uma distribuição quiquadrado 𝜒 2 com 𝐾 − 𝑝 − 𝑞 graus de

liberdade. Valores altos da função 𝑄 𝐾 indicam que a hipótese de não correlação
entre os resíduos não é válida, indicando erro no modelo estimado. Em geral, basta
utilizar os 15 ou 20 primeiros valores de correlação 𝑟𝑘 (MORETTIN; TOLOI, 2006).
Outra possibilidade de teste na fase de diagnóstico é o cálculo direto do erro
percentual entre as séries prevista e realizada por meio da equação 4.3.4.7
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜(%) = 100 ∗ (1 − 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑌(𝑡) − 𝑌(𝑡)) 𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑌(𝑡) − 𝐸(𝑌(𝑡))

(4.3.4.7)

na qual Ŷ(t) é a série prevista, Y(t) a realizada e E(Y(t)) o valor médio da série
realizada.
4.3.5 Teste de Heteroscedasticidade
Todo o modelo estatístico ARMA parte do pressuposto de que a série temporal
sob análise é estacionária e possui variância condicional constante ao longo do
tempo. Porém, as séries provenientes dos parâmetros de fluxos de dados elencadas
na subseção 4.3.2 podem não apresentar esse comportamento. Além disso, os
próprios valores de variância condicional podem seguir um modelo ARMA. Esta
forma de descrever a série poderia representar o comportamento do tráfego de
pacotes mais próximo da realidade, uma vez que poderia reproduzir as rupturas de
variância características do tráfego em rajada ou as mudanças repentinas nos
valores das séries de fluxos de dados apresentadas na subseção 4.3.2.
As séries temporais derivadas de parâmetros de tráfego de rede dificilmente
resultam da realização de um processo estocástico que segue única e
exclusivamente uma distribuição normal. Frequentemente, elas são caracterizadas
por uma concentração de valores em torno de um valor médio e outra concentração
de valores afastada da média, reproduzindo o comportamento de distribuições
estatísticas com caudas pesadas, ou estatisticamente falando, distribuições cuja
função de densidade de probabilidade apresenta curtose maior que três
(MORETTIN; TOLOI, 2006).
Pelos motivos apresentados anteriormente, é necessário o uso de modelos
GARCH para estimar o comportamento esperado da variância condicional das séries
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temporais elaboradas na subseção 4.3.2. O teste indicativo da presença de
componentes heteroscedásticos (passo 5 da fig. 07) utilizado pelo método proposto
nesta dissertação é realizado da seguinte forma (ENDERS, 2009):
a) As séries temporais originais propostas na subseção 4.3.2 já passaram por
teste de estacionariedade e nos casos necessários, já foram submetidas às
transformações de diferenciação ou retorno logarítmico para obtenção de
séries estáveis. Para estas últimas, também já foi proposto um modelo
ARMA na subseção 4.3.4 que melhor representa o comportamento da série.
A partir desse modelo, são calculados os erros quadráticos {𝜀𝑡2 }, e sua
respectiva variância 𝜎 2 :

𝜎2 =

𝑇
2
𝑡=1 𝜀𝑡

𝑇

(4.3.5.1)

na qual T é a quantidade de resíduos;
b) Analisa-se o gráfico da ACF dos erros quadráticos {𝜀𝑡2 }, cujos valores de
autocorrelação são obtidos por meio da seguinte equação:

𝜌𝑖 =

𝑇
2
2
2
2
𝑡=𝑖+1(𝜀 𝑡 −𝜎 )(𝜀 𝑡−𝑖 −𝜎 )
𝑇 (𝜀 2 −𝜎 2 )2
𝑡=1 𝑡

(4.3.5.2)

c) O desvio padrão de 𝜌𝑖 pode ser aproximado por 𝑇 −0.5 . Valores de
autocorrelação cuja ordem de grandeza seja diferente de zero são
indicativos da presença de efeitos heteroscedásticos na série temporal
estudada. O teste da estatística Q apresentado na eq. 4.3.4.6 também pode
ser utilizado para detectar a presença de correlação entre os valores dos
erros quadráticos {𝜀𝑡2 }.
4.3.6 Síntese do modelo ARMA/GARCH
Retomando a equação 2.1.2.3 que define a variância condicional do modelo
GARCH, temos:

𝜎𝑡2 = 𝛼0 +

𝑃
𝑖=1

𝑋𝑡 =

2
𝛼𝑖 𝑋𝑡−𝑖
+

𝑄
2
𝑗 =1 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗

𝑡 𝜀𝑡

(4.3.6.1)
(4.3.6.2)

Impondo para esta dissertação um modelo de ordem (1,1), tem-se:
2
𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑋𝑡−1
+ 𝛽1 𝑡−1

(4.3.6.3)
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em que 𝑡 é a variância condicional e 𝜀𝑡 é uma sequência de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas com média zero e variância um, 𝛼0 ≥ 0,
𝛼1 ≥ 0, 𝛽1 ≥ 0, 𝛼1 + 𝛽1 < 1.
Depois de confirmada a presença de componentes heteroscedásticos na série
temporal de pacotes analisada, a estimação dos coeficientes do modelo é realizada
com o uso de funções de máxima verossimilhança condicional. A logverossimilhança condicionada as k primeiras observações é dada por (MORETTIN;
TOLOI, 2006):
2

1
1 𝑁
𝑋𝑡
𝑙𝑣 𝛼0 , 𝛼1, 𝛽1 |𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ∝ − 2 𝑁
𝑡=𝑘+1 ln(𝑡 ) − 2 𝑡=𝑘+1 

𝑡

(4.3.6.4)

Os coeficientes são calculados (passo 6 da fig. 07) por meio da maximização
da equação 4.3.6.4 com algoritmos de otimização numérica, como os de NewtonRaphson e Gauss-Newton. Esta maximização deve ser realizada respeitando-se as
restrições impostas pela equação 4.3.6.3.
4.4

Identificação do Ataque
A identificação do ataque é realizada por meio do cálculo do erro entre os

valores e momentos estatísticos da série temporal prevista e a realizada. Na primeira
abordagem é usado o erro absoluto por meio do cálculo dos resíduos entre a
quantidade de pacotes TCP SYN+ACK estimada pelo modelo ARMAX e a
efetivamente realizada. Os erros absolutos são usados com o modelo estatístico
ARMAX, pois conforme experimentos mostrados na Seção 5, esse modelo possui
boa capacidade de estimar a relação temporal entres as séries temporais de entrada
e saída utilizadas, permitindo que os resíduos numéricos identifiquem a ocorrência
dos ataques.
Na segunda abordagem, usam-se os erros calculados por meio dos resíduos
entre a quantidade de pacotes TCP SYN estimada pelo modelo estatístico ARMA /
GARCH e a efetivamente realizada, normalizados pela variância condicional
estimada. Nessa última abordagem, opta-se por utilizar o erro normalizado, pois o
modelo ARMA / GARCH estima tanto o valor médio quanto a variância condicionais.
Tanto na abordagem com o modelo ARMAX quanto na que emprega o modelo
ARMA / GARCH, as medidas de erro calculadas são comparadas com um valor
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limite a partir do qual seria indicativo de um ataque de intrusão conforme descrito na
figura 09.
Figura 09 – Esquema de identificação do ataque por cálculo de erro

Fonte: O autor

Na figura 09, p é a ordem do modelo estatístico usado, X(t) a série temporal de
entrada utilizada pelo modelo ARMAX, Y(t) a série realizada, Ŷ(t) a série prevista e k
é a janela de previsão, indicando quantas amostras futuras são estimadas pelo
modelo. De acordo com a figura 09, o processo de identificação do ataque pode ser
segmentado nos seguintes passos:
a) Passo 1: Previsão do Modelo;
Os valores 𝑌 𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘 , estimados por meio do modelo estatístico normal
sintetizado nas subseções 4.2 e 4.3, são utilizados como entrada para a função de
erro dos passos 3 e 4.
b) Passo 2: Tipo de Modelo;
Conforme o tipo de modelo, homoscedástico ou heteroscedástico, é utilizada a
função de erro correspondente, contemplando ou não a variância condicional como
parâmetro no cálculo do erro.
c) Passo 3: Cálculo do Erro;
O passo 3, correspondente ao uso do modelo ARMAX, calcula os erros
absolutos entras as séries 𝑌 𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘 e 𝑌 𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘 nos instantes 𝑡: 𝑡 − 1 +
𝑘 .
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d) Passo 4: Cálculo do Erro;
O passo 4, correspondente ao uso do modelo ARMA / GARCH, calcula os
erros absolutos entras as séries 𝑌 𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘

e 𝑌 𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘

nos instantes

𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘 , normalizados pelas variâncias condicionais 𝜎 𝑡: 𝑡 − 1 + 𝑘 estimadas.
e) Passo 5: Compara Erro.
Em função dos erros absolutos ou normalizados calculados no passo anterior,
depois de comparados com um limite preestabelecido, determina-se ou não a
presença de um ataque no instante t analisado.
A figura 10 apresenta o processo de cálculo do limite de erro utilizado na
detecção de intrusão.
Figura 10 – Cálculo do limite de erro indicativo de intrusão

