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RESUMO
Ataques cibernéticos podem ser utilizados como uma arma contra empresas que
possuem presença virtual na internet ao atingir servidores e ativos de rede, causando
diminuição da disponibilidade dos recursos computacionais. Ataques como estes são
classificados de acordo com o foco: infraestrutura ou aplicação. A identificação de tais
ataques é detectada por Sistemas de Detecção de Intrusão (SDI) e Sistemas de
Prevenção de Intrusão (SPI). Entretanto, há momentos em que aumentos
significativos de conexões legítimas podem ser erroneamente classificados pelos
filtros de segurança como ataques. Para resolver este problema são empregados
métodos matemáticos de detecção baseados em análises comportamentais. O
objetivo destes métodos é identificar um ataque nos seus primeiros momentos. Dentre
os modelos existentes, este trabalho explora o modelo baseado em aprendizado de
máquina com dois filtros de segurança, durante um evento de Flash Crowd. Assim,
esse trabalho tem por objetivo de propor um método de aprendizado de máquinas
baseado em Fuzzy, usando como classificadores os atributos de navegação web do
usuário final e a identificação de ataques, por meio de regressão logística a partir da
análise de um filtro na camada de aplicação e outro na camada de rede durante um
tráfego considerado normal e outro de Flash Crowd. Para a identificação de ataques
é proposto um método de tratamento de logs a partir de diversos buffers de conexão,
sendo tratados posteriormente com regressão logística para identificação das
variáveis mais significativas e com um Sistema baseado em Lógica Fuzzy para
identificar se uma conexão pode ser classificada como um ataque. A proposta é
validada a partir de uma base de conexões reais capturadas durante o evento
conhecido como Black Friday 2014 e com a apresentação de uma metodologia de
identificação dos ataques, composto por um módulo de armazenamento e tratamento
de buffer e um módulo de controle analítico. A validação da proposta culmina nos
seguintes resultados: (i) identificação dos atributos mais importantes a partir da
regressão logística; (ii) a utilização dos atributos mais importantes como base de
regras para o processo de fuzzificação e finalmente, (iii) a identificação de ataques a
partir de registros de conexões reais. O trabalho resulta no I2A (Identificador Inteligente
de Ataques), com as técnicas de Machine Learning para aprender e se adaptar a
respeito dos diversos comportamentos de ataque à sites web.
Palavras-chave: Lógica Fuzzy; Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão; Flash
Crowd; Regressão Logística; Aprendizado de Máquina.

ABSTRACT
A Method for Attacks Identification in Crowd Flash Events Using Fuzzy
Logic and Logistic Regression
Cyber-attacks can be used as a weapon against companies that have virtual
presence over the Internet by reaching servers and network assets, causing a
decrease in the availability of computing resources. Attacks like these are classified
according to the focus: infrastructure or application. The identification of such attacks
is detected by Intrusion Detection Systems (IDS) and Intrusion Prevention Systems
(IPS). However, there are times when significant increases in legitimate connections
can be mistakenly classified by security filters as attacks. To solve this problem we
employ mathematical methods for detection based on behavioral analysis. The
purpose of these methods is to identify an attack in its first moments. Among the
existing models, this work explores the model based on machine learning with two
security filters, during a Flash Crowd event. Thus, this work aims to propose a Fuzzybased machine learning method, using as classifiers the attributes of web navigation
of the end user and the identification of attacks, through logistic regression from the
analysis of a filter in the application layer and network layer, during a normal and a
Flash Crowd traffic. For the identification of attacks, a method of treating logs from
several connection buffers is proposed, being treated later with logistic regression to
identify the most significant variables and with a System Based Fuzzy Logic to identify
if a connection can be classified as an attack. The proposal is validated from a base of
real connections captured during the event known as Black Friday in 2014 and with
the presentation of a methodology of identification of the attacks, consisting of a
module of buffer storage and treatment and an analytical control module. The
validation of the proposal culminates in the following results: (i) identification of the
most important attributes from the logistic regression; (ii) use of the most important
attributes as the basis of rules for the fuzzification process and finally, (iii) the
identification of attacks from real connection records. The work results in I2A
(Intelligent Attack Identifier), which contains the machine learning techniques to learn
and adapt to the various behaviors of web sites attacks.
Key Words: Fuzzy Logic; Intrusion Detection/Prevention System; Flash Crowd;
Logistic Regression; Machine Learning.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
Ataques Cibernéticos podem ocorrer de forma ampla na Internet. Estes ataques
têm se tornado um problema para as empresas que possuem negócios online. Um
dos exemplos que ilustra este fato é o ataque realizado na Estônia em 2007
(ECONOMIST, 2007 e SHIAELES, KATOS e KARAKOS, 2012) que paralisou a
Internet no país inteiro. Mais recentemente, em 2010, foram identificados ataques do
tipo Distribuited Denial of Service (DDoS) realizados contra as empresas Visa,
Mastercard e PayPal pelo grupo Anonymous (FORBES, 2010) que paralisou os
serviços online destas empresas por várias horas.
O objetivo de ataques do tipo DDoS é exaurir os recursos computacionais (por
exemplo, memória, processamento e conexões de rede) de servidores e/ou
roteadores tornando-os indisponíveis. Neste processo o atacante, por exemplo, utiliza
uma rede espalhada de máquinas contaminadas (chamadas de estações zumbis) que
enviam requisições de forma massiva para o alvo até que ele não tenha mais
capacidade de responder. A ausência de resposta do alvo deve-se ao fato de que
seus recursos computacionais estão totalmente exauridos e os usuários que
realmente precisam do serviço não conseguem mais acessá-lo. Há situações nas
quais ocorre um aumento espontâneo, legítimo e abrupto do tráfego em alguns sites,
que os Sistemas de Detecção/Prevenção de Intrusões (SDI/SPI) apontam
erroneamente como tentativas de ataque. Esse fenômeno é conhecido como Flash
Crowd (OIKONOMOU e MIRKOVIC, 2009, YU et al, 2011, ARI et al, 2003, PAXSON
e FLOYD, 1995). Beitollahi e Deconinck (2014) apontam que um comportamento
deste tipo é caracterizado por um súbito aumento da utilização de recursos em um
dispositivo, quando muitos usuários legítimos se conectam simultaneamente (em um
curto espaço de tempo). Shiaeles, Katos e Karakos, (2012) e Zhou et al. (2014)
alertam que estes clientes não fazem muitas requisições por segundo (a quantidade
de clientes é grande, porém com poucas conexões estabelecidas por cada um deles),
e que durante um comportamento Flash Crowd a origem do tráfego é mais dispersa
do que em um ataque DDoS. Kumar e Selvakumar (2013) afirmam que a diferença
entre um comportamento de Flash Crowd para um ataque de DDoS é que o primeiro
possui um maior número de clientes com poucos acessos, enquanto o segundo é
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caracterizado por um menor número de clientes que realizam um grande número de
requisições de conexão ao servidor.
Diferenciar um tráfego malicioso de um comportamento normal em um ambiente
Flash Crowd pode ser bastante difícil. Entre as opções de solução podem ser citados
os modelos de comportamento humano (OIKONOMOU e MIRKOVIC, 2009) e as
técnicas de correlação de fluxo de tráfego (YU et al, 2011). Porém, a primeira opção
se adapta apenas à camada de aplicação enquanto a segunda pode não funcionar
para todo tipo de tráfego, como Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), File Transfer
Protocol (FTP), Domain Name System (DNS), entre outros.

1.2 Motivação
Segundo Chana, Leeb e Hengc (2014) 84% das aplicações web são
consideradas vulneráveis à ataques cibernéticos. Como resultado, para a camada de
aplicação do modelo TCP/IP, os custos destas ameaças são altos, não apenas
envolvendo a confidencialidade, integridade e disponibilidade, mas também a perda
de confiança dos usuários.
Estes ataques se dividem em duas categorias: ataques à infraestrutura e
ataques à camada de aplicação.
De acordo com Zargar, Joshi e Tipper (2013) os ataques à infraestrutura são
direcionados aos protocolos de conexão e tem como alvo as camadas de rede e
transporte. Estes ataques continuam a crescer em número, alimentados em parte pela
crescente infraestrutura oferecida pela própria Internet ou também pela computação
em nuvem. Esse crescimento pode ser confirmado pelo relatório da Verizon (2014)
que mostra que a média do volume de tráfego dos ataques DDoS cresceu de 4.7
Gigabyte por segundo (Gbps) em 2011 para 10,1 Gbps em 2013.
Já os ataques à camada de aplicação procuram sobrecarregar os recursos
usados por um aplicativo. A aplicação falha e leva o sistema (por exemplo, um site) a
ficar indisponível. Esses ataques imitam o comportamento de um usuário legítimo de
modo a evitar a ação de medidas de segurança comuns, como SDI/SPI ou um firewall
de rede (ZARGAR, JOSHI, TIPPER, 2013, BEITOLLAHI e DECONINCK, 2014). Estes
ataques, para serem bem-sucedidos, não necessitam de grandes volumes de tráfego.
Uma taxa de 50-100 solicitações/segundo já é suficiente para paralisar sites de médio
porte, de acordo com o estudo realizado pela Verizon (2014).
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A identificação de um ataque, para ser eficaz, deve ser realizada em tempo real.
Caso contrário o ataque só será identificado quando o alvo estiver com seus recursos
comprometidos. Para isto, pelo menos três abordagens podem ser usadas:


Baseadas em estatística - quando modelos estatísticos são usados
para descrever o comportamento de um ataque. Esta abordagem,
porém, é de difícil configuração/escolha dos parâmetros e métricas.
Também é possível para um atacante interpretar e calcular o modelo
estatístico usado, interferindo no sistema de segurança (SHIAELES,
KATOS e KARAKOS, 2012). Além disso, esta abordagem pressupõe
que o cenário seja praticamente estacionário, sem grandes
mudanças (GUERIN et al., 2003);



Baseadas em conhecimento - quando existe um prévio conhecimento
do comportamento de um ataque, como o caso das vacinas de
programas de antivírus. O viés desta abordagem é que ela possui um
processo complexo para que o ponto ideal de conhecimento seja
atingido (SHIAELES, KATOS e KARAKOS, 2012). Além disso, os
dados devem ser de alta qualidade;



Baseadas em aprendizado de máquina - são fundamentados na
criação de modelos que permitem que os padrões analisados sejam
categorizados e que ocorram mudanças na estratégia de execução
quando

novas

informações

forem

adquiridas.

Porém,

esta

abordagem possui alta dependência das ações tomadas pelo usuário
que administra o sistema. Além disso, exige dados confiáveis como
entrada e faz uso intenso de recursos (SHIAELES, KATOS e
KARAKOS, 2012).
Identificar uma abordagem que possa atender aos quesitos de velocidade de
detecção e assertividade é um dos principais pontos para uma identificação de um
ataque ou um evento Flash Crowd. Apesar das detecções baseadas em aprendizado
de máquina consumirem mais recursos, a capacidade de adaptação desta abordagem
durante o processo de detecção é uma característica bastante vantajosa. Entre os
exemplos de métodos utilizados para o aprendizado de máquinas podem ser citadas
as Redes Bayesianas, a clusterização (CHWALINSKI, BELAVKIN e CHENG, 2013),
os modelos de Markov (XIE e YU, 2009) e as técnicas baseadas em classificação por
lógica fuzzy (FLOREZ, BRIDGES e VAUGHN, 2002).
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Durante o processo de pré-análise, levou-se em consideração alguns modelos
baseado em conhecimento e baseados em aprendizado de máquina para decidir qual
seria usado. Entre os modelos baseados em conhecimento, verificou-se o modelo de
Regressão Linear, o modelo de Weibul, o Modelo de Regressão Logística. Dentre os
modelos de Aprendizado de Máquina, verificou-se os Sistemas Baseados em Lógica
Fuzzy (SBLF), Redes Bayesianas e Redes Neurais. Dentre os modelos avaliados o
SBLF, usando como classificadores os resultados baseados em Regressão Logística,
apresenta a melhor combinação.
Portanto, justifica-se avaliar um processo de aprendizado de máquinas com a
premissa de uso do SBLC tomando como ponto de partida a abordagem baseada em
estatística como classificadores. Para este caso, é usado o modelo de Regressão
Logística. O uso destes modelos visa melhorar o entendimento de fluxos de tráfego
provenientes de eventos Flash Crowd.

1.3 Objetivo
O objetivo deste trabalho foi propor um método de aprendizado de máquinas
para a identificação de ataques web e de rede, baseado em SBLF, usando como
classificadores os atributos de tráfego Web de navegação do usuário relacionados à
ocorrência de ataques, selecionados por meio de regressão logística a partir da
análise de um filtro na camada de aplicação e outro na camada de rede durante um
tráfego considerado normal e outro de Flash Crowd.

1.4 Contribuições
As principais contribuições estão alinhadas com o objetivo previamente definido,
a saber:


Aumentar o nível de precisão de detecção de ataques baseados na
análise de dois filtros de acessos em relação à identificação baseada
em assinaturas;



Garantir que seja diferenciado o tráfego legítimo de um tráfego
malicioso de acordo com a análise de variáveis exploratórias de
regressão logística como classificadores fuzzy, em um ambiente de
Flash Crowd;
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Melhorar o tempo de resposta ao identificar um ataque em sua fase
inicial, comparado com o trabalho de Shiaeles, Katos e Karakos
(2012);



Economizar recursos computacionais, como processamento de CPU
e utilização de memória, ao tratar os dados de acesso nas camadas
de aplicação e infraestrutura em um único ponto;



Possibilitar que o modelo apresentado seja adaptável a outras
situações, de acordo com a variação do percentual de detecção do
ataque;

1.5 Método de Trabalho
As seguintes atividades são usadas na elaboração deste trabalho:


Pesquisa bibliográfica - pesquisa bibliográfica para levantamento do
referencial teórico e estado da arte, com artigos recentes que tenham
como foco a identificação de atributos importantes utilizando a regressão
logística binomial, a identificação de ataques nas camadas de rede e de
aplicação e a utilização de lógica fuzzy na classificação de eventos;



Elaboração da proposta – Especificação detalhada dos procedimentos
que formam o método proposto, como por exemplo, a análise e
tratamento dos dados, a aplicação de regressão logística e a execução
de um processo de lógica fuzzy;



Validação da proposta – Definição dos elementos que integram o
ambiente de testes a ser usado na fase experimental, com apresentação
da topologia adotada, tanto em relação a software e hardware. Também
envolve a definição dos testes a serem executados e a análise dos
resultados obtidos na detecção dos ataques ou identificação do tráfego
de Flash Crowd.

1.6 Organização do Trabalho
No Capítulo 2, REFERENCIAL TEÓRICO, as principais fontes bibliográficas
estão referenciadas conceituando regressão logística e sistemas baseados em lógica
fuzzy, além das principais definições usadas durante o desenvolvimento deste
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trabalho. Também é analisado o problema da seleção de um modelo matemático para
a identificação dos ataques apresentados na situação atual das pesquisas
relacionadas ao tema.
No Capítulo 3, TRABALHOS RELACIONADOS, são organizadas as
publicações mais relevantes e que sustentam as bases conceituais deste trabalho.
Também é apresentado um comparativo entre os artigos pesquisados no que se
refere aos sistemas de segurança compostos de dois filtros, ataques, regressão
logística e sistemas fuzzy de detecção de ataques.
No Capítulo 4, PROPOSTA DE TRABALHO, explica-se como o modelo é
construído a partir da coleta dos dados em dois filtros no SDI/SPI, da aplicação destes
dados em uma regressão logística e de sua validação em um método de aprendizado
de máquina baseado em sistemas fuzzy.
No Capítulo 5, VALIDAÇÂO DO TRABALHO E RESULTADOS, é apresentado
o ambiente de testes, o ferramental, a identificação de ataques pelo modelo fuzzy em
dados reais de acesso a uma loja de comércio eletrônico com grande volume de
tráfego, durante o evento Blackfriday. Além disso, os resultados coletados são
comparados com o método de detecção por assinatura e as discrepâncias são
analisadas, apresentando constatações e conclusões a partir dos valores levantados.
O Capítulo 6, CONCLUSÃO, apresenta um resumo do trabalho, as
contribuições e considerações finais sobre os principais resultados, como também as
propostas para trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, são apresentados os principais tópicos teóricos que cobrem os
conceitos mais importantes para o entendimento deste trabalho. Na Seção 2.1 são
apresentadas as definições de Flash Crowd. Na seção 2.2, são detalhados os
conceitos sobre regressão logística; na Seção 2.3 são apresentados os principais
conceitos sobre SBLF; a Seção 2.4 conclui o presente capítulo.

2.1 Flash Crowd
O Flash Crowd é um evento que pode temporariamente interferir em um sistema
sub provisionado. Um Flash Crowd é identificado como um aumento súbito no tráfego
de um determinado serviço. Pode haver várias causas, mas tipicamente ocorre
quando o serviço é mencionado ou indicado em um canal mais popular, gerando uma
grande quantidade de visitas (DÜRANGO et al, 2014).
Saber identificar um ataque de um Flash Crowd, é um comportamento já
estudado por volta de mais de uma década (DÜRANGO et al, 2014). Entretanto, há
um segundo comportamento malicioso, chamado de Ataque de Flash Crowd, onde
uma grande quantidade de acessos é realizada. Apesar do comportamento
aparentemente humano, são ataques automatizados fazendo-se passar por
navegação legítima.
Entretanto, a maneira mais popular de se defender de um ataque de Flash Crowd
e um DDoS é a inserção de quebra-cabeças gráficos ou mecanismos CAPTCHA
(KANDULA et al, 2005). Este processo, de acordo com Ari et al (2003), acaba por
irritar o usuário e como resultado final, ele desiste de navegar pela página. Oikonomou
e Mirkovic (2009) e Yu et al (2011) ainda afirmam que é possível fazer uma
diferenciação do modelo de navegação comportamental de um ser humano para um
bot.

