Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Daniel Segabinazzi Borba

Detecção de anomalias em tráfegos de rede por meio da análise de
logs exclusivamente quantitativos e de métodos de agrupamento
com diferentes softwares estatísticos

São Paulo
2019

Daniel Segabinazzi Borba

Detecção de anomalias em tráfegos de rede por meio da análise de logs
exclusivamente quantitativos e de métodos de agrupamento com
diferentes softwares estatísticos

Dissertação
de
Mestrado
apresentada
ao
Instituto
de
Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Engenharia de
Computação.

Data da aprovação : ___/___/____

Prof. Dr. Anderson Aparecido Alves
da Silva (Orientador)
Mestrado
Engenharia
de
Computação
Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Anderson Aparecido Alves da Silva (Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. Claudio Luiz Carvalho Larieira (Membro)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. Lincoln Nogueira Marcellos (Membro)
USP – Universidade de São Paulo

Daniel Segabinazzi Borba

Detecção de anomalias em tráfegos de rede por meio da análise de logs
exclusivamente quantitativos e de métodos de agrupamento com
diferentes softwares estatísticos

Exame de Defesa apresentado ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo – IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de mestre em
Engenharia da Computação.
Área de Concentração:
Computacional.

Infraestrutura

Orientador: Prof. Dr. Anderson Aparecido
Alves da Silva

São Paulo
Janeiro/2019

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

B726d

Borba, Daniel Segabinazzi
Detecção de anomalias em tráfegos de rede por meio da análise de logs
exclusivamente quantitativos e de métodos de agrupamento com diferentes
softwares estatísticos. / Daniel Segabinazzi Borba. São Paulo, 2019.
148p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Infraestrutura
Computacional.
Orientador: Prof. Dr. Anderson Aparecido Alves da Silva
1. Ataque cibernético 2. Detecção de ataque 3. Tráfego (redes de computadores)
4. Análise de logs 5. Tese I. Silva, Anderson Aparecido Alves da, orient. II. IPT.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título

19-21

CDU 004.492(043)

Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

Dedicatória

Aos meus queridos pais Sandra e Luiz, que com todo seu apoio, me motivaram nessa
jornada, e sem o seu incentivo, eu não teria chegado até aqui;
À minha família querida, pelo apoio incondicional, presentes em todos os momentos
e sempre acreditando em mim;
Vanessa da Silva Borin, pelo incentivo ao estudo e por me mostrar esse caminho.

Agradecimentos
Agradeço a realização deste trabalho a Deus, Jesus Cristo;
Aos meus queridos pais Sandra e Luiz por todo carinho, confiança e paciência;
À minha família, que está sempre presente, incentivando e me fazendo acreditar;
Ao Orientador, professor e amigo Anderson Aparecido Alves da Silva, pelo incentivo,
olhar clínico e por tornar viável o sonho da pesquisa aplicada em uma necessidade
real;
À Banca examinadora, aos professores Larieira e Lincoln, por compartilhar suas
experiências e visão crítica do tema e sua aplicabilidade;
À Vanessa da Silva Borin, pelo incentivo à prática do aprofundamento a pesquisa e
pelas opiniões e discussões ao longo do desenvolvimento desse trabalho;
Lígia Dantas, Norisvaldo Ferraz Junior, Cesar, José Luiz Filho, pela colaboração e
compartilhamento de sua experiência científica acadêmica, especialmente, na
disponibilização do dataset, conceitos de estatística multivariada, e incentivo do uso
das ferramentas R Studio e Python (Orange);
À Turma 37, ao Grupo de Segurança da Informação, e a todos colegas e amigos que
participaram dessa empreitada;
Rosa Maria Marinho Acerba, Roberto Telezinski, Raphael Salvador, pela formação
profissional e moral. Plantaram a semente do trabalho, explicação didática e clara,
simples e objetiva;
Priscila Rossoni, Ivan Marcondes, Bruno Biro, Laércio Petreca, pela ajuda e incentivo;
À Eliane Teixeira pelo incentivo na aplicação prática do esforço empenhado;
À Márcia Barros pelo apoio, esforço, dedicação e discussões que contribuíram para a
fluidez desse trabalho;
À Comunidade científica, que por meio da colaboração de estudos e experimentos,
permite a construção contínua da aprendizagem, possibilitando assim, que utilizemos
todo esse conhecimento para a investigação epistêmica das necessidades atuais;
A todos os amigos, que ao longo da jornada, participaram de alguma maneira na
construção desse trabalho.

Epígrafe

“Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se vos abrirá; porquanto, quem
pede recebe e quem procura acha e, àquele que bata à porta, abrir-se-á.”
“Saber não é o bastante; precisamos aplicar. Querer não é o bastante, precisamos
fazer” – Bruce Lee

RESUMO

A sociedade orientada a dados aumenta a demanda de automação de
processos, potencializada pelo desenvolvimento tecnológico de armazenamento e
manipulação de dados. A entrega de serviços computacionais por demanda, a rede
de comunicação de sensores e a análise de perfis e tendências são alguns exemplos.
A infraestrutura necessária para suportar essa crescente tecnologia se apresenta
como uma tarefa complexa, devido à grande quantidade de fornecedores e da
velocidade de atualização de equipamentos, que compõem os grandes Centros de
Dados, e consequentemente, as vulnerabilidades que esse conjunto de equipamentos
e softwares estão expostos. O reaproveitamento de alguns tipos de dados e
metadados pode ser útil na mitigação de vulnerabilidades e eventuais ataques
cibernéticos. As ameaças, quando exploradas por meio de vulnerabilidades, podem
causar indisponibilidade de dados ou perda de acesso a serviços computacionais, e
com isso, ocasionar prejuízos financeiros e abalar a imagem de uma corporação, até
chegar a um colapso. Em um ambiente complexo, o tráfego capturado na rede se
apresenta como uma alternativa. É possível armazenar essa captura em logs e a
exploração de dados primários podem ser úteis para a extração de dados quantitativos
que podem ser usados na detecção de ocasionais ataques. A proposta desse trabalho
é investigar a aplicabilidade de métodos da estatística multivariada, mais
especificamente de agrupamentos, a fim de detectar ataques em tráfegos de rede. A
hipótese de detecção de ataques é corroborada ao estudar experimentos que fazem
uso de métodos hierárquicos e não hierárquicos em duas ferramentas de distribuição
livre e compatíveis com os cálculos estatísticos. Registra-se também a importância do
tipo de ataque e o tipo de amostra de dados para o sucesso da detecção dessas
anomalias.

Palavras-chave: logs, dados quantitativos, métodos de agrupamento, detecção de
ataques cibernéticos.

ABSTRACT
Anomaly detection in network traffic using quantitative data logs and
clustering method

The data-driven society increases the demand for process automation,
enhanced by the technological development of data storage and manipulation. The
delivery of on-demand computing services, the sensor communication network and the
analysis of profiles and trends are some examples. The infrastructure required to
support this growing technology presents itself as a complex task, due to the large
number of vendors and the speed of equipment upgrade, which make up the large
Data Centers, and consequently, the vulnerabilities that this set of equipment and
software are exposed. Reusing some types of data and metadata can be useful in
mitigating vulnerabilities and cyberattacks. Threats, when exploited through
vulnerabilities, can cause data unavailability or loss of access to computing services,
thereby causing financial damage and shattering a corporate image until it collapses.
In a complex environment, the traffic captured on the network is presented as an
alternative. It is possible to store this capture in logs and the exploitation of primary
data can be useful for the extraction of quantitative data that can be used in the
detection of occasional attacks. The purpose of this work is to investigate the
applicability of multivariate statistical methods, specifically clustering, in order to detect
attacks in network traffic. The hypothesis of attack detection is corroborated when
studying experiments that use hierarchical and non-hierarchical methods in two free
distribution tools compatible with statistical calculations. We also record the importance
of the type of attack and the type of data sample for the success of detecting these
anomalies.
Keywords: logs, Quantitative data, Grouping methods, cyberattack detection.
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1 INTRODUÇÃO
A computação otimizou o processamento de dados e viabilizou o
desenvolvimento dos modelos de negócios dinâmicos, orientados a dados. A
chamada sociedade do conhecimento conta com um dilúvio de dados que é produzido
pelas ciências e por bilhões de usuários de serviços de Internet (PORT; ZIVIANI,
2014). Alguns números que evidenciam a sociedade orientada a dados são: em 2016,
foram produzidos 2.4 milhões de consultas por minuto no Google; 150 milhões de emails foram enviados; 69.444 horas de conteúdos assistido na Netflix e 20.8 milhões
de mensagens enviadas no Whatsapp (RODRIGUES, 2017). Para sustentar esse
modelo dinâmico, a utilização do hardware passou por transformações, por meio da
adoção da virtualização e dos modelos de Nuvem. A disponibilidade dos dispositivos
e a detecção de anomalias durante a utilização desses recursos são importantes
fatores de segurança que acompanham todas essas transformações.
Essas transformações nos conduziram a um modelo orientado a dados.
Vivenciamos um processo de busca de vantagens competitivas por meio de melhorias
nos processos de produção das empresas a fim de reduzir custos e otimizar a
qualidade de serviços prestados. Muda-se assim o conceito de gerir as fábricas. É a
chamada indústria 4.0 (OLIVEIRA; SIMÕES, 2017). O estudo de perfis de
comportamento, utilização e da opinião das pessoas, são fundamentais para a
continuidade dos negócios. Consequentemente, o Big Data Analytics ganha força, ao
viabilizar esse tipo de análise, em uma infraestrutura amadurecida com Computação
em Nuvem e capacidade de armazenar grande quantidade de dados (não
estruturados), com alta disponibilidade (redundância) e baixa latência às consultas.
Como a campanha da Coca-Cola1, que publicava o nome de pessoas no
rótulo de sua linha Diet, a fim de alavancar vendas, contratou uma empresa de Big
Data Analytics (Experian) para analisar os nomes mais populares entre os prováveis
consumidores no Reino Unido. Ou na análise do perfil de consumo feita pela Federal
Reserve2, que analisou o uso de cartões de crédito e de débito durante a passagem
dos furacões Harvey e Irma, para checar o impacto na economia das cidades
atingidas.
1

Retirado de: https://exame.abril.com.br/pme/como-nomes-em-garrafas-de-coca-colageraram-lucro-para-esta-startup/ (acessado em 05/01/2019)
2 Retirado de: https://exame.abril.com.br/tecnologia/fed-vasculha-big-data-atras-de-pistassobre-a-economia-dos-eua/ (acessado em 05/01/2019)
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Essa tecnologia pode ser aplicada a favor da Segurança da Informação. A
segurança de um tráfego de redes pode ter alto impacto para a continuidade dos
negócios, por exemplo: o acesso a serviços de comércio eletrônico; as transações
bancárias e a confidencialidade de dados.

1.1 Motivação
Os dispositivos de hardware, mesmo configurados com redundância, podem
sofrer com a má distribuição da carga de Entrada e Saída (E/S), e não garantir a
disponibilidade. Segundo Buchholz e Kriege (2014), com o aumento de dispositivos
em sistemas distribuídos, aumenta também a probabilidade de ocorrência de falhas
parciais ou do sistema inteiro.
Esses dispositivos estão sujeitos a eventos, que podem ser normais, quando
fazem parte das ações desejáveis para a sustentação das operações do sistema ou
anormais, quando ocorrem sobrecargas de utilização e ações indesejadas. Esses
eventos, registrados ou não em arquivos, fazem parte da base de informações para a
tomada de decisão dos administradores de sistemas, que por sua vez, precisam
responder rapidamente (KENT; SOUPPAYA, 2006).
A utilização acima da normalidade, pode ocorrer por meio de mudanças
programadas ou não. Quando decorrida de uma mudança programada, alterações
nas configurações podem ocasionar sobrecarga de utilização. Por exemplo: a
dificuldade no desenvolvimento de versões de software devido aos complexos
requisitos para torná-los confiáveis (TAMURA; YAMADA, 2007) ou mesmo a
indisponibilidade dos recursos de rede.
Cada situação descrita anteriormente gera, armazena, transmite ou atualiza
dados, também chamados de logs, que podem ser usados para diversas finalidades,
dentre elas, a saúde do ambiente ou mesmo a detecção de anomalias. Segundo
Gregor (2015), o conhecimento prévio parcial do ambiente pode resultar numa curva
de aprendizado mais bem ajustada, comparada a um modelo sem aprendizagem (QLearning). Seguindo essa linha, os logs podem ser fonte de aprendizado, pois
permitem a detecção de anomalias do sistema, dos equipamentos e dos recursos, e
permitem identificar perfis de utilização que representem o comportamento do
sistema.
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Sendo os logs, fonte possível de estudo, a definição de quais tipos e de quais
características a serem extraídas se torna importante. Em relação, especificamente,
ao tráfego de rede, objeto de estudo nesse trabalho, a partir de uma grande
quantidade de logs, deve-se determinar critérios para identificar o que caracteriza um
tráfego normal de um anômalo.
Em relação aos logs, em muitos casos, o texto (qualitativo) pode ser mais bem
interpretado que os números (quantitativo). Por exemplo, uma palavra de erro pode
significar mais do que um número em um primeiro momento. Isso nos permite refletir
sobre qual é a melhor maneira de usar os logs quantitativos a favor da análise, de
maneira que possibilite a detecção de anomalias no tráfego de rede. Na verdade,
existem métodos de conversão, como o Quantitizing, que se trata de um processo
para converter dados qualitativos em quantitativos, a fim de produzir um significado
único, reduzindo assim, uma narrativa em uma variável, passível de ser
correlacionada com outra variável (SANDELOWSKI, 2000).
A análise dimensional, por meio de dados quantitativos, pode auxiliar na
investigação de comportamentos, possibilitando assim, evidenciar elementos fora de
um padrão representado pela maioria (JOHNSON; WICHERN, 2007). Uma das
vantagens na escolha de logs quantitativos em relação aos qualitativos, é a
possibilidade do uso de métodos estatísticos na análise, que podem levar a
estimações futuras. Além disso, em alguns casos de análise de tráfego de rede, a
extração de números pode ser menos complexa e mais otimizada, fato esse, que
beneficia diretamente o trabalho do administrador em ambientes nos quais existem
dificuldades na extração e análise dos dados. Mesmo em análises de texto, nota-se
uma tendência na conversão para números. Um exemplo é a análise de
características de texto raso, que inspeciona o nível funcional, em vez do nível de
tópico, trazendo cálculos de tamanho de palavras, de sentenças e quantidade de
palavras, em vez da semântica (KOHLSCHÜTTER; FANKHAUSER; NEJDL, 2010).
Os métodos de agrupamento estão entre as técnicas que podem ser utilizadas
para logs quantitativos. Esses métodos permitem o estudo de comportamentos entre
os elementos participantes e assim admitem a detecção de ocorrências fora de um
padrão, os chamados outliers (JOHNSON; WICHERN, 2007).
Apesar dos logs serem fontes de dados que possam viabilizar a análise de
ocorrências de anomalias, fica a lacuna de quais métodos conseguem, de fato,
detectar anomalias ocasionadas por diferentes tipos de ataques. E assim, a fim de
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preencher as lacunas identificadas, estabelece-se a pergunta pesquisa desse
trabalho: Quais métodos de agrupamento são capazes de detectar ataques em
trêfegos de rede e quais são suas aplicabilidades.

1.2 Objetivo
Investigar cenários de indisponibilidade de acesso a recursos computacionais
em Data Centers que podem ter como causa ataques cibernéticos, por meio da análise
de tráfegos de rede. Ao utilizar bases de dados exclusivamente quantitativa e com a
aplicação de métodos de agrupamento, deseja-se eventualmente identificar e
caracterizar um tráfego malicioso. A hipótese é de que os métodos de agrupamento
possam detectar as anomalias do tráfego alvo do estudo, ao isolar os frames
contaminados em um grupo, ainda que dados do tipo quantitativo possam refutar essa
hipótese.
Objetivos secundários:
Se a hipótese for corroborada, será investigado o grau de assertividade, de
acordo com a relação entre a quantidade de frames: (1) total e (2) contaminados.
A abordagem inclui a análise comparativa entre diferentes métodos de
agrupamento e diferentes métodos de formação de matrizes. Incluindo os fatores que
podem influenciar, como: (1) técnicas de inicialização de sementes; (2) tipo de ataque;
(3) grau de contaminação das amostras e (4) ferramenta utilizada para a aplicação
dos métodos.
Investiga-se também, a possibilidade de uma lógica para determinar se um
tipo de grupo pode ser caracterizado como anômalo, de acordo com o seu
identificador. Por exemplo, o identificador do tipo 01 (grupo-01) agrupa apenas
elementos anômalos.
Por fim, é realizada a análise comparativa de resultados entre duas
ferramentas: (1) R Studio e (2) Python (Orange).
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1.3 Contribuição
Possibilitar a análise de ambientes de rede complexos, com várias aplicações
e diferentes plataformas de hardware, uma vez que são utilizados dados quantitativos,
gerados a partir do próprio uso.
Aumentar a eficácia do diagnóstico de anomalias ocasionadas por ataques na
rede, já que é mais uma informação na tomada de decisão do analista para a
resolução do problema.
O objeto da contribuição é viabilizar a investigação em ambientes complexos
(vários fornecedores) da saúde do ambiente e aumentar a eficácia do diagnóstico de
possíveis anomalias, de acordo com a utilização do meio.
Replicar o modelo realizado nos experimentos por meio dos passos
registrados no Apêndice D. Nota-se a crescente tendência do uso de métodos de
agrupamento em tráfegos de rede, como observado nos trabalhos de Naik et al. (2016)
e de Velea et al. (2017).

1.4 Método
O presente trabalho de pesquisa, na área de segurança de infraestrutura,
busca contribuir com a detecção de anomalias originadas por ataques, por meio de
análise de logs de tráfego de rede. Para isso, as seguintes atividades serão realizadas:
a) Revisão bibliográfica – Pesquisa de trabalhos relacionados, que usam logs
para detectar anomalias, investigação das técnicas usadas para a coleta,
formas de armazenamento, processamento e de adequação dos logs,
métodos de aprendizagem aplicados após a adequação, tais como:
classificação linear e agrupamento (GONÇALVES, BOTA e CORREIA,
2015), e a escalabilidade/limitações dessas técnicas (XHAFA et al., 2016);
b) Análise de logs de rede por meio da coleta de dados oriundos de datasets
reais;
c) Levantamento dos campos a serem utilizados para a coleta de dados
quantitativos: esses campos são escolhidos com base nos trabalhos
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relacionados (GONÇALVES; BOTA; CORREIA, 2015), (VELEA et al.,
2017);
d) Adequação dos logs – os dados coletados são submetidos a um script que
calcula valores quantitativos, realiza a normalização dos valores e elimina
valores desprezíveis;
e) Agrupamento estatístico dos dados – Inicia-se o processo de análise dos
dados por meio de técnicas de agrupamento a fim de separar
comportamentos considerados normais de anômalos;
f) Análise de resultados – além da separação dos comportamentos uma
análise comparativa das técnicas de agrupamento é realizada.