Fonte: O autor

O limiar de erro calculado na figura 10 é fundamental na determinação da
sensibilidade do método de detecção, influenciando diretamente a quantidade de
falsos positivos e falsos negativos gerados. Por isso, o valor de erro utilizado como
referência é determinado a partir do emprego do modelo estatístico sobre o primeiro
dia de tráfego normal disponível. Os erros calculados a partir das séries previstas e
realizadas para o primeiro dia de tráfego normal, conforme a abordagem
empregada, geram uma série de resíduos. Essa série de resíduos é considerada
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como sendo uma distribuição não paramétrica, da qual é extraído um percentil que
representa o intervalo de confiança (IC) desejado, conforme descrito na fig. 10.
Uma vez obtido o valor de erro correspondente ao intervalo de confiança, está
determinado o valor limite de erro para os outros dias de tráfego a partir do qual é
indicativo de um ataque de intrusão.
4.5

Considerações Finais
Nesta seção foi apresentado o método de detecção de intrusão por anomalia

proposto nesta dissertação baseado em duas abordagens: a primeira utilizando o
modelo estatístico ARMAX sobre séries temporais baseadas na quantidade de
pacotes TCP SYN+ACK e SYN e a segunda, empregando o modelo ARMA /
GARCH sobre séries temporais derivadas da quantidade de pacotes TCP SYN.
Ambos os modelos são sintetizados primeiramente a partir de tráfego isento de
ações maliciosas, representativo do comportamento normal de rede, sendo
empregados posteriormente para identificar ataques por meio do cálculo de resíduos
numéricos.
Depois de detalhados nesta seção o método de detecção de intrusão e o
ferramental matemático sobre o qual ele se baseia, o Capítulo 5, Validação do
Trabalho, apresenta o experimento realizado para comprovar a viabilidade e o
desempenho do método proposto nesta seção.
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5

VALIDAÇÃO DO TRABALHO
Este capítulo descreve os experimentos realizados para comprovar a

viabilidade e obter indicadores de desempenho do método de detecção apresentado
no capítulo anterior, Proposta. O item 5.1 faz uma introdução ao processo de
validação empregado. O item 5.2 aborda o experimento de validação que utiliza a
base de tráfego DARPA (1999). O item 5.3 apresenta o experimento de validação
executado com a base de tráfego disponibilizada por Shiravi et al. (2012). O item 5.4
compara este método de detecção com o IDS Snort. O item 5.5 faz comentários a
respeito do emprego do método proposto neste trabalho para detecção em tempo
real. O item 5.6 conclui o presente capítulo.
5.1

Processo de Validação
O processo de validação apresentado neste capítulo objetiva comprovar a

viabilidade e obter indicadores de desempenho do método detecção de intrusão
apresentado na Seção 04, Proposta.
Para validar o método de detecção de intrusão apresentado neste trabalho, são
realizados dois experimentos: o primeiro usando a base de dados de tráfego
disponibilizado por DARPA (1999) e o segundo utilizando a base de tráfego
fornecida por Shiravi et al. (2012). Ambas são formadas pela captura completa de
todo o tráfego de pacotes de redes locais sob situações de uso normal e sob
condições de ataques de intrusão. Ambas as bases também disponibilizam arquivos
no formato libpcap, contendo todos os pacotes correspondentes a cada dia de
simulação. Cada um desses dias pode ou não conter ataques, detalhados
separadamente quanto ao seu tipo, instante de início e tempo de duração.
Os dois experimentos descritos nesta seção objetivam alcançar indicadores
relativos à acurácia, viabilidade e tempo de resposta do método de detecção
proposto nesta dissertação, conforme descrito na subseção 2.3.1. Em ambos, é
utilizado o Pacote Computacional Matlab como ferramenta de execução dos
algoritmos matemáticos empregados e para cálculo dos indicadores de validação.
Para emprego do Matlab na aquisição dos dados de tráfego de rede, é necessário
converter todo tráfego de pacotes em um formato legível por essa ferramenta
computacional. Por isso, a filtragem dos pacotes é realizada por meio do programa
WireShark, também empregado para gerar arquivos texto contendo as seguintes
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informações necessárias para execução do método: instante de tempo de captura
do pacote, endereço IP de origem, endereço IP de destino, quantidade de bytes,
protocolo da camada de transporte, protocolo da camada de aplicação, porta de
origem e porta de destino.
Além dos programas acima descritos, o equipamento utilizado no ambiente de
simulação foi um computador portátil com sistema operacional Microsoft Windows 07
Home Premium de 64 bits e processador Intel® Core™ i5-3210M, com 2.5 GHz.
Este equipamento tinha disponível 4 Gb de RAM e um disco rígido de 500 Gb de
espaço total, sendo que as bases de tráfego de rede utilizadas necessitaram de 200
Gb de espaço em disco.
5.2

Experimento utilizando a base DARPA (1999)
A base de dados distribuída por DARPA (1999) inclui cinco semanas de tráfego

de pacotes armazenados no formato tcpdump. Esse conjunto de tráfego foi resultado
de um experimento realizado pelo MIT Lincoln Laboratory com a Air Force Research
Laboratory em um ambiente que objetivava simular o comportamento de uma rede
local de uma base da força aérea americana conectada a Internet. A primeira e
terceira semanas possuem somente tráfego não malicioso e a segunda, quarta e
quinta semanas contêm ataques em meio ao tráfego normal. (THOMAS; SHARMA;
BALAKRISHNAN, 2008).
O conjunto de tráfego disponibilizado por DARPA (1999) é objeto de críticas
pela não publicação da metodologia ou ferramental utilizado na geração do tráfego
normal integrante da base de dados. Esse tráfego também não representaria
totalmente a realidade por não simular um conjunto suficiente de comportamentos
temporais os quais uma rede teria durante o seu funcionamento diário. Além disso,
há diferenças evidentes entre o (Time to Live - TTL) dos pacotes integrantes de
ataques e dos pertencentes ao tráfego normal, demonstrando possíveis inserções
manuais de tráfego proveniente de ataques em meio ao tráfego normal (MCHUGH,
2000; MAHONEY; CHAN, 2003).
Apesar dos problemas e inconsistências apresentados no conjunto de tráfego
de DARPA (1999), diante do considerável número de publicações utilizando esse
conjunto de tráfego, pode-se de dizer que ele ainda é válido para obtenção de
resultados iniciais a respeito da viabilidade de uma nova proposta de detecção de
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intrusão. Experimentos realizados por Thomas, Sharma e Balakrishnan (2008) e
Brugger e Chow (2005), baseados no uso das ferramentas de detecção de intrusão
Snort, ALAD, PHAD e Cisco IDS4215 sobre a base de dados da DARPA (1999),
corroboram a utilização desse conjunto de tráfego para medição de desempenho de
um IDS.
Como o tráfego disponibilizado por DARPA (1999) contém todos os pacotes
integrantes do tráfego normal, além dos pacotes pertencentes aos ataques de
intrusão utilizados, primeiramente são identificados os dias e instantes de tempo
exatos em que se iniciam os ataques de varredura e DoS que façam uso do
protocolo TCP. A Tabela 05 apresenta esses ataques de intrusão coletados de
DARPA (1999).
Tabela 5 – Ataques com pacotes TCP SYN na base DARPA (1999)

Data
10/03/1999
11/03/1999
11/03/1999
11/03/1999
12/03/1999
12/03/1999
02/04/1999
05/04/1999
05/04/1999
05/04/1999
06/04/1999
06/04/1999
06/04/1999
07/04/1999
07/04/1999
08/04/1999
08/04/1999
09/04/1999