2.2 Regressão Logística
Em muitos estudos estatísticos, o objetivo principal é estabelecer a relação entre
variáveis, mais especificamente a influência que uma ou mais variáveis (explicativas)
tem sobre uma variável de interesse, chamada de variável resposta. O modelo geral
que aborda este problema foi definido, em meados do Sec. XIX por Legendre e Gauss
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como o Modelo Linear Normal. Entretanto, com o passar dos anos, várias situações
não eram explicadas por esse modelo. Nelder e Baker (1972) introduziram o Modelo
Linear Generalizado (MLG), que generalizam o Modelo Linear Normal, na qual a
variável resposta apresenta apenas duas categorias, assumindo valores 0 (não
ocorrência do evento) ou 1 (ocorrência do evento). Dentre os modelos que compõe o
MLG, encontram-se o Modelo de Análise de Variância e Covariância, Modelo de
Regressão de Poisson, o Modelo de Log-Lineares para Tabelas de Contingência,
entre outros. Outro modelo que compõe o MLG é o modelo de Regressão Logística,
sendo considerado um dos mais populares dentre os modelos, segundo Hosmer,
Lemeshow e Sturdivant (2013), por assumir duas condições primárias:
1. É extremamente flexível e de baixo consumo computacional;
2. Os parâmetros do modelo serviram de base para estimativas
significativas de efeito.
O modelo de Regressão Logística utiliza a seguinte forma:

(2.2.1)

𝑃(𝑥 ) =

Onde 𝑃(𝑥 ) é a probabilidade de ocorrência de um evento e 𝛽 representa os
parâmetros desconhecidos que serão estimados com base nos dados amostrais
𝑥 = [1, 𝑥′ , 𝑥′ , … , 𝑥

] obtidos pelo método de máximo verossimilhança (maximiza a

probabilidade de obter o grupo observado de dados), enquanto que a resposta é
apresentada apenas em valores 0 e 1.
Uma vez que os componentes explicativos tenham sido definidos para um
modelo logístico, é necessário encontrar um modelo reduzido para explicar a
probabilidade de sucesso, que pode ser apresentado pela fórmula 2.2.2.
𝑊𝐴𝐹𝐼𝑛𝑓𝑜 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 + ∑ 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

(2.2.2)

Segundo Paula (2013) um dos métodos mais usados na composição do modelo
é o Método Stepwise, que adiciona a variável mais significante ou remove a variável
menos significante durante cada etapa.
Este grau de importância pode ser avaliado pelo nível de significância do teste
da razão de verossimilhanças (pValue). Quanto menor for esse nível de significância,
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mais importante será considerada a variável explicativa. Assim, é possível definir que
o valor de significância, em percentual, de um atributo é dado por 100 – pValue. Paula
(2013) e Abreu, Siqueira e Caiaffa (2009) apontam que o p-value deve ter um valor
inferior à 0,25.
Para avaliar o modelo, é possível realizar a prova Chi2 (valor de significância).
Se o valor de significância é menor de 0,05, o modelo pode explicar o evento,
indicando que o modelo está ajustado.
Um resultado esperado a partir de uma regressão logística é apresentado na
Tabela 1.
Tabela 1 - Representação de resultados de Regressão
Logística
Dia 28/11/2014 - 00:00 - 00:59
pValue
Estimate
(Intercept)
1,3561
0,1465
URL_4
0,4004
0,2126
USERAGENT_3
1,6658
0,0025
USERAGENT_4
0,8291
0,0826
USERAGENT_5
1,0323
0,2613
COOKIE_2
0,6438
0,0515
Fonte: Elaborado pelo Autor

Durante o processo de regressão logística, os valores URL_4, USERAGENT_3,
USERAGENT_4, USERAGENT_5 e COOKIE_2, são significativos (não zero) para o
valor de resposta, que é o WAFInfo (indicação de que houve um ataque). Neste caso,
os resultados de pValue (<=0,25) mais importantes são os que se referem à URL_4,
USERAGENT_3, USERAGENT_4, e COOKIE_2, que significam que na configuração
que foi realizada a regressão, estes campos possuem uma importância de 78,74%,
99,75%, 91,74% e 94,85%, respectivamente.
Ainda seguindo o exemplo da Tabela 1 e a fórmula 2.2.2, o modelo reduzido
resultante

é

WAFInfo=

1,35

-0,4*URL_4

+1,66*USERAGENT_3

+0,82*USERAGENT_4 -0,64*COOKIE_2.
Akaike (1974) também sugere um método complementar para facilitar o cálculo
computacional, onde em primeiro lugar é realizada a seleção dos efeitos principais
das interações dos componentes e depois, são realizadas interações de 1ª ordem.
Computacionalmente, isso pode ser verificado na fórmula 2.2.3:
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𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 𝑔𝑙𝑚(𝑟𝑒𝑠𝑝 ~ 𝑣𝑎𝑟1 + ⋯ + 𝑣𝑎𝑟𝑁, 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 = 𝑏𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙)

(2.2.3)

Apesar da profundidade que abrange assuntos como Modelos Lineares
Generalizados e principalmente Regressão Logística, este trabalho utilizou o
mecanismo descrito nesta sessão apenas como preditor para a identificação dos
atributos mais importantes em cada bloco de conexão. Não foi objetivo realizar uma
análise completa de Regressão Logística.
Modelos Lineares Generalizados (MLG), especialmente o Modelo de Regressão
Logística, se apresentam como uma opção para identificar a relação entre as variáveis
conhecidas (atributos de uma navegação Web) e uma variável desconhecida (é ou
não é um ataque), onde o processamento operacional e utilização de memória e CPU
são baixos. Essa identificação traz uma vantagem a mais neste trabalho, pois ajudará
o modelo proposto ao apresentar os atributos mais significativos para serem usados
no SBLF.

2.3 Sistemas Baseados em Lógica Fuzzy
2.3.1 Conjuntos Fuzzy
Sistemas Baseados em Lógica Fuzzy foram apresentados pela primeira vez por
Zadeh (1965) com o objetivo de propor um tratamento matemático para termos
linguísticos subjetivos como ‘em torno de’, ‘aproximadamente’, etc. Se tornou o
primeiro marco no sentido de programar e armazenar definições vagas em
computadores, tornando possível os cálculos com informações imprecisas. Para
chegar nesta conclusão, Zadeh (1965) baseou-se no fato de que qualquer conjunto
clássico (não-fuzzy) poderia ser caracterizado pela seguinte premissa: Sendo um
universo U e A seu subconjunto, a função pertinência de A é dada por:

𝑋 (𝑥) =

1, 𝑠𝑒 𝑥 ∈ 𝐴
0, 𝑠𝑒 𝑥 ∉ 𝐴

(2.3.1)

Entretanto, podem existir casos em que a pertinência dos elementos a um
conjunto não é precisa. Para tratar esta incerteza, primeiro é preciso definir o
subconjunto fuzzy, que é caracterizado pela função:
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𝜑 : 𝑈 → [0,1]

(2.3.2)

que é chamada de função de pertinência do subconjunto fuzzy F. A classe de
todos os subconjuntos fuzzy de U é definida por F(U) enquanto o valor 𝜑 (𝑥) indica o
grau de pertinência que o elemento x de U está no conjunto fuzzy F. Buckley (2005)
afirma que um conjunto clássico é um caso particular de um conjunto fuzzy, cuja
função de pertinência 𝜑 (𝑥) é sua função característica 𝑋 (𝑥) e nesta situação, um
subconjunto clássico costuma ser denominado por um subconjunto crisp.
Quando se trabalha com mais de um subconjunto fuzzy, operações lógicas são
necessárias. Os termos t-norm e t-conorm são usados para definir o processo de
interseção (a∩b) e união (aUb), respectivamente.
Uma função t-norm de T é dada como 𝑧 = 𝑇(𝑎, 𝑏), 0 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑧 ≤ 1 e possui as
seguintes formas básicas:
𝑇 (𝑎, 𝑏) = min(𝑎, 𝑏)

(2.3.3)

𝑇 (𝑎, 𝑏) = max(0, 𝑎 + 𝑏 − 1)

(2.3.4)

𝑇 (𝑎, 𝑏) = 𝑎𝑏

(2.3.5)

𝑇

∗ (𝑎,

𝑎, 𝑠𝑒 𝑏 = 1
𝑏) =
𝑏, 𝑠𝑒 𝑎 = 1
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

(2.3.6)

Onde 𝑇 é a interseção padrão, 𝑇 é a soma da borda, 𝑇 é o produto algébrico
e 𝑇 ∗ é conhecida como a interseção drástica.
Já a função t-conorm de C é dada como 𝑧 = 𝐶(𝑎, 𝑏), 0 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑧 ≤ 1 e possui as
seguintes formas básicas:
𝐶 (𝑎, 𝑏) = max(𝑎, 𝑏)

(2.3.7)

𝐶 (𝑎, 𝑏) = min(1, 𝑎 + 𝑏)

(2.3.8)

𝐶 (𝑎, 𝑏) = 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏

(2.3.9)

𝑇 ∗ (𝑎, 𝑏) =

𝑎, 𝑠𝑒 𝑏 = 0
𝑏, 𝑠𝑒 𝑎 = 0
1, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

(2.3.10)

Onde 𝐶 é a interseção padrão, 𝑇𝐶 é a soma da borda, 𝐶 é o produto algébrico
e 𝐶 ∗ é conhecida como a interseção drástica.
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Finalmente, quando se trabalha na inter-relação entre conjuntos crisps e fuzzy,
usa-se o α-cut para relacionar estes dois conjuntos. Sendo A um subconjunto fuzzy
de U e α ∈ [0,1],o α-cut de A é o subconjunto de U definido por:
[𝐴]∝ = {𝑥 ∈ 𝑈: 𝜑 (𝑥) >∝}, 𝑠𝑒 0 <∝≤ 1

(2.3.11)

Onde o nível zero de um subconjunto fuzzy A é definido como sendo o seu menor
subconjunto crisp fechado em U que contém o conjunto suporte A.

2.3.2 Números e Relações Fuzzy
Os números fuzzy são a base de um SBLF para a manipulação de predicados
qualitativos e as operações. Um número fuzzy deve satisfazer as seguintes premissas:


Todos os α-cut de um subconjunto fuzzy A com o intervalo 0 ≤∝≤ 1
são não-vazios;



Todos os α-cut do subconjunto fuzzy A são intervalos fechados em
R*



𝑠𝑢𝑝𝑝 = {𝑥 ∈ 𝑅: 𝜑 (𝑥) > 0} é limitado

Os 3 principais números fuzzy (NESTERUK, NESTERUK e KOTENKO, 2014,
LEEKWIJCK e KERRE, 1999) são o triangular, trapezoidal e forma de sino e suas
funções pertinência dão-se da seguinte forma, respectivamente:

. 𝜑 (𝑥)

𝜑 (𝑥)

0, 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 𝑎,
, 𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑢

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

⎧
⎪

𝑢≤𝑥<𝑏
0, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 𝑏
1, 𝑠𝑒 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐,
, 𝑠𝑒 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏

⎨
𝑐<𝑥≤𝑑
⎪
⎩ 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

𝜑 (𝑥) 𝑒

(2.3.12)

(

(2.3.13)

)

, 𝑠𝑒 𝑢 − 𝛿 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢 + 𝛿
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

(2.3.14)
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A relação fuzzy, além de indicar se existe alguma associação entre dois objetos
(como na relação clássica), mostra também qual o grau de pertinência desta relação.
Sendo uma relação (clássica) R um subconjunto do produto cartesiano, então ela
pode ser representada por sua função característica:
𝑋 : 𝑈 × 𝑈 × … × 𝑈 → {0,1} com

𝑋 (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) =

1, 𝑠𝑒 (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) ∈ 𝑅
0, 𝑠𝑒 (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) ∉ 𝑅

(2.3.15)

O produto cartesiano dos subconjuntos fuzzy A1, A2, ... An em U1, U2,...,Un
respectivamente se dá com a relação fuzzy A1 x A2 x ... x An e possui sua função
pertinência definida por:
𝜑

×

×…×

(𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) = 𝜑 (𝑥 ) ∧ 𝜑 (𝑥 ) ∧ … ̭ ∧ 𝜑 (𝑥 )

(2.3.16)

A relação fuzzy binária de R e S em U x V e V x W é definida pela composição
R○S em U x V, cuja função pertinência é dada por:
𝜑

○

(𝑥, 𝑧) = sup[min(𝜑 (𝑥, 𝑦), 𝜑 (𝑦, 𝑧)] , 𝑥 ∈ 𝑈 𝑒 𝑧 ∈ 𝑊

(2.3.17)

∈

Quando os conjuntos U, V e W são finitos, então a forma matricial da relação
R○S, dada pela composição max-min é obtida com um sistema linear, substituindo-se
o produto pelo mínimo e a soma pelo máximo. O caso especial da composição maxmin é a regra de composição de inferência. Essa regra fornece a interpretação de R
como um funcional de F(U) em F(V).
Sendo U e V dois conjuntos e f(U) e f(V) as classes dos subconjuntos fuzzy
destes conjuntos, respectivamente e R uma relação binária sobre U x V. A relação R
define um funcional de f(U) em f(V ) que, a cada elemento A ∈ f(U), faz corresponder
o elemento B ∈ f(V ) cuja função de pertinência é dada por:
𝜑 (𝑦) = 𝜑

○

(𝑦) = sup[min(𝜑 (𝑥, 𝑦), 𝜑 (𝑥)]
∈

(2.3.18)
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2.3.3 Raciocínio Aproximado e Linguística
Raciocínio aproximado é a área da teoria dos conjuntos fuzzy que possibilita
conclusões a partir de proposições incertas. Será usada a notação ∧ (mínimo) para a
conjunção ‘e’, ∨ (máximo) para ‘ou’, ⌝ para a negação, e → para a implicação. Estes
conceitos são usados na modelagem matemática de sentenças do tipo:
“Se a está em A e b está em B, então c está em C ou d não está em D”(2.3.19)
A frase (2.3.19) poderá ser expressa por meio da proposição:

𝐼𝐹 𝑎 ∈ 𝐴 𝐸 𝑏 ∈ 𝐵 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑐 ∈ 𝐶 𝑂𝑈 𝑑 ∉ 𝐷

(2.3.20)

Os valores obtidos de cada uma das expressões p,q,r e s podem ser 0 ou 1,
dependendo do comportamento se cada elemento, pertencer ou não ao conjunto
indicado.
O processo em que se pode obter conclusões a partir de premissas incertas é
chamado de raciocínio aproximado. Quando esta incerteza é considerada fuzzy, usase o termo raciocínio fuzzy.
Para expressar formalmente sentenças com variáveis como em (2.3.20) é que
se "unem" as teorias dos conjuntos e a da lógica. Para se obter uma avaliação lógica
de (2.3.20) a ideia é reescrevê-la na forma da sentença (2.3.19) e, para isso, faz-se
necessário o uso de variáveis linguísticas. Uma variável linguística X no universo U é
uma variável cujos valores assumidos por ela são subconjuntos fuzzy de U.
Intuitivamente, uma variável linguística é um substantivo, enquanto seus valores são
adjetivos, representados por conjuntos fuzzy.

2.3.4 Controles Fuzzy
Os Sistemas de Controle Fuzzy são compostos de um Controlador Fuzzy, um
interpretador de entradas e um interpretador de saídas. O Controlador Fuzzy é
composto pelas funções de pertinência e pelas regras fuzzy, que consistem em
implicações lógicas formuladas com o uso de variáveis e termos linguísticos.
Estas implicações contêm as informações que permitem relacionar as condições
de entrada do sistema de controle às saídas geradas por ele. Regras Fuzzy são
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formuladas sob a forma: IF (Condições) THEN (Consequência). As condições são
obtidas através das entradas e a consequência é a emissão de saídas que
representam ações de controle. Os Controles Fuzzy são compostos pelos seguintes
módulos:


Módulo de fuzzificação - as entradas do sistema são modeladas por
conjuntos fuzzy com seus respectivos domínios. Nesse estágio é
considerado de grande importância que especialistas auxiliem no fenômeno
a ser modelado.



Módulo de base de regras - composto pelas proposições fuzzy e cada uma
destas proposições é descrita na forma linguística "Se x1 é A1 e x2 é A2 e ...
e xn é An então u1 é B1 e u2 é B2 e ... e um é Bm”, de acordo com as
informações de um especialista. É neste ponto que as variáveis e suas
classificações linguísticas são catalogadas e, em seguida, modeladas por
conjuntos fuzzy, ou ainda, funções de pertinência.



Módulo de Inferência Fuzzy - cada proposição fuzzy é traduzida
matematicamente por meio das técnicas da lógica fuzzy. Esse módulo
fornecerá a saída (controle) fuzzy a ser adotada pelo controlador, a partir de
cada entrada fuzzy.



Módulo de defuzzificação - permite representar um conjunto fuzzy por um
valor crisp.