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado nas seguintes seções:
Seção 2. REFERENCIAL TEÓRICO: Estuda a utilização de logs para a
detecção de anomalias de hardware, a análise quantitativa de dados e a estatística
multivariada.
Seção 3. TRABALHOS RELACIONADOS: Destaca os trabalhos que
utilizaram as técnicas relacionadas no referencial teórico para detectar anomalias em
tráfegos de rede.
Seção 4. PROPOSTA DE TRABALHO: Registra o plano de trabalho aplicado
no experimento, a especificação do ambiente e os critérios para a tratativa dos dados.
Também descreve a solução proposta para a detecção das anomalias.
Seção 5. EXPERIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS: Verificação da
eficácia do diagnóstico na detecção das anomalias, caracterizadas por ataques, a fim
de reforçar ou não, o uso dessa fonte de dados e do método.
Seção 6. CONCLUSÃO DO TRABALHO: Apresenta um resumo do trabalho
com as contribuições e considerações finais sobre os principais resultados, como
também, expõe propostas para pesquisas futuras.
Apêndices. Ferramentas e estrutura da lógica dos comandos utilizados para
os experimentos a fim de possibilitar a aplicação do método proposto em outros
cenários. Equações e exemplos de formações de conglomerados extraídos de
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Johnson e Wichern (2007) e Mingoti (2005). E resultados detalhados com dados
brutos, estatísticos e com análise da confiabilidade das amostras.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Introdução
Desde o início dos anos 2000, nota-se uma tendência de um melhor
aproveitamento de logs para a análise da saúde de ambientes. Em seu trabalho, Abad
et al. (2003), minera e correlaciona logs de diferentes componentes, entre eles Syslog,
Firewall e File Transfer Protocol (FTP) para detectar intrusões. Os autores levam em
consideração, um período de aprendizagem do perfil de comportamento normal do
ambiente, porém, por ser um trabalho um pouco mais antigo, novas tecnologias não
foram contempladas. É importante notar que, o tema continua ganhando importância
em outros trabalhos, que acrescentam diferentes técnicas de aprendizagem aplicadas
com diferentes softwares a essa combinação.
Para armazenar e processar essa massa de dados contida nos logs, o
Hadoop, sistema de arquivos distribuídos que oferece escalabilidade e tolerância a
falhas, vem sendo utilizado nos artigos. Alguns fatores são determinantes para o
desempenho do processamento, por exemplo: o tamanho dos logs, evidenciado no
trabalho de Xhafa et al. (2015), que mede a escalabilidade e limitações de um cluster
Hadoop. Ainda sobre o sistema de arquivos, o trabalho de Hingave e Ingle (2015)
compara o modelo relacional com o modelo NoSQL, e comprova o melhor
desempenho do Hadoop com amostras significativas de servidores Web da Nasa.

2.2 Logs: definição e captura em tráfego de redes
O tráfego de redes permite a comunicação entre os equipamentos que
compõe uma infraestrutura computacional. O modelo OSI (Open System
Interconnection) estabelece um padrão que permite essa comunicação. Os arquivos
que registram essas atividades, também chamados de logs, são armazenados em
diversos equipamentos, o que pode dificultar a análise centralizada.
O log é um tipo de fonte de dados passível de ser usado na análise da saúde
de um sistema. O trabalho de Silva e Guelfi (2010) contribui com o estudo de trabalhos
relacionados que indicam a relevância do uso da multicorrelação de logs para o estudo
de detecção de intrusões.
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Além da multicorrelação, a utilização de logs de diversos dispositivos, pode
trazer maior quantidade de informações, e se associados corretamente, pode
contribuir com a análise de comportamento. O artigo de Abad et al. (2003) correlaciona
logs de diversos dispositivos, os chamados multi-logs, embora não entre no mérito da
necessidade de usar todos eles ou se haveria um resultado semelhante com menos
dispositivos, a fim de garantir a viabilidade.
Uma maneira de tratar diversos dispositivos, é observar os dados capturados
durante a comunicação. Algumas ferramentas permitem fazer essa captura de dados
trafegados nas redes. Uma delas é o Wireshark. Por meio de utilitários, como por
exemplo o Tshark e o Editcap, é possível filtrar e selecionar os campos desejados
para a análise. A seção 3 vai detalhar quais campos são recomendados para a análise
do comportamento do tráfego. O Apêndice A possui mais informações sobre o
Wireshark.
A Figura 1 demonstra como é possível filtrar as características de um arquivo
que contenha a captura de dados:
Figura 1 – Script - utilitário do Wireshark para filtro - Editcap
Fonte: o autor

Os parâmetros tempo inicial e final correspondem ao filtro do intervalo de
tempo desejado, no formato “AAAA-MM-DD HH:MM:SS”. O arquivo de origem
corresponde à coleta de captura dos dados e o novo arquivo receberá o resultado da
filtragem.
A Figura 2 exibe como podem ser extraídas as características ou campos da
coleta de dados:
Figura 2 – Script - utilitário do Wireshark para extrair características - Tshark
Fonte: o autor

Sendo os parâmetros: 1 - “-r”, para indicar o nome do arquivo que contém os
dados desejados da captura do tráfego; 2 - “-T” o tipo, nesse caso, do tipo campos
(fields); 3 - “-e” o nome dos campos e 4 - “-E” detalhes da extração, como cabeçalho,
tipo de separador e “arquivo_resultado” que recebem as características.
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Nota-se a importância dos multi-logs na análise de comportamento e detecção
de anomalias. O trabalho de Xhafa et al. (2012 e 2015) usa uma gama variada de
logs, tais como: sistemas baseados em Web, aplicação, banco de dados, atividade de
usuários e caixa de correio eletrônico, entre outros. Avritzer et al. (2010), com o
objetivo de detectar intrusões, usam logs de sistema, alertas de navegação e registros
do Sistema de Detecção e Prevenção de Intrusões (SDPI) Snort (www.snort.org). Da
mesma forma, a pesquisa de Naik et al. (2016) correlaciona logs do servidor Web e
do Firewall para o estudo da segurança. Porém, constata-se uma lacuna sobre quais
dispositivos e características usar. Mais detalhes sobre o tipo de dado coletado é
abordado na seção 3 - Trabalhos Relacionados.

2.3 Adequação de dados brutos
Após os estágios de coleta e armazenamento dos registros, é necessário
extrair os valores das características dos logs analisados. A adequação permite fazer
a limpeza e entregar os dados relevantes para os métodos de estatística multivariada.
Com os dados capturados e as características extraídas, é necessário
adequar os dados a fim de possibilitar o trabalho de aplicar os métodos estatísticos.
Dados numéricos são o objetivo do estudo, e se a amostra apresentar uma amplitude
muito grande entre as características, por exemplo: uma apresenta escala de 0,1 a 10
e outra uma escala entre 1 e 1.000.000, pode-se lançar uso da normalização. Isso
possibilita trabalhar com os valores de todas as características observadas em uma
escala entre 0 e 1, ou entre -1 e 1, por exemplo. Segundo Montes, Simões e Sá (2007),
recomenda-se o uso de normalização de dados em atributos de uma sessão de rede.
A Equação 1 representa uma possibilidade para efetuar este procedimento:
𝑛𝑖 = (𝑣𝑖 / 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜)

(1)

O símbolo 𝑣 representa o valor bruto coletado, 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 de determinado
vetor, 𝑛 é o valor normalizado, nesse exemplo entre 0 e 1 [0;1], e 𝑖 o índice do
elemento calculado.
Com os dados brutos ou normalizados, realizar o cálculo da somatória, média
e variância pode ajudar na próxima fase.
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Essa tarefa não é fácil, pois apesar dos logs atenderem um padrão de
formatação, iniciando com o timestamp, seguido da severidade e da mensagem de
texto, isso não é uma regra, e podem ocorrer variações. Então, podemos classificálos como dados semiestruturados. Ao extrair dados de datasets capturados pelo
Wireshark, pode-se obter um padrão na disposição dos dados, uma vez que a captura
e a extração são feitas pela mesma ferramenta e seus utilitários.
Uma extração de dados planejada, com as características já ordenadas, pode
ajudar bastante. Após definir as características com expectativa de ajudar na detecção
de ataques (mais detalhes na seção 3), é preciso formatá-la adequadamente, a fim de
que as ferramentas reconheçam a importação de dados amostrais. A formação desse
tipo de dado é fundamental para o andamento da investigação, sendo pontos de
atenção: (1) delimitadores de texto; (2) delimitadores de campos e (3) software que
gera esse tipo de arquivo. Outro fator importante é a linguagem configurada, que no
caso do R Studio, geralmente interpreta o “ponto” (.) como separador de casa decimal.
Com os dados importados em uma ferramenta estatística, o próximo objetivo
é armazenar as características em vetores, e que possibilitem assim, a criação de
matrizes. Esses procedimentos serão explicados na seção 2.4.2.
A Figura 3, exibe um exemplo de fluxo gerado desde a aquisição dos dados
até a classificação de perfil, passando pela captura, extração dos dados e pelo método
proposto por Velea et al. (2017) – agrupamento e classificação.
Figura 3 – Fluxograma - adequação de Logs

Fonte: adaptado do trabalho de Velea et al. (2017)

Ferramentas como o Wireshark e NetFlow foram utilizadas para a captura dos
metadados, dados sobre dados, e possibilitaram a obtenção dos dados brutos, sem
alterações. Na sequência, foi realizada a extração das características e aplicada a
técnica de agrupamento a fim de identificar perfis de tráfego na rede.
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A próxima seção aborda os métodos estatísticos que podem ser aplicados a
fim do estudo de perfil de utilização.

2.4 Métodos estatísticos
No início dos anos 1980, até a atualidade, muita atenção foi dada ao processo
de melhoria da qualidade na América industrial. Muito se tem falado sobre o “milagre
japonês”, ocorrido na segunda metade do século 20, e que possibilitou a fabricação
de produtos de alta qualidade. Muito desse sucesso dos japoneses foi atribuído ao
uso de métodos estatísticos e a sua aplicação no gerenciamento de pessoas.
O uso desses métodos, nas mais diversas áreas da economia, por exemplo:
manufatura, fabricação de produtos e alimentos; software de computadores; fontes de
energia e farmacêuticos, entre outros, implica na coleta de informação ou de dados
científicos (WALPOLE et al., 2011).
Esse conceito pode ser aplicado ao tráfego de rede, e assim são observadas
as características resultantes da captura dos dados. Dessa observação podem
resultar dados qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos podem ser
submetidos às técnicas estatísticas a fim de identificar um comportamento de
utilização de recursos computacionais.

2.4.1 Conceitos Gerais de estatística
Alguns termos são bastante utilizados e são fundamentais para a elaboração
da proposta desse trabalho. Na sequência é explicado cada um deles.
Variável é uma caracterização do indivíduo, objeto do estudo (YOKOMIZO,
2014). Uma variável aleatória é a função que associa um número real com cada
elemento em um espaço amostral (WALPOLE et al., 2011). Neste trabalho, cada
característica em uma determinada posição no tempo receberá um valor que será
tratado como uma variável, durante a investigação dos comportamentos.
Esse valor é numérico e do tipo quantitativo. Ela pode ser discreta, números
inteiros, ou contínua, números que possuem recorrência, por exemplo: dízimas
periódicas. Se uma amostra contém um número finito de possibilidades ou uma
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sequência interminável, com elementos que sejam inteiros, é chamado de um espaço
amostral discreto (WALPOLE et al., 2011). Esses valores têm um papel importante
durante a condução da análise, pois o redimensionamento (como remover variáveis
altamente correlacionadas) pode alterar a impressão de agrupamentos (HEWSON,
2009).
A amostra representa uma parte de um todo, a população, na inferência
estatística, e é utilizada quando a população é inalcançável do ponto de vista de
mensuração. Por exemplo, para medir a eficácia de um remédio para o tratamento de
um determinado tipo de doença (WALPOLE et al., 2011). Uma boa amostra possui
representatividade e aleatoriedade. A primeira permite que todos os tipos de
elementos sejam representados e a segunda que todos os elementos tenham igual
chance de serem selecionados. Para selecionar amostras dos datasets que contém
tráfegos de rede, uma opção é usar a função Subset(), do R Studio, que permite inserir
o número máximo de linhas desejado (indicado pelo argumento Nrow) (KABACOFF,
2011).
O escopo deste trabalho é de variáveis quantitativas do tipo discreta. As
amostras são de coletas de dados reais de tráfego de rede que representam
comportamentos normais e anômalos, já identificado àqueles tráfegos que retratam
os atacantes.
A variância é uma medida estatística que tem como objetivo apontar o quão
dispersos os elementos de um determinado conjunto estão da média. Com isso, supre
a falta de informação ao observar apenas a média entre os elementos. Por exemplo,
é possível obter a mesma média a partir de dois conjuntos diferentes de dados, com
diferentes amplitudes. A Figura 4 exibe o gráfico de dois conjuntos de valores, com
dispersão diferentes:
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Figura 4 – Gráfico - conjunto de valores com a mesma média e dispersão diferente

Fonte: extraído do livro (WALPOLE et al., 2011)

Os conjuntos (a) e (b) representam elementos com amplitudes diferentes, [1;3]
e [0;4] respectivamente, porém com a mesma média, 𝜇 igual a 2.
Geralmente a variância da amostra não é igual a da população. A raiz
quadrada de ambas as variâncias é chamada de desvio padrão (REACHER, 2002).
Ao coletar e extrair dados de tráfegos de rede, será observado a aplicabilidade dos
métodos propostos nesse trabalho em relação aos dados brutos e aos dados
estatísticos que, tem-se como objetivo o estudo da variabilidade das características
ao longo do tempo. Obtém-se a variância de uma variável aleatória X, dentro de um
conjunto de dados com média 𝜇, por meio da Função 2:
𝑔(𝑋) = (𝑋 − 𝜇)2

(2)

A variância de uma variável aleatória 𝑋, ou a variância da distribuição da
probabilidade de 𝑋 é denotado por 𝑉𝑎𝑟(𝑋), 𝜎𝑥2 , ou 𝜎 2 (WALPOLE et al., 2011). O
estudo da variância das características coletadas nos logs de tráfego de rede, podem
ajudar na análise do comportamento ao longo do tempo. As características
observadas são do tipo discreta. A Função 3 representa o cálculo da variância para o
tipo de variável discreta:
𝜎 2 = 𝐸[(𝑋 − 𝜇)2 ] = ∑(𝑥 − 𝜇)2 𝑓(𝑥)

(3)

𝑥

Significa que a variância de uma variável discreta é a somatória do quadrado
das diferenças entre elemento (𝑥) e média (𝜇) multiplicado pela probabilidade de
ocorrência do fenômeno, 𝑓(𝑥).
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Esse conceito nos permite analisar a distância dos elementos em relação à
média obtida ao longo de um determinado tempo. Essa é uma das métricas aplicadas
durante a fase de adequação dos dados.

2.4.2 Conjunto de dados
Os dados quantitativos representam uma grande quantidade de informações
nos logs, e para serem aproveitados, uma alternativa é estudá-las em conjunto em
vez de maneira isolada.
Conforme Mingoti (2005), o estudo de um conjunto de dados é uma
competência da estatística multivariada. Pode ser subdividida em técnica exploratória,
como: o agrupamento, e em técnicas de inferência estatística, por exemplo: a análise
de variância.
Este trabalho utilizará essas técnicas para analisar o comportamento dos
dados coletados de tráfego de rede.
A partir do tráfego de rede, é possível capturar diversas características e
armazená-las em vetores. Isso possibilita a utilização das técnicas expostas. Por
exemplo, ao dispor de uma amostra, observa-se p-variáveis aleatórias, formando com
um vetor, da seguinte forma:
X11
X 21
X1 = X 31
⋮
X
[ p1 ]

X12
X 22
X 2 = X 32
⋮
X
[ p2 ]

X13
X1n
X 23
X 2n
X 3 = X 33 , . . . , X n = X 3n
⋮
⋮
X
X
[ p3 ]
[ pn ]

(4)

Nos vetores aleatórios apresentados, o primeiro índice indica a variável
aleatória, e o segundo o elemento amostral. Cada vetor representa um tipo de variável
e cada linha armazena um tipo de medida (JOHNSON; WICHERN, 2007). Por
exemplo, cada vetor pode representar uma característica extraída dos logs, e cada
linha representa uma medida no tempo. Um vetor pode ser representado na
linguaguem R (R Studio) pelo argumento Combine, que requer valores separados por
vírgula (c(valor1, valor2, ... valor N)) (HEWSON, 2009).
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Ao selecionar uma amostra, determinada por um conjunto de características
durante um intervalo de tempo, é possível representá-la por meio de uma matriz,
chamada de matriz de dados. Por exemplo, uma matriz retangular com os vetores
dispostos em linhas (JOHNSON; WICHERN, 2007).
O valor observado de cada p-variável aleatória do vetor aleatório (Xi ) é
armazenada numa linha dessa matriz, e cada coluna representa os dados observados
de uma variável (o símbolo n é o número de coletas na linha do tempo, e p representa
o tipo de característica extraída e tratada):

X nxp

X11
X12
= X13
⋮
[X1n

X 21
X 22
X 23
⋮
X 2n

X 31
X 32
X 33
⋮
X 3n

… X p1
⋮ X p2
⋮ X p3
⋮
⋮
… X pn ]

(5)

̅):
A partir de cada vetor aleatório, obtém-se o vetor de médias amostrais (X
̅
X1
̅2
X
1
̅
⌈X + X 2 + X 3 + … + X n ⌉ = ̅
X=
X3
n 1
⋮
̅
[X p ]

(6)

Dessa forma, obtemos a matriz de dados e a média, que é usada na fase de
adequação dos dados extraídos. É importante observar se ao importar uma amostra
de dados para o R Studio, a classe da variável que armazenar esses dados é do tipo
matriz, por meio do argumento Class(). Se necessário, pode ser feita a conversão com
a expressão As.Matrix(variável_com_dados) (HEWSON, 2009).

2.4.3 Medidas de similaridade e dissimilaridade
A seção 2.4.2 apresentou como costruir uma matriz. A partir deste ponto, é
possível calcular a distância entre os elementos que se encontram dispersos, a fim de
verificar o nível de similaridade entre eles.
O primeiro tipo de cálculo apresentado é a distância Euclidiana, que é dada
por:
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𝑝

𝑑(𝑋𝑙 , 𝑋𝑘 ) =

[(𝑋𝑙 − 𝑋𝑘 )′ (𝑋𝑙

− 𝑋𝑘

)]1/2

= [ ∑( 𝑋𝑖𝑙 − 𝑋𝑖𝑘 )2 ]1/2
𝑖=𝑙

(7)

O índice 𝑙 representa o primeiro elemento, o índice 𝑘 o segundo elemento e o
índice 𝑝 o número total de elementos. Calcula-se a diferença entre todos os elementos
dos vetores, dois a dois, considerando que esses possuam o mesmo tamanho. Para
se obter um resultado positivo, eleva-se a segunda potência o resultado das
diferenças. E finalmente, é feita a raiz quadrada da somatória dos resultados das
potências.
Apesar de calcular a menor distância entre dois elementos em um plano
cartesiano, não inclui os diferentes pesos entre os elementos, nos casos em que os
valores representem medidas que estão sujeitas a flutuações de diferentes
magnitudes (JOHNSON; WICHERN, 2007).
A distância Euclidiana é uma medida de dissimilaridade, portanto quanto
menor o valor da distância medida entre elementos, mais próximos, ou mais similares
eles são (FERRAZ JUNIOR, 2016).
A distância de Manhattan é semelhante à Euclidiana, porém não mede a
distância reta da hipotenusa, e sim a distância entre os catetos, em um plano
cartesiano. Um exemplo em um cálculo de rota geográfico: o cálculo da hipotenusa se
aplica à trajetória de um helicóptero, considerando uma linha reta e sem obstáculos,
enquanto que a trajetória de um carro limitado pelo traçado das ruas se equivale ao
cálculo da soma dos catetos. A Função 8 exibe as fórmulas para o cálculo das duas
distâncias:
𝑑(𝑋𝑙 , 𝑋𝑘 ) = [(𝑋𝑙 − 𝑋𝑘 )′ (𝑋𝑙 − 𝑋𝑘 )]1/2 (1)
𝑑(𝑋𝑙 , 𝑋𝑘 ) = |𝑋𝑙 − 𝑋𝑘 | + |𝑌𝑙 − 𝑌𝑘 |
(2)

(8)

Os dois cálculos medem a distância entre os elementos, e consequentemente
são usados como base para a formação de conglomerados.