Ataque
Portsweep
Portsweep
Portsweep
Neptune
Portsweep
Neptune
Portsweep
Apache2
Apache2
Neptune
back
Neptune
Portsweep
Portsweep
Apache2
Mscan
Satan
Neptune

Instante de Início Instante Relativo (s)
14:02:09.281560
14526.75
12:50:07.314921
10138.99
11:33:21.034676
5532.71
13:04:12.478387
10984.15
19:13:03.009205
33171.85
13:20:11.992216
12000.83
20:10:06.482253
36593.72
11:29:19.100059
8927.49
15:05:37.563486
21905.95
19:03:55.501770
36203.89
12:31:17.470895
12666.20
12:38:00.454642
13069.18
22:15:42.789295
47731.52
20:51:08.928525
42626.38
18:13:04.683734
33142.14
20:58:59.120344
43072.71
15:58:22.543460
25036.14
09:29:55.421035
37737.52

Fonte: O autor

A tabela 05 apresenta as seguintes informações: os ataques, suas datas de
ocorrência, seus respectivos instantes de tempo absolutos presentes no cabeçalho
do primeiro pacote TCP SYN integrante do ataque e o intervalo de tempo, em
segundos, entre esse primeiro pacote e o primeiro pacote TCP SYN capturado no
dia. O objetivo da medição desse intervalo de tempo, chamado de instante relativo, é
ter uma referência para medição do tempo de resposta na detecção dos ataques.
Em DARPA (1999) existem 190 ocorrências de 57 tipos de ataques, dentre os quais
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37 são de varredura e 63 de DoS. Entre os ataques de DoS está o Neptune, do tipo
synflood e apresentado na tabela 05. Além desse, a tabela apresenta ocorrências
dos seguintes ataques: Mscan, Portsweep e Satan, ataques de varredura que
podem usar o protocolo TCP; Apache2 e back, ataque de DoS contra o servidor
Web Apache.
5.2.1 Detecção de com ARMAX
Primeiramente, para sintetizar o modelo estatístico ARMAX usado na detecção
de ataques com pacotes TCP SYN, filtram-se todos os pacotes TCP contendo os
campos SYN e SYN+ACK marcados, que respectivamente entram e saem da rede
com endereço IPV4 172.16.0.0. Este endereço IPV4 representa uma rede local da
Força Aérea Americana, alvo de uma simulação de intrusão.
Após essa filtragem de pacotes, o primeiro dia da primeira semana de tráfego
normal é usado para sintetizar o modelo estatístico ARMAX, correspondente ao
comportamento do sistema dinâmico da fig. 06, já definindo na Seção 4, Proposta.
A opção pelo emprego primeiramente do modelo ARMAX deve-se ao fato de o
ataque synflood ser baseado nas três fases de estabelecimento da conexão TCP,
permitindo utilizar a série SYN+ACK como sendo uma resposta ao estimulo gerado
pela série SYN quando entra no sistema representado pela rede 172.16.0.0.
Após a síntese do modelo ARMAX que representa o comportamento do
primeiro dia de tráfego normal de DARPA (1999), ele é utilizado ao longo dos outros
dias da primeira e terceiras semanas para estimar a quantidade de pacotes
SYN+ACK prevista para o instante de observação seguinte. Após esse processo, a
série prevista é comparada com a realizada por meio da equação 4.3.4.7.
Tabela 6 – Resultados da Previsão do ARMAX com a base DARPA (1999)

Prev. (%) (5s) Prev. (%) (2s) Prev. (%) (1s)
Data
01/03/1999
100.00
100.00
100.00
02/03/1999
99.57
99.55
99.19
15/03/1999
94.9
94.24
93.96
16/03/1999
95.06
94.37
94.01
10/03/1999
-5306.12
-4403.15
-3268.59
11/03/1999
-6484.74
-5693.20
-4340.00
12/03/1999
-1095.16
-701.75
-499.68
04/04/1999
69.10
74.25
76.36
05/04/1999
-295.51
-251.30
-222.54
06/04/1999
-253,12
-210.52
-180.16
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07/04/1999
08/04/1999
09/04/1999

76.20
-761.49
-98.18

77.27
-679.03
-48.55

72.59
-521.06
-13.71

Fonte: O autor

Na tabela 06, opta-se por apresentar apenas os dados de previsão dos dias do
tráfego de DARPA (1999) que são utilizados neste experimento. Observando-se os
resultados de previsão da tabela 06, percebe-se que o modelo ARMAX gerado para
o primeiro dia de tráfego normal de DARPA (1999) é um bom estimador da
quantidade de pacotes SYN+ACK ao longo do tempo em um ambiente de rede sem
ataques.
Após comprovada a capacidade de previsão do modelo estatístico ARMAX,
esse modelo é empregado nos dias de tráfego da DARPA (1999) em que ocorrem
os ataques de intrusão apresentados na tabela 05. Entre esses ataques, existem
tanto os de busca de máquinas, portas e serviços disponíveis na rede 172.16.0.0,
quanto os de DoS contra servidores dessa mesma rede.
A identificação desses ataques é realizada por meio do calculo de resíduos
entre a quantidade de pacotes SYN+ACK prevista e realizada. Primeiramente, esses
resíduos são calculados empregando-se o modelo estatístico normal sobre o tráfego
de 16/03, dia em que há somente tráfego normal. Os resíduos obtidos são tratados
como uma distribuição não paramétrica, da qual são extraídos valores de percentil
que representam intervalos de confiança (IC). Cada percentil calculado resulta em
um valor numérico corresponde ao limite de erro a partir do qual seria disparado um
alarme de intrusão. Os resíduos obtidos posteriormente pelo emprego do modelo
ARMAX em dias de tráfego malicioso são comparados aos valores limites
estabelecidos para o dia 16/03. Caso esse valor limite seja ultrapasso para um
determinado valor de IC, é acusado um ataque. A figura 11 apresenta os resultados
de detecção obtidos. O gráfico dessa figura apresenta os resultados de detecção
(TFN e TFP) em função do logaritmo decimal do complemento do intervalo de
confiança (IC), conforme descrito na equação 5.2.1.1.
𝐸𝑖𝑥𝑜 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔10 (1 − 𝐼𝐶)

(5.2.1.1)

em que IC é o intervalo de confiança utilizado sobre os resíduos numéricos obtidos
no dia 16/03.
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Figura 11 – Detecção usando ARMAX na base DARPA (1999)

Fonte: O autor

Observando-se a figura 11, à medida que o valor de IC aumenta, a TFP se
reduz. Porém, existe um valor limite para a redução de falsos positivos, a partir do
qual a TFN deixa de ser nula. Esse valor corresponde a uma abscissa de -2.6, que
quando observada nos gráficos da figuras 11 e 12, resulta em uma TFP de 5% e um
TR de aproximadamente 6 s, observado na figura 12. Por meio dos resultados
observados na figura 11, conclui-se que o método alcança uma taxa de detecção de
100%.
Figura 12 – Tempo de resposta usando ARMAX na base DARPA (1999)

Fonte: O autor

Durante o experimento, alguns ataques do tipo varredura Portsweep incorreram
em maior intervalo de tempo de detecção por conta de iniciarem o processo de
varredura com baixa taxa de pacotes TCP SYN. Alguns ataques de varredura
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Portsweep também começaram por portas das quais obtiveram a pronta resposta de
um pacote SYN+ACK, impedindo que o método detectasse alguma anormalidade
inicialmente.
5.2.2 Detecção de com ARMA / GARCH
A detecção de ataques utilizando o modelo estatístico ARMAX apresenta a
desvantagem de necessitar de duas séries temporais, SYN e SYN+ACK, sendo que
a segunda é proveniente da resposta do sistema sob ataque de intrusão. Como
alternativa de detecção, é utilizado o modelo estatístico ARMA / GARCH para
estimar a quantidade de pacotes SYN no instante de amostragem seguinte. Dessa
forma, utiliza-se o modelo ARMA / GARCH como estimador do valor médio e
variância da série TCP SYN um passo a frente. A figura 13 apresenta os resultados
de detecção obtidos pelo emprego do método com o modelo ARMA / GARCH.
Figura 13 – Detecção usando ARMA / GARCH na base DARPA (1999)