A Figura 1 representa uma visão resumida dos módulos de um sistema fuzzy,
conforme apresentado anteriormente.
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Figura 1 - Módulos de um SBLF

Fonte: Adaptado de Nesteruk, Nesteruk e Kotenko, 2014

2.3.5 Métodos de Inferência
Segundo Leekwijck e Kerre (1999), a principal questão na escolha ao especificar
um sistema fuzzy é o método de inferência. Os principais são Mamdani e TakagiSugeno-Kang (TSK). A principal diferença entre os métodos é que, enquanto o
resultado da inferência de Mamdani é um ou mais conjunto fuzzy que deve ser
defuzzificados em um ou mais número real, o resultado do método de inferência TSK
é uma ou mais função real, que deve ser evoluída diretamente sem passar por um
defuzzificador.


Mamdani

No método de inferência Mamdani as regras assumem a seguinte forma:
Ri IF x1 É Ai1 E ... E xr É Air THEN y É Ci PARA i = 1, 2, ... L

(2.3.21)

onde L é o número de regras, xj (j = 1, 2, ... , r) são as variáveis de entrada, y
são as variáveis de saída e Aij e Ci são conjuntos fuzzy que são caracterizadas pelas
funções de pertinência Aij(xj) e Ci(y). A consequência de cada regra é caracterizada
por um conjunto fuzzy em Ci. O resultado final é um ou mais conjunto fuzzy que
normalmente, precisa ser defuzzificado.
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Takagi-Sugeno-Kang (TSK)

No método de inferência Takagi-Sugeno-Kang (TSK) as regras assumem a
seguinte forma:
Ri IF x1 É Ai1 E ... E xr É Air THEN yi = bi0 + bi1x1 + ... + birxr
PARA i = 1, 2, ... , L

(2.3.22)

onde bij (j = 1, 2, ... , r) são parâmetros de valores reais. A consequência de cada
regra é caracterizada por uma função linear da variável de entrada original. O
processo final de saída é calculado por:

𝑦=

∑

(

⋯

)

∑

(2.3.23)

Sendo que αi é a força relacionada à regra Ri. A ordem de um sistema TSK é o
grau da função consequência (o maior exponente de x).
A principal qualidade de um sistema baseado em lógica fuzzy é sua capacidade
de modelar e manipular matematicamente informações obscuras, intrínsecas à
linguagem humana, fornecida por especialistas ao especificar os processos
estudados. Este modelamento é realizado a partir de variáveis escolhidas para
modelar matematicamente o processo em estudo quando a implicação das variáveis
independentes nas variáveis dependentes é estabelecida por um conjunto de regras
linguísticas baseado no conhecimento de especialistas.

2.4 Conclusão
Neste capítulo são apresentadas as principais bases teóricas necessários à
compreensão do restante deste trabalho. Para tanto, buscou-se apresentar os
conceitos mais importantes sobre os modelos de Regressão Logística e SBLF.
Em primeiro lugar, modelo de Regressão Logística proverá quais são os
elementos mais significativos de um conjunto de dados, isto é, como variáveis
explanatórias influenciam em uma resposta em um conjunto sistêmico. Na sequência,
SBLF utilizam variáveis explanatórias para calcular, em um contexto específico, o
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quanto essas variáveis são representativas para descobrir se uma determinada
conexão pode ser considerada um ataque.
Ressalta-se que os conceitos em referência suportam não apenas a
compreensão dos trabalhos destacados no capítulo a seguir, mas também oferecem
as bases teóricas necessárias para a compreensão do método de análise proposto,
detalhado no Capítulo 4.
No próximo capítulo, apresentam-se os trabalhos mais diretamente relacionados
ao presente caso de estudo, revisados com enfoque no detalhamento dos pontos
convergentes com este trabalho.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capítulo são analisados os trabalhos relacionados. Desta forma, o capítulo
encontra-se estruturado da seguinte forma:
a) A Seção 3.1, Detecção em tempo real usando estimadores fuzzy,
aborda o trabalho de Shiaeles, Katos e Karakos (2012) que trata
sobre o uso de α-cut para a identificação de ataques DDoS na
camada de rede;
b) Na Seção 3.2, Utilização de lógica fuzzy e análise de tendência
para a efetiva detecção de intrusos, é analisado o trabalho de Botha
e Solms (2003), onde é proposto um modelo de detecção de intrusão
baseado em sistemas de lógica Fuzzy de acordo com cada fase de
invasão;
c) A Seção 3.3, Lógica fuzzy combinada com a metodologia de
regressão logística para a previsão de vida da fase de bico de
turbina de gás, de Yan, Isobe e Lee (2008) mostra a combinação da
utilização de lógica fuzzy com regressão logística com o objetivo de
identificar a falha de turbinas de gás.
d) Na Seção 3.4, Abordagem de um modelo de regressão logística
multinominal para detecção de intrusão anômala, Wang (2005)
analisa ataques baseados no comportamento do usuário e os
classifica de acordo com a regressão logística.
e) Na seção 3.5, Detecção de Ataque DDoS Flash Crowd Realizando
Análise Comportamental de Solicitações Web, Jardim, Nunes e
Colomé (2016) apresenta uma diferenciação entre o tráfego de Flash
Crowd e um ataque DDoS.
f) Na Seção 3.6, Conclusão, é apresentado um quadro comparativo
entre os trabalhos analisados e a relação com este trabalho,
ressaltando as diferenças e semelhanças entre eles. Apresentam-se
também as considerações finais deste capítulo.

3.1 Detecção em Tempo Real Usando Estimadores Fuzzy
Em Shiaeles, Katos e Karakos (2012) propõe-se um modelo de detecção de
ataques DDoS em sua fase inicial, chamada de fase de manifestação, onde não é
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apenas importante identificar o ataque, mas também identificar os hosts ofensores
com o objetivo de promover um controle de resposta a incidentes mais efetivos. Desta
forma, o modelo proposto deve ser capaz de bloquear o tráfego de rede que pertence
ao vetor de ataque o mais breve possível. Assim, Shiaeles, Katos e Karakos (2012)
utilizam estimadores fuzzy (α-cut) no tráfego de rede para definir se um DDoS está
ocorrendo e quais são os hosts suspeitos.
O modelo proposto de identificação é baseado em um SDI/SPI que trata a
detecção a partir de anomalias. A partir desta premissa, é necessário identificar
primeiramente o que é um comportamento considerado normal. Isto é definido, a partir
da camada de rede, com a definição de um modelo de chegada de um pacote.
Entretanto, Shiaeles, Katos e Karakos (2012) afirmam que não existe um modelo
aceito sobre isto, inclusive havendo divergência entre a bibliografia pesquisada:
enquanto há defensores de que o modelo que prevalece é o de Poisson, outros
afirmam que este modelo não pode ser usado devido ao comportamento atual da
Internet. Desta forma, não existe um consenso sobre qual modelo deve ser usado e
cada caso deve ser avaliado de acordo com uma quantidade de parâmetros (como
tipo de protocolo, período de tempo, se gerado ou não por um ser humano).
Entretanto, Shiaeles, Katos e Karakos (2012) ainda comentam que parece haver uma
precedência do uso do modelo de Poisson na literatura quando o tráfego HTTP é
gerado exclusivamente por seres humanos. Isso pode ser confirmado quando o
período de análise é relativamente curto, concluindo-se que uma análise de um ataque
DDoS deve ser realizado em pequenas janelas de tempo. Por consequência, desvios
do modelo de Poisson podem indicar que o tráfego não é gerado por um ser humano,
(SHIAELES, KATOS e KARAKOS,2012).
Shiaeles, Katos e Karakos (2012) argumentam que o modelo de Poisson pode
ser usado como um detector de DDoS mas apenas se for usado os α-cut fuzzy. Com
isso, qualquer erro introduzido por um modelo inapropriado tende a zero, já que é
função dos α-cut permitir essas incertezas. Entretanto, a limitação disto está definida
na base histórica, uma vez que é necessário traçar um comportamento normal antes
do ataque.
Outra questão que Shiaeles, Katos e Karakos (2012) abordam é o tempo de
detecção do ataque, considerando a princípio que uma detecção dentro de 13
segundos pode ser considerada como tempo real, calculada a partir de análise
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estatística do tráfego (particularmente pela transformada discreta de Wavelet e do
Critério de Informação de Schwarz) e classificação fuzzy.
Shiaeles, Katos e Karakos (2012) trabalharam com dois tipos de dados. O
primeiro, referente aos logs de acessos disponíveis no DARPA (LLS_DDOS_1.0
DARPA) e o segundo, relacionado a uma série de ataques DDoS perpetrados pelos
autores contra um site de empregos universitários. Os registros então são divididos
em pequenos blocos para que se encaixem em um modelo de Poisson. Para cada
intervalo, é calculado o tempo médio de chegada do pacote, com o objetivo de
comparar os resultados históricos com os atuais e introduzir os α-cut. Após a
identificação do ataque, Shiaeles, Katos e Karakos (2012) propõem a identificação
dos hosts ofensores com o objetivo de comprovar que o método proposto possui uma
taxa pequena de falsos positivos e negativos e a capacidade de identificar ataques
em tempo real, medindo a chegada de cada pacote IP contra o α-cut definido.
Shiaeles, Katos e Karakos (2012) usam os seguintes parâmetros:


Função de Distribuição Normal - para amostras aleatórias X1, X2,...,Xn
e valores das amostras x1, x2, ..., xn

𝜃
𝑀(𝑥)

𝜃



̅
/√
̅
/√

−

, 𝑠𝑒 𝑥̅ −

−

, 𝑠𝑒 𝑥̅ ≤ 𝑥 ≤ 𝑥̅ +

√

𝜃

1−
√

≤ 𝑥 ≤ 𝑥̅
𝜃

1−

(3.2.1)

O α-cut está definido no intervalo fechado de:

𝑀 = 𝑥̅ − 𝑍

( )

√

, 𝑥̅ + 𝑍

( )

√

(3.2.2)

Se tc é o tempo de chegada do pacote IP, Shiaeles, Katos e Karakos (2012)
apresentam o gráfico de um número fuzzy na Figura 2, sendo que um α-cut tc ≤ 𝑥̅
indicará um ataque DDoS, enquanto tc > x poderá indicar que é um tráfego normal ou
pode ser um ataque DDoS.
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Figura 2 - Distribuição de chegada dos pacotes pelo
número fuzzy

Fonte: Shiaeles, Katos e Karakos (2012)

Um dos pontos positivos do trabalho de Shiaeles, Katos e Karakos (2012) é a
definição de um α-cut que foi testado em um ambiente produtivo e com dados reais.
Chama a atenção de uma maneira positiva o resultado final, em que é possível definir
uma correlação entre o tempo de análise e o número de pacotes contido em cada
bloco de tempo. Finalmente, Shiaeles, Katos e Karakos (2012) alegam que atingiram
um resultado em que conseguem identificar 80% dos ataques utilizando equipamentos
medianos, isto é, computadores pessoais disponíveis no mercado. Entretanto,
algumas críticas podem ser comentadas. Em primeiro lugar, os dados reais usados
são do ano de 2000 (DARPA) enquanto os registros mais recentes de 2012 são
gerados em um site real, mas em ambiente controlado, isto é, os ataques são
realizados por uma botnet controlada pelos autores. Em segundo lugar, os autores
ignoram o fato de que em um ambiente mais realista e atual, vários acessos podem
ser feitos a partir de um NAT ou atrás de um firewall, fato que pode levar à identificação
de vários acessos provenientes de um mesmo endereço IP como uma tentativa de
ataque DDoS. Finalmente, como a análise é feita apenas na camada de rede e o
protocolo de aplicação usado é o HTTP, a análise perde alguns ataques, como fluxos
User Datagram Protocol (UDP) (rede) ou NTP e DNS (aplicação), muito comuns hoje
em dia.
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3.2 Utilização de Lógica Fuzzy e Análise de Tendência para a Efetiva Detecção de
Intrusos
Botha e Solms (2003) utilizam a lógica fuzzy para identificar, dentro das seis
fases de um ataque, se uma tentativa de intrusão estaria acontecendo em um sistema
operacional. Os dois objetivos principais são (i) predizer a possibilidade de que um
usuário esteja em um processo de invasão e (ii) determinar em que fase da invasão
este usuário está.
Botha e Solms (2003), após definir a fase em que se encontra o ataque
(investigação, acesso inicial, acesso ao administrador/root, hacking, acobertamento,
backdoor) e de acordo com os logs de firewall e eventos do sistema operacional, fazse a montagem do sistema de lógica fuzzy baseado nas fases de Fuzzificação (definir
as variáveis de entrada e as funções de pertinência), Inferência (categorizar cada
variável de entrada de acordo com valores padrões fuzzy, como baixo, médio e alto),
Composição (combinação de todas as funções de pertinência) e Defuzzificação (como
os gráficos gerados na etapa de Composição são usadas para mapear as fases de
intrusão).
Como vantagem, Botha e Solms (2003) apresentam uma metodologia para a
identificação de todos os ataques enviados para um sistema operacional. Outro ponto
interessante é que o procedimento é implantado em um SDI/SPI local, o que
proporciona um melhor dimensionamento dos recursos de memória e CPU no
computador alvo do ataque. Como desvantagem, em Botha e Solms (2003) pode-se
comentar principalmente o experimento descrito e, por consequência, aos resultados
obtidos. Botha e Solms (2003) informam que são usadas doze pessoas para realizar
os testes, sendo que duas não tentaram nenhum tipo de ataque, o que indica que o
universo dos dados é muito pequeno. Além disto, a proposta de Botha e Solms (2003)
não leva em consideração que um ataque bem-sucedido já na terceira fase deixaria o
sistema seriamente comprometido, enquanto que na pontuação proposta, chegaria à
metade da classificação, podendo indicar um falso negativo em relação ao ataque.

3.3 Lógica Fuzzy Combinada com a Metodologia de Regressão Logística para a
Previsão de Vida da Fase de Bico de Turbina de Gás
Yan, Isobe e Lee (2008) descrevem como o resultado de uma combinação de
regressão logística e posterior entrada destes resultados em um sistema fuzzy, com
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o método de inferência TSK, auxiliou na identificação do ponto de falha dos bicos de
turbinas a gás, usando como base o histórico de rompimento e a experiência dos
engenheiros envolvidos. O modelo utilizado por Yan, Isobe e Lee (2008) descreve
uma relação entre valores de entrada e saída como não-lineares e pode ser definido
como:
𝑦=

∑
∑

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛽 = ∐

(3.4.1)

𝜇 (𝑥 )

Yan, Isobe e Lee (2008) assumem que 𝜇

é a função pertinência definida pelo

significado da variável linguística 𝐴 , e 𝑎 são os parâmetros contidos no consequente
da i-ésima regra fuzzy.
A identificação do método TSK é dividida em duas partes: identificação da
estrutura e estimação do parâmetro. O primeiro consiste na identificação da estrutura
antecedente e o segundo na estimação dos parâmetros antecedente e consequente,
sendo que estes são os coeficientes da expressão linear na regra fuzzy. Yan, Isobe e
Lee (2008) usam como o número de entrada os valores obtidos da leitura de sensores,
relatórios de inspeção e parâmetros calculados usando o método de Máxima
Verossimilhança. Ainda de acordo com Yan, Isobe e Lee (2008), a lógica fuzzy
combinada com o método de regressão logística proporcionou a informação de qual
turbina não conseguiria desempenhar sua função, possibilitando a diminuição do
tempo de parada não planejada e melhorando as agendas de manutenção.
Yan, Isobe e Lee (2008) apresentam uma possível integração com sistemas
fuzzy e regressão logística. Outro ponto de destaque no trabalho de Yan, Isobe e Lee
(2008) é que os dados são baseados em uma origem histórica. Entretanto, alguns
destes dados de ambiente não são totalmente focados no ambiente produtivo, uma
vez que em vários pontos, Yan, Isobe e Lee (2008) afirmam que usaram processos
estatísticos para indicar que uma turbina iria falhar e, subsequentemente, usaram
estes dados para alimentar o sistema fuzzy. Finalmente, os dados analisados não
possuem uma urgência como o caso de um ataque em rede, fazendo com que o fator
de processamento computacional não fosse levado em conta.
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3.4 Abordagem de um Modelo de Regressão Logística Multinominal para Detecção
de Intrusão Anômala
Em Wang (2005) usa-se uma base de dados da DARPA de 1998 como base de
análise onde foram categorizados 5 tipos de tráfego, a saber: 0=acesso normal,
1=Probe,

2=DDoS,

3=Acesso

não

autorizado

a

super-usuário

(root

e/ou

Administrador) e 4=Acesso não autorizado à máquina remota. Um modelo de
regressão logística multinominal é usado para dados em que a variável dependente é
não ordenada e as variáveis independentes são categóricas. Ao contrário de um
modelo de logística binária em que uma variável dependente tem apenas uma escolha
binária, a variável dependente em um modelo de regressão logística multinominal
pode ter mais de duas opções que são codificadas, e uma das categorias é tomada
como a categoria de referência (no caso 0=normal). Nesta situação, foi usado o
modelo:
( )

𝑙𝑜𝑔

( )

=𝛽

( )

+𝛽

( )

𝑥 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠 = 1, 2, 3, 4

(3.5.1)

No modelo, a mesma variável independente aparece em todas as categorias, e
os parâmetros 𝛽