2.4.4 Métodos de formação de conglomerados
A técnica de formação de conglomerados é aplicável para segregar elementos
em grupos, que internamente são homogêneos, e externamente são heterogêneos.
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Por exemplo, segundo Yokomizo (2014), a fim identificar possíveis condutores que
caracterizam empresas como inovadoras, a técnica de agrupamento auxiliou a
formação natural de conjuntos. O primeiro deles: (1) tecnologias; (2) difusão; (3)
comunicação aberta; (4) ambiente de trabalho; (5) forças competitivas e (6) alianças
estratégicas. De acordo com os dados coletados e com o estudo do autor, esses
condutores indicam empresas com perfis inovadores.
Esse método, porém, possui restrições. Diferente de um método de
classificação, o agrupamento, é considerado uma técnica de caráter exploratório de
dados quantitativos, apesar de ajudar a entender fenômenos complexos, é limitado
em distinguir o que é bom do que é ruim (JOHNSON; WICHERN, 2007). Em uma
análise de agrupamento, deseja-se encontrar a formação natural de grupos, a partir
dos dados inspecionados (RENCHER, 2002). É necessário observar a formação dos
conjuntos e analisar o que pode ser extraído.
Diante dessa restrição, é necessário mapear os frames normais e os
contaminados antes dos experimentos. Deseja-se então, aplicar a técnica de
agrupamento para observar a homogeneidade das características de tráfegos de rede,
ao longo de um intervalo de tempo, a fim de investigar a hipótese de que as anomalias
se agrupem em núcleos diferentes das características normais. E observar em quais
grupos isso ocorre.
Iniciam-se as técnicas de formação de conglomerados, a partir da matriz
resultante da seção anterior. Segundo Mingoti (2005), as técnicas hierárquicas
aglomerativas partem do princípio que, em um primeiro estágio, todos os elementos
são considerados conglomerados isolados. E no último estágio, tem-se um único
cluster com todos os elementos.
Vários métodos podem ser aplicados para a formação de conglomerados ou
agrupamentos (clusters). Este trabalho irá abordar os métodos: (1) Centroide, (2)
Ward e (3) K-means, a fim de investigar a eficácia de métodos hierárquicos e não
hierárquicos. E dentre os hierárquicos, deve-se observar se a flexibilização da posição
do núcleos de acordo com os elementos (Centroide) e a priorização na
equidistribuição das quantidades de elementos entre os grupos (Ward) podem
influenciar nos resultados.
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Do exemplo extraído de Mingoti (2005), são analisadas as características: (1)
renda e (2) idade, de seis individuos. A Tabela 1 exibe essas informações:
Tabela 1 - Relação de Renda e Idade (exemplo)
Indivíduo
Renda Idade
A
9,6
28
B
8,4
31
C
2,4
42
D
18,2
38
E
3,9
25
F
6,4
41
Média
8,15 34,17
Desvio Padrão
5,61
7,14
Fonte: extraído do livro (MINGOTI 2005).

É possível analisar a formação de conclomerados, por meio da fusão entre os
elementos mais próximos (distância Euclidiana ou Manhattan, nesse trabalho). A
Figura 5 exibe a comparação entre os métodos de ligação hierárquicos, Centroide e
Ward, com a distância Euclidiana:
Figura 5 – Gráfico - dendrograma (Centroide e Ward) – R Studio

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do exemplo extraído do livro (MINGOTI 2005).

Verifica-se que ambos iniciam de maneira semelhante ao ligar os elementos:
(1) 1 e 2; (2) 3 e 6 e (3) grupo 1-2 com elemento 5. A partir daqui, surge uma diferença:
enquanto Centroide liga o grupo 1-2-5 com o grupo 3-6, Ward liga o elemento 4 ao
grupo 3-6. Evidencia-se que o método Ward busca uma distribuição equilibrada entre
a quantidade de elementos por meio do fator de penalização. Segundo Mingoti (2005),
existe uma semelhança entre o método de Ward e do Centroide, no que se refere ao
uso dos vetores de médias amostrais durante o processo de agrupamento, no entanto,
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o método de Ward leva em consideração a diferença dos tamanhos dos
conglomerados que estão sendo comparados. Maiores detalhes sobre o cálculo da
fusão dos elementos (equações) encontram-se no apêndice E.
Ainda sobre a Figura 6, a primeira ligação, entre os elementos 1 e 2, é
justificada pela maior proximidade, o que é resultante da medição da matriz
Euclidiana. A Figura 6 ilustra esse cálculo:
Figura 6 – Função – cálculo da matriz de distância Euclidiana – R Studio

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do exemplo extraído do livro (MINGOTI
2005).

Pode-se observar que o menor valor é igual a 3,23 (primeira linha e coluna da
matriz exibida na Figura 06), que é o resultado do cálculo da distância Euclidiana entre
os elementos 1 e 2.
Percebe-se, também, que esse método não indica a quantidade ideal de
núcleos. Até esse momento, pode-se atribuir diferentes faixas de valores para
estabelecer núcleos, e observar se algum resultado pode ser extraído. A Figura 7
ilustra esse procedimento ao atribuir dois, três e quatro núcleos:
Figura 7 – Gráfico - dedrograma com linhas de corte (quantidade de núcleos) – R Studio

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do exemplo extraído do livro (MINGOTI 2005).
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Nota-se que ao definir um valor para o eixo das ordenadas (y), pode-se
agrupar os elementos em tantos grupos quantos ocorrer a intersecção da linha
imaginária (pontilhada). Por exemplo, para formar três grupos com o método
Centroide, estabeleceu-se o valor 8 e para Ward, o valor 15.
Outra forma de representar a relação de proximidade entre os elementos, é
por meio do gráfico de dispersão. A Figura 8 ilustra essa visão dos métodos
hierárquicos analisados:
Figura 8 – Gráfico - representação Cartesiana - métodos hierárquicos – R Studio

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do exemplo extraído do livro (MINGOTI 2005).

A exemplo da Figura 7, essa forma de representação também evidencia a
diferença da disposição dos elementos em suas vizinhanças (Figura 8).
Após analisar a formação de conglomerados por meio de métodos
hierárquicos, analisa-se a proposta do método não hierárquico. O método K-means,
também conhecido por K-médias, divide os elementos estudados, em K grupos. Cada
grupo possui um núcleo, que representa uma coordenada no plano Cartesiano, no
qual os elementos mais próximos fazem parte do seu grupo. Segundo Johnson e
Wichern (2007), o primeiro valor atribuído ao núcleo pode ser um elemento escolhido
aleatoriamente ou a média entre elementos aleatórios. São as sementes.
Em seguida, é realizada a primeira rodada, na qual observa-se a distância
entre os elementos e os núcleos escolhidos na etapa anterior. O cálculo é feito por
meio de um método de distanciamento, geralmente a Euclidiana. A justificativa para a
escolha está na seção 4 da proposta deste trabalho.
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Verifica-se, então, se há mudança de elementos e seus respectivos núcleos.
Esse procedimento é feito até que não haja mais modificações, e os elementos
permaneçam fixos ao redor de seus núcleos. É a chamada técnica de Withinsum.
A Figura 9 retrata o resultado do Withinsum para um dataset padrão do R
Studio, o íris3. Contém 150 linhas e 4 colunas de medidas de pétalas e sépalas de 50
flores e 3 tipos de espécies:
Figura 9 – Gráfico - técnica do Withinsum

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do dataset iris, disponibilizado pelo R
Studio.

Nota-se que a somatória das distâncias vai diminuindo até sete núcleos,
depois aumenta e em seguida volta a cair. Em uma observação com dez núcleos, é
sugerido usar dez núcleos para essa análise. Opta-se por esse dataset, uma vez que
o exemplo usado no método hierárquico apresentou erro (número de núcleos deve
estar entre um e a quantidade de linhas da amostra), por conter poucas linhas (apenas
seis).
A Figura 10 exibe o resultado gráfico da formação dos grupos:

3
Retirado
de:
https://www.rdocumentation.org/packages/cluster/versions/2.0.71/topics/clusplot.default (acessado em 29/12/2018)
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Figura 10 – Gráfico - método não hierárquico - representação Cartesiana

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do dataset iris, disponibilizado pelo R Studio.

A Figura 11 retrata a aplicação do método hierárquico para esse mesmo
dataset, íris.
Figura 11 – Gráfico - método hierárquico - dataset iris

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do dataset iris, disponibilizado pelo R Studio.

Verificam-se diferenças na formação de grupos: seus números identificadores
e na quantidade de elementos por grupo. Esses pontos são analisados ao longo da
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investigação. O apêndice F contém mais detalhes durante o processo do Withinsum,
com um exemplo numérico extraído de Johnson e Wichern (2007).
Essa seção tratou três métodos possíveis para a aplicação nas matrizes de
distância a fim de detectar perfis de utilização.

2.4.5 Análise estatística aplicada para o tráfego de redes
Diante das técnicas estatísticas, se deseja saber a sua aplicabilidade em
relação aos dados armazenados em logs de tráfegos de rede.
Os

modelos

estatísticos

são

utilizados

em

séries

temporais

com

características quantitativas. Pode-se coletar e extrair alguns dados da camada de
protocolos TCP, IP, ICMP e UDP, por exemplo: número de pacotes; pacotes
recebidos; pacotes recebidos com erro e número de pacotes descartados (SANTOS;
SÁ SILVA; DA SILVA, 2010).
Esses modelos permitem o estudo de perfis de utilização da rede, registrados
pelos equipamentos que interagem e se comunicam respeitando o protocolo da
camada OSI. Isso acarreta em um volumoso conjunto de dados, e é importante, que
sejam selecionados dados úteis durante a seleção de atributos (SANTOS; SÁ SILVA;
DA SILVA, 2010), o que será feito durante a fase-01 da proposta deste trabalho, e
será verificada a sua eficácia nas fases 02 e 03.
Além do método de característica exploratória agrupamento, outras funções
estatísticas podem ser estudadas, a fim de aplicação sobre um tráfego de rede. Por
exemplo: A Análise de Componentes Principais (PCA) e a Análise do Discriminante
de Fisher (FDA) podem ser usados para o diagnóstico de falhas. O PCA define
regiões, e no espaço com menor dimensão classifica se ocorreu alguma falha. E o
FDA classifica uma amostra em categorias, o que pode identificar falhas (CHIANG;
RUSSEL; BRAATZ, 2000).
Outra técnica de classificação é o Support Vector Machine (SVM), que é
recomendado no uso de detecção de anomalias, mais especificamente intrusões.
Também tem como objetivo a classificação de dados, e destacou-se em ambientes
com necessidade de resposta em tempo real. Inclusive obteve menor tempo de
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resposta quando comparado à técnicas de redes neurais (MUKKAMALA; JANOSKI;
SUNG, 2002).
As referências anteriores reforçam a importância do uso da estatística
multivariada na investigação de anomalias em sistemas computacionais, mais
especificamente, dos tráfegos de redes, que permitem uma abrangência maior ao
observar um ambiente em vez de um equipamento, isoladamente.

2.5 Destaques do Referencial Teórico
Neste

capítulo,

observa-se

as

técnicas

oferecidas

pela

estatística

multivariada, e que vão ao encontro das necessidades tecnológicas, inclusive na
vertente de segurança de dados, diante de cenários de navegação digital.
A sua ampla aplicabilidade também alcança os tráfegos de redes. Desde o
milagre japonês, que otimizou processos e métodos de fabricação, até a atualidade
da revolução 4.0, o uso da estatística auxilia na melhoria continua e otimização de
processos.
A segurança da informação caminha ao lado dessa crescente vertente, pois o
processo automatizado sem atingir a sua finalidade pode causar problemas e
prejuízos. Um sequestro de dados, a indisponibilidade de serviços ou a perda de
sistemas podem ser irrevogáveis.
Na detecção de ataques, alguns métodos de agrupamento podem ser
utilizados para realizar essa tarefa. Diferentes formações de vizinhanças são
observadas, de acordo com o método hierárquico e não hierárquico. Além disso,
outros métodos estatísticos podem ser utilizados para a detecção.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
3.1 Introdução
Neste capítulo, são expostos os trabalhos que fazem uso de algoritmos com
base em estatística multivariada em dados extraídos de logs. Esses dados podem ser
de diversas fontes (multi-logs), e a análise mede também o esforço e o resultado
prático na identificação de anomalias.
Evidencia-se, ao analisar os trabalhos, a importância dos logs. Podem passar
desapercebidos em uma operação com diversos equipamentos de fornecedores
diferentes, ocupar espaço de armazenamento, aparentar ser de difícil manuseio.
Porém, existe um potencial benefício em detecções de anomalias e no estudo de
perfis de utilização, o que pode agregar valor aos sistemas de segurança de
informação na manutenção da saúde do ambiente.
Como este trabalho visa contribuir com a medição da assertividade, que
depende muito da qualidade do dado fornecido, são expostos diferentes métodos de
análise de dados quantitativos. Muitos fatores podem influenciar nessa aferição, e são
discutidos ao longo do trabalho.

3.2 Análise de logs para detecção de intrusões (trabalho 1)
O trabalho de Abad et al (2003) contribui para o estudo de quais tipos de logs
podem ser usados para a detecção de ataques em ambientes computacionais,
incluindo o tráfego de redes e servidores Web. Embora, não especifique quais
características são analisadas.
O trabalho utiliza as abordagens top-down e bottom-up para analisar
intrusões. A primeira abordagem registra uma tentativa real de um atacante e na
sequência é analisado quais registros são feitos nos diferentes tipos de logs, como
Syslog, Tcpdump (rede), Telnet, entre outros. A segunda abordagem sugere uma
análise anterior ao momento do problema até o incidente. Minera e inspeciona a
correlação de dados.
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O Quadro 1, extraído do trabalho de Abad et al. (2003), apresenta uma
comparação entre logs e tipos de ataques, e mostra a diversidade de logs que podem
ser usados para obtenção de informações.
Quadro 1 - Comparação entre logs e tipos de ataques
Log
Ataques

Syslog Firewall

NetFlow

TCP

X
X
X
X
Dictionary
X
X
FTP-Write
X
X
X
X
Imap
X
X
Named
X
X
Phf
X
X
X
X
Sendmail
X
X
Xsnoop
X
X
X
X
Apache2
X
X
Back
X
X
X
X
Mailbomb
X
X
X
X
SYN Flood
X
X
X
Ping da Morte
X
X
X
Process Table
X
Smurf
X
Udpstorm
Fonte: extraído do trabalho de Abad et al. (2003)

DNS

Autenticação Web

X
X

X

Mensageria

FTP

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

O Quadro 1, apresenta uma relação entre ataques e arquivos de logs
passíveis de análise. Os ataques estão representados na primeira coluna, e os
arquivos de logs na linha de título. Ao confrontar linha e coluna se obtém os possíveis
tipos de logs a serem analisados em face ao tipo de ataque.
Esse trabalho segue a linha de pesquisa de logs para a detecção de
anomalias, que podem ser ocasionadas por ataques, e pretende pesquisar quais
características são relevantes extrair dos logs para analisar o comportamento.

3.3 Monitoramento de logs para detecção de ataques (trabalho 2)
O trabalho de Avritzer et al. (2010) faz o estudo comparativo de desempenho
entre os métodos de detecção de intrusões. São eles: 1 – por assinaturas e 2 – a partir
de ferramentas pré-configuradas. Os dados são originados em laboratório.
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Os autores contribuem com o teste de desempenho de acordo com os tipos
de ataque. São eles: 1 - Buffer Overflow; 2 - Stack Overflow; 3 - SQL Injection; 4 Denial of Service (DoS) e 5 - Main-in-the-Middle (MITM). Para tal, registram os perfis
de utilização de recursos computacionais, tais como: 1 – processamento; 2 - memória
e 3 - disco, durante a simulação dos ataques. Porém, não especificam quais
características dos logs são utilizadas.
Os autores obtêm resultados mais assertivos com o primeiro método, aquele
que usa assinaturas, as quais, mais métricas são utilizadas como base na
investigação do que no segundo método, que usa ferramentas pré-configuradas.
Apesar do resultado, a comparação feita com métricas diferentes, pode deixar em
aberto a questão se o método é mais eficaz ou se a comparação conseguiu
contemplar as mesmas condições.

3.4 Análise de logs para detecção de anomalias em Hosts (trabalho 3)
No trabalho de Gonçalves, Bota e Correia (2015), é analisado o
comportamento de usuários, computadores e dispositivos de rede, a partir de logs. É
utilizado uma amostra da Vodafone (Portugal), a partir da infraestrutura de servidores
DHCP, de autenticação e Firewalls.
Consideram-se logs, eventos que são registrados em linhas, no formato texto
e separados por vírgula ou espaço e separados por tempo. Do servidor DHCP, são
obtidos: o ID; data; tempo; descrição; endereço IP; nome do host e endereço MAC.
Do servidor de autenticação, são obtidos: timestamp; número de sequência;
endereços IP e MAC do Host; número de bytes enviados e recebidos por sessão e
duração da seção, entre outros. Do Firewall, são obtidos: endereço IP e portas de
emissor e receptor; ação (aceita/negada); estado/tipo da conexão; número de bytes;
razão dos alertas e regra ou diretiva de segurança aplicada à conexão, entre outras.
Para o armazenamento dos multi-logs, propõe-se o Hadoop. São
configurados 10 Mappers e 10 Reducers, o que representa 4.205 linhas de código
escritas em Java. Os autores não explicam como chegam a esse número de Mappers
e Reducers, deixando em aberto se isso é adequado para o Hadoop ou apenas para
o ambiente do experimento. Contribuem em relação à configuração dos Mappers, que
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quanto mais próximos da localização dos multi-logs, resulta em um melhor
desempenho.
Apresenta-se, então, uma abordagem dividida em duas fases: (1) definir e
configurar o mecanismo de detecção e (2) executar o mecanismo de detecção em
tempo real. Na fase inicial, ocorre a limpeza e normalização dos dados. Em seguida,
os dados são agrupados e classificados de acordo com a categoria normal ou
anormal. Na segunda fase, esses passos acontecem em tempo real, e se o modelo
classificar o comportamento com sucesso, o modelo é atualizado, caso contrário, é
necessário intervenção manual. As iterações ocorrem até o processo de classificação
conseguir classificar todos os agrupamentos automaticamente.
É representada nos fluxogramas (a) e (b) da Figura 12, a necessidade de
adequação do texto bruto coletado nos dispositivos:
Figura 12 - Fluxograma da adequação de Logs

Fonte: extraído e adaptado do trabalho de Gonçalves, Bota e Correia (2015).

No primeiro fluxograma (a) da Figura 12, inicia-se com a etapa de definição
dos padrões de normalização, seguido da seleção e extração das características,
execução da normalização, seleção e extração dos logs e a aprendizagem por meio
de agrupamento e classificação. No segundo fluxograma (b) da Figura 15, é exibido o
processo da coleta de logs em tempo real, sendo que, se o modelo de classificação
não considerar o valor dentro dos critérios aceitáveis, é necessária uma revisão
manual antes de aceitá-lo.
O algoritmo de agrupamento utilizado é o Expectation Maximization (EM), que
comparado ao K-means, não precisou de conhecimento prévio do ambiente, da
distribuição de cada característica, e nem de outros parâmetros. O EM demonstrou

45

ser mais adequado para grande quantidade de dados. Esse algoritmo funciona de
maneira iterativa, e não fixa um número de agrupamentos, pois inicia o cálculo
aleatoriamente e calcula a probabilidade dos elementos pertencerem a cada grupo, e
usa essa probabilidade para fazer nova estimativa, e assim sucessivamente. Dessa
forma, assume-se que as anomalias ocorrem em menor quantidade do que as
atividades normais.
Os grupos são classificados quanto às suas características: (1) primárias; (2)
secundárias e (3) não relevantes. Se possuírem desvio padrão menor ou igual a 0,2
são classificadas como primárias. Caso a média e o desvio padrão sejam muito
similares, com diferenças inferiores a 0,001, são classificadas como não relevantes.
Caso as características apresentem desvio padrão maior do que 0,2, são classificadas
como secundárias, pois caracterizam um grupo, mas não com tanta intensidade
quanto às primárias.
O algoritmo de classificação usado foi o Naive Bayes, que convergiu mais
rápido do que outros modelos, já que necessitou de menos dados para atingir
resultados assertivos.
O critério para a escolha dos núcleos, é variar aleatoriamente a quantidade
entre quinze e vinte e cinco, e escolher o resultado que apresenta: (1) o menor
percentual de hosts em cada grupo, com exceção dos grupos que representam o
comportamento mais comum; (2) um número de características primárias em cada
grupo, que deve ser o suficiente para caracterizar os hosts. São exibidos resultados
para vinte e três grupos.
Os resultados mostram que a proposta não é tão precisa a ponto de ser
automática, sem intervenção humana, porém, extrai informações relevantes a partir
de grande quantidade de dados armazenados nos multi-logs, fato que pode auxiliar
na tomada de decisão. Embora essa proposta necessite de grande esforço para
coletar e armazenar os multi-logs, notam-se algumas lacunas: (1) dados exclusivos
de um tráfego de rede; (2) dados brutos em vez de normalizados e (3) métodos
hierárquicos.
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3.5 Reforço por aprendizagem com o uso de logs (trabalho 4)
O trabalho de Gregor e Spalek (2015) expõem o tema de análise de
comportamento de recursos computacionais por meio de logs. A hipótese é adquirir
treinamento por meio de registros armazenados em logs, e com o uso de
recompensas emitidas para reforçar ações consideradas positivas. Esse é o reforço
por aprendizagem.
Os autores chamam esse processo de log-learning, que abrange mais de um
equipamento. Identifica-se aqui o princípio dos multi-logs. Porém, os autores não
especificam quais critérios são realizados para definir quais equipamentos, quais logs
e quais características são relevantes.
O experimento comprova que com o uso de logs o aprendizado do ambiente
é maior do que comparado sem os logs.