Fonte: O autor

Observando-se os resultados de TFN e TFP apresentados na figura 13,
novamente

o

método

alcança

taxa

de

detecção

de

100%

e

TFP

de

aproximadamente 12% para um valor de eixo x de -1.6. Observando o TR resultante
desse valor de abscissa no gráfico da figura 14, obtém-se uma resposta de
aproximadamente 4 s. Também se percebe o aumento da probabilidade de detecção
à medida que o intervalo de confiança se reduz. Isto corresponde ao esperado, uma
vez que a redução do intervalo de confiança implica redução do limite de erro e,
consequentemente, aumento na sensibilidade da detecção, mesmo efeito notado no
experimento da subseção anterior.
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Figura 14 – Tempo de resposta usando ARMA / GARCH na base DARPA (1999)

Fonte: O autor

Também pelo gráfico da figura 14, observa-se uma elevação do TR à medida
que o intervalo de confiança aumenta, efeito causado pela redução de sensibilidade.
Como o gráfico da figura 14 é uma média aritmética do tempo de resposta de todos
os ataques detectados, ele pode apresentar elevações e reduções à medida que
ocorre variação do IC, justificando o valor de pico observado.
5.3

Experimento Usando o Tráfego do ISCX
Diante da viabilidade inicial do método proposto, comprovada pelos resultados

obtidos com a base de dados DARPA (1999), esta subseção executa o mesmo tipo
de experimento da subseção 5.2, porém utilizando uma base de tráfego
recentemente elaborada e disponibilizada por Shiravi et al. (2012) no Information
Security Centre of Excellence (ISCX) da University of New Brunswick. Essa base de
dados, também está no formato libcap, contendo sete dias de tráfego capturado
dentro de uma rede que mantinha contato com a Internet por meio de um servidor
NAT. Essa rede era composta de 21 estações de trabalho segmentadas em 4 redes
locais, executando diversas versões do sistema operacional Windows, entre elas,
Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Além disso, havia uma quinta rede local
responsável por abrigar três servidores que disponibilizavam serviços de SSH, Web,
ASP. NET, email, DNS e NAT. Esses servidores executavam os sistemas
operacionais Windows Server 2003 e Ubuntu 10.04.
O trabalho de Shiravi et al. (2012), além de disponibilizar o conjunto completo
de 7 dias de tráfego no formato libcap, fornece um conjunto de arquivos XML com
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todo o tráfego de pacotes agregado em fluxos de dados orientados a conexão. O
primeiro e sexto dias contêm somente tráfego não malicioso, enquanto o segundo,
terceiro, quarto, quinto e sétimo dias apresentam tráfego contendo os seguintes
ataques: DoS sobre HTTP, força bruta sobre SSH para quebra de senhas, varredura
de máquinas da rede e DDoS por meio de redes de robôs IRC. Shiravi et al. (2012)
também detalha um método para geração de outras bases de tráfego por meio do
uso de perfis e agentes que representam, respectivamente, a geração de tráfego
normal e ataques de intrusão. A tabela 07 apresenta um sumário dessa base de
simulação de tráfego.
Tabela 7 – Sumário da base de tráfego do ISCX
Dia

Data

Descrição

Tamanho (Gb)

Sexta

11/06/2010

Tráfego Normal

16.1

Sábado

12/06/2010

Tráfego Normal + Força Bruta sobre SSH

4.22

Domingo

13/06/2010

Tráfego Normal + Varredura

3.95

Segunda

14/06/2010

Tráfego Normal + HTTP DoS

6.85

Terça

15/06/2010

Tráfego Normal + DDoS com Robôs IRC

23.4

Quarta

16/06/2010

Tráfego Normal

17.6

Quinta

17/06/2010

Tráfego Normal + Força Bruta sobre SSH

12.3

Fonte: O autor

A tabela 08 apresenta os ataques pertencentes à base do ISCX que fazem uso
do protocolo TCP, acrescentando o horário em que o primeiro pacote TCP SYN
integrante do ataque chegou ao servidor.
Tabela 8 – Sumário dos ataques da base de tráfego do ISCX
Data

Ataque

Instante de Início

Instante Relativo (s)

12/06/2010

SSH

16:24:12.228639000

58986.19

12/06/2010

SSH

11:34:31.842507000

41605.80

13/06/2010

Varredura

22:43:56.999352000

81684.04

13/06/2010

Varredura

16:58:40.451775000

60967.50

13/06/2010

HTTPWeb

22:50:18.699505000

81687.76

14/06/2010

HTTPWeb

17:28:56.663307000

62869.03

14/06/2010

HTTPWeb

17:43:24.591171000

63736.96
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14/06/2010

HTTPWeb

18:07:04.768090000

65157.14

14/06/2010

HTTPWeb

18:19:05.514517000

65877.89

15/06/2010

HTTPWeb Dist.

16:04:45.019604000

57804.96

17/06/2010

SSH

14:25:29.495670000

51858.02

17/06/2010

SSH

21:35:20.112684000

77648.64

Fonte: O autor

Na tabela 08, observa-se a ocorrência dos seguintes ataques: 4 de força bruta
sobre SSH para acesso indevido ao servidor principal, denominado de ataque de
SSH; 6 de DoS contra o serviço Web, sendo um deles distribuído e executado por
meio de redes de robôs IRC, denominado de ataque HTTPWeb e 2 de varredura
para coleta de informações do servidor principal, denominado de ataque de
Varredura.
5.3.1 Detecção com ARMAX
A base de testes detalhada no artigo de Shiravi et al. (2012), inicialmente, não
caracteriza seus ataques como sendo do tipo synflood ou de varredura usando
pacotes TCP SYN. Entretanto, como entre as ações maliciosas existentes nessa
base de dados, há ataques de DoS e varredura baseados no protocolo TCP, o
mesmo processo de caracterização do tráfego de pacotes SYN e SYN+ACK
empregado com DARPA (1999) é utilizado na base de Shiravi et al. (2012).
Devido ao conjunto de dados de tráfego ter a configuração apresentada na
tabela 07, o primeiro dia de tráfego normal (11 de junho) é usado na síntese do
modelo estatístico ARMAX. Além disso, opta-se por filtrar o tráfego direcionado para
o IP 192.168.5.122, pois é o endereço IPV4 do servidor primário do ambiente de
simulação, hospedando serviços web, email, FTP e SSH. Depois de elaborado o
modelo estatístico ARMAX, ele é usado na previsão de tráfego de pacotes
SYN+ACK nos seis dias seguintes, conforme executado na subseção 5.2 com o
tráfego da DARPA (1999). Após esse processo, a série prevista é comparada com a
realizada por meio da equação 4.3.4.7, obtendo-se os resultados da tabela 09.
Tabela 9 – Resultado da Previsão do ARMAX com a base do ISCX

Dia
Sexta
Sábado
Domingo

Data
Ts (5s)
11/06/2010
92.30%
94.84%
12/06/2010
13/06/2010 -207.40%

Ts (2s)
92.10%
92.79%
-235.78%

Ts (1s)
91.13%
91.02%
-284.93%
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Segunda
Terça
Quarta
Quinta

14/06/2010
15/06/2010
16/06/2010
17/06/2010

20.70%
97.59%
96.06%
60.07%

15.76%
97.35%
94.96%
63.55%

1.35%
96.14%
94.08%
68.04%

Fonte: O autor

Observando-se os resultados apresentados na tabela 09, percebe-se que para
os dias 11, 12, 15 e 16 de junho, o modelo estatístico ARMAX alcança resultados de
previsão superiores a 90%, ao contrário dos dias 13, 14 e 17 de junho, que
apresentam números bem inferiores a 90%. Comparando-se as tabelas 09 e 08, os
dias 11 e 16 de junho são justamente nos quais há somente tráfego não malicioso, o
que confirma o uso desse modelo como bom estimador da relação entre a
quantidade de pacotes SYN e SYN+ACK. Os resultados discrepantes de previsão
para os dias 13, 14 e 17 já demonstram uma provável capacidade de detectar
anormalidades provenientes de ataques de varredura, DoS sobre HTTP e força
bruta sobre SSH, mesmo esses ataques não sendo inicialmente classificados como
do tipo synflood ou varredura com pacotes TCP SYN.
Para detecção do evento de intrusão propriamente dito, opta-se novamente por
empregar intervalos de confiança sobre os resíduos numéricos provenientes da
diferença entre as séries SYN+ACK prevista e a realizada para um dia de tráfego
normal. Neste experimento, utilizam-se as séries estimadas e realizadas de
11/06/2010, variando-se o intervalo de confiança de 80% até 99.999% conforme o
gráfico apresentado na figura 15.
Figura 15 – Detecção usando ARMAX na base do ISCX