( )

e 𝛽

( )

são estimados para cada contraste, sendo que o último

representa o efeito de adição de uma unidade na variável independente (𝑥 ). Nos
resultados finais, Wang (2005) afirma que a classificação de comportamento normal,
ataques de Probe e DDoS obtiveram valores muito aproximados com a base de
exemplo, enquanto os ataques de acesso privilegiado e de acesso à máquina local,
obtiveram uma taxa dez vezes maior do que o apresentado na base de referência.
Os resultados obtidos por Wang (2005) são condizentes com os dados utilizados
e com a regressão logística empregada, onde são identificados cerca de 80% dos
ataques classificados como DDoS. Como mencionado anteriormente, os dados
usados por Wang (2005) foram coletados no final da década de 90. Infelizmente, tais
dados não podem ser considerados como atuais, uma vez que o comportamento de
navegação do usuário e os ataques perpetrados mudaram de eficiência e quantidade
com o passar dos anos. Outro ponto importante a ser destacado é que a análise
realizada tem com o foco apenas a camada de rede.
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3.5 Detecção de Ataque DDoS Flash Crowd Realizando Análise Comportamental de
Solicitações Web
Jardim, Nunes e Colomé (2016) caracterizam o evento de Flash Crowd como
uma degradação do desempenho ou uma indisponibilidade, mas causado por acessos
legítimos. Entretanto, os autores indicam que um Flash Crowd também pode ter uma
origem maliciosa, o que é chamado de DDoS Flash Crowd, onde os atacantes
procuram simular um acesso legítimo à um sistema Web, utilizando robôs (bots). Essa
diferenciação de Flash Crowd e de DDoS Flash Crowd é possível de ser diferenciada
a partir do comportamento humano. Para isso, é possível usar o cálculo de correlação
de Pearson aplicado às séries temporais da quantidade de requisições HTTP/HTTPS
para diferenciar um tráfego humano de um tráfego automatizado. Entretanto, a
quantidade de solicitações secundárias aleatórias de cada página pode aumentar a
taxa de falsos positivos. Além disso, os atacantes podem criar grupos de solicitações
padrões que passariam desapercebidos pelas ferramentas de detecção de ataques.
Assim, Jardim, Nunes e Colomé (2016) definem o evento Flash Crowd, em oposição
ao DDoS Flash Crowd como um aumento de usuários e acessos de forma brusca, em
resposta a um evento especial em um determinado período e que as conexões tendem
a ser variáveis, em um formato de ‘zigue-zague’ que caracteriza o comportamento
humano de solicitação de páginas em intervalos variáveis, além de não realizar
solicitações em frequência elevada.
O modelo apresentado, Diferença de Valores Medidos por Host (DVMH) utiliza
3 variáveis a saber: o número de solicitações HTTP/HTTPS (NumS), a taxa de
interatividade do usuário (TxIn) e o tempo entre estados de interatividade (TeeI),
sendo que os valores do DVMH podem ser positivos (um bot), negativos (um ser
humano) ou zero (não foi possível identificar).
Os dados para a análise utilizados são dados reais, provenientes do Center for
Applied Internet Data Analysis (CAIDA), porém sem a caracterização de ataques
DDoS Flash Crowd ou de um evento Flash Crowd. Para cobrir esse problema, os
autores injetaram no conjunto de dados, ataques de DDoS Flash Crowd, assim como
dados que possibilitariam simular um evento Flash Crowd. Outro problema identificado
foi a incapacidade de modelo identificar conexões provenientes de Proxies ou de
redes com um NAT.
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3.6 Conclusão
Neste capítulo são comparados os principais trabalhos relacionados relativos à
detecção de ataques com o uso de regressão logística e sistemas fuzzy, usando dois
filtros de acesso, com dados reais e tratando eventos de Flash Crownd. No Quadro 1
são apresentados dados comparativos que tem por objetivo posicionar este trabalho
a partir do relacionamento de um conjunto de critérios relevantes à execução da
análise proposta.
Quadro 1 - Comparativo de trabalhos

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme mostra o Quadro 1, no primeiro critério de análise comparativa dos
trabalhos, considera-se relacionar aqueles trabalhos nos quais há a utilização de
dados reais, de conexões verdadeiras em ambiente produtivo. Dentre os trabalhos
revisados mais diretamente relacionados com este tema, identificou-se que os
trabalhos de Shiaeles, Katos e Karakos (2012) e Wang (2005) propuseram suas
considerações baseados em dados reais, coletados no ambiente de produção.
Em relação ao segundo critério comparativo, estabelece-se o emprego de dois
filtros, onde o segundo completa o processo de detecção do primeiro. Botha e Solms
(2003), ao trabalharem com o Kernel, tratam todos os pacotes que são analisados nos
sistemas operacionais dos dispositivos de rede ou de um servidor, atuando desta
forma com um filtro de segurança na camada de rede e outro filtro de segurança na
camada de aplicação. Já Yan, Isobe e Lee (2008) utilizam dois filtros ao combinar
dados do ambiente de produção com dados estatísticos, gerados a partir de relatórios
de históricos de falhas de turbinas.
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O terceiro critério de comparação estabelecido está baseado na utilização de um
processo de regressão logística como classificador. Nos trabalhos revisados, apenas
os de Yan, Isobe e Lee (2008) e Wang (2005) utilizam-se da regressão logística para
estabelecer classificadores e identificar quais os dados mais representativos de sua
amostra.
No quarto critério escolhido para a comparação, propõe-se analisar a utilização
de SBLF para identificar o comportamento anômalo. Apenas o trabalho de Wang
(2005) não utiliza este sistema para a detecção de comportamentos não esperados.
No quinto critério leva em consideração a tentativa de identificação de todos os
comportamentos anômalos. Enquanto Botha e Solms (2003) e Wang (2005) analisam
todos os ataques, Shiaeles, Katos e Karakos (2012) só analisam ataques DDoS e
Yan, Isobe e Lee (2008) tentam identificar apenas o momento de falha de uma turbina
de gás, o que pode ser considerado como apenas um ataque.
Finalmente, ainda relacionado ao Quadro 1, o sexto critério analisa os trabalhos
que realizam sua análise em eventos de Flash Crownd. Shiaeles, Katos e Karakos
(2012) apenas menciona que existe o evento, mas em momento algum traça
recomendações de tratamento desses eventos, ao passo que Jardim, Nunes e
Colomé (2016) apresenta um modelo de como diferenciar um evento Flash Crownd
de um ataque DDoS.
Apesar do artigo Yan, Isobe e Lee (2008) não estar relacionado à ataques
computacionais, sua importância deve-se ao fato de explorar a regressão logística
como classificador de informações.
Nos artigos analisados, os autores se concentram mais em usar os SBLF, mas
apenas em Yan, Isobe e Lee (2008) é que houve a utilização de classificadores (neste
caso, baseados em regressão logística) para a análise fuzzy. Há também a limitação
de utilizar dados reais de ambiente produtivo com os dois filtros de ataques. Os
trabalhos analisados não realizam essa junção, atuando ora com dados não
produtivos, ora com dois filtros, mas não com os dois critérios ao mesmo tempo.
Desta forma, conforme mostra o Quadro 1, o trabalho proposto nesta dissertação
consegue fazer a ligação entre os 5 critérios verificados nos trabalhos anteriores a
partir do momento que:


Utiliza dados reais do ambiente produtivo de 3 dias, relacionando o
antes, o durante e o depois de um grande evento de Flash Crowd,
conhecido como Black Friday, ocorrido em 2014;
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Captura dados de conexão de dois filtros de segurança de maneira
independente, um referente à camada de rede e outro referente à
camada de aplicação;



Utiliza Regressão Logística para identificar quais os principais
componentes que serão usados como classificadores de acordo com
sua importância;



Utiliza SBLF para tratar os dados, identificando de maneira heurística,
o tráfego considerado ataque do tráfego não malicioso;



Analisa os ataques (DDoS, SQL Injection, Cross Site Script - XSS,
mal formatação de pacotes) em um ambiente web com dados de reais
de produção de um grande site de comércio eletrônico em 3 períodos:
antes, durante e depois do evento Black Friday de 2014.



Analisa os ataques em um evento de Flash Crowd e ao mesmo tempo
identifica vários tipos de ataques, entre eles o DDoS.

É interessante notar também que nos últimos anos, o interesse no
desenvolvimento de trabalhos relacionadas à SDI/SPI que utilizam lógica fuzzy na
detecção de comportamentos anômalos diminuiu, e paralelamente, aumentado o
interesse relacionado à detecção de comportamentos anômalos em ambientes de
Internet das Coisas. Com isso, os principais trabalhos relacionados acabaram
ultrapassando os últimos 4 ou 5 anos.
A partir dos trabalhos analisados neste capítulo, será apresentado no Capítulo 4
uma proposta de identificação de ataques utilizando dois filtros de segurança, em um
ambiente de produção com dados de acesso reais, a partir do emprego da Regressão
Logística para a classificação das principais variáveis de acesso e o seu uso em um
SBLF, com dados obtidos durante o evento da Black Friday de 2014.
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4 PROPOSTA DE TRABALHO
Conforme definido no Capítulo 1, onde foi apresentado a dificuldade de se
separar um ataque DDoS de um comportamento de Flash Crowd, o objetivo deste
trabalho é apresentar um método de identificação de ataques que utiliza Regressão
Logística e SBLF, chamado de I2A (Identificador Inteligente de Ataques). O capítulo
encontra-se estruturado da seguinte forma: na Seção 4.1 é descrito o método proposto
para detecção de ataques em ambientes com característica de Flash Crowd; na Seção
4.2 é descrito como os dados são tratados para a aplicação do método; na Seção 4.3
é descrito como o modelo de regressão logística e identificação dos atributos mais
significativos são empregado no método proposto; na Seção 4.4 é apresentado como
ocorre o processo de Fuzzificação dos resultados com os atributos provenientes da
Regressão Logística; a Seção 4.5 sintetiza este capítulo.

4.1 Descrição do Método I2A
O I2A está presente na rede em situação paralela aos mecanismos de defesa de
perímetro atuais, como o WAF e o IPS/IDS e consiste em dois módulos:


Módulo de Armazenamento de Buffer (MAB): este módulo é
responsável pelo armazenamento e tratamento dos dados de
conexões; e



Módulo de Controle Analítico (MCA): este módulo é responsável pela
identificação do padrão de ataques.

O tráfego, ao chegar nas bordas do perímetro de segurança, deve ser
armazenado via MAB em repositório ou banco de dados em uma quantidade definida
pelo administrador do sistema. Depois que o tráfego é classificado e categorizado pelo
MCA, medidas de proteção poderão ser implantadas nos dispositivos de segurança.
O modelo esquemático do I2A é apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Posicionamento do I2A

INTERNET

I2A

Defesa de
Perimetro

Módulo de
Armazenamento de Buffer

Ambiente de Servidores Web

Módulo de
Controle Analítico

Ajuste

Fonte: Elaborado pelo autor

Portanto,

a

análise

do

funcionamento

do

I2A

consiste

primeiro

no

armazenamento e tratamento de dados (registros ou logs) relativos à comunicação
pelo MAB e depois o MCA entra em atuação (de forma sequencial) realizando:
primeiro uma regressão logística para identificar quais os atributos qualitativos mais
importantes, segundo uma fuzzificação dos ataques com os atributos gerados pela
regressão logística, e por fim, com os resultados da fuzzificação, uma comparação
com dados coletados em um momento seguinte e ajustes nos sistemas de segurança,
como alteração de corte de pValue para a regressão logística e/ou alteração das
regras de fuzzificação. O modelo esquemático de funcionamento dos módulos MAB e
MCA encontra-se representado na Figura 4.
Figura 4 - Modelo esquemático proposto para a análise
I2A
MAB
Armazenamento e
Tratamento

MCA

Regressão Logística

Fonte: Elaborado pelo autor

Fuzzy

Ajustes
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4.2 MAB - Coleta e Tratamento dos Dados
O primeiro passo realizado pelo MAB consiste na obtenção do conjunto de
dados. Estes dados representam uma série de pacotes trafegados em uma rede de
comunicação que serão armazenados em um repositório com formato padronizado e
posteriormente, poderão ser reordenados, conforme representado na Figura 5.
Cabe ressaltar que os dados coletados são dados reais de ambiente de
produção, sem simulação e sem intervenção quanto a sua integridade, de um
comportamento acontecido durante um momento onde se esperava um evento de
Flash Crowd.
Figura 5 - Modelo esquemático do Módulo de Armazenamento de Buffer

Armazenamento
de Buffer

Coleta e Organização

I2A

Tratamento e
Categorização dos Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Na etapa de organização do MAB, o seguinte agrupamento deve ser feito:


Grupo de Dados Normais (GDN): gerar o conjunto de dados
capturados durante um período de tempo considerado normal. Estes
dados serão capturados antes e após o evento de Flash Crowd;



Grupo de Dados Anômalos (GDA): gerar o conjunto de dados
capturados durante o evento de Flash Crowd que são caracterizados
como ataques, de acordo com a classificação anterior do WAF e do
Firewall.
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Uma condição para a ocorrência do agrupamento é que, quando da existência
de múltiplas fontes de dados, deve haver uma sincronização ou junção dos atributos
data, horário e endereço IP de cada registro envolvido.
Uma vez que os registros estejam coletados e organizados, eles devem passar
por uma etapa de tratamento e categorização devido ao fato de serem específicos de
cada conexão. Desta forma, o MAB define as seguintes regras de categorização
baseado na pesquisa apresentada no Algoritmo 1.
Algoritmo 1 – Transformação dos dados coletados em informações para a leitura do I2A
SELECT URI FROM Tabela
UPDATE Tabela
SET URI ='%Tipo%' WHERE URI = '%Extensão do arquivo%'
SELECT URL FROM Tabela
UPDATE Tabela
SET URL ='%Tipo%' WHERE URL = '%Origem do arquivo%'
SELECT COOKIE FROM Tabela
UPDATE Tabela
SET COOKIE ='1' WHERE COOKIE = '%Informação do cookie%'
SET COOKIE ='0' WHERE COOKIE = ''
SELECT WAFINFO FROM Tabela
UPDATE Tabela
SET WAFINFO ='%Tipo%' WHERE WAFINFO = '%Tipo de ataque%'
SELECT USERAGENT/BROWSER FROM Tabela
UPDATE Tabela
SET USERAGENT/BROWSER ='%Tipo%' WHERE USERAGENT/BROWSER = '%Tipo
de S.O/Browser%'



No campo URI, todos os arquivos com extensões TXT, LOG, INI, ZIP
e RAR devem ser classificados como ARQ; todos os arquivos com
extensões GIF, JPG, JPEG, PNG, SWF e ICO devem ser
classificados como IMG; todos os arquivos com extensões HTM, JS,
PHP, ASHX, HTML, AXD, CSS, SHTML, FGTAUTH, SEARCH,
PHTML, CGI, EXE, PL, LOMADEE, XML, ASPX e ASP devem ser
classificados como WEB; outros arquivos não mencionados nas
regras anteriores devem ser classificados como OUTROS;



No campo URL, os endereços foram classificados como LOJA,
quando acessados diretamente da loja; REDESOCIAL, quando
acessados a partir de alguma rede social; BUSCADOR, quando
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acessados a partir de alguma ferramenta de busca na Internet e MKT,
quando pertencer a alguma campanha em outros sites;


O campo Cookies foi classificado como SIM (existente) e NÃO
(inexistente);



Os campos USERAGENT e BROWSER devem ser classificados de
acordo com o Sistema Operacional e o Navegador de Internet usado,
respectivamente;



Os ataques foram classificados de acordo com a Tabela 2, usando os
ataques identificados anteriormente pelo WAF e pelo SDI/SPI;

Tabela 2 - Relação dos tipos de ataques baseados em WAF e SDI/SPI
Classificação

Tipo

Ataque

Descrição
Detecta a utilização de Proxy Anônimo, como
2
EXT
ANONYMOUS PROXY Google Bot, TOR, etc
Detecta requisições de programas maliciosos
automatizados, como robôs e crawlers. Esses
programas coletam informações de um site Web,
2
utilizam banda desnecessária e podem procurar por
EXT
BAD ROBOTS
vulnerabilidades.
Ataques de Negação de Serviço e Negação de
2
EXT
DDOS
Serviço Distribuído.
Força a proteção para Métodos de Requisição
padronizados, Content-Types, extensão de arquivos,
3
PROT
HTTP POLICY
etc
Protege contra a inserção de dados no cabeçalho de
3
HTTP RESPONSE
resposta HTTP quando enviados ao servidor sem a
PROT
SPLITTING
validação de caracteres maliciosos.
Prevê a inserção de consultas a banco de dados,
1
BROW
INJECTION
tanto no cabeçalho como na requisição HTTP
Impede que mensagens de erros de aplicações e
1
BROW
LEAK
trechos de códigos sejam enviados para o usuário.
Limita o tamanho e comprimento de atributos HTTP
3
PROT
PROTOCOL ANOMALIES diferentes.
Valida os requests HTTP enviados para evitar
PROTOCOL
3
PROT
VIOLATIONS
ataques de aplicação
Bloqueia a assinatura de ferramentas de varreduras
1
BROW
SCAN
para identificar vulnerabilidades
Prevê a inserção código de Cross Site Scripting,
1
BROW
XSS
tanto no cabeçalho como na requisição HTTP
Microsoft Windows Signature Validation Remote
WIN
CVE-2012-0151
Code Execution - Ver2
CVE-2014-4114; CVEWIN
2014-6352
Microsoft Windows OLE Remote Code Execution
Fonte: Elaborado pelo autor

Cabe ressaltar que os ataques identificados pelo SDI/SPI são limitados a dois
ataques, descritos pelos seus respectivos Common Vulnerabilities and Exposures
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(CVE), mas com o objetivo de execução remota de código. Desta forma, os ataques
provenientes do SDI/SPI foram classificados como ataques do tipo WIN, não havendo
a necessidade de dividir essa categoria em mais de uma variação.
Caso novas variações dos campos ocorram em pesquisas posteriores, deverão
ser cadastrados nas classificações existentes ou então, criadas novas classificações.
Para efeito de cálculo, tanto da Regressão Logística quando do SBLF, cada valor
classificado deverá receber um valor numérico único dentro de seu campo.
Neste ponto, encerra-se a etapa de categorização e por consequência a atuação
do MAB. Na próxima seção, serão escolhidas as configurações para o MCA e a
regressão logística e o SBLF.