3.6 Teste de desempenho do armazenamento de grande quantidade de dados
(trabalho 5)
O trabalho de Hingave e Ingle (2015) contribui para a continuidade da análise
de logs. O objetivo é comparar o desempenho do sistema distribuído de
armazenamento com um sistema relacional de banco de dados, para armazenar logs
da NASA, que foram obtidos de servidores Web. Para isso, os autores propõem um
analisador de logs em conjunto com um sistema de armazenamento distribuído, a fim
de viabilizar o desempenho e disponibilidade da solução.
A Figura 13 ilustra o funcionamento do método MapReduce de um sistema
distribuído de armazenamento, com dois nós.
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Figura 13 - Fluxograma do MapReduce

Fonte: extraído e adaptado do trabalho de Hingave e Ingle (2015).

O Hadoop é um ecossistema opensource, que possui diversos componentes.
O MapReduce utiliza técnicas de particionar e mapear blocos de dados, e depois os
distribui em mais de um nó de armazenamento, a fim de garantir disponibilidade. Em
seguida, são classificados de maneira a otimizar a necessidade de processar a tarefa
de salvar os blocos de dados, evitando-se a repetição dessa ação. E finalmente os
dados ficam acessíveis no Hadoop Distributed File System (HDFS).
O experimento analisa quatro ações de Extraction Transform Load (ETL), que
tem como objetivo testar o tempo de resposta da informação solicitada à base de
dados. São elas: (1) atividade diária; (2) páginas Web mais populares; (3) atividade
por hora do dia e (4) frequência de páginas visitadas por mês. É comprovado que o
sistema distribuído, obteve desempenho até vinte vezes melhor durante a análise. Os
autores contribuem com a viabilidade do uso de logs, embora, não especifiquem quais
informações podem ser obtidas e o procedimento para extração dos dados dos logs.

3.7 Tipos de logs (trabalho 6)
O trabalho de Naik et al. (2016) aborda o tópico dos multi-logs em combinação
com ferramentas de baixo custo para a análise de segurança de recursos
computacionais. Os autores sugerem a coleta de multi-logs, a adequação dos dados
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por meio da junção e conversão do tipo de arquivo, e a submissão desses para uma
ferramenta estatística de análise.
No experimento é usada a ferramenta R Studio, e verificam-se os logs do
Firewall para a identificação de taxas de pacotes ICMP e TCP acima do normal em
um determinado endereço IP. Aplica a lógica Fuzzy, a fim de fazer uma inferência de
possíveis ataques futuros, com base na amostra histórica.
Embora, não se explique o porquê da escolha da lógica Fuzzy e que o sistema
não trabalha em tempo real, o trabalho deixa a sua contribuição para o uso de técnicas
estatísticas, por meio de ferramentas sem custo de licenciamento na área da
segurança da computação.

3.8 Pesquisa sobre o uso de diferentes tipos de logs (trabalho 7)
Tall, Wang e Han (2016) realizam em seu trabalho, uma pesquisa sobre a
estrutura, desde os equipamentos onde os registros dos logs são gerados, até os
coletores que capturam e transferem esses dados para um setor de armazenamento
e análise através de uma rede. A pesquisa corrobora o trabalho de Hingave e Ingle
(2015) sobre o uso de sistemas de armazenamento distribuídos, no que se refere a
múltiplos arquivos pequenos.
Os autores indicam uma possível tendência do armazenamento de logs na
Nuvem Computacional. A vantagem é que se pode contratar o serviço, e outras
questões ficam a encargo do prestador. São elas: manutenção de equipamentos;
licenciamento; redundância da infraestrutura; controle de acesso; segurança; energia
e resfriamento de equipamentos.
Os autores contribuem com a importância e relevância dos dados
armazenados em multi-logs, e indica uma tendência de crescimento dessa
abordagem, porém não especifica como extrair valores relevantes desses dados.
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3.9 Detecção de anomalia em tráfegos de redes usando inspeção de pacotes e
agrupamento de dados K-means (trabalho 8)
O trabalho de Velea et al. (2017) utiliza a técnica de agrupamento das
características extraídas do tráfego de rede para a detecção de anomalias. Os autores
trabalham com logs de tráfego de rede. Com esses logs interceptados no tráfego, os
autores desejam diminuir o número de Falsos Positivos (FP).
Ferramentas como Wireshark, NetFlow e Tcpdump são usadas para capturar
os dados trafegados na rede. Alguns campos são aproveitados: timestamp, tamanho
máximo do pacote e informação do link de dados.
Os autores manipulam os arquivos na fase de pré-processamento, por meio
de um software que possui uma biblioteca e um conjunto de ferramentas que analisam
e rastreiam informações, como: tamanho médio do pacote, e tempo total de conexão,
entre outras.
Na sequência, aplica-se o algoritmo de agrupamento, K-means, por meio de
softwares como: CUDA, OpenCL e OpenMp. Os resultados são visualizados no
Octavio ou no Matlab, permitindo a detecção de comportamento anômalo. Para
determinar o número de grupos no K-means, o critério é a geração aleatória, de um a
trinta e dois grupos, com o objetivo de determinar o ponto que a degradação do
desempenho não justifica o aumento da acurácia dos resultados. Os autores obtêm o
resultado entre seis e dezesseis núcleos, pela diminuição de erros e degradação de
desempenho, respectivamente.
No experimento, utilizam-se oito grupos e oito características préprocessadas. As características são: quantidade total de dados transferidos: duração
do fluxo; tempo médio entre dois pacotes consecutivos; relação entre endereços de
origem e destino (se pertencem a mesma rede); tipo de protocolo (TCP, UDP, IGMP,
ICMP, ou outro), número de pacotes em um fluxo, protocolo de camada de transporte
(Sim/Não) e usa criptografia (Sim/Não).
Os autores conseguem detectar um ataque Distributed Denial of Service
(DDoS) comparando o perfil de utilização normal do ambiente com o perfil
representado pelo ataque, embora não investiga a eficácia de outros métodos e tipos
de ataques.
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3.10 Métodos de adequação de dados registrados em logs (trabalho 9)
O trabalho de Xhafa et al. (2012) faz a análise do perfil de navegação de
usuários em um Web site por meio da análise de logs. O ambiente estudado é o
campus virtual da Universidade da Catalunya, com aproximadamente 50.000
estudantes e mais de 600 cursos.
O objetivo é estudar o perfil de navegação dos alunos, a fim de entender as
necessidades de aprendizado deles e verificar a utilização do portal de serviços. A
proposta para atingir esse objetivo é interpretar os logs registrados durante a
navegação dos alunos.
O experimento aborda a adequação dos dados extraídos dos logs e a
aplicação dos métodos: K-means, apriori e FPGrowth. Utiliza-se a ferramenta WEKA
para tal. Os resultados com os dois primeiros métodos são inconclusivos por conta da
grande quantidade de dados. O terceiro método, com uma customização da
configuração, consegue atingir uma regra de associação das páginas acessadas.
Ainda que os autores contribuam com a comparação de diferentes métodos,
deixam lacunas sobre: (1) como foi obtida a quantidade de grupos no primeiro método
(K-means) e (2) a clareza da escolhas desses métodos. E por fim, o trabalho não
considera o estudo de outliers na base de informação, já que podem ocorrer
navegações de usuários com dados inconsistentes, como, deixar uma sessão aberta.

3.11 Armazenamento de logs em sistemas distribuídos (trabalho 10)
O trabalho de Xhafa et al. (2015) aponta a necessidade de sistemas de
armazenamento de dados para sustentar a grande quantidade de registros nos multilogs.
A hipótese de Xhafa et al. (2015) é avaliar o desempenho da técnica de
MapReduce para o armazenamento dos logs gerados no campus virtual da
universidade da Catalunya, incluindo servidores Web, aplicações de internet, bancos
de dados, sistemas Internet of Things (IoT), redes sociais e redes móveis, entre outros.
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A Figura 14 expõe o desempenho do experimento, indicado pelo tempo de
resposta do processamento, em relação ao tamanho dos arquivos e do tamanho do
cluster.
Figura 14 – Gráfico - desempenho cluster Hadoop em função do tamanho de
arquivos de logs

Fonte: adaptado e extraído do trabalho Xhafa et al. (2015)

O eixo das ordenadas da Figura 14 exibe o tempo de resposta de
processamento de arquivos de logs pelos nós do cluster Hadoop e a abscissa lista a
quantidade de nós que compõem o cluster, entre um e sessenta e quatro, e o tamanho
dos arquivos de logs, a partir de 256MB até 32GB).
O experimento demonstra que a quantidade de nós que compõe o sistema de
armazenamento distribuído e o tamanho dos arquivos de logs são critérios que afetam
o desempenho. O resultado evidencia que o melhor custo / benefício, processamento
dos equipamentos / tempo de resposta, é atingido entre quatro e oito nós, trabalhando
com arquivos de até 8GB.
Apesar da contribuição para o desempenho do armazenamento desse tipo de
dado, o que viabiliza a continuidade do estudo de perfis com base nessas
informações, o trabalho não aborda o tempo de resposta para a consulta após o
armazenamento dos dados. Também não contempla o estudo da disponibilidade da
solução em caso de falha de algum nó. Além disso, fica uma lacuna sobre a qualidade
dos dados, pois armazenar todos os tipos de logs sem critério, talvez não ajude no
estudo do comportamento de perfis de utilização.
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3.12 Discussão Final sobre os Trabalhos Relacionados
Esse trabalho propõe a investigação de dados quantitativos dos logs como
alternativa ao uso de multi-logs, uma vez que a obtenção desses dados, a partir de
diferentes equipamentos, pode ser uma tarefa difícil.
O Quadro 2 exibe os diferentes dispositivos utilizados nos artigos como fonte
dos logs, e traz o total de referências, exibindo uma tendência maior na análise de
servidores Web, Firewall e Syslog. Os trabalhos de Gregor e Spalek (2015), de Tall,
Wang e Han (2016) e de Xhafa et al. (2012) não especificam de quais equipamentos
se originam os logs e não estão no Quadro 2.
Quadro 2 - Autores vs Tipos de logs
Logs / Autores
FTP
Firewall
Syslog
TCP
DNS
Autenticação
Web
Mensageria
Alertas de Navegação
Snort (SDPI)
DHCP
Firewall + Autenticação
Banco de Dados
Camada de Aplicação

ABAD
et al.
(2003)

X
X
X
X
X
X
X
X

AVRITZER GONÇALVES,
et al.
BOTA e
(2010)
CORREIA (2015)

HINGAVE
e INGLE
(2015)

X

NAIK
et al.
(2016)

XHAFA
et al.
(2015)

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

Velea
et al.
(2017)

X
X
X
X

X

Total de
Referências
nos Artigos

1
3
3
2
1
2
5
1
1
1
1
2
1
1

Fonte: elaborado pelo autor.

A primeira linha exibe os autores das principais referências com relação ao
tema, e a primeira coluna lista os diferentes tipos de logs a partir do FTP até a camada
de Aplicação.
A abordagem inclui aplicar a comparação entre diferentes métodos, com o uso
dos dados quantitativos a partir de logs de servidores Web, conforme tendência de
adoção deste tipo de dado conforme o Quadro 2.
Os trabalhos relacionados retratam que os dados contidos nos logs, muitas
vezes, são subutilizados, e apesar da crescente adoção dos multi-logs nos estudos
de comportamento, ainda permanece uma lacuna sobre a viabilidade prática para a
obtenção desses dados, contidos em diferentes equipamentos e com características
diferentes. Não há um consenso sobre quais características devem ser analisadas, e
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qual método deve ser aplicado. Por exemplo, o trabalho de Gonçalves, Bota e Correia
(2015) usa o método híbrido, com um algoritmo supervisionado (classificação linear)
e um não supervisionado (EM), enquanto que o trabalho de Velea et al. (2017) usa
um algoritmo não supervisionado (K-means).
Os Quadros 3 e 4 apresentam a análise comparativa entre esse trabalho com
seus principais trabalhos relacionados, exceto o trabalho de Tall, Wang e Han (2016)
que possui um caráter de pesquisa e de tendências, sem implantação de
experimentos:
Quadro 3 - Quadro comparativo entre trabalhos relacionados e o autor
Autores / Métricas

A

B

C

D

ABAD et al. (2003)
AVRITZER et al. (2010)
GONÇALVES, BOTA e CORREIA (2015)

X

1

D2

X

4

3
1
3
1

C2
C2
C3
C1
C2
C2
C2
C1
C2

4

C2

D2 Ag1 F1

GREGOR e SPALEK (2015)
HINGAVE e INGLE (2015)
NAIK et al. (2016)
Velea et al. (2017)
XHAFA et al. (2012)
XHAFA et al. (2015)
O Autor
Fonte: elaborado pelo autor.

E

F

D1 Ag3
D1

G

X
X
X

H1
H1
H1
H4
H3
H1
H1
H2
H3

X

H1

X
X

D1
D1 Ag1
D1 Ag2 F2

H

O Quadro 4 ilustra a legenda dos campos observados entre a coluna A e a
coluna H:
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Quadro 4 - Legenda do quadro comparativo
Coluna
A

Tópicos
Logs

B

Adequação de dados

Faixas
1
1
1
1
1

C

Ferramentas

C1
C2
C3

D

Métodos

E

Heurística de
agrupamentos

F

Comparação entre
métodos de Agrupamento

G

Dados Reais

H

Objetivos e Resultados

D1
D2
Ag1
Ag2
Ag3
F1
F2
H1
H2
H3
H4

Legenda
Multi-logs
filtro
limpeza
normalização
conversão (texto dos logs em CSV)
script (geração de dados
complementares)
Uso de algoritmos
Adequação dos dados || Estatística
Adequação dos dados || Uso de
Algoritmos
Uso de algoritmos
Uso de estatística multivariada
Faixa 1 - entre 2 e 8
Faixa 2 - entre 9 e 16
Faixa 3 - entre 17 e 24
Ward && Centroide && K-means
K-means && Apriori && FPGrowth
Utilização de dados reais
Análise de ataques
Análise de comportamento humano
Análise de desempenho
Otimização

Fonte: elaborado pelo autor.

a) Multi-logs: registros que representem mais de uma fonte de dados (diversos
equipamentos);
b) Adequação dos dados: fases de tratamento, desde a captura do dado bruto
até a sua transformação em dados quantitativos;
c) Ferramentas: pacotes de software que permitem realizar a fase de
adequação de dados, o uso de algoritmos supervisionados ou não, e o uso
da estatística;
d) Métodos: Tipo de método utilizado (algoritmos ou estatística multivariada);
e) Heurística de agrupamentos: classifica em três faixas a quantidade de
núcleos utilizada nos experimentos: (1) entre 2 e 8; (2) entre 9 e 16; (3)
entre 17 e 24;
f) Comparação entre métodos de Agrupamento: destaca os trabalhos que
comparam diferentes métodos de agrupamento, em duas faixas: (1) Ward,
Centroide e K-means; (2) K-means, Apriori, FPGrowth;
g) Dados reais: destaca os trabalhos em que foram utilizados dados reais;
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h) Objetivos e resultados: ordena em quatro faixas o objetivo e resultado dos
trabalhos: (1) análise de ataques; (2) análise de comportamento humano
(necessidade de alunos, por meio do perfil de navegação); (3) análise de
desempenho; (4) otimização (por meio do processo de reforço por
aprendizagem).
Dentre os trabalhos relacionados, utiliza-se como construto: (1) uso de logs
como fonte de dados, definição de características relevantes, método de
agrupamento, análise de comportamento (GONÇALVES; BOTA e CORREIA, 2015);
(2) dados relevantes de tráfegos de rede, utilização do R e usa estatística (NAIK et al.,
2016) e (3) dados de tráfego de rede, método de agrupamento e detecção de ataque
DDoS (VELEA et al., 2016).
Os outros trabalhos, apesar de fortalecerem a tendência de uso de logs como
fonte de dados para a análise exploratória, não são considerados construto haja vista
que seguem linhas de pesquisa diferentes: (1) Abad et al. (2003) trazem a detecção
de intrusão como objetivo e esse trabalho não especifica esse tipo de ataque, ao
analisar os tipode de negação de serviço; (2) Avritzer et al. (2010) comparam
diferentes tipos de logs, oriundos de assinaturas e capturados em tempo real,
enquanto que esse trabalho utiliza tráfegos de rede; (3) Gregor e Spalek (2015)
levantam a possibilidade de aprendizagem de perfis de comportamento com a análise
de dados registrados em logs, o que segue uma linha diferente de uma detecção,
especificamente causada por ataques cibernéticos, o que restringe o escopo do tipo
de comportamento; (4) Hingave e Ingle (2015) evidenciam a importância de sistemas
de armazenamento distribuídos (Hadoop) a fim de viabilizar o estudo de logs, porem
diferencia-se desse trabalho que não tem como objetivo analisar o desempenho de
consultas realizadas a bases de dados e sim a eficácia em detectar ataques que
possam ocasionar indisponibilidade de serviços computacionais; (5) Tall, Wang e Han
(2016) contribuem com uma pesquisa que indica uma tendência de armazenar logs
na Nuvem, o que viabiliza e reforça a importância desse tipo de dado, porém, diferente
desse trabalho, não realiza experimentos para a investigação de uma hipótese que
visa resolver um problema; (6) Xhafa et al. (2012) estudam o perfil de navegação de
alunos em um ambiente universitário a fim de entender a demanda, enquanto que
esse trabalho tem como objetivo a área da Segurança da Informação e (7) Xhafa et
al. (2015) investigam o melhor tamanho de arquivo que contem os logs para
armazenamento em sistemas distribuídos, sustentando assim a tendência de
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viabilidade de trabalhar com logs, e diferentemente desse trabalho, que visa extrair e
trabalhar com o conteúdo desses arquivos.
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4 PROPOSTA DE TRABALHO
Este capítulo descreve a proposta elaborada para se atingir os objetivos do
trabalho, abordando a fase de adequação dos dados coletados, aplicação do
algoritmo e análise dos resultados. Está organizado de acordo com as seguintes
seções:
a) Seção 4.1 Adequação dos dados: descreve as fases de captura, extração
das características e processamento dos dados quantitativos;
b) Seção 4.2 Aplicação dos métodos: apresenta os cálculos de distâncias das
matrizes dos elementos, a fim de identificar possíveis comportamentos;
c) Seção 4.3 Interpretação dos Métodos: descreve a eficácia dos resultados
obtidos a partir da aplicação dos métodos, confrontando com os registros
de ataques das amostras.