Fonte: O autor
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No gráfico da figura 15, percebe-se que quanto menor o intervalo de confiança,
maior a probabilidade de detecção, reduzindo a quantidade de falsos negativos.
Porém, esse aumento de detecção é acompanhado da elevação da taxa de falsos
positivos. Por meio da figura 15, nota-se que para um valor de abscissa de
aproximadamente -1.55, obtém-se um valor de TFN de 0% e TFP de cerca de 5%. A
detecção de ataques de força bruta sobre SSH com uso do modelo estatístico
ARMAX sobre as séries temporais SYN e SYN+ACK é insatisfatória. A única
detecção de ataque desse tipo efetuada com baixo TR é explicada pela natureza
específica desse ataque, empregando dicionário de senhas a partir de múltiplas e
simultâneas conexões TCP contra o servidor SSH, o que permite o modelo ARMAX
identificar o aumento gradativo do atraso na resposta de pacotes SYN+ACK por
parte do servidor atacado.
O gráfico da figura 16 apresenta os resultados de tempo de resposta (TR),
definido na subseção 2.3.2, para a base do ISCX em função do intervalo de
confiança. Esse gráfico é o tempo de resposta médio de todos os ataques
detectados à medida que o IC varia.
Figura 16 – Tempo de resposta usando ARMAX na base do ISCX

Fonte: O autor

Para os valores de TFN de 0% e TFP de 5%, incorre-se em um TR de
aproximadamente 6 s. Observa-se no gráfico da figura 16 o aumento do tempo de
resposta até o valor de eixo x próximo a -3. Esse comportamento do TR pode
parecer incoerente inicialmente, porém o gráfico dessa figura representa o tempo de
resposta médio dos ataques identificados. Dessa forma, à medida que o eixo x
decresce, inicia-se um aumento do tempo de resposta de alguns ataques, até o
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ponto em que não são mais identificados, conforme demonstrado pelo aumento da
TFN da figura 15. Essa não identificação causa uma redução do tempo de resposta
médio.
5.3.2 Detecção com ARMA / GARCH
A detecção de ataques utilizando o modelo estatístico ARMAX apresenta a
desvantagem de necessitar de duas séries temporais, SYN e SYN+ACK, sendo que
a segunda é proveniente da resposta do sistema que está sob ataque, conforme já
comentado ao longo deste trabalho. Novamente, seguindo o mesmo processo
adotado com o modelo ARMAX, utiliza-se o primeiro dia contendo somente tráfego
normal da rede, 11/06/2010, como referência para síntese do modelo estatístico
ARMA / GARCH.
Conforme detalhado na Seção 4, Proposta, a aplicação desse modelo
estatístico tem como hipótese a estacionariedade da série temporal e a existência de
componentes heteroscedasticos. Por isso, primeiramente são aplicados testes com
ACF sobre a série original, sua versão transformada e sobre a forma quadrática da
versão transformada, respectivamente, obtendo-se os gráficos das figuras 17, 18 e
19. Também é aplicado o teste com PACF sobre a versão transformada da série,
obtendo-se o gráfico da figura 20. Todos esses testes também foram aplicados na
subseção 5.2.2 com o tráfego da DARPA (1999), porém foram apresentados os
resultados obtidos somente com a base do ISCX por esta última ser mais
representativa das condições atuais de tráfego de rede.
Figura 17 – Correlograma da série TCP SYN amostrada

Fonte: O autor
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Na figura 17, a permanência de valores de autocorrelação que ultrapassam o
limite do intervalo de confiança indica que a série TCP SYN original é não
estacionária.
Figura 18 – Correlograma da série TCP SYN transformada

Fonte: O autor

Na figura 18, depois de transformada por função logarítmica, conforme descrito
na Seção 4, Proposta, os valores de autocorrelação situam-se dentro do intervalo de
confiança, indicando agora um comportamento estacionário. Além disso, a
relevância do primeiro termo da autocorrelação indica que o processo estocástico
gerador da série transformada apresenta um termo de média móvel de primeira
ordem.
Figura 19 – Correlograma da forma quadrática da série transformada

Fonte: O autor
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Na figura 19, o correlograma da forma quadrática da série transformada por
função logarítmica apresenta valores que ultrapassam o limite do intervalo de
confiança, indicando a possível existência de componentes heteroscedásticos.
Figura 20 – Correlograma parcial da série transformada

Fonte: O autor

Na figura 20, o correlograma parcial da série transformada por função
logarítmica apresenta valores decrescentes quase que geometricamente ao longo
do atraso, mantendo-se acima do intervalo de confiança, indicando um forte
componente de média móvel de primeira ordem e pouca probabilidade de termos
autoregressivos no processo estocástico gerador da série temporal transformada.
A análise dos correlogramas das figuras 18, 19 e 20 sugere o uso de um
modelo estatístico de média móvel de primeira ordem em conjunto com um GARCH
também de ordem unitária. Depois de sintetizado o modelo, conforme descrito na
Seção 4, Proposta, ele é testado quanto a sua capacidade de estimar valores futuros
da série temporal TCP SYN um passo a frente. Novamente, a equação 4.3.4.7 é
empregada para cálculo dos valores de previsão. A tabela 10 apresenta os
resultados obtidos:
Tabela 10 – Resultado de previsão do ARMA / GARCH com a base do ISCX

11jun

12jun

13jun

14jun

15jun

16jun

17jun

Ts(5)W(50)

24.55

20.62

24.56

14.65

17.66

23.27

21.18

Ts(5)W(20)

17.96

14.86

17.98

6.75

12.62

16.03

15.18

Ts(5)W(10)

9.88

8.00

10.97

-1.01

6.90

8.11

8.45
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Ts(5)W(5)

5.36

2.59

4.98

-7.16

3.23

1.93

3.51

Ts(2)W(50)

21.33

17.33

21.03

21.32

15.79

23.02

23.46

Ts(2)W(20)

12.12

9.33

11.81

11.89

9.00

13.83

15.86

Ts(2)W(10)

4.66

4.18

5.03

5.87

4.40

6.83

9.52

Ts(2)W(5)

0.62

0.51

0.13

0.72

0.60

2.23

5.23

Ts(1)W(50)

15.88

11.47

16.61

16.63

12.53

17.99

20.98

Ts(1)W(20)

5.19

3.86

6.61

5.82

4.48

7.19

12.03

Ts(1)W(10)

-0.53

-0.56

0.27

0.56

0.76

2.20

7.61

Ts(1)W(5)

-3.06

-3.14

-2.74

3.81

0.36

0.79

2.74

Fonte: O autor
Legenda: Ts = intervalo de amostragem, W = tamanho da janela de amostragem,
todos os números são resultados percentuais.

Como pode ser observado na tabela 10, quanto maiores o intervalo e janela de
amostragem, melhor o resultado de previsão. Isso condiz com o esperado, uma vez
que o aumento desses dois parâmetros permite uma maior utilização de tráfego já
realizado para cálculo da amostra seguinte da série temporal. Outro fato observado
na tabela são resultados de previsão inferiores para os dias 12, 14, 15 e 17 de
junho, quatro dias em que ocorrem ataques de intrusão. A única exceção ao
esperado é o dia 13, mas isso pode ser explicado por ser um dia
predominantemente de ataques de varredura cujo objetivo principal é coletar
informações sem causar alteração visível no tráfego de rede.
Os resultados de previsão da tabela 10 são bem inferiores aos apresentados
na tabela 09 relativa ao modelo estatístico ARMAX. Isso também era esperado, já
que esse modelo resulta da identificação de um sistema a partir de suas séries
temporais, SYN e SYN+ACK, sendo esta última série temporal uma resposta
determinada pelo protocolo TCP ao estímulo da primeira. A tabela 10, no entanto, é
resultado somente da previsão de amostras futuras da série TCP SYN, um passo a
frente, a partir de valores já realizados, ou seja, comportamento não especificado
por meio de protocolo.
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Uma vez o modelo tendo sido estudado quanto a sua capacidade de previsão,
agora ele é utilizado na detecção dos mesmos ataques de intrusão abordados na
subseção anterior. Os resultados são apresentados na figura 21.
Figura 21 – Detecção usando ARMA / GARCH na base do ISCX