4.3 MCA - Regressão Logística dos Dados
Neste ponto, os dados tratados pelo MAB serão submetidos à etapa de
Regressão Logística dentro do MCA do I2A, assim como devem ser definidas as
escolhas que deverão ser realizadas para melhorar a assertividade do I2A. Esta etapa
é representada pela Figura 6.
Figura 6 - Modelo esquemático do MCA – Regressão
Logística

Armazenamento
de Logs

Regressão Logística

I2 A

Lógica Fuzzy

Escolha T/P

Tabela de
Estados

Cálculo M,Q,S

Escolha %(L)

Método Akaike

Escolhas com
pValue ≤ 0,25

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para identificar os atributos qualitativos mais significativos dos atacantes a partir
de uma regressão logística, primeiro é necessário escolher os blocos em que será
realizada a regressão logística (Figura 6 – bloco ‘Escolha T/P’). Isso pode ser feito por
período de tempo ou por quantidade de pacotes, sendo que Shiaeles, Katos e Karakos
(2012) afirmam não há consenso sobre o comportamento do tráfego na internet.
O passo seguinte é realizar uma tabela de estados dos dados de ataques para
padrões que se repetem durante todos os acessos. Isso é realizado com a
identificação dos seguintes campos que se repetem pelos dois filtros de segurança,
agregados anteriormente:


METODO, URI, URL, USERAGENT, BROWSER, COOKIE e ACAO,
definidos como os campos de análise e sendo considerados como a
base de análise, por serem atributos utilizados pelo cliente e/ou
respostas dadas pelo servidor (como o caso do Método);



Os campos DATA, HORA e IP foram usados apenas para agregar os
dois filtros de segurança e não serão usados na regressão logística;



Os campos BYTES e TEMPO não serão usados, pois são individuais
de cada cliente e não constituem um padrão a ser seguido. Além do
mais, o campo TEMPO depende da conexão do cliente, sendo
afetado por componentes externos e não analisados neste trabalho;



Ainda há o acréscimo do campo REGRA, proveniente do segundo
filtro e estará presente nos campos de análise. Isto significa que se
alguma regra do SDI/SPI foi ativada, a conexão foi identificada como
não autêntica e o processo é encerrado;

A partir destes dados, é possível estruturar uma base de análise das
configurações baseada em uma quádrupla Qh = {Fi, Cj, Ai, Pm} onde as
configurações são agrupadas de acordo com os campos de análise e servem para um
processo de criação de ranking:


Os filtros Fi={f1, f2} detectam diferentes tráfegos na rede;



Conjuntos de campos com diferentes configurações formam a perfil
Cj={c1, c2, ..., cn};



Tráfego de rede capturado em forma de blocos (quantidades ou tempo)
Ai={a1, a2, a3, ..., an};
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Pesos, Pm, são atribuídos aos componentes do ranking onde

m

é o

componente analisado;
A cada uma destas combinações de quádruplas, 6 novos campos serão criados
(3 para STATUS do filtro originário do WAF e 3 para REGRA originário do filtro
consolidado do WAF e SDI/SPI):


Q (STATUS/REGRA) que representa a quantidade total de conexões
que ocorreram com a combinação específica;

𝐶 (∑

Q =𝐹



S

(4.3.1)

𝐴)

(STATUS/REGRA)

que

indica

o

quanto

das

conexões

apresentadas foram classificadas como ataques de acordo com o
filtro Fi={f1} para o campo STATUS e Fi={f2} para o campo
REGRA;

𝐶 (∑

𝐴 ), 𝑖𝑓 𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆 𝑜𝑟 𝑅𝐸𝐺𝑅𝐴 > 0

(4.3.2)

S

=𝐹



M (STATUS/REGRA) que indica o valor percentual de ataques, de
acordo com os campos Q e S, sendo considerado como o grau de
assertividade. Quanto mais alto, maior a possibilidade de que a
combinação de parâmetros indica um ataque.

M

=

( ∗

)

(4.3.4)

Na próxima etapa é definido o grau de assertividade %(L) usado (Figura 6 –
bloco ‘Escolha %(L)’). Este valor será a capacidade do I2A de identificar ataques de
maneira mais precisa, de acordo com o que foi proposto no objetivo deste trabalho. O
grau de assertividade é analisado a partir do valor MSTATUS: quanto maior seu valor,
maior será a possibilidade de uma conexão ser considerada um ataque. Entretanto,
valores muito altos de %(L) podem resultar em uma taxa maior de falsos positivos
(quando um ataque é identificado, mas a conexão é legítima) e falsos negativos
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(quando ataques não são identificados, mas a conexão é de fato, um ataque). Esta
escolha é apresentada no Algoritmo 2.
Algoritmo 2 – Montagem da tabela final com MSTATUS e variação de %(L) em MS SQL
SELECT [Metodo] as [METODO],[URI],[Status] as
[STATUS],[URL],[UserAgent] as [USERAGENT],[Cookie] as [COOKIE],
[UserAgentBrowser] as [BROWSER]
,count(*) as QSTATUS
,sum (
CASE
WHEN [WAFinfo] = '1' THEN 1
WHEN [WAFinfo] = '2' THEN 1
WHEN [WAFinfo] = '3' THEN 1
ELSE 0
END) as SSTATUS
INTO TabelaDestino
FROM TabelaOrigem
where cast(hora as time) >= 'Hora inicial' and cast(hora as
time) <= 'Hora final'
group by
[Metodo],[URI],[Status],[URL],[UserAgent],[Cookie],[UserAgentBrowser]
SELECT [Metodo] as [METODO],[URI],[Status] as
[STATUS],[URL],[UserAgent] as [USERAGENT],[Cookie] as
[COOKIE],[UserAgentBrowser] as [BROWSER],[Acao] AS [ACAO]
,count(*) as QREGRA
,sum (
CASE
WHEN [Regra] = '1%' THEN 1
ELSE 0
END) as SREGRA
into TabelaDestino
FROM TabelaOrigem
where cast(hora as time) >= 'Hora inicial' and cast(hora as time) <=
'Hora final'
group by
[Metodo],[URI],[Status],[URL],[UserAgent],[Cookie],[UserAgentBrowser],
[Acao]
ALTER TABLE TabelaDestino
ADD MSTATUS float NULL;
ALTER TABLE TabelaDestino
ADD MREGRA float NULL;
ALTER TABLE TabelaDestino
ADD LSTATUS float NULL;
ALTER TABLE TabelaDestino
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ADD LREGRA float NULL;
UPDATE TabelaDestino SET MREGRA =(CAST(SREGRA AS FLOAT)/QREGRA) * 100;
UPDATE TabelaDestino SET MSTATUS =(CAST(SSTATUS AS FLOAT)/QSTATUS) *
100;
UPDATE TabelaDestino SET LSTATUS ='0' WHERE MSTATUS LIKE '0'
UPDATE TabelaDestino SET LSTATUS ='1' WHERE MSTATUS < 80 and MSTATUS >
0
UPDATE TabelaDestino SET LREGRA ='0' WHERE MREGRA LIKE '0'
UPDATE TabelaDestino SET LREGRA ='1' WHERE MREGRA < 80 and MREGRA > 0

Na sequência, será aplicado o Método Akaike, descrito na equação (2.2.3) para
a obtenção dos valores de regressão logística e finalmente, observando apenas os
resultados onde os valores de pValue dos campos sejam menores que 0,25 (PAULA,
2013). Com isto, os resultados serão usados para montar o SBLF da etapa de
fuzzificação.
Vale destacar que neste módulo, duas interações no sistema I2A são
necessárias: a escolha do tamanho do tempo ou pacote a ser analisado e a escolha
do grau de assertividade.

4.4 MCA - Fuzzificação do Tráfego com Atributos Selecionados
Com os principais atributos qualitativos selecionados a partir da etapa de
Regressão Logística, como visto na seção 4.3, o SBLF poderá ser montado e irá
operar de acordo com a Figura 7.
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Figura 7 - Modelo esquemático do MCA – Fuzzy
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na etapa de fuzzificação, cada campo apresentado na seção 4.2 e gerado pela
categorização na seção 4.3, deve ser transformado em um domínio fuzzy, com
intervalo compreendido entre [0,1]. Depois, cada domínio fuzzy deve ser considerado
como booleano e os resultados divididos de acordo com a quantidade de variáveis
linguísticas, de acordo com o a equação 4.4.1:

𝑉𝐿 = 𝑉𝐿

+

∑

(4.4.1)

Onde 𝑉𝐿 é a enésima Variável Linguística,
A criação das regras fuzzy segue o padrão IF-THEN para cada ocorrência de
variáveis linguísticas apontadas na regressão logística como representativa,
assumindo o seguinte modelo:
IF (D1.VLn)=VRL AND (D2.VLn)=VRL AND (...) THEN RISCO.ATAQUE == (SIM, NÃO
(para cada tipo de detecção do WAF))

Onde D é o Domínio observado, VRL é o valor dado para sua aparição na
regressão logística (1 para sim e 0 para não) e o RISCO.ATAQUE é o resultado da
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possibilidade de um ataque em andamento, de acordo com a representação linguística
de SIM e NÃO.
Na sequência, cada atributo será calculado dentro do sistema fuzzy a partir de
números triangulares (NESTERUK, NESTERUK e KOTENKO, 2014):

𝜑 (𝑥)

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

0, 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 𝑎,
, 𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑢
𝑢≤𝑥<𝑏

(2.3.12)

0, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 𝑏

Caso exista mais de um valor para cada domínio, o resultado será calculado de
acordo com a função pertinência (LEEKWIJCK e KERRE, 1999):
𝜑 (𝑦) = 𝜑

○

(𝑦) = sup[min(𝜑 (𝑥, 𝑦), 𝜑 (𝑥)]

(2.3.18)

∈

Os resultados então serão defuzzificados pelo modelo de estimativa centroide,
apresentando qual a probabilidade fuzzy de uma conexão ser classificada como um
ataque, a partir do α-cut.

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟o𝑖𝑑𝑒 =

∫ ∗ ( )
∫ ( )

(4.4.2)

Finalizado esta parte, os resultados são então comparados com um bloco
subsequente de dados, de mesmo tamanho, para a predição do comportamento de
um cliente e ajustes nos sistemas de segurança, como WAF ou IPS/IDS, pelo
administrador do sistema.

4.5 Conclusão
De acordo com o exposto, a proposta abrange a composição de um modelo de
detecção de ataques durante eventos de Flash Crowd em duas camadas, usando
regressão logística e SBLF. O modelo I2A proposto contém dois módulos (1 Armazenamento de Buffer e; 2 - Controle Analítico), sendo que cada módulo contém
etapas específicas.
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No Módulo de Armazenamento de Buffer, estão presentes as etapas de coleta e
organização dos dados e na sequência, o tratamento e categorização. Em seguida,
no Módulo de Controle Analítico, estrutura-se a etapa de Regressão Logística e em
seguida, a etapa de SBLF.
Apresentado o modelo de referência, sua respectiva fundamentação teórica e
considerações de experimentos de outros autores relativamente ao objetivo proposto
para o presente trabalho, o Capítulo 5, Validação do Trabalho e Resultados, apresenta
o experimento realizado para comprovar a viabilidade e a eficácia da análise proposta
neste capítulo.
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5 VALIDAÇÃO DO TRABALHO E RESULTADOS
Este capítulo tem por finalidade apresentar os experimentos necessários para a
validação da proposta do modelo I2A, apresentado no Capítulo 4, de acordo com o
objetivo deste trabalho. Para isso, este capítulo se encontra dividido da seguinte
maneira: a Seção 5.1 apresenta o ferramental usado durante o processo de análise
do I2A; a Seção 5.2 contextualiza o ambiente de produção onde os dados de análise
do I2A foram coletados; na Seção 5.3 é descrito o funcionamento do módulo de
Armazenamento de Buffer do I2A; na Seção 5.4 são apresentados os experimentos
de validação e calibração do I2A e os resultados obtidos em simulações de Regressão
Logística e Fuzzificação; na Seção 5.5 são apresentados os resultados do modelo em
relação aos dados de produção capturados, finalmente na seção 5.6 são
apresentadas as considerações finais do capítulo.
5.1 Ferramental e Ambiente de Testes
Para a validação do I2A, foram usadas duas máquinas virtuais com os seguintes
componentes (ver Figura 8):


MAB – Servidor com 4vCPU, 16 GB de memória RAM, 1 TB de disco,
sistema operacional Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft
SQL Server 2014 Standard para o armazenamento e transformação
dos dados e WinSCP para o estabelecimento da conexão SSH com
servidores Akamai e o dispositivo CheckPoint.



MCA – Servidor com 2vCPU, 8GB de memória RAM, 500 GB de
disco, sistema operacional Windows Server 2012 R2 e o Mathworks
Matlab R2016a Student Version com os seguintes módulos:
o Classification Learner – O módulo para cálculos estatísticos;
o Fuzzy Logic Designer – Para o desenho do SBLF;
o Database Explorer – Usado para a conexão via ODBC com o
banco de dados Microsoft SQL Server 2014;
o Simulink – Para as simulações dos resultados de fuzzificação
com os dados de tráfego reais;

Além disso, para o gerenciamento do ambiente I2A, foi usado um notebook Intel
Core i3-2365 1.4Ghz, 8Gb de memória RAM, 500 GB de disco, sistema operacional

58

Windows 10 Pro com acesso via serviço de terminal (3386/tcp) aos servidores MAB e
MCA (Figura 8).
Com esta estrutura, foi possível garantir que o I2A não interferisse no
processamento durante o Blackfriday e nem que qualquer evento externo interferisse
na coleta e armazenamento de dados do I2A. A Figura 8 apresenta a topologia lógica
dos componentes de rede utilizados na validação do I2A.
Figura 8 - Componentes de Rede Utilizados no I2A

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Conjunto de Dados
O conjunto de dados capturado e utilizado na validação do modelo I2A
corresponde a um provedor de comércio eletrônico, contendo cerca de 10 lojas
virtuais, cada uma com uma movimentação média de 22 milhões de visitas mensais.
Cada loja virtual é composta por vários módulos, como vitrine, busca, recomendação,
preço, carrinho, etc. O modelo I2A analisará apenas as conexões provenientes do
módulo vitrine, pois são consideradas de acesso público, onde o cliente não precisa
se identificar e nenhum dado confidencial é trafegado, mantendo assim o anonimato
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do visitante. Os módulos são divididos por VLAN’s específicas de acordo com suas
funções, passando por dois Firewalls específicos, de acordo com as funções de cada
módulo, sendo de Front-End, usando o CheckPoint FW (Firewall) 1, chamado de FE
ou de Back-End, usando o CheckPoint FW 2, chamado de BE.
A conexão dos usuários segue o caminho esquematizado na Figura 9, onde o
cliente, ao realizar uma solicitação web, se conecta num primeiro momento no WAF.
Neste ponto é realizada uma requisição de página em cache. Se a página estiver
disponível, será imediatamente entregue ao solicitante. Caso contrário, a requisição é
encaminhada para o roteador de borda que entregará a requisição para o FW.
Figura 9 - Ambiente de Produção – Ambiente de Coleta de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nesta situação são realizadas três análises inclusivas:


A conexão é proveniente de um conjunto de endereços IP’s
originários da Akamai e;



Há uma regra de Firewall permitindo o acesso aos servidores
solicitados e;



O comportamento da conexão não está em um banco de dados de
assinatura de um IDS/IPS;

Caso as três condições sejam satisfeitas, o tráfego é redirecionado para um
balanceador de carga que fará a divisão do tráfego para cada servidor com a menor
carga de processamento no momento.
Independentemente da situação, toda conexão realizada no WAF e no Firewall
FW é registrada para compor as coletas nos dias 21 e 28 de novembro de 2014 e 5
de dezembro de 2014. Estas coletas é que serão utilizadas como base ou conjunto de
dados para a validação do modelo I2A.
O volume coletado de dados dos registros de conexões dos usuários se
aproxima de 200 milhões de requisições web distribuídas durante os três dias de
análise (21 e 28/11/2014 e 05/12/2014), de acordo com o Gráfico 1.
Gráfico 1 - Distribuição da Quantidade de sessões Web por segundo

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Dia 21 Nov

Dia 28 Nov

23:30

22:30

21:30

20:30

19:30

18:30

17:30

16:30

15:30

14:30

13:30

12:30

11:30

10:30

09:30

08:30

07:30

06:30

05:30

04:30

03:30

02:30

01:30

00:30

Acessos em Milhares de
unidades

Acessos na Loja P

Dia 05 Dez

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o Gráfico 1, nos dias 21 de novembro de 2014 e 05 de dezembro
de 2014, o comportamento é considerado normal e a partir das 10h00m até as
23h30m, há um comportamento aparentemente constante das requisições. Já no dia
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28 de novembro de 2014 (dia de Blackfriday) há um comportamento alto em alguns
momentos distintos: o período de abertura, que compreende de 00h00m às 04h30m;
o primeiro período comercial do dia, que vai de 08h30m até 14h30m; e o segundo
período comercial, que se inicia as 17h00m e finaliza no fim do dia, culminando com
o encerramento do evento. Vale ressaltar, que nos períodos entre 02h00m e 12h30m,
registrou-se ataques1 à componentes externos que oferecem serviços ao ambiente de
produção e, portanto, afetam o desempenho das lojas. Durante esse período,
conexões legítimas e de ataques que chegaram ao ambiente de comércio eletrônico,
continuaram a ser tratados normalmente. Entretanto, o ataque a componentes
externos não faz parte do contexto deste trabalho.
Os registros utilizados na validação do trabalho são aqueles que foram obtidos
no primeiro componente WAF para verificar o acesso à camada de Aplicação (formato
W3C), e também no segundo componente FW para verificar o acesso às camadas de
rede e de transporte (formato proprietário do fabricante). Todos os registros coletados
foram então armazenados no servidor de MAB e depois de convertidos em formato
de texto, as duas amostras de registros foram carregadas no MS SQL Server 2014.
Para os 3 dias de análise considerados, a coleta representou dados brutos da ordem
de 54 TB de volume (não compactados).