4.1 Adequação dos dados
A partir da seleção de dois datasets com dados capturados de tráfegos de
rede, é proposta a extração de características relevantes para a identificação de
anomalias em tráfego de rede. O primeiro possui dados artificiais, controlados em um
ambiente que propicia a geração de ataques por meio de simulações e que permite
identificar o atacante por meio de seu endereço IP, o chamado ISCX UNB 2012
(SHIRAVI et al., 2012). O segundo possui dados reais, a partir de consultas a um
serviço Web, do segmento econômico de logística, que recebe dados sobre as
dimensões, peso e destino de um produto a ser entregue e retorna um valor de
orçamento, o chamado DANTA (DANTA, 2018), compartilhado colaborativamente.
A escolha dos datasets utilizados nesse trabalho têm como objetivo
possibilitar a aplicação do método proposto em tráfegos de rede com ataques
cibernéticos. E, dessa forma, não restringe o escopo de estudos ao tipos de fluxos
observados especificamente em dados de ambientes universitários ou de pesquisas
Web do segmento de logística. Tampouco visa limitar a investigação para os tipos de
ataques disponibilizados: (1) DoS; (2) DDoS; (3) SSH Força Bruta e (4) Infiltração,
uma vez que são estudados os tipos disponibilizados e que permitem a investigação
com a marcação prévia de qual tipo de fluxo é malicioso.
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Nota-se que exceto pelo ataque de Infiltração, se espera um perfil de geração
de grande quantidade de frames em um curto intervalo de tempo, por se tratar de
ataques do tipo de negação de serviço e de força bruta. Já o de Infiltração, é obtido
por meio da geração de um arquivo do tipo Portable Document Format (PDF) infectado
e enviado para usuários da rede interna, em nome do administrador do sistema
(SHIRAVI et al., 2012).
Para a definição de características relevantes ao estudo, é importante
classificar os tipos de dados em: (1) quantitativo e (2) qualitativo. O quantitativo,
representado por números discretos ou contínuos, pode passar desapercebido, já que
em um primeiro momento, os dados qualitativos, que podem ser nominais ou ordinais,
se assemelhem mais à linguagem humana, e com isso podem ser mais facilmente
manipulados na análise de resultados. Porém, a grande quantidade desses, pode
representar dificuldade no entendimento. Com base nessa argumentação e nos
trabalhos relacionados (GONÇALVES; BOTA; CORREIA, 2015) e (VELEA et al.,
2017), são investigados os campos mais representativos e que apresentam resultados
assertivos em relação à detecção de perfis de utilização.
Realiza-se a extração dessas características com base nos intervalos de
tempo nos quais são detectadas atividades maliciosas, referenciados pelos endereços
IP de origem de transmissão.
Com os dados brutos, inicia-se a fase de limpeza e normalização. Averíguamse caracteres do tipo: “espaço”; “ponto”; “vírgula” e outros tantos que sejam
dispensáveis para a análise durante a fase de limpeza. Caso seja identificada uma
amplitude discrepante entre os diferentes tipos de características, opcionalmente é
realizada a normalização dos dados na fase seguinte à da limpeza dos dados.
Inicia-se então, a etapa de calcular métricas estatísticas, a fim de potencializar
o resultado do estudo do método proposto na seção 5 – Experimento e Análise dos
Resultados.
A Figura 15 apresenta as etapas para a adequação dos dados coletados:
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Figura 15 – Fluxograma - adequação dos dados

Fonte: O autor.

As etapas da Figura 15 são, assim, descritas:
a) Coleta (1): dados reais de tráfego de rede armazenados em arquivos com
extensão .pcap;
b) Filtro (2): segmentação do arquivo para análise de intervalos de tempo com
base no trabalho de Danta (2018) e do dataset ISCX UNB 2012 (SHIRAVI
et al., 2012), a fim de extrair os intervalos com comportamentos normais e
anômalos;
c) Extração das características (3): campos com dados quantitativos são
extraídos - quantidade de pacotes por conexão, pacotes trafegados por IP
e duração das conexões entre outros (GONÇALVES; BOTA; CORREIA,
2015) e (VELEA et al., 2017);
d) Limpeza (4): trata os caracteres do tipo “espaço”, “vírgula”, “ponto” e outros
que não permitam a definição de dados quantitativos;
e) Normalização (5): caso haja uma amplitude muito elevada dentro dos
valores de uma característica, opcionalmente, utiliza-se uma das técnicas
de normalização que foi detalhada na seção 2 – Referencial Teórico, com
o objetivo de trabalhar em intervalos menores, [0;1] (entre zero e um)
(GONÇALVES; BOTA; CORREIA, 2015);
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f) Cálculo de métricas (6): preparação para a análise de comportamento. São
realizados cálculos da soma, média e variância dos campos quantitativos.
Por exemplo, o campo “DURAT” calcula o tempo de duração de um frame
dentro de uma amostra;
O fluxo da Figura 15 demonstra os passos realizados durante a fase de
adequação dos dados. Na sequência, é exposta a análise do comportamento por meio
da aplicação dos métodos.

4.2 Aplicação dos métodos
Os dados adequados na seção 4.1, são submetidos aos cálculos das
distâncias Euclidiana e de Manhattan. A primeira permite calcular a menor distância
entre dois elementos, considerando um plano cartesiano, embora não leve em
consideração a magnitude do valor representado nas variáveis (JOHNSON;
WICHERN, 2007). A segunda, também conhecida como distância city-block, calcula
a soma das diferenças absolutas dos elementos. É um cálculo mais simples, e pode
conduzir a

agrupamentos inválidos se as variáveis estiverem fortemente

correlacionadas (YOKOMIZO; 2014). Em seguida, a fim de observar o comportamento
dos elementos, aplicam-se três diferentes métodos de agrupamento: (1) K-means; (2)
Centroide e (3) Ward. O método mais usado para este caso é o K-means, (VELEA et
al., 2017) e (XHAFA et al., 2012), cujo objetivo é agrupar elementos com
comportamentos semelhantes de acordo com as características disponibilizadas. A
modelagem proposta permite medir o grau de assertividade entre diferentes
técnicas de inicialização, métodos de agrupamento e aferição de pontuação da
disposição dos grupos com melhor aproveitamento.
A Figura 16 representa a utilização do método e representa a combinação
entre os tipos de cálculo de distâncias com os tipos de cálculo de métodos de
agrupamento. Em seguida, inspecionam-se os resultados das seis combinações
possíveis (2 cálculos de distâncias X 3 métodos de agrupamento), em busca da
formação, que melhor caracterize os elementos que correspondam aos endereços IP
anômalos. Com exceção do cálculo da matriz de distanciamento Manhattan com o
método K-means, que não suportado pela biblioteca cluster do R Studio.
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Figura 16 - Fluxograma do método

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 16, pode-se perceber que a escolha do uso de técnicas de
agrupamento serve para identificar diferentes comportamentos de utilização do
tráfego de rede e dos recursos computacionais. A análise de agrupamentos é a
investigação da estrutura de dados, por meio de um conjunto de algoritmos, que visam
encontrar objetos com maior afinidade (HEWSON, 2009). Segundo Johnson e
Wichern (2007), o uso do agrupamento tem um significado adicional no estudo dos
dados quantitativos, uma vez que a análise dimensional, pode identificar eventuais
distanciamentos de alguns elementos em relação a uma tendência da maioria
(outliers).
Para trabalhar com os agrupamentos, é necessário calcular o grau de
similaridade entre os elementos dispostos em uma ou mais dimensões. Caso os
elementos não formem grupos, a partir da observação da dispersão dos elementos, é
considerada a divisão, que pode ser útil em outros cenários, como em uma pesquisa
de mercado (HEWSON, 2009). Segundo Johnson e Wichern (2007), quando itens são
agrupados, a proximidade é geralmente indicada para o cálculo da distância.
Para atender esse critério, as distâncias de Manhattan e a Euclidiana podem
ser usadas.
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A distância Euclidiana, ou linha reta, calcula a distância entre dois elementos,
considerando um vetor de valores numéricos para cada elemento. Por meio do
princípio de Pitágoras, a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado, possibilita
o cálculo da distância entre dois elementos, de mais de uma dimensão, considerando
que os elementos apresentem a mesma quantidade de dimensões.
Essa distância, apesar de possibilitar a formação dos agrupamentos, não leva
em consideração o peso da distribuição dos elementos em relação aos eixos X e Y.
Segundo Johnson e Wichern (2007), a distância Euclidiana é insatisfatória na maioria
dos casos que envolvem propostas estatísticas, porque cada coordenada contribui
igualmente para o cálculo.
A alternativa é incluir uma métrica estatística, desvio padrão ou variância, para
ponderar cada elemento. Segundo Johnson e Wichern (2007), sem o conhecimento
prévio dos diferentes grupos, não é possível calcular a variância da amostra, e por
isso que a distância Euclidiana é, geralmente, usada em agrupamentos.
Dentre a categoria dos métodos hierárquicos que podem atender a essa
ponderação, está o de Ward, que visa minimizar a perda de informação durante a
fusão entre dois grupos. Essa perda é caracterizada durante a soma do quadrado das
diferenças das coordenadas dos elementos, o chamado Error Sum of Squares (ESS).
Aqui é usado o fator de penalização. Segundo Johnson e Wichern (2007), os métodos
de agrupamento hierárquicos são sensíveis e deve-se ficar atento aos outliers. Para
isso, os autores recomendam a utilização de mais de um método e a comparação dos
resultados.
Outro método dessa categoria é o Centroide, que apesar de não usar o fator
de penalização, pode trazer bons resultados num escopo que apresente grande
quantidade de elementos, o que vai ao encontro com a vasta quantidade de
características trabalhadas em tráfegos de rede. Segundo Mingoti (2005), o método
do Centroide exige um maior uso de recursos computacionais, já que utiliza a matriz
do fenômeno, além da distância Euclidiana, e pode resultar em discrepâncias na
geração da escala crescente do nível de fusão dos agrupamentos.
Ao observar a outra categoria, aquela que se refere aos métodos não
hierárquicos, mas seguindo a linha de grandes quantidades de dados, o método Kmeans ganha espaço por trabalhar com uma quantidade variável de núcleos, e em
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posições diferentes do plano cartesiano. Isso possibilita mais de uma rodada de
iterações entre os elementos e seus núcleos, ao passo que ocorra uma aproximação
otimizada, de maneira que não ocorram mais modificações das posições. É a
chamada fusão forte, entre elementos e núcleos. Segundo Johnson e Wichern (2007),
métodos não hierárquicos podem gerar uma divisão inicial de itens dentro dos grupos
ou de um conjunto inicial de sementes que formam o núcleo dos grupos.
Dessa forma, opta-se em utilizar essa modelagem (Figura 16) a fim de avaliar
a aplicabilidade dos agrupamentos: (1) não hierárquico (K-means), que possui maior
número de referências nos trabalhos relacionados, e (2) hierárquico, que apesar da
expectativa de maior consumo computacional durante os cálculos, pode oferecer
diferentes resultados com os critérios de reposicionamento dos núcleos, conforme a
distribuição dos elementos (Centroide) ou de diminuição da iniquidade entre os
elementos de diferentes vizinhanças (Ward).
A próxima seção, 4.3 Interpretação dos Métodos, apresenta como são
interpretados os resultados obtidos.

4.3 Interpretação dos Métodos
Os dados obtidos na seção 4.2 – Aplicação dos métodos, são comparados
com a lista de endereços IP maliciosos, marcados nos datasets de Danta (2018) e
ISCX UNB 2012 (SHIRAVI et al., 2012), a fim de constatar a eficácia do método
proposto e verificação de possíveis divergências. O fluxo da Figura 17 demonstra os
passos dessa análise:

64

Figura 17 – Fluxograma - inspeção da aplicação dos métodos

Fonte: O autor.

Como pode ser observado na Figura 17, as etapas são, assim, descritas:
a) Iniciar a inspeção da formação dos grupos e a distribuição dos frames (1);
b) Analisar em quais grupos se encontram os frames contaminados (2) de
acordo com a indicação de ranqueamento realizado por Danta (2018), e
pelas anomalias marcadas em ISCX UNB 2012 (SHIRAVI et al., 2012);
c) Verificar se os frames contaminados são isolados em apenas um grupo (3):
a. Se for verdadeiro:
i. Inspecionar o grau de assertividade;
ii. Atualizar a tabela de resultados;
b. Se for falso:
i. Atualizar a tabela de resultados;
d) Verificar se deseja fazer nova análise, por meio de uma nova amostra de
dados (4):
a. Se for verdadeiro:
i. Reiniciar o processo de Adequação de dados;
b. Se for falso:
i. Término do fluxo.
Esse fluxo define a proposta de análise da investigação do comportamento
dos elementos, representados pelos endereços IP atacantes e os seus respectivos
frames, os chamados “contaminados” em relação ao perfil de utilização do tráfego de
rede.
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4.4 Considerações finais sobre a proposta
Nesse capítulo são descritos os procedimentos usados para validar a hipótese
desse trabalho. Dos dados capturados são utilizados: adequação dos dados brutos;
aplicação do método e análise dos resultados.
É importante ressaltar que dos seis métodos propostos na seção 4.2, apenas
a matriz de distanciamento Manhattan com o método K-means não foi realizado por
motivo de limitação da biblioteca CLUSTER utilizada no R Studio durante os
experimentos. Mais informações na seção 6.6 Trabalhos Futuros.
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5 EXPERIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esse capítulo descreve a preparação do ambiente para a realização dos
experimentos, a fim de investigar a eficácia dos métodos propostos em datasets de
tráfego de rede com a marcação de frames contaminados e normais. Registra-se,
também, a configuração em duas ferramentas diferentes, as quais se aplicam os
métodos.
Na seção 5.1 Infraestrutura é apresentada toda a montagem do ambiente,
que viabiliza a realização dos experimentos com destaque para a avaliação do
desempenho de hardware em relação à quantidade de registros das amostras e dos
cálculos estatísticos.
Na seção 5.2 Estruturação dos experimentos são descritos os critérios
utilizados e os fatores chave de sucesso para desenvolver a fase de adequação, assim
como as técnicas de inicialização de sementes e as funções para a execução dos
métodos propostos.
Não seção 5.3 Restrições dos experimentos são evidenciadas as restrições
observadas ao aplicar os experimentos.
Na seção 5.4 Evolução dos experimentos são apresentados os critérios
fundamentais para se atingir o modelo a ser utilizado nos experimentos. Detalhes para
a definição desses critérios encontram-se no Apêndice H;
Na seção 5.5 Análise dos resultados é descrita a eficácia dos resultados
obtidos a partir da aplicação dos métodos, de acordo com o modelo estabelecido na
seção 5.4.

5.1 Infraestrutura
Nesse trabalho a aplicação dos métodos propostos são dimensionados em
um ambiente virtual, a partir do hardware de um notebook, de maneira a isolar os
processos e serviços requeridos em cada ferramenta. É realizada a instalação de
softwares e a configuração de bibliotecas, que permitam cálculos estatísticos.
A infraestrutura está descrita na Tabela 2:
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Tabela 2 - Características do hardware
Recurso
Característica
Sistema
Operacional

Produto

Processador

Família
Geração
Capacidade
Líquida
Capacidade
Bruta

Memória

Disco

Build

Desempenho

Notebook

Windows 10 Pro x64
10.0.16299 build 16299
intel i7-6500U CPU
2.50GHz 2.60GHz
6ª geração
16GB

Virtualizador
VMWare WorkStation 12
Player
12.5.0 build-4352439
intel i7-6500U CPU 2.50GHz
2.60GHz
6ª geração
16GB

914GB

914GB

1.0TB
SATA 6.0Gb/s 5400rpm
8GB Flash 64MB Cache

1.0TB
SATA 6.0Gb/s 5400rpm 8GB
Flash 64MB Cache

Fonte: O autor

A Tabela 2 exibe as características físicas dos recursos de processamento,
memória, armazenamento e o sistema operacional que fez a interface e controle das
operações do hardware.
Fez-se uso de uma unidade de armazenamento independente com
capacidade líquida de 914GB para manter os datasets.
As Máquinas Virtuais configuradas a partir da plataforma do virtualizador são
exibidas na Tabela 3:
Tabela 3 - Máquina Virtual para os cálculos estatísticos
Recurso
Sistema
Operacional

Processador
Memória

Disco

Característica
Produto

Máquina Virtual

Ubuntu 16.04

Build
Família
Geração
Capacidade
Líquida
Capacidade
Bruta
Desempenho

intel i7-6500U CPU
2.60GHz
6ª geração
4GB

Máquina Virtual

Windows Server 2012 R2
Datacenter
Build 9600
intel i7-6500U CPU 2.60GHz
6ª geração
4GB

40GB

15GB

N/A

N/A

SATA 6.0Gb/s 5400rpm
8GB Flash 64MB Cache

SATA 6.0Gb/s 5400rpm 8GB
Flash 64MB Cache

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 3 demonstra as características e os recursos disponibilizados para
a Máquina Virtual que recebeu a instalação do software de cálculos estatísticos
descritos na Tabela 04. A escolha do Sistema Operacional (S.O.) utilizado nas
Máquinas Virtuais foi de acordo com a disponibilidade para a configuração do
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ambiente para a realização dos experimentos desse trabalho, uma vez que ambos
(Windows e Linux) suportam a instalação dos softwares estatísticos. Cabe ressaltar
ainda que não seja objetivo desse trabalho aferir o desempenho dos cálculos em
diferentes S.O., observou-se que o primeiro recurso que chegou à exaustão de
utilização foi a Memória, configurada inicialmente com 1 GB. Aumenta-se então,
gradativamente, a quantidade de memória para suportar os cálculos, que,
aparentemente demandaram mais recursos computacionais para suportar o tipo de
método hierárquico. Atinge-se assim 2GB para o conjunto Windows e Python (Orange)
e 4GB para o conjunto Linux e R Studio. E assim, observa-se o esgotamento do
recurso de processamento, cenário esse, que foi levado adiante, ao longo dos
experimentos.
A Tabela 4 relata os softwares e versões utilizadas:
Tabela 4 - Softwares utilizados
Ambiente

Programa

Versão

Versão do R

Finalidade

Virtual

R Studio
Python
(Orange)

1.1.383

3.0.3

3.13.0

N/A

realização dos experimentos
comparação com os resultados obtidos
no R Studio
pacote "umx", Cronbach coefficient
alpha
conversão CSV em DBF
Adequação - limpeza; Investigação resultado consolidado
Adequação - tipo de características
Adequação - filtro e extração das
características

Virtual
Físico
Físico
Físico
Físico

R Studio
1.1.456
LibreOffice 6.0
Pacote
MS Excel Office 365
Wireshark 2.4.6

Físico
Tshark
1.4.3
Fonte: elaborado pelo autor.

3.1.0
N/A
N/A
N/A
N/A

Nota-se, na Tabela 4, que há circunstâncias em que algumas versões de
softwares não suportaram bibliotecas para cálculos estatísticos, sendo, então,
necessário atualizá-las.
A descrição com maiores detalhes desses softwares, encontra-se no
Apêndice A desse trabalho.

5.1.1 Considerações entre as ferramentas R Studio e Python (Orange)
Existem diversos softwares estatísticos que podem ser utilizados que
satisfazem o escopo desse trabalho. Alguns requerem licenciamento (SPSS, SAS,
Matlab) enquanto que outros são do tipo open source (R, Python). Segundo o trabalho
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de Ozgur et al. (2017), são comparados vinte e cinco softwares em uma pesquisa de
mercado que requer candidatos com aptidões para exercer atividades com o uso de
linguagens de programação, em relação à área de atuação de ciência de dados. De
acordo com a quantidade de vagas disponíveis em 2017, e Python e R estão entre as
cinco mais requisitadas.
Além disso os autores contribuem com os destaques das ferramentas: (1)
Matlab - visualização gráfica (simulink) em mais de duas dimensões; (2) Python adotada como aprendizagem em instituições consagradas como MIT e Berkeley e em
cursos de aprendizagem em massa (edX, Coursera e Udacity) e (3) R Studio comunidade atuante e colaborativa na discussão e resolução de problemas, tendência
de aceitar maiores datasets (OZGUR et al., 2017).
Para esse trabalho, utiliza-se o critério open source e com grande adoção do
mercado. Em relação ao Python, é escolhido o framework de mineração de dados
chamado Python (Orange), que possui uma interface de trabalho com processos prédefinidos, o que facilita a criação de fluxos de operações. Em relação ao R Studio, é
escolhida essa IDE, que tem como pré-requisito a instalação do R (binários), e permite
a melhor desenvoltura do trabalho científico, possibilitando áreas isoladas para criar
scripts, armazenamento de variáveis, observação de bibliotecas, gráficos e manuais
e a área de trabalho. Dessa forma, são realizados experimentos com as ferramentas
R Studio e Python (Orange). Mais detalhes sobre essas ferramentas encontram-se no
Apêndice A.
É importante ressaltar que não foi identificada restrições com o uso da
estatística multivariada, mais especificamente os métodos de agrupamento, com
ferramentas como o SPSS e o SAS, e o uso delas é sugerido nos Trabalhos Futuros.