Fonte: O autor

Observando-se o gráfico da figura 21, mais uma vez, o aumento do intervalo de
confiança implica uma redução da sensibilidade do método, e consequentemente,
queda na taxa de detecção. Analisando-se o gráfico da figura 21 isoladamente,
poderia se concluir que um valor de abscissa em torno de -2.1 seria o ponto ótimo,
resultando em taxa de detecção de 100% e TFP de 1%. Porém, este valor de eixo x,
conforme apresentado no gráfico da figura 22, implica um tempo de resposta médio
de 150 s, algo impraticável para um IDS. Dessa forma, analisando-se
simultaneamente ambos os gráficos, conclui-se que um valor de abscissa de -1.5 é o
ponto ótimo, implicando 0% de TFN, 15% de TFP e aproximadamente, 18 s de TR.
Figura 22 – Tempo de resposta usando ARMA / GARCH na base do ISCX

Fonte: O autor
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Observando-se mais detalhadamente o gráfico da figura 22, nota-se um tempo
de resposta que se estabiliza por volta de 4 s para um uma TFN de 58%. Esse valor
corresponde à identificação dos quatro ataques de DoS contra o servidor Web e do
ataque de força bruta sobre SSH que utiliza múltiplas conexões TCP. Isso
demonstra que o método alcança exatidão de 100% e baixo tempo de resposta para
esses 5 ataques.
5.4

Comparação com outros métodos
Nesta subseção, os resultados de detecção obtidos neste trabalho são

comparados com os de outros métodos quanto à taxa de detecção, taxa de falsos
positivos e tempo de resposta. Essa comparação é realizada com o Snort, IDS
baseado em assinaturas de ataques desenvolvido por Roesch (1999). Esse IDS
também foi empregado sobre as duas bases de tráfego utilizadas neste trabalho,
DARPA (1999) e Shiravi et al. (2012), a fim de permitir a comparação entre os
resultados obtidos neste trabalho com os gerados por aquele IDS.
Nesse experimento de comparação, o Snort foi empregado sob condições em
que todas as regras disponíveis para o ambiente computacional utilizado foram
habilitadas em seu modo padrão. Dessa forma, em momento algum ocorreu
qualquer tentativa de aperfeiçoar ou elaborar nova regra para o IDS Snort.
A tabela 11 apresenta os resultados de detecção obtidos com o uso do IDS
Snort sobre a base de tráfego disponibilizada por DARPA (1999).
Tabela 11 – Resultados de detecção do Snort sobre a base DARPA (1999)

Data

Ataque

Instante de Início Instante do Alarme

10/03/1999 Portsweep 14:02:09.281560

14:02:20.225948

11/03/1999 Portsweep 12:50:07.314921

12:50:11.446380

11/03/1999 Portsweep 11:33:21.034676

11:33:30.986367

11/03/1999 Neptune

13:04:12.478387

13:04:13.278113

12/03/1999 Portsweep 19:13:03.009205

19:13:03.547704

12/03/1999 Neptune

13:20:12.791871

13:20:11.992216

02/04/1999 Portsweep 20:10:06.482253

FN

05/04/2013 Apache2

11:29:19.164514

11:29:19.100059
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05/04/2013 Apache2

15:05:37.563486

15:05:37.589748

05/04/2013 Neptune

19:03:55.501770

19:03:57.101268

06/04/2013 back

12:31:17.470895

FN

06/04/2013 Neptune

12:38:00.454642

12:38:03.653883

06/04/2013 Portsweep 22:15:42.789295

FN

07/04/2013 Portsweep 20:51:08.928525

20:51:13.131961

07/04/2013 Apache2

18:13:04.683734

FN

08/04/2013 Mscan

20:58:59.120344

20:58:59.499714

08/04/2013 Satan

15:58:22.543460

15:58:28.001298

09/04/2013 Neptune

19:29:55.421035

FN

Fonte: O autor

Observa-se pelos resultados da tabela 11, que na base de tráfego da DARPA
(1999), dentre os ataques selecionados, o Snort não detectou 5 ataques. Com os
dados da tabela 11, nota-se que o Snort identifica boa parte dos ataques de
varredura (Portsweep) e DoS (Neptune) em um intervalo de tempo médio de 1s.
Alguns desses ataques empregam uma frequência de mais de 20 pacotes TCP SYN
por segundo e também varreduras baseadas em pacotes com portas de origem
sequenciais. Para este último caso de varredura, a detecção pelo Snort foi efetivada
em menos de 1s.
Os ataques Apache2 executados no dia 05/04 foram detectados por
empregarem uma URL de requisição mal formada no pacote HTTTP, ao contrário do
ataque do dia 07/04, que não foi detectado.
A tabela 12 apresenta os resultados de detecção obtidos com o uso do IDS
Snort sobre a base de tráfego disponibilizada por Shiravi et al. (2012).
Tabela 12 – Resultados de detecção do Snort sobre a base do ISCX

Data

Ataque

Instante de Início

Instante do Alarme

12/06/2010 SSH

16:24:12.228639000 FN

12/06/2010 SSH

11:34:31.842507000 FN

13/06/2010 Varredura

22:43:56.999352000 22:44:08.487352
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13/06/2010 Varredura

16:58:40.451775000 16:58:40.455977

13/06/2010 HTTPWeb

22:50:18.699505000 22:50:31.338046

14/06/2010 HTTPWeb

17:28:56.663307000 FN

14/06/2010 HTTPWeb

17:43:24.591171000 FN

14/06/2010 HTTPWeb

18:07:04.768090000 FN

14/06/2010 HTTPWeb

18:19:05.514517000 FN

15/06/2010 HTTPWeb Dist. 16:04:45.019604000 FN
17/06/2010 SSH

14:25:29.495670000 FN

17/06/2010 SSH

21:35:20.112684000 FN

Fonte: O autor

Já para a base de tráfego do ISCX, que representa condições mais atuais de
intrusão, os Snort detectou 3 ataques dentre os 12 selecionados. Mais uma vez o
IDS Snort apresenta bom desempenho na detecção de ataques de varredura,
identificando também 1 ataque de DoS contra o servidor Web (HTTPWeb). Este
ataque de DoS, aparentemente, foi detectado por empregar portas de origem
sequenciais nos pacotes TCP, demonstrando que esse é um dos critérios de
identificação de ataques utilizado pelo Snort.
Comparando-se os resultados obtidos pelo Snort com os deste trabalho,
observa-se que o método de detecção proposto apresenta taxa de detecção superior
à do Snort para ataques de varredura, DoS, DDoS e força bruta sobre SSH que
fazem uso do protocolo TCP. Porém, o Snort apresenta taxas de falso positivo
inferiores às deste trabalho, em torno de 1%, o que é esperado de um IDS baseado
em assinaturas.
Outra observação foi a incapacidade de o Snort detectar ataques de DoS e
DDoS

contra

servidores

WeB,

algo

muito

empregado

atualmente

para

indisponibilizar sítios eletrônicos na Internet. Quanto aos ataques de força bruta
sobre SSH, conforme já comentado, este trabalho mostrou-se efetivo apenas na
detecção de um tipo específico que emprega múltiplas conexões TCP durante o
ataque. O Snort, porém, não demonstrou capacidade de identificar quaisquer
ataques de força bruta sobre SSH presentes na base do ISCX.
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5.5

Considerações a respeito de detecção em tempo real
Os experimentos executados com as duas bases de tráfego, DARPA (1999) e

Shiravi et al. (2012), fornecem resultados de desempenho ao longo do tempo que
permitem estimar o comportamento do método proposto quando utilizado em tempo
real. Considerando os resultados de detecção já apresentados nas subseções
anteriores, observa-se que tanto o uso do modelo estatístico ARMAX quanto do
ARMA / GARCH apresenta um atraso de detecção conforme descrito na equação
5.5.1.
𝑡𝛿 = 𝑡𝐼𝑂 + 𝑡𝑠 + 𝑡∅

(5.5.1)

em que 𝑡𝛿 é o atraso total na detecção, 𝑡𝐼𝑂 é o atraso de amostragem de tráfego, 𝑡𝑠 é
atraso introduzido pelo intervalo de amostragem 𝑇𝑠 e 𝑡∅ é o atraso de processamento
inerente ao modelo estatístico empregado pelo método.
Observando-se os tempos de resposta para a detecção dos ataques
apresentados nas subseções anteriores, durante o emprego do método proposto
com os modelos estatísticos ARMAX e ARMA / GARCH, pode-se afirmar que para a
maioria dos ataques, quando detectados, foi necessário um atraso 𝑡𝑠 contido no
intervalo 0, 𝑇𝑠 . Partindo da hipótese de que a probabilidade de execução de um
ataque em instante de tempo qualquer contido nesse intervalo é um evento
equiprovável, pode-se afirmar que o atraso médio 𝑡𝑠 é dado pela seguinte equação:
𝑡𝑠 = 𝐸 𝑡𝑠 = 𝑇𝑠 2