5.3 Módulo de Armazenamento de Buffer
Para a execução do MAB, usa-se o MS SQL Server 2014 com a finalidade de
armazenamento dos dados e segregação em intervalos de trabalho, além da
configuração do grau de assertividade fixados em 100%, 90% e 80% como
apresentado nas seções 4.2 e 4.3.
Os dados em formato bruto são unidos em uma base de dados, usando-se como
chaves primárias a data, hora e endereço IP de cada conexão. Após essa união, os
dados são convertidos de acordo com a Tabela 3. Para cada componente na coluna
“Valor”, haverá um correspondente numérico apresentado na coluna “Banco de
Dados”, de acordo com o que foi descrito na seção 4.2. A coluna “Regressão
Logística” mostra os resultados do processo MCA – Regressão Logística (seção 4.2)

1 The Guardian: Syrian electronic army 'hacks' Independent, OK Magazine and NHL https://www.theguardian.com/technology/2014/nov/27/syrian-electronic-army-hacks-independent-okmagazine-and-nhl
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de acordo com seu valor. Este procedimento é denominado de conversão de
transcrição de dados e os dados consolidados (que são apenas os dados relativos
aos ataques, ou o GDA) passam a ser chamados de dados transcritos.
Tabela 3 - Valores de transcrição de dados

Valor

Banco de Dados Regressão Logística

CHROME

0

BROWSER_1

FIREFOX

1

BROWSER_2

IE

2

BROWSER_3

OTHERS

3

BROWSER_4

SAFARI

4

BROWSER_5

ANDROID

5

BROWSER_6

THUNDERBIRD

6

BROWSER_7

VAZIO

0

USERAGENT_1

LINUX

1

USERAGENT_2

MACOS

2

USERAGENT_3

OTHERS

3

USERAGENT_4

WINDOWS

4

USERAGENT_5

ANDROID

5

USERAGENT_6

NÃO

0

COOKIE_1

SIM

1

COOKIE_2

ARQ

0

URI_1

IMG

1

URI_2

OTHERS

2

URI_3

WEB

3

URI_4

LOJA

0

URL_1

MKT

1

URL_2

REDESOCIAL

2

URL_3

BUSCADOR

3

URL_4

GET

0

METODO_1

HEAD

1

METODO_2

POST

2

METODO_3

PUT

3

METODO_4

OPTI

4

METODO_5

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após a conversão de transcrição de dados, é necessário realizar uma segunda
conversão com os valores de cada conexão resultando em uma tabela verdade. Este
processo é apresentado na Figura 10.
Figura 10 - Transformação dos dados em agrupamentos da Tabela Verdade

Dados Carregados Não Tratados
WAF
(Formato W3C)

WAF
(GDN)

FW IPS/IDS 1
(Formato
Proprietário)

FW IPS/IDS 1
(GDN)

Conversão de Transcrição de
Dados

Dados
Consolidados
(GDA)

Tabela
Verdade

Dados
Transcritos

SQL

Fonte: Elaborado pelo autor

O processo apresentado na Figura 10 na qual resulta a Tabela Verdade, é o
último processo que de tratamento de dados cujo objetivo é alimentar o MCA. Tal
conversão é realizada, dentro do próprio SQL, conforme descrito no Algoritmo 2 da
seção 4.2.
Com estas conversões foi possível executar o MCA e realizar as simulações
necessárias do modelo I2A, conforme descrito na seção 5.4.

5.4 Módulo de Controle Analítico
5.4.1 Regressão Logística
Para a execução da regressão logística presente no MCA, usa-se os dados
resultantes no MAB para a leitura e manipulação dos valores. De acordo com o que
foi apresentado na Seção 4.3, é realizada a regressão logística (HOSMER,
LEMESHOW e STURDIVANT, 2013).
Entretanto, deve-se prever no modelo, a partir de qual ponto haverá a
convergência, isto é, quantos pacotes são necessários para que a análise de
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regressão logística possa ser realizada. Assume-se como pacote, um conjunto de
conexões estruturadas, isto é, para um pacote de 1.000 conexões, estão contidas
1.000 requisições web entre o cliente e o servidor. Para isso, usam-se pacotes de
1.000, 5.000, 10.000, 15.0000 e 20.000 conexões, uma vez que Shiaeles, Katos e
Karakos (2012) afirmam que os melhores resultados são obtidos, para o processo de
fuzzificação, em torno dos 20.000 pacotes com um tempo de cerca de 13 segundos.
Para isso, o limite máximo usado é de 20.000 pacotes e no máximo 13 segundos.
Acima deste valor, o modelo I2A não corresponde à expectativa definida no objetivo
de melhorar o tempo de resposta para a identificação de um ataque em sua fase
inicial.
Observou-se a convergência das conexões no ponto inicial (tomado como massa
de teste), acrescido do número de pacotes necessários, de acordo com a Tabela 4.
Tabela 4 - Regressão Logística em pacotes predefinidos

Fonte: Elaborado pelo autor

Para os pacotes até 5.000 conexões, o tempo de processamento foi de 9 segundos
para o dia 21/novembro e 10 segundos para o dia 05/dezembro, tempo esse abaixo
do estipulado por Shiaeles, Katos e Karakos (2012). Já para a análise do dia
28/novembro, foi possível realizar análises com pacotes de até 20.000 conexões,
atingindo um tempo de 11 segundos, tempo esse ainda inferior ao proposto por
Shiaeles, Katos e Karakos (2012) (menos que 13 segundos). Estes valores, de um
processamento menor que 13 segundos e com pacotes menores que 20.000
conexões, são o esperado para que o modelo rompesse a premissa anterior de 13
segundos e se tornasse mais atrativo que o modelo proposto por Shiaeles, Katos e
Karakos (2012).
Ao realizar a Regressão Logística dos dados, observou-se que os valores regridem
de forma homogênea a partir da primeira observação de 1.000 conexões, sempre
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apresentando as mesmas combinações e convergindo. Para todas as regressões,
foram levadas em conta a variável WAFINFO, pois é ela que indica se uma conexão
possui um tipo de ataque atrelado.
Neste caso, observa-se que para o dia 05 de dezembro de 2014, com pacotes
coletados a partir das 10:00:00, todos os resultados convergiram, indicando URI_1
(Arquivo) e URL_1 (Loja) como principais atributos qualitativos. Os pValue < 0,25,
indicam um índice de confiabilidade maiores que 75% de acordo com a Tabela 5.
O próximo experimento de validação foi a identificação de qual grau de
assertividade L(%) será o melhor a ser usado (ABREU, SIQUEIRA e CAIAFFA, 2009).
Para isso, conforme definido nas seções 4.3 e 5.3, foram realizadas regressões
logísticas com este grau variando de 100% à 80%, com passo de 10%, apresentados
na Tabela 5.
Tabela 5 - Variação de L(%)
pValue
Variável
Dia 28/11/2014 - 13:00-13:59 – 100, 90 e 80 de %(L)
METODO_6
0,22008
URI_4
0,16362
USERAGENT_3
0,00128
USERAGENT_4
0,00444
COOKIE_2
0,01988
Fonte: Elaborado pelo autor

Neste caso, em todos os experimentos realizados, não houve uma diferenciação
específica em se usar o %(L). Na Tabela 5, são apresentados os resultados para o
dia 28 de Novembro de 2014 (evento Flash Crowd), onde o pValue se mantem
inalterado para os valores de 100%, 90% e 80%. Apesar do trabalho de ABREU,
SIQUEIRA e CAIAFFA (2009) variar o Índice de Confiabilidade em seus estudos, em
nenhum material pesquisado foi observado a utilização de um Índice de Assertividade,
como o usado neste trabalho. O objetivo foi verificar se a variação do %(L) traria
alguma alteração no resultado, o que nos casos de 100%, 90% e 80% não se
confirmaram. Entretanto, não é recomendável descartar esse mecanismo de ajuste
sem antes testar outros valores de %(L) variando com percentuais mais baixos, o que
foge do escopo definido.
De 499 regras derivadas da análise e calibração, apenas 4 (0,8% dos casos)
apresentaram uma diferença nos valores de pValue, durante a execução dos testes,
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o que pode ser considerado como um desvio aceitável. Observa-se também que
quanto menor o %(L), maior será o número de elementos classificadores encontrados
e assim, maior a possibilidade da identificação de um tráfego malicioso, como será
visto mais adiante.
Na sequência, os valores obtidos com pValue ≤ 0,25 serão repassados ao
SBLF.

5.4.2 Sistema Baseado em Lógica Fuzzy
Com os principais atributos qualitativos selecionados na seção 5.4.1, regras
fuzzy, baseadas no modelo Mamdani (LEEKWIJCK e KERRE, 1999), serão criadas
seguindo o padrão de regras IF-THEN para a montagem dos conjuntos fuzzy no
software Matlab R2016a. O sistema foi criado com cada função de membro sendo um
atributo específico e seus valores convertidos para valores de acordo com a Tabela
3, apresentada na seção 5.3. Com isso, cada análise realizada na seção 5.4.1 foi
convertida em regras fuzzy, de acordo com a quantidade de atributos qualitativos para
cada agrupamento de atributos. As regras foram configuradas, com cada atributo
qualitativo dentro da regra IF. Caso existisse mais de um valor para cada atributo
qualitativo, novas regras foram criadas, até que todas as possibilidades sejam
representadas. Além disso, toda regra foi finalizada com um THEN, indicando a
possibilidade de um ataque, como descrito em Portmanna et al (2015) e Tajbakhsh et
al (2008). A Figura 11 apresenta um modelo simplificado para a criação das regras e
o caminho percorrido, onde os atributos são usados como entradas, as regras criadas
e avaliadas em paralelo.
Figura 11 - Esquema de Configuração ou Criação de Regras Fuzzy

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Portmanna et al (2015)
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Na Tabela 6, os resultados de uma regressão logística e a criação de regras
fuzzy são apresentados.
Tabela 6 - Regras fuzzy a partir de Regressão Logística
Dia

%(L)

Variável

pValue

28

80

METODO_6

0,22008

28

80

URI_4

0,16362

28

80

USERAGENT_3

0,00128

3

28

80

USERAGENT_4

0,00444

4

28

80

COOKIE_2

0,01988

REGRAS

BROWSER

USERAGENT

4

0

6

0

1

0

4

2

4

0

6

0

1

0,22008

URI_4

0,16362

28

90

USERAGENT_3

0,00128

3

28

90

USERAGENT_4

0,00444

4

28

90

COOKIE_2

0,01988

6
4

2
0

3

2

4

0

6

0

1

0

4

2

4

0

6

0

1

METODO_6

0,22008

100

URI_4

0,16362

100

USERAGENT_3

0,00128

3

28

100

USERAGENT_4

0,00444

4

28

100

COOKIE_2

0,01988

REGRAS

WAFINFO

2
2

METODO_6

28

STATUS

3

90

28

METHOD

0

90

100

URL

6

28

28

URI

4

28

REGRAS

COOKIE

6
4

4
0

3

2

4

0

6

0

1

0

4

2

4

0

6

0

1

Fonte: Elaborado pelo autor

A coluna Dia representa o dia de coleta dos dados, a coluna %(L) refere-se ao
grau de assertividade, a coluna Variável indica qual o atributo será utilizado e a coluna
pValue, indicam os valores abaixo de 0,25 que são usados. A partir de então, há 8
colunas referenciando os 7 campos de atributos (Browser, UserAgent, Cookie, URI,
URL, Method, Status) e o campo resposta WAFInfo. A cada correspondente na coluna
Variável, será marcado na dos atributos o respectivo número proveniente da coluna
Variável. Por exemplo, a primeira variável a aparecer na tabela é o METODO_6. Desta
forma, será completado na coluna METHOD com o valor 6. Na composição da linha
REGRAS, caso uma variável se repita, regras adicionais deverão ser incluídas e o
valor para a coluna WAFInfo sempre será 1, pois o que se procura é um
comportamento de ataque.
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A coluna Variável é o nome indicado pela Regressão Logística e indica os
valores correspondentes apresentados na Tabela 3. A partir daí, é realizado a
estruturação da regra fuzzy.
O formato da regra será passado para o sistema fuzzy de acordo com o seguinte
formato:
Regra = [v1, v2, v3, ... vn, C, R]
Onde V1 ... Vn são as enésimas variáveis que o I2A usa como parâmetro, C
é a condição das regras fuzzy (0 para AND e 1 para OR) e R é a variável resposta
WAFInfo, no caso, sempre 1.
De acordo com o resultado da Tabela 6, as linhas REGRAS referem-se às regras
que serão inseridas no I2A para a transformação em variáveis linguísticas para o
tratamento dentro do SBLF. O formato linguístico irá transformar o valor identificado
na variável, como por exemplo, UserAgent = 3 para UserAgent = MacOS.
Na sequência, os dados consolidados são carregados no Fuzzy Logic Designer
e as conexões que possuem tendência a se comportarem como um ataque são
apontadas com base no modelo de estimativa de centroide (centroid) a partir dos
números fuzzy triangulares, de acordo com a equação 2.3.12 e nas regras definidas
na equação 2.3.20. Os resultados das interações indicam quais são as combinações
de ataques possíveis em comparação com os dados consolidados, demonstrando
como o Sistema I2A se comporta com a identificação de ataques já conhecidos.
A partir deste ponto, o I2A começa a mostrar qual é o relacionamento entre os
pares de atributos analisados e a capacidade de ataque. Da Figura 12 à Figura 14,
são apresentados os relacionamentos das seguintes duplas em relação ao WAFInfo
(ataques, no eixo Y) que são calculados a partir das regras:


UserAgent e Browser. Na Figura 12, as situações onde existe a maior
possibilidade de ataque acontece quando o UserAgent for extremamente
baixo ou extremamente alto, enquanto o Browser varia entre os vales no
UserAgent baixo e em todas as situações onde o UserAgent é alto.
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Figura 12 - WAFInfo em relação a UserAgent e Browser

Fonte: Elaborado pelo autor



UserAgent e Cookie. Na Figura 13, as situações onde existe a maior
possibilidade de ataque são quando o UserAgent for extremamente baixo
ou extremamente alto, mas o campo Cookie influencia apenas quando o
UserAgent possuir um valor alto.

Figura 13 - WAFInfo em relação a UserAgent e Cookie

Fonte: Elaborado pelo autor
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UserAgent e URI. Na Figura 14, as situações onde existe a maior
possibilidade de ataque são quando o UserAgent e o URI forem
extremamente baixo ou extremamente alto.