5.2 Estruturação dos experimentos
Para a investigação dos métodos, inicia-se o processo de seleção dos
horários em que são constatados ataques nos datasets Danta (2018) e ISCX UNB
2012 (SHIRAVI et al., 2012). Buscam-se intervalos de tempo que possuam registros
com frames contaminados, de acordo com tabelas disponibilizadas junto com os
datasets.

70

Estabelece-se, inicialmente, o intervalo de um minuto a fim de observar a
quantidade de registros, que ficou entre 3.405 e 188.451. A partir desse momento,
leva-se em consideração para a composição das amostras: (1) estudo da quantidade
recomendável de registros de uma amostra e (2) limitações tecnológicas.
Em relação ao primeiro item, conforme o trabalho de Pedrotti L. (2018), a
estimação de parâmetros por meio de uma variável quantitativa referente à população
de interesse, pode calcular o tamanho recomendável de uma amostra. Dessa forma
são informados: (1) o tamanho da população; (2) o desvio padrão; (3) a amplitude e
(4) o intervalo de confiança, e se obtém a sugestão da quantidade de registros para
compor uma amostra oriunda da população alvo de estudo. Maiores detalhes de como
é realizado esse cálculo encontram-se no Apêndice G.
Sobre o segundo item, além do intervalo de 1 minuto, são observados
intervalos de 5 segundos, que trouxeram mais de 30.000 registros. Isso é levado em
consideração para a capacidade computacional de trabalhar com planilhas eletrônicas
e com os softwares estatísticos, durante a aplicação dos métodos.
Dessa forma, continua-se o processo de extração das amostras. Como pode
ser visto detalhadamente no Apêndice H, cada amostra está identificada por: (1) dois
caracteres numéricos (ordem em que foram extraídas) e (2) opcionalmente, um
caractere alfanumérico (diminuição da quantidade de registros, em relação à amostra
inicial).
Com esses parâmetros é feito o filtro dos arquivos de captura, por meio do
utilitário Editcap. A Figura 18 ilustra esse processo:
Figura 18 – Script - processo de filtragem - Editcap

Fonte: O autor

Conforme evidenciado na Figura 18, são informados: 1 - o intervalo de tempo
com início às 17 h 05 min 00 s do dia 15/06/2010 e término às 17 h 06 min 00 s do
mesmo dia; 2 - o dataset “testbed-15jun.pacp” que contém a coleta dos dados e 3 - o

71

nome

do

arquivo

que

receberá

o

resultado

do

processo

de

filtragem,

“amostra05a_ISCX.pcap”. Nesse cenário, o dataset possui 23,4GB (quando
compactado, 6,55GB) e a amostra resultou em 118MB.
A partir da amostra, extraem-se as características do tráfego de rede alvos da
investigação. A Figura 19 exibe a sintaxe do comando, e quais são os campos
selecionados:
Figura 19 – Script - extração de características - Tshark

Fonte: O autor

É exibido na Figura 19, a sintaxe do comando Tshark durante a extração das
características. São informados os parâmetros: 1 - arquivo com os dados da amostra
(amostra05a_ISCX.pcap); 2 - o tipo de característica (fields); 3 - as características (a
partir de frame.number até http.request.version); 4 - formatação do resultado (manter
cabeçalho, a vírgula como delimitador entre campos, aspas duplas como delimitador
dentro do campo, exibir a primeira ocorrência de cada campo) e 5 – resultado da
operação,

salvo

em

um

arquivo

separado

por

vírgulas,

com

o

nome

“amostra05a_ISCX.csv”.
Após a coleta, é analisada a confiabilidade das amostras. Por se tratar de uma
série temporal, os frames normais ou maliciosos são apresentados aleatoriamente.
Consequentemente, é mantida a confiabilidade da amostra, refletindo um estado real,
uma vez que acessos normais e maliciosos concorrem no tráfego de rede. Para
justificar isso, é aplicado um método que verifica a consistência interna de uma
amostra. Aferem-se a equivalência, a homogeneidade e a correlação entre as
características usadas na medição. Essa medição, é chamada de coeficiente de
Cronbach. O teste mais popular sobre esse método de consistência interna é o
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Cronbach Coeficiente Alpha, que é a média da correlação de cada item entre os itens
do instrumento em construção (YOKOMIZO, 2014).
A Figura 20 representa o cálculo do coeficiente de Cronbach da amostra 05a:
Figura 20 – Script - coeficiente de Cronbach da amostra 05a

Fonte: O autor.

São escolhidas três características, para compor a estrutura mínima exigida
do cálculo desse coeficiente. Seleciona-se: (1) FRAME_TIME_RELATIVE; (2)
FRAME_LEN e (3) TCP_LEN. As duas primeiras coincidem com as características
analisadas durante a execução dos métodos de agrupamento e a terceira foi
selecionada aleatoriamente. A mesma sequência de características é escolhida para
todas as amostras. Vale ressaltar que de acordo com as características escolhidas o
índice pode variar. Não é aplicado nenhum tipo de ajuste no coeficiente, mantendo-se
assim, o cálculo originalmente como está pré-definido na função reliability (R Studio).
Mais detalhes sobre o resultado do índice para todas as amostras de dados brutos e
sobre as características selecionadas para o cálculo com os dados estatísticos,
encontram-se no Apêndice G.
Analisando-se o resultado, tem-se que um valor acima de 0,7, dentro de um
intervalo entre zero e um, é considerado de alta confiabilidade da amostra
(YOKOMIZO, 2014). Os valores possíveis são entre zero e um, e quanto mais próximo
de um, mais confiável é a amostra. São utilizados os dados: (1) Marcação do tempo
em ordem crescente (FRAME_TIME_RELATIVE); (2) Tamanho da área de
transmissão de dados, do protocolo da camada de enlace (FRAME_LEN) e (3)
Tamanho da área de transmissão de dados, do protocolo da camada de transporte
(TCP_LEN). Mais detalhes sobre os resultados de todas as sete amostras usadas
nesse experimento, encontram-se no Apêndice G.
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Com as características coletadas, e verificada a confiabilidade antes de seguir
para a fase-02 (aplicação dos métodos), buscam-se todos os frames contaminados
das amostras a partir dos endereços IP dos atacantes. São utilizados filtros nos
campos: (1) Endereço IP emissor em uma comunicação (IP Source); (2) Endereço IP
receptor em uma comunicação (IP_Destination) e (3) Campo de controle binário (Tag),
que indica se ocorre ataque (Attack) ou se é considerado um tráfego normal (Normal).
O dataset ISCX classifica como ataque os frames contaminados. As Tabelas 5 e 6
exibem os dados resultantes do processo de levantamento dos endereços IP
atacantes

e

dos

frames

contaminados,

respectivamente.

Por

motivo

de

confidencialidade, foram mascarados os endereços IP originais:
Tabela 5 - Levantamento de endereços IP atacantes - dataset ISCX – amostra05a
Protocol
Source
IP_SRC
startDateTime
stopDateTime
Name
Port
SIP1
tcp_ip
Port1
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05
SIP2
tcp_ip
Port2
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05
SIP1
tcp_ip
Port3
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05
SIP1
tcp_ip
Port4
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05
SIP1
tcp_ip
Port5
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05
SIP3
tcp_ip
Port6
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05
SIP3
tcp_ip
Port7
15/06/2010 17:05 15/06/2010 17:05

Tag
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack

Tabela 6 - Levantamento de frames contaminados (disparados pelos endereços IP
atacantes)
FRAME_NUMBER

FRAME_TIME

4

Jun 15, 2010 17:05:00.001741000

IP_SRC FRAME_TIME_RELATIVE FRAME_LEN
SIP1

0.001255000

60

6

Jun 15, 2010 17:05:00.002401000

SIP1

0.001915000

93

13

Jun 15, 2010 17:05:00.004406000

SIP2

0.003920000

93

15

Jun 15, 2010 17:05:00.004971000

SIP1

0.004485000

444

17

Jun 15, 2010 17:05:00.005617000

SIP3

0.005131000

93

22

Jun 15, 2010 17:05:00.007473000

SIP3

0.006987000

93

27

Jun 15, 2010 17:05:00.008676000

SIP4

0.008190000

93

Após filtrar o campo Tag para selecionar os registros marcados como ataque
e o horário escolhido (Tabela 5), obtém-se os frames contaminados. A Tabela 6 exibe
o número do frame, resultado do filtro aplicado no campo ip.src. Nesse exemplo são
obtidos 116 registros contaminados de um total de 500.
O dataset Danta (2018) segue o mesmo procedimento ao exibir endereços IP
suspeitos e os horários de ataques e de tráfego normal. Acrescenta-se aqui o critério
que mensura a quantidade de requisições por endereço IP. Para as requisições acima
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da média, é sinalizada uma faixa de risco, com as cores do semáforo, sendo a cor
vermelha a que representa maior probabilidade de ameaça. Esse é o método de
ranqueamento, usado para investigar a possibilidade de um ataque, uma vez que não
há a certeza de quem são os atacantes. Nesse trabalho são selecionados os
ranqueamentos vermelho e amarelo. A Tabela 7 ilustra esse ranqueamento:
Tabela 7 - Ranqueamento de endereços IP atacantes - dataset Danta (2018)
Análise realizada no período de : 24/11/2017 - 12:00 - 12:01 hs
IP_SRC

40-50-60
Fixa

Critério: peso-e=1 (raio < 0,5 ou ratio > 1,5)

Ratio1 Ratio2 Ratio3 peso-e peso-e peso-e Média peso-e

IP 1

0,8 1,0348

IP 2

ranking

1,159 1,2605

0

0

0

0

0,8

0,7

3,25 3,0625 3,1598

1

1

1

1

1,7

IP 3

1

0,063 0,0603 0,0542

1

1

1

1

2

IP 4

0,9

6,5 6,6354 5,4972

1

1

1

1

1,9

IP 5

1 0,1309 0,1255 0,1065

1

1

1

1

2

IP 6

0,8 0,7958 0,2582 0,1774

0

1

1

0,67

1,47

IP 7

0,9 1,3542 1,4814 1,7583

0

0

1

0,33

1,23

Fonte: extraído e adaptado do trabalho de Dantas (2018).

A Tabela 7 exibe o ranqueamento atribuído a cada endereço IP cliente. Notase o intervalo de valores obtidos: (1) até 0,99 verde; (2) entre 1,0 e 1,99 amarelo e (3)
acima de 2,00 vermelho. Os endereços suspeitos são incluídos no filtro do campo
IP_SOURCE (IP_SRC), exibidos na Tabela 8.
Tabela 8 - Frames contaminados - dataset Danta (2018) - amostra09
FRAME_NUMBER

FRAME_TIME

IP_SRC

FRAME_TIME_RELATIVE

FRAME_LEN

29

Nov 24, 2017 12:00:30.007718000

SIP1

0.007323000

66

30

Nov 24, 2017 12:00:30.007929000

SIP1

0.007534000

446

38

Nov 24, 2017 12:00:30.009053000

SIP2

0.008658000

66

45

Nov 24, 2017 12:00:30.009721000

SIP3

0.009326000

66

53

Nov 24, 2017 12:00:30.010686000

SIP3

0.010291000

66

59

Nov 24, 2017 12:00:30.011065000

SIP4

0.010670000

66

87

Nov 24, 2017 12:00:30.014102000

SIP3

0.013707000
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A exemplo da Tabela 6, a Tabela 8 exibe algumas características dos
registros contaminados.
Já sabendo dos frames contaminados e em posse das características brutas
do tráfego de rede, a amostra é submetida ao processo de cálculo estatístico. São
gerados novos campos, a fim de aumentar a variedade de dados a serem utilizados
como fonte de alimentação do método proposto (fase-02 desse trabalho).
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Essa etapa exige a conversão dos dados brutos. A Figura 21 ilustra esse
processo:
Figura 21 – Fluxograma - processo de conversão de dados brutos em dados estatísticos

Fonte: elaborado pelo autor.

Os dados brutos, originados na coleta, são apresentados em um arquivo
separado por vírgulas (CSV). Inicia-se o processo de conversão: (1) O arquivo é
aberto e salvo com a extensão dBase database file (DBF), por meio do programa
LibreOffice e (2) alimenta-se a entrada do script com os dois tipos de arquivos
resultantes do passo anterior, o DBF e o dbase text file (DBT). Após executar o script,
são gerados dois arquivos CSV, um com os dados detalhados por frame, o chamado
dados estatísticos, e o outro com um resumo, o chamado totalizadores.
A Tabela 9 mostra o resultado de alguns desses campos:
Tabela 9 - Campos resultantes do script de cálculos estatísticos
FRAME_NUMBER

DURAT_1

DURAT_2

DURAT_3

DURAT_4 DURAT_5

DURAT_6

1

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

2

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

3

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

4

4.019.250

0,000327

7,99270E-08

4.019.250

0,000327

7,9927E-08

5

4.663.344

0,000451

7,50726E-06

4.663.344

0,000451

7,50726E-06

6

4.019.250

0,000327

7,99270E-08

4.019.250

0,000327

7,9927E-08

7

0,076207

0,000291

7,81450E-08

0,076207

0,000291

7,8145E-08

8

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

9

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

29.854.618

0,000256

1,09456E-07

Fonte: elaborado pelo autor

Notam-se alguns dos campos gerados, por meio de cálculos estatísticos em
relação aos dados brutos. O cálculo é realizado a partir do tempo de duração do frame,
com base no campo FRAME_TIM2. É o chamado DURAT. São subdivididos em:
verificação do total de pacotes - (1) soma; (2) média e (3) variância e verificação
apenas dos pacotes enviados - (4) soma; (5) média e (6) variância.
Os dados estatísticos, junto com os dados brutos compõem a base para a
realização dos experimentos, detalhados na próxima seção.
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5.2.1 Técnicas de Inicialização e de Aferição de Sementes
Um fator importante durante a fase de estruturação dos experimentos, é a
definição da estratégia para a geração de sementes. No R Studio, faz-se uso dos
algoritmos Mersenne-Twister e Hartigan-Wong, respectivamente contidos nas
funções set.seed() e kmeans(). No Python (Orange), investiga-se o uso das técnicas
aleatórias e equidistantes.
A função set.seed() é executada com a finalidade de auxiliar a geração inicial
da semente. Com isso, espera-se contribuir para diminuir a quantidade de iterações
necessárias na função kmeans(), que, por meio do algoritmo Hartigan-Wong, recalcula
as distâncias até encontrar a posição otimizada (função mínima).
A aleatoriedade é calculada por meio do algoritmo padrão dessa função, o
Mersenne-Twister4. Uma proposta para gerar números pseudo aleatórios uniformes
(MATSUMOTO; NISHIMURA, 1998). É informado um número inteiro e espera-se
como retorna da função, uma posição aleatória. Ainda assim, não é garantido que
diferentes números informados irão gerar diferentes sementes. O valor da semente
não é exibido.
A função kmeans() utiliza a matriz de distância Euclidiana como padrão 5 e a
partir dela, faz o cálculo da inicialização aleatória de sementes, a fim de determinar
posições iniciais para a primeira iteração dessa função. O algoritmo padrão utilizado
pelo R Studio é o Hartigan-Wong(1979)6, que primeiramente, calcula um centro de
gravidade para os dados, por meio da média da amostra7. A partir desse centro, o
algoritmo calcula a distância para cada elemento, por meio da equação 9:
(1 + (𝑖 − 1)𝑛/𝑘)

(9)

As incógnitas da equação são representadas por: K (números de núcleos); i
(índice de um grupo) e n (número de linhas de dados). Registra-se o resultado da
somatória das distâncias, em uma das classes de objetos de retorno da função

4

Retirado de: https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.0.3/topics/Random
(acessado em 29/12/2018)
5 Retirado de: https://uc-r.github.io/kmeans_clustering (acessado em 29/12/2018)
6 Retirado de: https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.3/topics/kmeans
(acessado em 22/12/2018)
7
Retirado de: https://datascience.stackexchange.com/questions/9858/convergence-inhartigan-wong-k-means-method-and-other-algorithms (acessado em 22/12/2018)
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kmeans(), a Withinss (vetor que contem a soma dos quadrados das distâncias Within-Cluster – sendo um componente por cluster)8.
Ao analisar o artigo dos autores desse algoritmo (HARTIGAN; WONG, 1979),
não é evidente se a geração inicial de sementes segue o conceito do centro de
gravidade anteriormente exposto. São feitos sete passos para explicar o algoritmo,
ilustrados pela Figura 22:
Figura 22 – Fluxograma do algorítmo Hartigan-Wong

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do trabalho de (HARTIGAN; WONG, 1979).

A Figura 22 ilustra: passo 1, após o lançamento das sementes, é feito o
cálculo das distâncias. Os elementos, assim, são associados aos clusters mais
próximos. No passo 2, os clusters são atualizados de acordo com a média dos pontos
contidos neles (reposicionamento). O passo 3 considera que inicialmente, todos os
clusters pertencem a um mesmo live set (região em que há constantes modificações,
durante a busca da posição minimizada de distância). No passo 4, o chamado estágio
de transferência otimizado (OPTRA), um cluster é considerado pertencente a um live
set, se sofreu atualização no último estágio de transferência rápida (QTRAN). Caso
afirmativo, se um cluster se encontra no live set, executa-se o passo 4a, que inclui o
cálculo da quantidade mínima, segundo a Equação 10. O passo 4b é semelhante ao

8 Retirado de: https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.3/topics/kmeans
(acessado em 22/12/2018)
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passo 4a, exceto por não calcular a quantidade mínima. O passo 5 encerra se o live
set estiver vazio. O passo 6 registra os valores da equação de quantidade mínima. A
cada movimentação de elemento, para um cluster diferente, recalcula-se se há
necessidade de reposicionar os centros.
R(L) = [ 𝑁𝐶(𝐿) ∗ 𝐷(𝐼, 𝐿)2 ]/[𝑁𝐶(𝐿) + 1]

(10)

As incógnitas da Equação 10 representam Número de pontos no cluster L
(NC(L)) e Distância entre o ponto I e o centro L (D(I,L)).
Dessa forma, cria-se um vetor de zero a dez, a fim de registrar a possibilidade
de até dez núcleos, e contabilizar o total do Withinsum para cada iteração. O menor
Withinsum é escolhido e assim é definida a quantidade de núcleos que são utilizados.
Opta-se inicialmente pelo intervalo de zero a dez a fim de se observar se a condição
do menor Withinsum é atendida, ao se tornar estável (valores muito próximos que não
diminuem mais com o aumento da quantidade de núcleos).
Após analisar a estratégia no R Studio, são observadas as técnicas de
geração de semente utilizadas pelo Python (Orange). São observados dois tipos: (1)
kmeans++ e (2) inicialização aleatória9. O kmeans++ gera o primeiro núcleo aleatório
(semente) e os demais equidistantes, de maneira a criar uma dispersão equilibrada,
evitando assim, um núcleo muito próximo do outro. O segundo, gera todos os seus
núcleos aleatoriamente, independentemente de estarem próximos. A Figura 23 exibe
os parâmetros para o cálculo da quantidade de núcleos.
Figura 23 – Configuração - cálculo do número de grupos com o
método K-means - Python (Orange)

Fonte: Extraído do Python (Orange) ao executar a função K-means

9

Retirado de: https://en.wikipedia.org/wiki/K-means%2B%2B (acessado em 22/12/2018)
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A Figura 23 ilustra o resultado obtido com a amostra05a. Em uma escala de
dois a dezesseis [2-16] núcleos, são permitidas dez tentativas de gerar
aleatoriamente, a primeira semente (se a inicialização for kmeans++) ou todas as
sementes (se a inicialização for aleatória), e a cada tentativa são permitidas até
trezentas iterações.
O Python (Orange) faz o cálculo da média das distância, entre diferentes
núcleos e obtém uma pontuação, o chamado Silhouette10. A Figura 24 destaca o
processo de cálculo da pontuação Silhouette:
Figura 24 – Fluxograma - cálculo da pontuação Silhouette

Fonte: elaborado pelo autor.