(5.5.2)

Considerando agora o IDS Snort, seu atraso de detecção poder ser
aproximado conforme descrito na equação 5.5.3.
𝑡𝛿 = 𝑡𝐼𝑂 + max(𝑞 𝑡𝑑𝑡 𝑡∅ , 𝑡𝑑𝑡 )

(5.5.3)

em que 𝑡𝛿 é o atraso total na detecção, 𝑡𝐼𝑂 é o atraso de amostragem de tráfego,
𝑞 𝑡𝑑𝑡 é a quantidade de pacotes analisados pelo conjunto de regras responsáveis
por detectar a intrusão, 𝑡𝑑𝑡 é o intervalo de tempo entre o primeiro e o enésimo
pacote do ataque responsável por disparar o alarme de intrusão e 𝑡∅ é o intervalo de
tempo necessário para aplicação daquele conjunto de regras em cada pacote
capturado. Denominando de C, a carga de pacotes que se encaixam no conjunto de
regras do Snort responsáveis por disparar o referido alarme, a equação 5.5.3 pode
ser representada pela equação 5.5.4.
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𝑡𝛿 = 𝑡𝐼𝑂 + max(𝐶𝑡𝑑𝑡 𝑡∅ , 𝑡𝑑𝑡 )

(5.5.4)

Partindo da hipótese de que tanto o SNORT quanto o método proposto neste
trabalho possam utilizar a mesma técnica de amostragem de tráfego, ambos
incorreriam no mesmo atraso 𝑡𝐼𝑂 , permitindo que essa parcela seja desconsiderada
da análise comparativa. Logo, os atrasos de detecção do IDS Snort e deste trabalho
poderiam ser aproximados por meio das equações 5.5.5, 5.5.6 e 5.5.7.
𝛿𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋 = 𝑇𝑠 2 + 𝜃𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋

(5.5.5)

𝛿𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 = 𝑇𝑠 2 + 𝜃𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻

(5.5.6)

𝛿𝑆𝑁𝑂𝑅𝑇 = max(𝐶𝑡𝑑𝑡 𝜃𝑆𝑁𝑂𝑅𝑇 , 𝑡𝑑𝑡 )

(5.5.7)

Observando-se as equações 5.5.5 e 5.5.6, percebe-se que os atrasos de
detecção do método proposto neste trabalho com uso dos modelos estatísticos
ARMAX e ARMA / GARCH, desconsiderando os atrasos de amostragem,
independem do volume de tráfego, pois não se baseiam em inspeção unitária de
pacotes, mas sim na análise de tráfego agregado. Considerando-se agora um
intervalo de amostragem 𝑇𝑠 de 5 s, um tempo de detecção 𝑡𝑑𝑡 médio do SNORT de 1
s e os seguintes atrasos de processamento obtidos no ambiente utilizado neste
trabalho: 𝜃𝐴𝑅𝑀𝐴𝑋 de 8 ms s, 𝜃𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 de 12 ms e 𝜃𝑆𝑁𝑂𝑅𝑇 de 1.22 𝜇𝑠/𝑝𝑐𝑡, pode-se agora
analisar graficamente os atrasos totais de cada método de detecção em função da
carga de pacotes, conforme apresentado no gráfico da figura 23.
Figura 23 – Atraso de detecção em função da carga de pacotes TCP

Fonte: O autor
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Na figura 23, pode-se observar que a partir de uma carga de aproximadamente
2.1 milhões de pacotes TCP por segundo, o método com emprego do modelo
ARMAX e ARMA / GARCH começa a apresentar melhor tempo de resposta do que o
IDS Snort. Esse comportamento é o esperado, visto que desconsiderando o atraso
na captura dos pacotes por ambos os métodos, o Snort apresenta tempo de
resposta dependente do volume de tráfego.
5.6

Considerações Finais
Nesta seção, foram apresentados e analisados os resultados de detecção

obtidos pro meio do emprego do método proposto com uso dos modelos estatísticos
ARMAX e ARMA / GARCH sobre duas bases de tráfego. A primeira, disponibilizada
por DARPA (1999), apesar de antiga, ainda apresenta em seu interior ataques
precursores de muitos dos atualmente empregados em ações de intrusão, portanto,
servindo com uma primeira abordagem para teste de novos métodos de detecção. A
segunda, desenvolvida no ISCX e disponibilizada por Shiravi et al. (2012), reflete
condições de ataque mais atuais e detalha também, o método empregado na
síntese dessa base de tráfego.
Para a base disponibilizada por DARPA (1999), o método proposto neste
trabalho, empregando o modelo estatístico ARMAX, apresentou TFN de 0%, TFP de
5% e TR aproximado de 6s. O mesmo método, só que agora empregando o modelo
ARMA / GARCH, apresentou TFN de 0%, TFP de 12% e TR de aproximada de 4s. O
modelo ARMA / GARCH, quando utilizado na base DARPA (1999), só alcança uma
TFP de 5% incorrendo em uma TFN de 5,55%, causando consequentemente uma
elevação do TR para 6s. Logo, o modelo estatístico ARMAX, apesar de ter o tempo
de resposta um pouco superior ao modelo ARMA / GARCH, apresentou melhor
desempenho.
Com a base de tráfego de Shiravi et al. (2012), o método proposto neste
trabalho, empregando o modelo estatístico ARMAX, apresentou TFN de 0%, TFP de
5% e TR aproximado de 6 s. O mesmo método, só que agora empregando o modelo
ARMA / GARCH, apresentou TFN de 0%, TFP de 15% e TR de aproximada de 18s.
Essa redução no desempenho do tempo de resposta do método com uso do modelo
ARMA / GARCH é explicada pela dificuldade de detecção de ataques de força bruta
sobre SSH que não empregam múltiplas conexões TCP. Esses ataques causam
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poucas anormalidades nas séries temporais de pacotes TCP SYN utilizadas pelo
método. Novamente, o modelo estatístico ARMAX apresentou melhor desempenho,
porém esse modelo necessita da amostragem de duas séries temporais, sendo que
o modelo ARMA / GARCH alcança resultados de desempenho equivalentes usando
uma única série.
Como forma de comparação, o IDS Snort foi empregado sobre as duas bases
de tráfego usadas para validar o método proposto neste trabalho. Os resultados
obtidos permitem afirmar que o Snort, com o emprego de todo o seu conjunto de
regras padrão, alcança sobre a base DARPA (1999) os seguintes indicadores: TFN
de 27,80%, TFP de 1% e TR de 3.25 s. Com a base do ISCX, o Snort alcançou TFN
de 75%, TFP de 0.8% e TR de 8 s. Para ambas as bases, o método proposto neste
trabalho apresentou melhores indicadores de desempenho, ressaltando que em
momento algum ocorreu qualquer tentativa de melhorar os resultados de detecção
do IDS Snort, apenas utilizou-se o seu banco de regras padrão.
De forma a permitir uma comparação mais equânime entre o tempo de
resposta do método deste trabalho e o Snort, a subseção 5.5 propõe uma análise
temporal de ambos sob as mesmas condições de amostragem tráfego e quando
empregados para detectar tipos de ataques com os quais cada um obtém melhor
desempenho. A subseção 5.5 conclui que a proposta deste trabalho apresenta, em
média, melhor tempo de resposta quando empregado sobre uma carga de tráfego
superior a cerca de 2.1 milhões de pacotes TCP por segundo. Na análise realizada
na subseção 5.5, desconsiderou-se o efeito do atraso da captura de pacotes de rede
no intervalo de tempo de detecção, salientando-se que tal atraso começa a torna-se
relevante em redes cujo enlace de dados seja superior a 10 Gbps. Além disso,
conforme afirmado anteriormente, os resultados de detecção apresentados na
subseção 5.5 pela proposta deste trabalho foram obtidos utilizando um intervalo de
amostragem de tráfego de 5 s. Tal intervalo de tempo influencia diretamente no
atraso total de detecção, porém a sua redução causaria a elevação na quantidade
de falsos positivos e falsos negativos.
A próxima Seção, Conclusão, retoma o problema inicial desta dissertação
frente aos resultados obtidos com as duas bases de tráfego, fazendo considerações
a respeito das contribuições alcançadas, dos problemas ainda não resolvidos nesta
dissertação e sobre possíveis trabalhos futuros.
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6
6.1