Figura 14 - WAFInfo em relação a UserAgent e URI

Fonte: Elaborado pelo autor

Finalmente, o último conjunto de testes verifica o tempo de resposta do sistema
com base no uso de CPU e memória, uma vez que um dos principais problemas
apontados no uso de sistemas baseados em aprendizado de máquina é o uso intenso
de recursos computacionais (SHIAELES, KATOS e KARAKOS, 2012, BEITOLLAHI e
DECONINCK, 2014). Foi usado um pacote de 5.000 conexões, uma vez que este
tamanho atende aos requisitos de tempo de resposta dentro dos 13 segundos
esperados.
Para o processo de regressão logística, o I2A respondeu em 1,65 segundos, de
acordo com as colunas “Tempo Próprio” (tempo gasto pelo Matlab para iniciar o script)
e “Tempo Único” (tempo gasto pelo Matlab para processar todas as requisições), para
o cálculo de um pacote único. A coluna “Chamadas” e “Tempo Total” são referentes
às diversas chamadas (72 chamadas, no caso do exemplo abaixo) dos arquivos
tratados dos pacotes de 5.000 conexões, de acordo com a Tabela 7. Todos os tempos
são apresentados em segundos.
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Tabela 7 - Tempo de processamento de regressão logística

Função Chamadas Tempo Total
Logistica_FiltroA
fitglm
GeneralizedLinearModel.fit
Total Parcial
Total

1
72
72
---

22,372
18,539
17,858
---

Tempo único Tempo Próprio
0,358
0,25748611
0,24802778
0,863514
--

-0,681
0,107
0,788
1,651514

Fonte: Elaborado pelo autor

Já quando o resultado da Regressão Logística alimenta o SBLF do I2A, os
tempos são descritos abaixo de acordo com a Tabela 8.
Tabela 8 - Tempo de processamento do SBLF

Função Chamadas
RegrasFuzzy
EvalFis
Total Parcial
Total

1
1
---

Tempo Total
0,261
0,047
---

Tempo único Tempo Próprio
0,261
0,047
0,308
--

0,214
0,004
0,218
0,526

Fonte: Elaborado pelo autor

O tempo gasto para a execução de um teste em um bloco de 5.000 conexões foi
de 0,526 segundos, levando-se em conta as colunas “Tempo Único” e “Tempo
Próprio”. Em relação à utilização de CPU e memória, não houve aumento durante o
processamento. A utilização do Matlab manteve-se constante nos 12% de consumo
de CPU, variando até em torno de 2% para mais, quando os scripts eram executados,
conforme ambiente descrito no Ferramental Ambiente de Testes, na seção 5.1. Na
utilização de memória, a utilização ficou em 4GB, toda alocada para o Matlab. Mesmo
quando os scripts de regressão logística e fuzzy foram executados, não houve
alteração da quantidade usada.
Nesta seção, foram realizadas todas as configurações, calibrações e testes para
garantir que o I2A funcione de maneira correta. Na Seção 5.5 serão realizadas as
análises com os dados reais de produção e apresentados os resultados do I2A.
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5.5 Resultados
Após a execução dos procedimentos de preparação no I2A, e com base nos
dados que possuem ataques identificados previamente (dados coletados), são
realizadas as simulações com as configurações definidas nas seções anteriores.
Cada bloco de dados foi agrupado de acordo com o tipo de ataque, representado
pela coluna TipoWAF (Tabela 9) que por sua vez, correspondem ao conglomerado de
ataques descritos na Tabela 2. Para cada valor nesta coluna, somou-se a quantidade
de ataques ocorridos, de acordo com o dia e hora do evento. Esta quantidade está
representada na coluna Quantidade, que é o valor de referência para a comparação
dos ataques provenientes do filtro 1 (WAF) e do filtro 2 (FW SDI/SPI). A coluna I2A
representa o somatório dos ataques que o I2A identificou como um ataque de fato para
aquela situação. A coluna Percentual apresenta o percentual de acertos do I2A
(verdadeiro positivo), como apresentado na Tabela 9.
Tabela 9 - Quantidade de Ataques e identificação do I2A

TipoWAF Quantidade
3
1
1
14
2
1
1
30
2
1
1
21
2
1
1
8
2
1
2
5
2
5
2
4
2
2

I2A
0
10
0
25
0
18
0
6
0
4
4
4
1

Dia
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Hora Percentual
22:11:40
0
22:11:41
71,42
22:11:41
0
22:11:42
83,33
22:11:42
0
22:11:43
85,71
22:11:43
0
22:11:44
75
22:11:44
0
22:11:45
80
22:11:46
80
22:11:47
100
22:11:48
50

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste caso específico, na linha 4, observa-se que no dia 28 de dezembro de
2014, às 22:11:42, houve 30 ataques que foram classificados pelo WAF como tipo 1.
O I2A foi capaz de identificar 25 ataques, o que corresponde a uma taxa de detecção
de 83,3%. Na última linha da tabela, o WAF identificou 2 ataques do tipo 2, enquanto
o I2A identificou apenas 1 ataque, às 22:11:48. Neste caso, a taxa de detecção foi de
50%.
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É necessário levar em consideração que os dados coletados anteriormente,
possuíam quantidades de conexões e de ataques diferentes para cada dia, sendo
apresentado na Tabela 10.
Tabela 10 - Quantidade de tráfego e ataque

Site P
Ataques (Referência)
%Ataque
2

IA
Taxa de Verdadeiro Positivo (VP) -Sensibilidade
Taxa de Falso Positivo (FP) -Alarme Falso
Taxa de Falso Negativo (FN)
Erro Tipo 1

21/11/2014

28/11/2014 (BF)

05/12/2014

39.132.137

151.186.981

25.961.755

1.205.073

195.891

36.519

3,08%

0,13%

0,14%

1.002.915

140.742

16.991

83,20%

71,85%

46,52%

0,02%

0,00%

0,01%

16,80%

28,15%

53,48%

1,56%

12,78%

38,92%

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sexta-feira anterior ao Black Friday, dia 21 de novembro de 2014, observase uma menor quantidade de acessos (linha Site P - 39.132.137) em relação ao dia
28 de novembro de 2014 (151.186.981). Entretanto, a quantidade de ataques (linha
Ataques (Referência) – 1.205.073) é bem maior, chegando a 6 vezes mais do que
ocorreu durante o Black Friday (195.891). Já o número de ataques ocorridos na sextafeira posterior ao Black Friday (36.519), é de aproximadamente 5 vezes menor em
valores nominais. Apesar do tráfego de dados ser maior no dia 28, a quantidade de
ataques é substancialmente menor do que nos mesmos dias da semana anterior. Em
relação à identificação dos ataques pelo I2A e a taxa de detecção (Precisão) pelo
sistema original, observa-se que existe um melhor desempenho quando o número de
ataques é maior que nos outros dias. Assim, a melhor Precisão está presente no dia
21, onde 83,2% dos ataques foram identificados. Na sequência, o dia 28 com 71,8%
de identificação e finalmente, o dia 5, com 46,5% de identificação.
Uma observação importante deve ser feita: quanto menor a quantidade de
ataques, menor a eficiência do I2A. Em situações onde existem poucos ataques no
momento analisado, a variação de detecção vai de 0% a 100%, na seguinte situação:


Há 1 ataque e o I2A não foi capaz de identifica-lo: 0% de identificação;



Há 1 ataque e o I2A foi capaz de identifica-lo: 100% de identificação;



Há 2 ataques e o I2A foi capaz de identificar pelo menos um deles como
ataque: 50% de identificação.
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Esse comportamento é chamado de Erro Tipo 1.
No Gráfico 2 é apresentada a quantidade de ataques que são usados como
referência, distribuído pelo tempo.
Gráfico 2 - Quantidade de Ataques no dia 21

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste caso do dia 21 de novembro, há um aumento dos ataques observados
pelos 5 picos no gráfico, aonde os ataques chegaram em 140 por segundo e em um
caso específico, por volta das 16:15:00, rompeu a quantidade de 200 ataques por
segundo. Durante resto do tempo, há uma constância de ataques, mas não chegam
a 50 ataques por segundo.
Um detalhamento de um pico de ataque é o que acontece no intervalo de
09:50:00 até 09:55:00, representado no Gráfico 3.
Gráfico 3 - Quantidade de Ataques no dia 21 (9:51 - 9:54)

Fonte: Elaborado pelo autor
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A área circulada no Gráfico 2 é expandida. Assim, é possível observar no Gráfico
3 que o pico apresentado anteriormente na verdade é composto por vários outros
picos, mais espaçados no tempo e não constantes e nos casos dos picos
apresentados dentro do círculo, sendo que não ultrapassam o limite de 140 ataques
por segundo. Para o cálculo do resultado da análise, caso a quantidade de ataques
fosse constante em 140 ataques por segundo nos 8 picos em destaque e a estrutura
dos atributos fosse a mesma, o I2A estaria calculando um total de 1.120 ataques por
segundo.
Para a organização dos gráficos de resultados, foram agrupados todas as
conexões consideradas ataques (WAFinfo != 0) de cada conjunto de atributos de
navegação. Na Tabela 11 é mostrado um exemplo de um determinado conjunto de
atributos de navegação.
Tabela 11 - Representação de uma distribuição de atributos de navegação
Hora

Método

URI

Status

URL

UserAgent

Cookie

00:04:58
00:33:16
00:18:09
00:51:59
01:20:48
01:20:48
00:41:30
00:05:07
00:21:19
00:23:34
00:37:46
01:20:59
01:20:38
00:26:47

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Browser WAFInfo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Elaborado pelo autor

Em um exemplo dos resultados obtidos, define-se o Método = 6, URI = 2, Status
= 2, URL = 4, UserAgent = 4, Cookie = 1 e Browser = 4. Apesar de serem conexões
com os mesmos atributos, elas ocorrem em diferentes horários. No caso da Tabela
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11, há 14 conexões que são consideradas como ataques, embora sua distribuição
temporal não seja linear.
Desta forma, os gráficos de resultados não estão agrupados com a distribuição
temporal dos ataques, mas sim com suas quantidades absolutas. Caso fosse
priorizado o campo Hora, seria apresentado como na Tabela 12.
Tabela 12 - Hora de acontecimento

Hora

WAFInfo

Quantidade

I2A

%

01:22:50
01:22:51
01:26:47
01:39:02
01:21:18
01:19:56
01:28:10
01:27:37
01:31:55

2
2
2
2
2
2
2
2
2

38
38
38
38
38
38
38
38
38

30
31
32
33
34
35
36
37
38

78,95
81,58
84,21
86,84
89,47
92,11
94,74
97,37
100,00

Fonte: Elaborado pelo autor

O comportamento do gráfico baseado na Tabela 12 seria mais constante, com o
índice de detecção pelo I2A sempre crescente em relação à quantidade de ataques e
não com picos e vales durante sua evolução.

5.5.1 Ataques WAF Tipo Todos
Do Gráfico 4 ao Gráfico 6, são apresentas as quantidades de ataques
descobertos pelo I2A em relação ao percentual identificado.
Gráfico 4 - Todos os ataques identificados pelo I2A em 21/nov

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 5 - Todos os ataques identificados pelo I2A em 28/nov

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 6 - Todos os ataques identificados pelo I2A em 5/dez

Fonte: Elaborado pelo autor

Do Gráfico 4 ao Gráfico 6, observa-se o comportamento referente à pequena
quantidade de ataques detectados (lado mais esquerdo do gráfico) onde a taxa de
detecção apresentou uma grande variância (Erro Tipo 1), enquanto que, ao
aproximarmos cada vez mais do lado direito do gráfico (quantidade maior de ataques),
menor a variância.
Para interpolar os pontos notáveis observados no I2A e determinar o ponto de
estabilidade, usa-se a curva logarítmica, já que a taxa de alteração dos dados
aumenta rapidamente e depois tende a nivelar-se (D’Avila e Barbosa, 2006). A
tendência de comportamento pode ser validada por uma curva logarítmica da forma:
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(5.5.1)

𝑦 = 𝑎 ∗ ln 𝑥 + 𝑏

No caso específico deste comportamento apresentado no Gráfico 4, temos a
equação:
(5.5.2)

𝑦 = 4,187 ∗ ln 𝑥 + 65,039

Desta forma, se procurarmos pela tendência onde x for > 80, calcularemos o y
pela fórmula 5.5.1

𝑥 = ln

(5.5.3)

−𝑏

Assim, para cada dia analisado e a partir da interpolação logarítmica definida pela
equação 5.5.3 com os valores de a e b informados no gráfico, teremos o resultado
apresentado na Tabela 13, onde o I2A apresenta uma tendência para detectar mais
de 80% dos ataques ocorridos.
Tabela 13 - Resultados para taxa de identificação > 80%

Variáveis
a
b
x

21/11
4,18
65,04
17

Dias
28/11
5,08
60,51
3,5

02/12
7,02
54,93
3,7

Fonte: Elaborado pelo autor

No dia 21 de novembro, o limite para a detecção foi de 17 ataques por segundo,
o que justifica pelo fato da quantidade de ataques ser muito maior que os outros dias.
Para a quantidade menor de ataques, como descrito na Tabela 13, a quantidade de
ataques ideias para um índice de acerto de 80% ficou em 3,5 e 3,7 ataques por
segundo, para os dias 28 de novembro e 5 de dezembro, respectivamente.
No Gráfico 7 é apresentado um comparativo da quantidade de ataques e a
quantidade identificada pelo I2A, englobando todos os ataques.
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Gráfico 7 - Comparação gráfica de ataques identificados < 80%

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste caso, do dia 21 de novembro das 09:58 às 10:02, é possível perceber que
a quantidade de ataques identificados pelo I2A acompanha a tendência de ataques de
referência, sendo que nesse caso, apresenta-se apenas a taxa de identificação menor
que 80%. E há situações, como apresentado anteriormente, em que a identificação
não ocorreu. Entretanto, são apresentadas apenas 2 situações (09:59:43 e 10:01:58)
a taxa de detecção ficou acima de 80%, conforme previsto pela tendência da curva
logarítmica.

5.5.2 Ataques WAF Tipo 1
Em relação aos tipos de ataques de categoria WAF TIPO 1 (BRO), o resultado
se comportou de forma semelhante ao verificado com os ataques gerais. Algumas
constatações podem ser feitas, de acordo com os resultados apresentados no Gráfico
8 ao Gráfico 10.
Gráfico 8 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 9 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 10 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação à taxa de detecção de ataques para o Tipo 1 do WAF, nenhuma
detecção chegou a ser 100% efetiva. Entretanto, existe um padrão de comportamento
a partir da detecção de mais de 12 ataques por segundo para o dia 21 de novembro
e 4 ataques por segundo no dia 05 de dezembro. O comportamento do dia 28
diferenciou do padrão observado na Tabela 13, obtendo-se uma média de 15 ataques
por segundo. Entretanto, esse comportamento dá-se em virtude da proporcionalidade
entre os ataques, sendo que no dia 28 de novembro, os ataques Tipo 1 do WAF
tiveram uma maior relevância em comparação com os outros dias.
.
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5.5.3 Ataques WAF Tipo 2
Em relação aos tipos de ataques de categorias WAF TIPO 2 (EXT), os resultados
se comportaram de forma semelhante ao verificado com os ataques gerais. Algumas
constatações podem ser feitas, de acordo com os resultados apresentados no Gráfico
11 ao Gráfico 13.
Gráfico 11 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 2

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 12 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 2

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 13 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 2

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos ataques de WAF Tipo 2 do dia 21 de novembro (Gráfico 11) é possível
observar que a tendência de detecção entre 80% e 100% já se estabelece nas
primeiras medições, em torno dos 17 ataques por segundo, de 19 ataques por
segundo nos dias 28 de novembro e 5 de dezembro.

5.5.4 Ataques WAF Tipo 3
Em relação aos tipos de ataques de categorias WAF TIPO 3 (PROT), os
resultados se comportaram de forma semelhante ao verificado com os ataques gerais.
Algumas constatações podem ser feitas, de acordo com os resultados apresentados
no Gráfico 14 ao Gráfico 16.
Gráfico 14 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 3

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 15 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 3

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 16 - Detecção do I2A para ataques WAF tipo 3

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos ataques de WAF Tipo 3 representados no Gráfico 14, para o dia 21 de
novembro, o intervalo de variação altera-se, passando para os valores entre 78% e
chegando a algumas situações a 105%. Pela primeira vez, observa-se a detecção de
FP, isto é, conexões que são falsas para um ataque, mas que o I2A considerou como
positivo para um ataque.
No Gráfico 15, para o dia 28 de novembro, o intervalo de variação altera-se,
passando para os valores acima de 70%, mas não existindo nenhuma detecção acima
de 100%, como ocorreu no dia 21 de novembro.
Finalmente, no Gráfico 16, no dia 5 de dezembro, o intervalo de variação alterase, passando para os valores entre 70%, mas existindo uma detecção acima de 100%.
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5.6 Conclusão
Neste capítulo a implementação, o ambiente de testes e o ferramental específico
foram usados para validação do I2A, com destaque para os dados do ambiente de
produção onde vários ataques foram observados e o I2A foi capaz de interpretar cada
uma das conexões que julgou suspeita.
O experimento realizado, composto por validação de desempenho, regressão
logística e SBLF, é descrito com o detalhamento de aspectos importantes, como a
utilização de recursos de máquina (CPU e memória), a análise de diversos pacotes
de conexões definidos por tempo e quantidade, a utilização do grau de assertividade
L(%), a definição dos valores representativos e a criação de regras linguísticas fuzzy
e sua posterior validação pelo I2A.
Também são apresentados os resultados do experimento de validação I2A
divididos entre os dias 21 e 28 de novembro (este último presenciando um evento de
Flash Crowd) e do dia 5 de dezembro, ambos do ano de 2014.
A partir dos resultados do experimento uma série de constatações são
levantadas, de acordo com o descrito na Tabela 14.
Tabela 14 - Resultados Gerais do I2A