É calculada a média de todas as distâncias entre o elemento alvo da
averiguação e: (1) os vizinhos do mesmo grupo (A) e (2) os vizinhos de outro grupo
(B). Na sequência, é feita a normalização, por meio da divisão entre: (1) a diferença
entre (A) e (B) e (2) o valor máximo entre (A) e (B). Espera-se um valor entre zero e
um, sendo que quanto mais próximo de um, melhor localizado estará o elemento. A
Figura 23 ilustra o resultado das pontuações, a maior com dez grupos, de acordo com
a quantidade de núcleos disponibilizada.
A pontuação calculada é impactada pela escolha da técnica de inicialização
das sementes, aleatória (random init) ou equidistantes entre si (kmeans++). E está
limitada à uma quantidade de vizinhanças. Com base nos trabalhos relacionados
(GONÇALVES, BOTA e CORREIA, 2015), (VELEA et al., 2017) e (XHAFA et al., 2012),
observa-se a utilização entre um e vinte e quatro núcleos. Ao analisar os
experimentos, nota-se que a pontuação máxima atingida (Silhouette) foi com até
dezesseis núcleos. Estabelece-se então, um intervalo entre dois e dezesseis núcleos,
com o objetivo de investigar se é o suficiente para atender às amostras.

10

Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=5TPldC_dC0s (acessado em 01/09/2018)
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Sendo assim deseja-se investigar a influência da geração de sementes para
a formação de vizinhanças, em diferentes ferramentas, com diferentes algoritmos.
Além dessa análise é feita a comparação entre as ferramentas R Studio e Python
(Orange), considerando: a técnica de inicialização equidistante das sementes.

5.2.2 Métodos para a aplicação de conglomerados
Essa seção descreve as funções e argumentos utilizados para a formação dos
conglomerados, após a geração da semente e da definição da quantidade de núcleos.
A Figura 25 exibe os comandos utilizados para executar o método K-means:
Figura 25 - Script para importar amostra e aplicar K-means - R Studio

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado do trabalho de Junior, F.N. et al. (2017).

Para utilizar a amostra trabalhada na fase-01 (adequação de dados), é
definido um diretório padrão, e a amostra é importada para uma variável temporária,
aqui chamada de “temp”. Os comandos executados para a importação de um arquivo
contendo uma amostra encontra-se no Apêndice H. A função kmeans() precisa dos
argumentos: (1) variável que contém a amostra; (2) a quantidade de núcleos; (3) a
quantidade máxima de iterações (iter.max); (4) a quantidade de vezes que se pode
reiniciar o processo de iterações (nstart) e (5) o algoritmo para o cálculo das distâncias
e do reposicionamento do(s) núcleo(s) (Hartigan-Wong). Vale ressaltar que se
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recomenda um valor maior do que 1 para o parâmetro nstart11, para melhor
aproveitamento do algoritmo Hartigan-Wong.
A função clusplot() permite a geração do gráfico da formação dos grupos, por
meio dos parâmetros: (1) variável que contém a amostra; (2) informar se trata de uma
matriz de distanciamento (nesse caso, False); (3) medição da distância entre as
elipses (0 = entre as centroides); (4) sombreamento ao redor da elipse (True); (5)
conforme aumenta a densidade dos dados, mais clara fica a coloração (True); (6)
todos os pontos e elipses são projetados (2); (7) manter o mesmo símbolo para
diferentes grupos (False); (8) a elipse abrange todos os pontos do grupo, na menor
área possível (True) e (9) título e nome dos eixos do gráfico.
E para exportar os dados em formato de tabelas, utiliza-se a função
write.table(), que recebe os seguintes parâmetros: (1) variável com os dados a serem
exportados (o objeto clusters resultado da função kmeans(); (2) o caminho e o nome
do arquivo que receberá os dados exportados e (3) o separador entre campos, a
vírgula(sep=”,”).
Após registrar os passos de execução do método não hierárquico, a Figura
26 ilustra o uso das funções hclust(), cutree() e cbind() para o cálculo dos métodos
hierárquicos:

11 Retirado de: https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.3/topics/kmeans
(acessado em 17/12/2018)
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Figura 26 - Script - métodos Hierárquicos

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado do trabalho de Junior, F.N. et al. (2017).

Conforme a Figura 26, informam-se os parâmetros para a função hclust(): (1)
variável que contém a amostra, (2) tipo de distanciamento (Euclidiana ou Manhattan)
e (3) o método (Centroide ou Ward). A função cutree estabelece a distribuição de
acordo com a quantidade de núcleos desejada. Aqui é utilizada a mesma quantidade
obtida na técnica Withinsum. Para exibir o gráfico, continua sendo utilizada a função
clusplot, e ao final do script é feita a concatenação dos dados amostrais com o número
do grupo ao qual os respectivos elementos pertencem, com a função cbind. A função
write.table() também é utilizada para exportar os resultados em uma tabela.
Finalizada a rotina no R Studio, estabelece-se um fluxo de trabalho no Python
(Orange) para importar as amostras, executar os métodos e exportar o resultado.
A Figura 27 exibe o fluxo de trabalho utilizado na aplicação dos métodos.
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Figura 27 - Fluxograma de aplicação dos métodos no Python (Orange)

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 27 retrata a fase-02 (aplicação dos métodos). Inicia-se pela
importação da amostra obtida na fase-01, trata a limitação do K-means dentro do
Python (Orange), de usar até cinco mil registros, e trata apenas duas características
do tipo numérico para o cálculo do agrupamento. As demais características são
tratadas como metadados (IP_SOURCE, IP_DESTINATION e FRAME_NUMBER) a
fim de não concorrer na base numérica de cálculo. Feito isso, são aplicados os
métodos com exceção do Centroide, que não é oferecido nesta ferramenta como
opção de método de ligação entre os elementos. As saídas de resultados são obtidas
em formato de gráfico e de arquivo separado por vírgulas.
Feito o cálculo do método não hierárquico, exibido na seção 5.2.1, juntamente
com a escolha do tipo de inicialização de sementes, é selecionado o intervalo de
núcleos possíveis (de dois a dezesseis) para a verificação da pontuação (cálculo do
distanciamento). O fluxo 2, da Figura 27, aponta o outro método, hierárquico, que
conta primeiro com o cálculo da matriz de distanciamento entre um vetor e todos os
outros. A Figura 28 exibe a configuração do cálculo entre os vetores representados
por linhas e a métrica igual a Manhattan.
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Figura 28 – Configuração - matriz de distanciamento Python (Orange)

Fonte: O autor

Selecionam-se em quais dimensões que são realizados os cálculos da matriz
de distanciamento. Nesse trabalho, os dados são registrados sequencialmente (série
temporal) em linhas. Escolhe-se, então, a opção Rows da Figura 28. Em seguida
indica-se qual matriz de distanciamento (Manhattan).
Na sequência é feito o cálculo do agrupamento hierárquico, conforme ilustrado
na Figura 29.
Figura 29- Configuração - agrupamento hierárquico - Python (Orange)

Fonte: O autor

É selecionado o tipo de ligação (Linkage) entre os elementos, nesse caso
Ward (canto superior esquerdo da Figura 29). Não é feito nenhum tipo de eliminação

85

(Prunning) de elementos de acordo com o nível em que se apresentam, e na opção
de seleção, o campo Top N indica a quantidade de núcleos escolhida. E o campo
Output indica que se deseja obter o cluster ID na saída do resultado. É importante
ressaltar que, não é disponibilizado nessa etapa o método de ligação Centroide.
Essa seção demonstra como são executadas as funções e os argumentos
necessários para a formação de conglomerados. A Seção 5.3 registra os principais
tópicos desenvolvidos ao longo dos experimentos, até consolidar um formato para a
replicação de um modelo.

5.3 Restrições dos experimentos
Não é aplicado o método K-means com o tipo de distanciamento Manhattan
conforme previsto na proposta, seção 4.2 Aplicação dos métodos, pois verifica-se que
a biblioteca utilizada no R Studio (versão 3.0.3), cluster, não a suporta. Dessa forma,
apenas o tipo de distanciamento Euclidiana é utilizado para o método não hierárquico.
Como alternativa, a biblioteca NbClust suporta essa combinação e é referenciado para
utilização em trabalhos futuros. Por sua vez, na ferramenta Python (Orange) é
utilizada a distância Euclidiana, como padrão, com o método K-means.
Também não é aplicado o método Centroide na ferramenta Python (Orange),
que não o suporta, na versão 3.13.0, restringindo-a ao método hierárquico Ward.
E o R Studio tem como pré-requisito a biblioteca UMX para viabilizar o cálculo
do coeficiente de Cronbach. Para isso é necessário usar exatamente a versão 3.1.0,
nem superior, nem inferior.

5.4 Evolução dos experimentos
É importante que se entendam os parâmetros adotados no trabalho e o
caminho traçado para cada escolha. Toda a evolução do experimento está descrita
em detalhes no Apêndice H.
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5.4.1 Padronização dos experimentos
Diante desses primeiros passos (Apêndice H), são observadas: (1) diferentes
características originadas em amostras com dados brutos e estatísticos; (2) diferentes
graus de correlação entre as características; (3) a quantidade simultânea de
características informadas para o cálculo dos métodos (entre duas e cinco); (4) a
quantidade total de registros suportados pelos softwares estatísticos (entre 45 e
6.411); (5) o emprego de métodos hierárquicos e não hierárquicos em amostras com
baixo grau de contaminação (relação entre o total de frames contaminados e o total
de frames menor do que 1,10%); (6) amostras de diferentes tráfegos de rede
considerados normais e com ataque do tipo DoS; (7) diferentes softwares estatísticos
para a análise da eficácia dos métodos; (8) análise da possível detecção de ataques
por meio de outliers e (8) uma técnica para determinar o número de núcleos. A ideia
é combinar todas essas características em amostras que contenham dados de ataque
para que sejam alcançados os objetivos traçados.
Ao submeter a amostra05a no R Studio, sob o experimento de número 37,
obtém-se o primeiro resultado expressivo do trabalho. A técnica do Withinsum resulta
em quatro núcleos. O método hierárquico Centroide se destaca, ao agrupar todos os
116 frames contaminados em um único grupo. O método Ward agrupou 5 elementos
em um grupo diferente e K-means agrupou 3 em grupo distinto. As Figuras de 30 a 35
ilustram, respectivamente, a técnica de Withinsum e os métodos K-means, Euclidiana
e Centroide, Manhattan e Centroide, Euclidiana e Ward e Manhattan e Ward.
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Figura 30 – Gráfico - Experimento 37 - Técnica Withinsum

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se na Figura 30, que o valor do Withinsum (eixo y) obtido para um núcleo
(eixo x) é o mais alto desse gráfico. Com dois núcleos esse valor diminui e conforme
aumenta a quantidade de núcleos, essa tendência se mantém. Com exceção da
quantidade de três núcleos, o Withinsum volta a diminuir a partir de quatro núcleos, e
essa diferença se mantém muito próxima, até a quantidade de dez núcleos
observadas.
Figura 31 – Gráfico - experimento 37 - Método K-means

Fonte: elaborado pelo autor.
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A Figura 31 exibe o resultado da aplicação do método K-means no modo
gráfico (a sintaxe utilizada encontra-se no Apêndice H). Os eixos do gráfico da Figura
25, contém os valores brutos da amostras05a, que representam: (1) na abscissa o
tamanho dos frames (FRAME_LEN) e (2) na ordenada o valor crescente do tempo
(FRAME_TIME_RELATIVE). Ambos os casos, representados em sua amplitude: (1)
de 60 a 1514 bytes (intervalo de 1.454) e (2) de 0 a 0,16005 unidades de
deslocamento de tempo (intervalo de 0,16005). Apesar dos valores dos eixos
encontrarem-se deslocados (de -500 a +1.000 e de -0.10 a +0.10), a amplitude é
respeitada. Cada uma das quatro vizinhanças é delimitada por uma elipse, que
abrange todos os elementos comuns. Nesse experimento, os grupos um e quatro
agruparam frames contaminados, não conseguindo assim, isolá-los em apenas um
grupo.
Figura 32 – Gráfico - experimento 37 - Método Centroide e Euclidiana

Fonte: elaborado pelo autor.

O agrupamento formado pelo método Centroide apresenta modificações,
como percebido na Figura 32, que exibe a formação de diferentes grupos e
quantidades de elementos.
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Figura 33 – Gráfico - experimento 37 - Método Centroide e Manhattan

Fonte: elaborado pelo autor.

De acordo com o gráfico da Figura 33, não se percebe diferenças na formação
dos agrupamentos com as distâncias Euclidiana e Manhattan, no método Centroide,
com a amostra05a.
Figura 34 – Gráfico - experimento 37 - Método Ward e Euclidiana

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 34 ilustra a formação dos grupos por meio do método Ward. Percebese uma formação diferente das anteriores.
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Figura 35 – Gráfico - experimento 37 - Método Ward e Manhattan

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 35 exibe a formação dos conglomerados por meio do cálculo da
distância Manhattan. Aparentemente não sofre alterações em relação à distância
Euclidiana, no mesmo método.
A Tabela 10 ilustra o resultado comparativo entre os métodos:
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Tabela 10 – Análise do resultado do Experimento 37
Método

Distância

Grupos

Normal

Ataque

Total

% Ataque

% Normal

1

98

0

98

0,00%

100,00%

2

78

116

194

59,79%

40,21%

3

207

0

207

0,00%

100,00%

4

1

0

1

0,00%

100,00%

1

98

0

98

0,00%

100,00%

2

78

116

194

59,79%

40,21%

3

207

0

207

0,00%

100,00%

4

1

0

1

0,00%

100,00%

1

98

0

98

0,00%

100,00%

2

8

5

13

38,46%

61,54%

3

208

0

208

0,00%

100,00%

4

70

111

181

61,33%

38,67%

1

98

0

98

0,00%

100,00%

2

8

5

13

38,46%

61,54%

3

208

0

208

0,00%

100,00%

4

70

111

181

61,33%

38,67%

1

8

5

13

38,46%

61,54%

2

207

0

207

0,00%

100,00%

3

99

0

99

0,00%

100,00%

4

70

111

181

61,33%

38,67%

Centroide Euclidiana

Centroide Manhattan

Ward

Ward

K-means

Euclidiana

Manhattan

Euclidiana

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 10 registra os resultados de acordo com: (1) o método; (2) a matriz
de distanciamento; (3) a quantidade de grupos geradas; (4) a quantidade de frames
normais; (5) a quantidade de frames contaminados; (6) a quantidade total de frames;
(7) a relação entre frames contaminados e total de frames em um grupo, (% Ataque);
e (8) a relação entre frames normais e total de frames (% Normal).
Nota-se que o fator de penalização do método de Ward prioriza a melhor
distribuição da quantidade de elementos nos grupos, ainda que resulte em uma
amplitude considerável, é menor do que o método Centroide. Porém, nesse
experimento o método Centroide se destacou, conseguindo agrupar todos os frames
anômalos em um único grupo. Ainda que o grupo-2 compartilhe 40,21% ou 78
elementos de frames que são considerados normais, é uma evidência que pode ser
explorada, uma vez que esses frames apresentam os mesmos sintomas do que os
contaminados.
A

partir

desse

momento,

selecionam-se

as

características

(1)

FRAME_TIME_RELATIVE e (2) FRAME_LEN que representam o tempo de duração
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do frame desde o início da amostra e o tamanho do frame, para a sequência dos
experimentos. E são registrados os seguintes erros e alertas no Quadro 5:
Quadro 5 - Ocorrências (Alertas, Avisos e Erros)
Índice da
Ferramenta
Mensagem
Ocorrência (IDE)
Python
Silhouette scores are not
Alerta-01
(Orange)
computed for > 5000 samples
3.13.0
In reliability(cov(amostra)) :
R Studio
Aviso-01
there are fewer than 3 items in
1.1.383
the scale
File contains a record that's not
valid.
Aviso-02
Editcap
(pcap: File has 1576429948byte packet, bigger than
maximum of 65535)
R Studio
more cluster centers than
Erro-01
1.1.383
distinct data points
R Studio
number of cluster centres must
Erro-02
1.1.383
lie between 1 and nrow(x)
Error in if ((!is.numeric(S)) ||
R Studio
!is.matrix(S) || (nrow(S) !=
Erro-03
1.1.383
ncol(S)) || : missing value
where TRUE/FALSE needed

Erro-04

R Studio
1.1.383

cannot allocate vector of size
2.6 Gb

Ação corretiva
Usar no máximo 5000 registros
por amostra.
Disponibilizar no mínimo 3
colunas de dados numéricos.

Diminuir o intervalo de tempo
do filtro.
Buscar baixa correlação entre
os campos.
Buscar baixa correlação entre
os campos.
Eliminar campos do tipo “NA”.
Diminuir a quantidade de
registros (26.407) para o
cálculo de matrizes de
distanciamento nos métodos
hierárquicos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme evidenciado no Quadro 5, ao refazer os experimentos em outra
ferramenta, o Python (Orange), é detectada outra limitação na quantidade de
registros, dessa vez durante o cálculo do método não hierárquico, o K-means. Limitase ao cálculo até 5.000 registros - as amostras que ultrapassam essa quantia, são
testadas repetidamente até que se complete a quantidade de registros do experimento
realizado no R Studio, de maneira a comparar a mesma quantidade de registros nas
duas ferramentas. Maiores detalhes dos passos executados para a execução dos
métodos encontram-se no Apêndice D.
A seção 5.4.2 retrata as amostras com ataques que são utilizadas ao longo
dos experimentos. E a partir desse ponto, as seções 5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5 ilustram os
critérios que permearam os experimentos, sendo eles: (1) Formação de vizinhas
exclusivas com frames contaminados; (2) Análise dos resultados ao utilizar outra
ferramenta, o Python (Orange) e (3) Análise do uso de dados estatísticos.
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5.4.2 Definição das amostras utilizadas nos experimentos
Com a experiência adquirida até o momento, são feitos novos experimentos
com as características de dados brutos, FRAME_TIME_RELATIVE e FRAME_LEN,
aplicando o mesmo método, a chamada fase-02, com o R Studio.
Mais três amostras de ataques de cada dataset são extraídas. Contemplamse os ataques de SSH força bruta, DoS e Infiltração, como ilustrado na Tabela 11:
Tabela 11 - Amostras com ataques
Quantidade de Registros

Dataset

Ataque

Amostra

HoraInício

HoraFinal

Total

Filtro

ISCX

DDoS

05a

17:05:00

17:06:00

188.451

500

116

23,20%

ISCX

SSH

6

14:59:00

15:00:00

3.405

3.405

923

27,11%

ISCX

DoS

7

17:19:00

17:20:00

9.814

9.814

3.961

40,36%

ISCX

Infiltração

11

16:37:00

16:38:00

11.777

11.777

9.903

84,09%

DANTA

DoS

08b

10:00:00

10:00:05

26.407

26.407

284

1,08%

DANTA

DoS

08c

10:00:00

10:00:05

26.407

6.438

284

4,41%

DANTA

DoS

08d

10:00:00

10:00:05

26.407

6.438

612

9,51%

DANTA

DoS

9

12:00:30

12:00:35

32.835

10.000

1.546

15,46%

DANTA

DoS

10

10:07:37

10:07:42

14.036

10.000

1.394

13,94%

Anômalos % Anômalos

Fonte: elaborado pelo autor.

Pode-se observar, na Tabela 11, diferentes índices de contaminação nas
amostras (última coluna). De acordo com o baixo índice de contaminação (quantidade
de frames contaminados em relação à quantidade de frames normais em uma
amostra) das amostras 08b e 08c, opta-se pela amostra 08d para a continuidade do
experimento.
A Tabela 12 exibe o número dos Experimentos realizados em função das
amostras:
Tabela 12 – Número dos Experimentos vs Amostras
Amostra

Exp.

ISCX
ISCX

amostra05a
amostra06

37
39

ISCX

amostra07

40

DoS

FRAME_TIME_RELATIVE

FRAME_LEN

ISCX

amostra11

46

Infiltração

FRAME_TIME_RELATIVE

FRAME_LEN

DANTA amostra08d

43

DoS

FRAME_TIME_RELATIVE

FRAME_LEN

DANTA

amostra09

44

DoS

FRAME_TIME_RELATIVE

FRAME_LEN

DANTA

amostra10

45

DoS

FRAME_TIME_RELATIVE

FRAME_LEN

Fonte: elaborado pelo autor.