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Considerações Finais
Esta dissertação propôs um método de detecção de intrusão por anomalia

baseado no uso de modelos estatísticos para análise de séries temporais. Como o
método utilizou identificação de anormalidade, ele foi dividido em duas partes: a
primeira responsável por modelar o comportamento normal da rede e a segunda, por
detectar do evento de intrusão propriamente dito. Para caracterização do tráfego de
rede normal, o método proposto baseou-se em duas abordagens distintas. A
primeira identificou o comportamento normal da rede com um modelo ARMAX que
tinha como entrada, a quantidade de pacotes SYN a cada 5 s e como saída, a
quantidade de pacotes SYN+ACK nesse mesmo intervalo de tempo. Já a segunda
abordagem determinou o comportamento normal de rede por meio de um modelo
estatístico ARMA / GARCH para estimar o valor médio e a variância temporal da
série TCP SYN a cada 5 s.
Para validar a proposta, foram empregadas duas bases de tráfego: uma
disponibilizada por DARPA (1999) e a outra obtida por meio de Shiravi et al. (2012).
Para ambos os conjuntos de tráfego, foram aplicadas as duas abordagens do
método e calculados os seguintes indicadores de desempenho: taxa de falsos
positivos, taxa de falsos negativos e tempo de resposta na identificação dos eventos
de intrusão.
Com o tráfego disponibilizado por DARPA (1999), tanto o modelo ARMAX
quanto o ARMA / GARCH obtiveram TFN de 0% e TFP de 5% e 12%,
respectivamente. Dessa forma, para essa base, o modelo ARMAX apresentou
melhor acurácia, apesar de ter um tempo de resposta de 6 s, superior ao de 4 s
alcançado pelo modelo ARMA / GARCH. Já com a base de Shiravi et al. (2012), os
modelos ARMAX e ARMA / GARCH obtiveram TFN de 0% e TFP de 5% e 15%,
respectivamente. Porém, o tempo de resposta do modelo ARMA / GARCH foi de 18
s, bem superior aos de 6 s obtido pelo ARMAX. Essa deterioração no tempo de
resposta médio foi consequência da dificuldade do modelo ARMA / GARCH em
detectar os ataques que causaram pouca mudança na variância das séries
temporais utilizadas, como foi o caso de alguns ataques de força bruta sobre SSH
baseados na abertura de poucas conexões TCP simultâneas. Dessa forma, apesar
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do menor tempo de resposta do modelo ARMA / GARCH em identificar ataques que
causaram mudanças bruscas de variância, o método usando o modelo estatístico
ARMAX apresentou melhores indicadores de desempenho. Entretanto, o modelo
ARMAX requer o uso de duas séries temporais simultaneamente, SYN +ACK e SYN,
ao contrário do modelo ARMA / GARCH que necessita somente da série SYN.
Para comparar o desempenho do método proposto com outras técnicas de
detecção, o IDS Snort foi utilizado sobre as duas bases de tráfego empregadas
nesta dissertação com todas as suas regras disponíveis para o ambiente utilizado
ativadas. Como resultados, o Snort apresentou para a base disponibilizada por
DARPA (1999) uma TFN de 27.8%, TFP de 1% e TR de 3.25 s. Já para a base de
Shiravi et al. (2012), foram obtidas TFN de 75%, TFP de 0.8% e TR de 8 s. O IDS
Snort apresentou bom desempenho na identificação de ataques de varredura,
principalmente dos que empregaram pacotes TCP com portas de origem ou destino
seqüenciais. Entretanto, o Snort não detectou os ataques de força bruta sobre SSH
nem os de DoS contra servidores Web, sendo estes últimos muito empregados
atualmente para indisponibilizar sítios na Internet. Dessa forma, o método proposto
nesta dissertação apresentou melhores resultados de detecção do que o Snort para
os ataques baseados no protocolo TCP presentes em ambas as bases de tráfego.
Para garantir uma comparação mais equânime entre o tempo de resposta do
método proposto e o IDS Snort, a subseção 5.5.5 elaborou uma análise temporal de
ambos os métodos baseada nas hipóteses de que os dois empregariam a mesma
técnica de captura de tráfego e seriam utilizados para detectar os tipos de ataques
sobre os quais obteriam melhor desempenho. Dessa forma, concluiu-se que a partir
de uma carga de pacotes superior a 2.1 milhões de pacotes TCP por segundo, a
proposta deste trabalho alcançaria tempos de reposta inferiores ao do IDS Snort, já
que este último apresentou um atraso linearmente proporcional ao aumento do
volume de tráfego, consequência do tempo de processamento necessário para
análise de cada pacote trafegado.
6.2

Trabalhos Futuros
Entre trabalhos em andamento e futuros, está o emprego de séries temporais

baseadas em outros parâmetros de tráfego TCP, além da quantidade de pacotes
SYN+ACK e SYN utilizados, de modo a possibilitar a redução do tempo de resposta
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na detecção de ataques de força bruta sobre SSH. O método também será
empregado para detecção de intrusões baseadas em outros protocolos, além do
TCP, como por exemplo, em ataques de DNS reflexivos, atualmente muito
empregados para indisponibilizar sistemas de países e empresas, devido a sua
grande capacidade de consumo de recursos de rede.
Como a proposta de detecção deste trabalho utiliza modelos estatísticos para
representar o comportamento normal de rede, é necessário o recálculo dos
parâmetros do modelo estatístico em horizontes maiores de tempo (semanas ou
meses). Dessa forma, como trabalho futuro, propõe-se a determinação de valores
limites de falsos positivos e falsos negativos que seriam indicativos da necessidade
de recálculo dos modelos estatísticos. Outro tópico que precisa ser mais
detalhadamente estudado é a influência da variação dos intervalos de amostragem
de tráfego sobre os indicadores de detecção.
Além disso, o modelo estatístico GARCH ainda precisa ser mais explorado
em sua capacidade de estimar tráfego de rede, como por exemplo, utilizando outras
distribuições estatísticas leptocúrticas (t-Student, por exemplo) para gerar os valores
de variância condicional autoregressiva.
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GLOSSÁRIO
ARCH - Autoregressive Conditional Heterokedasticity: modelo estatístico
autorregressivo com heteroscedasticidade condicional voltado para análise e
predição de séries temporais que tem por hipóteses a estacionariedade do processo
estocástico cuja realização originou a série sob análise. Além disso, esse modelo
parte da premissa de que a série temporal modela possui grandes oscilações da
variância

condicional ao

longo

do

tempo,

comportamento constantemente

encontrado em séries de preços de ativos financeiros. Nessas séries, períodos de
forte oscilação intercalam-se com períodos de calmaria.
ARMA - Aurtoregressive Moving Average: modelo estatístico autoregressivo e de
médias móveis voltado para análise e predição de séries temporais que tem as
seguintes hipóteses de trabalho: estacionariedade do processo estocástico cuja
realização originou a série sob análise e a existência de uma variância condicional
constante ao longo do tempo. Esse modelo possui componentes autoregressivos
(AR) e de média móvel (MA).
ARMAX - Autoregressive Moving Average with Exogenous Inputs: modelo
estatístico autoregressivo de média móvel com entradas exógenas voltado para
análise e predição de séries temporais, definido de maneira análoga ao modelo
ARMAX, mas que tem um termo de entrada externo baseado em uma segunda série
temporal previamente conhecida.
GARCH - Generalized Autoregressive Conditional Heterokedasticity: modelo
estatístico autorregressivo com heteroscedasticidade condicional generalizado
definido de maneira análoga ao modelo ARCH. Além disso, esse modelo parte da
hipótese de que a própria variância condicional da série tem um comportamento
descrito por um modelo estatístico ARMA.
Heteroscedástico: comportamento apresentado por variáveis aleatórias que
possuem grande dispersão em seus valores realizados. Essa dispersão pode ser
medida por meio do segundo momento estatístico, a variância condicional.
Homoscedástico: comportamento contrário ao heteroscedástico, caracterizado por
variáveis aleatórias que apresentam pouca dispersão em seus valores realizados.
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Mercados líquidos: mercados onde são negociados ativos que apresentam rapidez
e facilidade de compra ou venda, podendo ser rapidamente convertidos em dinheiro.