Total
21/nov

28/nov

05/dez

WAF

I2A

Precisão

Erro 1

% Erro 1

1.205.073

1.002.915

83,22%

18.784

1,56%

WAF T1
WAF T2
WAF T3

1.501

637

42,44%

675

44,97%

233.962

169.321

72,37%

17.847

7,63%

969.610

832.957

85,91%

262

0,03%

Total

195.891

140.742

71,85%

25.031

12,78%

WAF T1
WAF T2
WAF T3

13.882

8.146

58,68%

3.011

21,69%

179.526

131.817

73,43%

20.494

11,42%

2.483

779

31,37%

1.526

61,46%

Total

36.519

16.991

46,53%

14.213

38,92%

994

78

7,85%

880

88,53%

29.623

12.130

40,95%

13.030

43,99%

5.902

4.783

81,04%

303

5,13%

WAF T1
WAF T2
WAF T3

Fonte: Elaborado pelo autor
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De uma maneira geral, o I2A tem a sua eficiência apresentada na identificação
de ataques de acordo com a precisão demonstrada nos dias 21 (83,22%) e 28
(71,85%) de novembro; porém, a precisão no dia 5 de dezembro, com 46,53%, ficou
abaixo do esperado. Este comportamento geral está relacionado à quantidade de
ataques sofridos, uma vez que a melhor taxa pertence ao dia em que mais ataques
foram descobertos. O mesmo padrão pode ser observado na segregação por tipos de
ataques de acordo com sua classificação do WAF (Tabela 2): quanto maior o número
de ataques, maior a assertividade do I2A dentro de cada dia. De acordo com a Tabela
14, o único comportamento que não seguiu esse padrão foi no dia 5 de dezembro.
Mas ao analisar a distribuição de ataques do Tipo WAF 2 e 3, de todos os dias,
verificou-se que ambos são mais homogêneos com poucos picos e muitos deles
constando apenas um ataque por segundo.
Outro ponto observado é o que foi chamado na Tabela 14 de “Erro 1”. Neste
caso, o padrão de comportamento de ataque acaba mudando e o I2A analisa um novo
pacote com uma regra defasada. Isso gera uma grande taxa com classificação de
verdadeiro-negativo, isto é, uma conexão é um ataque verdadeiro, mas o I2A
considera-o como um negativo para ataque. Isso está representado na coluna “Erro
1”, no dia 5 de dezembro em que 38,92% das conexões apresentaram esse fato e que
especificamente no WAF Tipo 1, o I2A errou 88,53% das vezes. Em relação aos outros
dias, o Erro 1 esteve presente de maneira semelhante. Da forma análoga à detecção,
observa-se que quanto maior a quantidade de ataques por segundo, menor a taxa do
Erro 1.
Outra conclusão que os resultados trazem, é a independência de um evento de
Flash Crowd, isto é, a quantidade de acessos válidos não interfere nos resultados. O
que de fato é importante é a quantidade de ataques, e não a quantidade de acessos
válidos. Isso pode ser claramente observado entre os dias 21 (dia normal) e 28 (Flash
Crowd). No primeiro, apesar do número de conexões ser menor (Tabela 10), a
quantidade de ataques é 6,18 vezes maior que no dia em que o evento de Flash Crowd
ocorreu. A alta taxa de detecção de ataques para momentos em que os ataques são
consideravelmente grandes, com taxas de assertividade de 83% indica que a proposta
definida neste trabalho pode ser considerada como satisfatórias.
O próximo capítulo descreve as conclusões do trabalho, com as contribuições e
considerações finais sobre os principais resultados. Também apresenta propostas
para pesquisas futuras.
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6 CONCLUSÃO
6.1 Considerações Finais
O objetivo definido para este trabalho foi o de propor o I2A, um método de
aprendizado de máquinas baseado em SBLF, usando como classificadores os
principais atributos de uma navegação Web tomados a partir de uma regressão
logística. Com essa abordagem, foi proposto detectar quais os comportamentos
anômalos durante um evento de Flash Crowd, especificamente a Black Friday de 2014
em um ambiente real de comércio eletrônico.
Para tanto, propôs-se, como parte do método de análise, a identificação de
ataques, tanto na camada de aplicação como na camada de rede, em dados
trafegados em uma rede de comércio eletrônico durante um evento de Flash Crowd,
fato que implicou na necessidade de capturar e modelar os dados relativos ao
comportamento de um consumidor e de um atacante, como passo anterior à efetiva
detecção de eventos anômalos.
Os principais eixos teóricos que sustentam este trabalho foram definidos como:
(i) a identificação dos principais atributos de uma conexão considerada como um
ataque, realizado por uma Regressão Logística e (ii) a utilização dos principais
atributos identificados na etapa anterior em um SBLF, que tem por finalidade
identificar, em um bloco específico de conexões, quais são mais propensos a serem
considerados como um ataque.
Nos trabalhos relacionados, destacam-se os artigos de Shiales, Katos e Karakos
(2012) em que um SBLF é utilizado para detectar ataques de DDoS. Botha e Solms
(2003) também utilizam um SBLF, mas para a detecção uma gama maior de tipos de
ataques, não apenas DDoS. Por sua vez, Wang (2005) utiliza apenas a Regressão
Logística para a detecção de ataques enquanto que Yan, Isobe e Lee (2008) utilizam
Regressão Logística em conjunto SBLF para a identificação de falhas futuras em bicos
de turbinas de gás, um assunto não relacionado à computação. Por fim, Jardim, Nunes
e Colomé (2016) apresentam um modelo de diferenciação de ataques DDoS para um
evento Flash Crowd. O método proposto está alinhado com os trabalhos relacionados,
uma vez que segue as premissas estabelecidas, mas difere-se dos demais por ser o
primeiro a utilizar dados reais e atualizados, a usar dois filtros de segurança, a
identificar um grande número de ataques e utilizar Regressão Logística como
classificadores para a Lógica Fuzzy, e a possibilitar uma variável para ajuste de nível
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de detecção de ataques em um ambiente computacional, tudo em um ambiente
normal e em um ambiente com um evento de Flash Crowd.
Com a premissa de padronizar os dados coletados de duas fontes distintas,
foram coletados cerca de 54 Gb de registros de navegação de usuários em um site
de comércio eletrônico em momentos classificados como antes, durante e depois de
um evento Flash Crowd. A partir de então, a proposta deste trabalho foi dividida em 2
etapas. A Etapa 1 foi responsável pelo armazenamento e tratamento dos dados do
evento de Flash Crowd, ao passo que na Etapa 2, as operações de Regressão
Logística e Lógica Fuzzy foram executadas.
Na primeira etapa, chamada de Módulo de Módulo de Armazenamento de Buffer
(MAB), consiste em 3 fases. Na primeira fase, os dados de navegação dos dois filtros
de segurança (relacionados à camada 3 e 4 e da camada 7, ambos do modelo OSI)
foram relacionados entre si, isto é, uma conexão que passa pelo primeiro filtro poderia
aparecer como um ataque no segundo filtro. A segunda fase constou de um
tratamento numérico no filtro resultante, substituindo os valores literais por números,
conforme apresentado na Tabela 3, que facilitou a análises de Regressão Logística e
Lógica Fuzzy. Na terceira fase, os dados foram reduzidos de acordo com sua
repetição, frequência de ataques e o respectivo percentual de ataques identificados.
A segunda etapa, de responsabilidade do Módulo de Controle Analítico (MCA),
foi dividida em 2 fases, onde a primeira foi responsável pela Regressão Logística dos
dados do MAB e a segunda fase representando pela criação de regras de variáveis
linguísticas e a aplicação da Lógica Fuzzy dos resultados obtidos na primeira fase do
MAC. Esta última fase foi responsável por analisar o próximo conjunto de dados de
conexão e inferir se havia ou não a possibilidade de ser considerado um ataque.
Após a proposta do método, o Capítulo 5 tratou da validação do I2A a partir dos
dados reais de um ambiente de produção, mas em uma rede separada e após o
evento de Flash Crowd. Para isso, o modelo foi construído usando dois servidores
distintos e com ferramentas como o MS SQL Server para o armazenamento de dados
no MAB e o Mathworks Matlab, para realizar as regressões logísticas e fuzzy no MCA.
Para verificar a viabilidade do método em relação a outros autores, foi realizada
uma série de testes. Para o primeiro teste de validação, Shiaeles, Katos e Karakos
(2012) propuseram em seu trabalho que a identificação de um ataque com mais de
13 segundos, já impactaria no desempenho de uma página Web. Assim, o I2A foi
testado com pacotes com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 e 25.000 conexões. Os
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pacotes com até 5.000 conexões foram tratados dentro do limite de 13 segundos nos
3 dias analisados, enquanto que o dia 28 de novembro de 2014, dia do evento de
Flash Crowd, todos os pacotes (até o de 25.000 conexões) foram tratados em menos
de 13 segundos – atingiu-se a marca de 11 segundos.
O segundo teste envolveu a viabilidade de se obter regressões logísticas
significativas. Segundo Paula (2013), uma regressão para ser considerada válida,
deveria apresentar pValue iguais ou menores que 0,25. Nas regressões realizadas,
observou-se a convergência de valores de pValue menores que 0,25 em diversas
situações, alguns chegando até a ordem de grandeza de 1x10-2. O terceiro teste
realizado foi relacionado ao grau de assertividade L(%), variando de 100% à 80%,
com passo de 10%. Entretanto, nos experimentos realizados, não foi observada
nenhum resultado diferente com a variação do grau de assertividade e o pValue
manteve-se constante em todas as medições.
Finalmente, o último teste de validação do método proposto foi o de utilização
de recursos de máquina. Apesar de métodos baseados em aprendizado de máquina
consumirem muito de CPU e memória de uma maneira conceitual (BEITOLLAHI e
DECONINCK, 2014), com um equipamento virtualizado e robusto, não se observou
nenhum consumo excessivo, assim como o artigo apresentado por Shiaeles, Katos e
Karakos (2012). Tal comportamento deve-se ao fato de que os equipamentos usados
nos dias atuais são mais robustos que os de outrora.
Com o I2A validado, partiu-se para os experimentos com os dados dos três dias
coletados. Com a Regressão Logística realizada em todos os dias, criou-se as regras
para serem usadas como variáveis linguísticas pelo SBLF e alguns resultados foram
apresentados, a partir da comparação do USERAGENT com os atributos Browser,
Cookie e URI, conforme foi apresentado nas Figuras Figura 12 à Figura 14. A partir
da visão geral do tráfego, apresentado na Tabela 10, foi possível obter os resultados
descritos a seguir.
No dia 21 de novembro de 2014, o I2A foi capaz de identificar uma quantidade
equivalente a 83% dos ataques reais. Entretanto, ao se dividir os ataques por
categorias, sua eficácia foi relativamente baixa para ataques do Tipo 1, chegando a
apenas 42% das identificações, enquanto que nos Tipos 2 e 3, essa média foi de 72%
e 86%. Outro fato preocupante foi a taxa de Erro 1, isto é, quando apenas um ataque
ocorreu em dado período de tempo. Apesar de em um comportamento geral o I2A
errou apenas 1,5% das vezes, nos ataques do Tipo 1 essa taxa foi de
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aproximadamente 45%, fazendo com que esse tipo de detecção seja considerado
como não-confiável. Entretanto, para ataques do Tipo 3, a taxa de acerto foi alta, com
mais de 99% de sucesso.
No dia 28 de novembro de 2014, dia em que o evento de Flash Crowd ocorreu,
o I2A foi capaz de identificar uma quantidade equivalente a 71% dos ataques reais. Ao
contrário do dia 21, a pior taxa de detecção esteve presente nos ataques Tipo 3, onde
sua eficácia foi de apenas 31% de identificações, enquanto que nos Tipos 1 e 2, essa
média foi de 58% e 73%. Em relação a taxa de Erro 1, ainda nos ataques de Tipo 3
apresentou o pior resultado, errando em 61% das vezes enquanto que nos ataques
do Tipo 2, essa taxa foi melhor, onde os acertos representaram quase 89%. Em um
comportamento geral o I2A errou quase 13% das vezes.
No dia 5 de dezembro de 2014, o I2A foi capaz de identificar uma quantidade
equivalente a 46% dos ataques reais, sendo essa a pior taxa de detecção dos 3 dias.
Os ataques do Tipo 3 obtiveram o melhor desempenho, com 81% de detecção,
enquanto os ataques do Tipo 1 erraram em quase 92% das vezes. Já na detecção do
Erro 1, nos ataques Tipo 1, o I2A não foi capaz de identificar cerca de 88% dos
ataques.
De uma maneira geral, o I2A identificou ataques durante um evento de Flash
Crowd. Entretanto, com os resultados coletados, foi possível observar que o
desempenho do I2A é muito superior quando a quantidade de ataques é maior. Como
resultado final, apesar de ser possível propor um modelo de detecção de ataques,
observou-se que quanto maior a quantidade de ataques sofridos, melhor a taxa de
sensibilidade do I2A. Apesar de um evento de Flash Crowd trazer uma maior
quantidade de conexões, foi possível averiguar que não necessariamente este
incremento do fluxo de dados implica em um aumento de ataques.

6.2 Contribuições Alcançadas
Destacam-se as principais contribuições alcançadas com esse trabalho:


Aumentar o nível de precisão de detecção de ataques baseados na
análise de dois filtros de acessos em relação à identificação baseada em
assinaturas – o nível de precisão de detecção de ataques se apresentou
menor que o de assinatura pois foram identificados pelo I2A, concentrados
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em duas situações: (i) quando o número de ataques é pequeno e (ii)
quando a quantidade de ataques por período de tempo é baixa.


Garantir que seja diferenciado o tráfego legítimo de um tráfego malicioso
de acordo com a análise de variáveis exploratórias de regressão logística
como classificadores fuzzy, em um ambiente de Flash Crowd – Essa
contribuição foi atingida, uma vez que a taxa de identificação de conexões
normais na qual o I2A considerou como ataque, está abaixo de 0,1%;



Melhorar o tempo de resposta ao identificar um ataque em sua fase inicial,
comparado com o trabalho de Shiaeles, Katos e Karakos (2012) – Essa
contribuição foi atingida, com o limite de 11 segundos em pacotes com
20.000 conexões, o mais alto considerado neste trabalho;



Economizar recursos computacionais, como processamento de CPU e
utilização de memória, ao tratar os dados de acesso nas camadas de
aplicação e infraestrutura em um único ponto – Essa contribuição foi
atingida ao garantir que o I2A não atuasse como o principal utilizador de
recursos computacionais dos servidores onde os sistemas estão
instalados (módulos MAB e MCA). Durante os testes, em nenhum
momento a utilização de memória e CPU passaram de 30% de utilização;



Possibilitar que o modelo apresentado seja ajustável de acordo com a
variação do percentual de detecção do ataque – apesar de possibilitar o
ajuste, durante a execução dos testes, foi observado que o índice de
assertividade não variou com a variação do percentual de ataques em
100%, 90% e 80%, uma vez que estes resultados se apresentaram
inalterados no trabalho. Entretanto, deve ser levado em consideração que
por motivos de privacidade dos dados dos clientes, o conjunto de logs que
concentrava a maior quantidade de ataques não foi analisada, que é o
ambiente de Carrinho de Compras;



Finalmente, o método proposto é flexível, podendo aceitar mais variáveis
de acordo com os logs capturados em um ambiente de produção,
ajustando para níveis mais adequados para a análise.

Portanto o objetivo deste trabalho foi parcialmente atingido sendo os principais
pontos de atenção (i) o aumento no nível de precisão de ataques, que se manteve
próximo da taxa de detecção por assinatura para os dias 21 e 28 de novembro e
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distante para o dia 5 de dezembro e (ii) a impossibilidade de resultados com a variação
do percentual de detecção de ataques, que não foram avaliados abaixo de 80%.

6.3 Limitações
O I2A foi capaz de identificar cerca de 83% dos ataques no dia 21 de novembro,
71% no dia 28 de novembro e 46% no dia 05 de dezembro. Entretanto os níveis de
detecção, em média, são menores que o proposto por Shiaeles, Katos e Karakos
(2012). Não foi usado os atributos TEMPO e BYTES como classificadores, enquanto
que o artigo de Shiaeles, Katos e Karakos (2012) o tempo de chegada do pacote foi a
única variável utilizada, mas em contrapartida, os autores não conseguiram identificar
um ataque em um evento Flash Crowd. A utilização destes dois atributos, apesar de
trabalhosa, poderia aumentar a taxa de detecção de ataques.
Além disso, a quantidade de pacotes analisado pelo MAB poderia ser menor que
5.000, uma vez vários verdadeiros negativos ocorreram na mudança do
comportamento de ataque.
Todos os dados analisados e resultados obtidos estão fundamentados apenas
nas conexões do ambiente chamado de “Vitrine”, onde nenhum tipo de informação
confidencial é trafegada. Entretanto, durante o evento de Black Friday, esse ambiente
é o que menos recebeu ataques, sendo o ambiente de “Carrinho de Compras” (onde
os clientes informam dados confidenciais, incluindo dados de cartão de crédito) foi o
mais atacado. Por questões de confidencialidade esse ambiente não foi analisado
neste trabalho.
Ataques originários da rede interna (acidentais ou intencionais), também não
foram analisados, já que, por padrão, os filtros de segurança envolvidos não estavam
configurados para analisar esse tipo de origem dos ataques.
Finalmente, o modelo I2A proposto deve ser considerado como um ponto de
referência no auxílio de detecção de anomalias de conexões. Ele não deve ser
utilizado sozinho, sem o acompanhamento de um especialista. Tal modelo também
leva em conta um WAF e um SDI/SPI trabalhando em paralelo, uma vez que este
trabalho usou como referência a base de dados já categorizada por um WAF e
SDI/SPI.
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6.4 Trabalhos Futuros
O método I2A pode ser aprimorado com os seguintes trabalhos futuros:


Utilização dos atributos TEMPO e BYTES sendo usados como
classificadores. Em ambos os casos, não deverá ser usado o valor
intrínseco dos dois campos, mas faixas onde as principais médias dos
valores destes campos se situam;



Usar registros de outros dias diferentes de um evento de Flash Crowd,
mas com grande concentração de ataques, pois o sistema apresentou-se
bastante resiliente para a identificação de ataques de grande quantidade,
independente do evento em que ocorra;



Refazer os experimentos do modelo I2A, usando pacotes menores que
5.000 conexões;



Utilização de outros atributos, não coletados, mas calculados a partir dos
atributos existentes. Exemplos desses possíveis atributos são o intervalo
de tempo entre dois cliques do usuário, a profundidade de link de
navegação, popularidade de acesso da página, entre outros;

Finalmente, assim como apresentado por Yan, Isobe e Lee (2008), é possível
transpor esse modelo de um ambiente de computação, para um de comportamento
humano, como por exemplo, identificação de comportamentos suspeitos baseados
em padrões para eventos de grandes proporções, como jogos ou shows em estádios.
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