Ataque

Dados Brutos

Dataset

Característica-01

FRAME_TIME_RELATIVE
DDoS
SSH Força Bruta FRAME_TIME_RELATIVE

Característica-02
FRAME_LEN
FRAME_LEN
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A terceira coluna exibe o número do experimento que registra a aplicação dos
métodos, com dados brutos, ilustrados nas duas últimas colunas.

5.4.3 Critério-1: Formação de vizinhanças exclusivas com frames contaminados
Diante das amostras ilustradas na Tabela 12, aplicam-se os métodos (fase02) bom amostras contendo dados brutos e verifica-se a capacidade de isolar frames
contaminados, exclusivamente em uma vizinhança. A Tabela 13 exibe os resultados:
Tabela 13 - Análise da capacidade de isolar frames contaminados (fase-02)
Isola
Métodos
Não isola
contaminados
Não hierárquico
K-means
40 46 37 39 43 44
Euclidiana 37 39 40 46
43 44
Centroide
Manhattan 37 39 40 46
43 44
Hierárquico
Euclidiana
40 46 37 39 43 44
Ward
Manhattan
40 46 37 39 43 44

45
45
45
45
45

Fonte: elaborado pelo autor.

Os métodos se demonstram mais eficazes nas amostras do dataset ISCX
(Experimentos 37, 39, 40 e 46), ao agrupar todos os elementos contaminados em um
grupo com um melhor aproveitamento, conforme evidenciado na Tabela 13, que exibe
se foi possível isolar os frames contaminados de acordo com o número do
Experimento.
Os resultados obtidos com o dataset ISCX são positivos, e confirmam a
hipótese desse trabalho de que o método de agrupamento pode contribuir na detecção
de anomalias. Já com o dataset Danta (2018) não se obtém o mesmo resultado, uma
vez que os frames contaminados se dispersam em mais de um grupo, como
observado nos Experimentos 41 a 45. Isso levanta uma hipótese: que o tipo de ataque
realizado, no trabalho de Danta (2018) com o dataset DANTA, a partir da camada de
aplicação, pode apresentar comportamento que não é detectado com esse método de
agrupamento, e com essas características. Destaca-se a lista de experimentos com
os resultados detalhados no Apêndice B (dados brutos) e no Apêndice C (dados
estatísticos). A relação entre a quantidade de frames contaminados sobre o total de
elementos de uma vizinhança, é apresentado na seção 6, Conclusão.
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5.4.4 Critério-2: Utilização da ferramenta Python (Orange)
Ao prosseguir com o objetivo de estudar a aplicação dos métodos com a
ferramenta Python (Orange), os experimentos 49 a 51 mostram que não foi possível
isolar os frames contaminados com o FRAME_TIME_RELATIVE e FRAME_LEN,
dados brutos. Nota-se que com o R as amostras de ataque do ISCX obtiveram êxito.
Os experimentos 52 a 54 e 56 a 57 destacam que no Python (Orange) é obtido
sucesso com as amostras 08c, 08d, 09 e 10 originadas no dataset Danta (2018). No
R Studio não se pode observar o mesmo. As amostras 09 e 10 contam com dez mil
registros, e para mantê-los na comparação com o que foi feito no R Studio, as mesmas
são transformadas em duas amostras com cinco mil registros, respeitando a limitação
do Python (Orange) K-means.
É importante ressaltar que, ao utilizar o mesmo critério para a definição de
grupos a ser usado no método hierárquico, não se observa sucesso na detecção dos
atacantes. Ao limitar para dois núcleos o método hierárquico, é comprovado o
isolamento dos frames contaminados. A Tabela 14 ilustra o comparativo de resultados
entre Python (Orange) e R Studio.
Tabela 14 - Comparativo entre R Studio e Python (Orange) (dados brutos)
Dados Brutos
Nº do
Experimento

37
39
40
46
43
44
45
47
49
50
65
53
54
56

Compara
Ferramenta
com

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
37
39
40
46
43
44
45

R
R
R
R
R
R
R
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange

Nº de núcleos por tipo de
Técnica

Withinsum
Withinsum
Withinsum
Withinsum
Withinsum
Withinsum
Withinsum
Silhouette
Silhouette
Silhouette
Silhouette
Silhouette
Silhouette
Silhouette

Isola Contaminados

MersenneMersenneAleatória kmeans++
Aleatória kmeans++
Twister
Twister

4
4
2
2
4
4
4
-

11
2
2
2
5
10
7

10
3
2
2
5
4
4

-

-

-

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 14 exibe: (1) o número do experimento, que utiliza as sete amostras
explicadas na Tabela 11; (2) o número do experimento refeito em outra ferramenta a
fim de comparação; (3) a ferramenta utilizada (R Studio ou Python (Orange)); (4)
técnica da soma do distanciamento entre elementos e núcleos (Withinsum ou
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Silhouette); (5) o número de núcleos obtidos de acordo com a técnica de inicialização
de sementes e (6) a constatação se é possível isolar os frames contaminados em pelo
menos um dos métodos aplicados (verde – sim; amarelo – apenas fixando em dois
núcleos; vermelho – não).
Evidencia-se que, a técnica de inicialização da semente apresenta alto
impacto na qualidade dos resultados. As técnicas Mersenne-Twister (R Studio) e
kmeans++ (Python (Orange)) apresentam semelhança sobre o conceito: geração da
primeira semente aleatória e das demais, respeitando uma equidistância entre
si. Comparando-as, observa-se maior assertividade na primeira técnica, de
Mersenne-Twister, que consegue isolar os frames contaminados em todos os
experimentos com o dataset ISCX UNB 2012 (SHIRAVI et al., 2012), registrados com
os números 37, 39, 40 e 46. Por outro lado, constata-se êxito apenas nos
experimentos 49 e 50 (comparados aos 39 e 40, respectivamente), ao utilizar técnica
equivalente no Python (Orange), a kmeans++, sem fixar o número de núcleos.
Nota-se ainda que, no Python (Orange), quando fixado o número de núcleos
em dois, obteve-se êxito no isolamento de ataques em amostras (43 e 45), o que não
é observado no R Studio, usando a técnica Mersenne-Twister com a quantidade de
núcleos indicada pelo Withinsum. É importante que esse tipo de investigação, fixar em
dois núcleos, tem como objetivo mais uma tentativa para detectar um ataque, e não
registra o tipo de inicialização, aleatória ou equidistante.

5.4.5 Critério-3: Análise da eficácia com o uso de dados estatísticos
A partir desse momento, é feita uma mudança de maior impacto na
investigação, na tentativa de substituir dados brutos por dados estatísticos. O foco é
validar a eficácia do uso de campos estatísticos com a variância. Enfrenta-se então, a
primeira questão, que é a perda da sequência crescente do número de frames após
executar o script de cálculo. Como ação remediadora, a série de dados é ordenada
manualmente. Constata-se que alguns frames são eliminados no processo. São os
que não possuem conexão durante o intervalo de tempo da amostra. É mais um ponto
de atenção, pois a sequência crescente possui posições numéricas que não foram
preenchidas.
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Ultrapassados esses pontos, registrados nos experimentos 48 e 58, é
realizada a fase-02 no R Studio e no Python (Orange). Mesmo com quantidade de
núcleos diferentes, se obtém êxito em isolar em um grupo os frames contaminados.
Nota-se aqui, a relevância do uso da variância nesse tipo de análise de
comportamento. Os campos DURAT_3 e FRAME_LEN_6 se destacam. A Tabela 15
exibe os resultados da capacidade de isolar frames contaminados a partir de uma
amostra com dados estatísticos em vez de dados brutos.
Tabela 15 – Análise com dados estatísticos - Python (Orange)
Tipo de tráfego
Dados Estatísticos
Nº do
Ferramenta Dataset Amostra
Ataque
Experimento

74
75
66
67
76
77
64

Orange
ISCX
Orange
ISCX
Orange
ISCX
Orange
ISCX
Orange DANTA
Orange DANTA
Orange DANTA

Métodos de destaque (1) Isola contaminados?
K-means Cent+Euc Cent+Man Ward+Euc Ward+Man

05a
6
7
11
08d
9
10

DDoS
SSH
DoS
Infiltração
DoS
DoS
DoS
Legenda
Isola contaminados em 1 grupo
Método não suportado pela ferramenta
Não isola contaminados em apenas 1 grupo

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 15 mostra alguns resultados obtidos após aplicação dos métodos
(fase-02) nos dados estatísticos, no Python (Orange) (técnica de pontuação
Silhouette), primeiramente observado, pois obteve menor quantidade de acertos com
os dados brutos. Mais resultados, com o R Studio, encontram-se na seção de
Conclusão e no Apêndice C. Percebe-se um melhor aproveitamento dos
agrupamentos com a contribuição do cálculo da variância do tempo de conexão dos
frames e do tamanho dos quadros enviados.
A seção 5.5 registra a análise dos resultados obtidos nos experimentos
realizados com as duas ferramentas, dados brutos e estatísticos e lastreados na
aplicação no experimento 37 que trouxe resultados mais expressivos.

5.5 Análise dos resultados
Essa seção descreve a análise dos resultados obtidos após a realização dos
experimentos, descritos na seção 5.4.
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5.5.1 Capacidade de isolar frames contaminados
Os fatores chave para o sucesso da construção do comparativo desse
trabalho são (1) técnicas de inicialização dos núcleos; (2) aferição da disposição e
quantidade de grupos e (3) determinação da quantidade de núcleos a serem usados
no método do tipo hierárquico. Sobre essa última, usar as mesmas quantidades
sugeridas nas técnicas disponíveis do método não hierárquico nem sempre trazem os
melhores resultados. Ao fixar o número em dois núcleos, é demonstrada uma opção
a ser considerada. Mesmo não apresentando um índice de assertividade muito alto,
são isolados alguns frames contaminados ainda não verificados, como a amostra09
(DoS – DANTA).
A Tabela 16 ilustra em quais cenários a capacidade de isolar os frames
contaminados foi atendida.
Tabela 16 - Capacidade de isolar frames contaminados – dados brutos
Dados Brutos
Nº do
Ferramenta
Experimento

37
39
40
46
43
44
45
47
49
50
65
53
54
56

R
R
R
R
R
R
R
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange

Tipo de tráfego
Dataset

Amostra

ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
DANTA
DANTA
DANTA
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
DANTA
DANTA
DANTA

05a
6
7
11
08d
9
10
05a
6
7
11
08d
9
10

Métodos de destaque (1) Isola contaminados?
Ataque

K-means

Cent+Euc Cent+Man Ward+Euc Ward+Man

DDoS
SSH
DoS
Infiltração
DoS
DoS
DoS
DDoS
SSH
DoS
Infiltração
DoS
DoS
DoS
Legenda
Isola contaminados em 1 grupo
método não suportado pela ferramenta
Não isola contaminados em apenas 1 grupo

Fonte: elaborado pelo autor.

No caso do Python (Orange), é considerado como capacidade de isolar, na
Tabela 16, se ao menos uma das quatro técnicas de inicialização de sementes
conseguiu esse mérito. Mais detalhes sobre quais técnicas de inicialização do Python
(Orange) se destacaram encontram-se no Apêndice B. Nota-se que Centroide se
destaca no R Studio e que há um equilíbrio entres os métodos, aplicados no Python
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(Orange), com uma leve vantagem para Ward. Percebe-se também que o tipo de
distanciamento, Euclidiana ou Manhattan, não interferiram nesses resultados. Além
disso, o tipo de ataque DoS do dataset Danta (2018) não foi detectado no R Studio, e
obteve êxito no Python (Orange) apenas fixando o número de núcleos em dois
(independente da inicialização equidistante ou aleatória).
Após a análise com os dados brutos, se observa a capacidade de isolar os
frames contaminados com os dados estatísticos. Esses dados são: (1) a variância do
tamanho do frame e (2) a variância do tempo de duração de uma conexão
(permanência da troca de frames entre dois endereços IP). O diferencial percebido,
que agrega valor ao resultado, é o cálculo da variância das características
observadas. A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos .
Tabela 17 - Capacidade de isolar frames contaminados - dados estatísticos
Tipo de tráfego
Dados Estatísticos
Nº do
Ferramenta Dataset Amostra
Ataque
Experimento

68
58
69
70
71
72
73
74
75
66
67
76
77
64

R
R
R
R
R
R
R
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange

ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
DANTA
DANTA
DANTA
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
DANTA
DANTA
DANTA

Métodos de destaque (1) Isola contaminados?
K-means Cent+Euc Cent+Man Ward+Euc Ward+Man

05a
6
7
11
08d
9
10
05a
6
7
11
08d
9
10

DDoS
SSH
DoS
Infiltração
DoS
DoS
DoS
DDoS
SSH
DoS
Infiltração
DoS
DoS
DoS
Legenda
Isola contaminados em 1 grupo
Método não suportado pela ferramenta
Não isola contaminados em apenas 1 grupo

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se um melhor aproveitamento dos resultados obtidos por meio da
aplicação dos métodos em dados estatísticos em vez de dados brutos. Algumas
amostras passam a ser contabilizadas com êxito nesse quesito. A amostra 06 com Kmeans e Ward (R Studio) e a amostra 09 com K-means e Ward (Python (Orange)).
Maiores detalhes sobre a capacidade de isolar os frames contaminados,
incluindo as quatro técnicas de inicialização (Mersenne-Twister, kmeans++, aleatória
e fixo em dois núcleos), encontram-se nos Apêndices B e C, respectivamente com
amostras com dados brutos e estatísticos.
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5.5.2 Grau de assertividade
Ao observar a capacidade de isolar frames contaminados, em algumas
amostras, é analisado o grau de assertividade. A Figura 36 ilustra essa análise, com
as amostras contendo dados brutos.
Figura 36 – Gráfico - Grau de assertividade por Técnica de Inicialização, Tipo de Ataque e
Ferramenta

Fonte: elaborado pelo autor.

Sendo as técnicas de inicialização da semente e dos núcleos: (1) MersenneTwister (M-T); (2) Random Initialization (RI); (3) Fixo (F); (4) kmeans++ (k++). A
primeira usada na ferramenta R Studio e as demais no Python (Orange). Destaca-se
que o Python (Orange) obteve sucesso apenas quando foi fixado o número de núcleos
em dois, porém o grau de assertividade é um pouco menor quando comparado ao R
Studio, mesmo quando se equivalem na quantidade de núcleos, como na amostra 07.
Outro destaque é que o Python (Orange) com núcleos fixos e o R Studio com
inicialização equidistante, obtiveram grau de assertividade muito próximas nas
amostras 05a e 06, apesar de utilizarem quantidade de núcleos diferentes: dois e
quatro respectivamente. Vale ressaltar que, o tipo de tráfego característico da amostra
11, infiltração, foi detectado apenas no R Studio, e com alto grau de assertividade.
A Figura 37 exibe a análise do grau de assertividade, com dados estatísticos.
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Figura 37 – Gráfico - Grau de assertividade com dados estatísticos

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao usar dados estatísticos, evidencia-se maior quantidade de detecção de
ataques. Ressalta-se que alguns casos passam a atingir 1005 de assertividade. O
gráfico apresenta apenas os maiores índices obtidos, a partir da comparação entre os
métodos de cada ferramenta.
Algumas técnicas de inicialização passam a detectar ataques. São elas: (1)
k++ (inicialização equidistante) – DDoS, SSH e DoS (DANTA); (2) RI (inicialização
aleatória) – DDoS e DoS (DANTA) e (3) M-T (inicialização equidistante, do R
Studio) – DoS (DANTA). Entretanto, a técnica de inicialização M-T (inicialização
equidistante, do R Studio deixou de detectar o ataque de Infiltração.
Em relação à assertividade, pode observar que: (1) os ataques SSH Força
Bruta e DoS melhoraram, atingindo índices de até 100% de acerto (exclusividade); (2)
o ataque DDoS permaneceu muito similar (diferença 3,75% a menor com os dados
estatísticos) e (3) o ataque do tipo Infiltração não foi detectado com os dados
estatísticos.
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5.5.3 Métodos com destaque
5.5.3.1 Análise dos métodos com dados brutos
É feita a análise dos métodos que isolaram os frames contaminados em um
grupo. A Figura 38 exibe a primeira análise, que retrata os cinco métodos utilizados
no R Studio:
Figura 38 – Gráfico - Métodos de destaque - R Studio (dados brutos)

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 38, das sete possibilidades possíveis de detecção (sete amostras
analisadas), o método hierárquico Centroide, com ambas as distâncias (Euclidiana e
Manhattan), atingiram maiores detecções dos tipos de ataque: DoS, Infiltração, DDoS
e SSH Força Bruta.
A próxima análise, ilustrada pela Figura 39, se refere aos métodos aplicados
no Python (Orange):
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Figura 39 – Gráfico - Métodos de destaque - Python (Orange) (dados brutos)

Fonte: elaborado pelo autor.

Também na Figura 39, das sete possibilidades possíveis de detecção por
método, destaca-se o método hierárquico Ward, com ambas as distâncias (Euclidiana
e Manhattan). É importante ressaltar que, essa ferramenta não suporta o método
Centroide, e que foram analisadas mais de uma técnica de geração de sementes por
método.
Ao comparar as ferramentas R Studio e Python (Orange), são analisados: (1)
os mesmos métodos suportados (K-means, Ward) e (2) a mesma técnica de
inicialização de sementes (equidistantes - Mersenne-Twister no R Studio e kmeans++
no Python (Orange)). A Figura 40 ilustra essa comparação:
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Figura 40 – Gráfico - Métodos de destaque - R Studio vs Python (Orange) (dados brutos)

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se, na Figura 40, que o R Studio detectou mais ataques, tanto com o
método hierárquico (Ward) quanto com o não hierárquico (K-means), com os tipos de
ataques DoS e Infiltração.

5.5.3.2 Análise dos métodos com dados estatísticos
Repetem-se os passos da seção anterior, agora com os dados estatísticos. A
Figura 41 apresenta os métodos de destaque no R Studio:
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Figura 41 – Gráfico - Métodos de destaque - R Studio (dados estatísticos)

Fonte: elaborado pelo autor.
Na Figura 41 nota-se um melhor desempenho dos métodos K-means e Ward,
enquanto o método Centroide permaneceu com o mesmo desempenho. Apesar disso,
o tipo de ataque Infiltração não foi detectado, diferentemente quando analisado com
dados brutos. A Figura 42 retrata a análise com o Python (Orange):
Figura 42 – Gráfico - Métodos de destaque - Python (Orange) (dados estatísticos)

Fonte: elaborado pelo autor.

106

Observa-se no gráfico da Figura 42 uma melhoria no aumento da quantidade
de detecções em praticamente todos os métodos e técnicas de inicialização, exceto
pelo Ward com distanciamento Manhattan, que deixou de detectar o tipo de ataque
DDoS. Porém, nesse mesmo caso de exceção, o método detectou um tipo de ataque
DoS, da amostra 09 (DANTA), que foi a amostra com menor número de detecções.
A Figura 43 ilustra a comparação entre os métodos aplicados no R Studio e
no Python (Orange), com as mesmas técnicas de inicialização:
Figura 43 – Gráfico - Métodos de destaque - R Studio vs Python (Orange) (dados
estatísticos)

Fonte: elaborado pelo autor.

Como pode ser visto na Figura 43, o método K-means do Python (Orange) se
destaca, diferentemente dos resultados obtidos com dados brutos. Agora, foram
detectados os tipos de ataque DDoS, SSH Força Bruta e mais amostras contendo
DoS (DANTA) que antes não foram detectadas. Entretanto, o tipo de ataque Infiltração
não foi detectado, diferentemente quando analisado com dados brutos.
Aparentemente, o ataque de Infiltração não foi detectado com os dados
estatísticos, pois o objetivo é ganhar acesso a infraestrutura interna, e não ocasionar
uma inundação de requisições. Essa última, é evidenciada, principalmente pelo
cálculo da variância, que auxilia a detecção de grande quantidade de pacotes em um
pequeno intervalo de tempo. Em contrapartida, a Infiltração pretende explorar alguma
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vulnerabilidade, como, por exemplo, o Buffer Overflow do Adobe Reader (SHIRAVI et
al., 2012), a fim de gerar um arquivo malicioso e enviá-lo por mensagem eletrônica
em nome do administrador do sistema. Esse cenário, conforme evidenciado nos
experimentos, não são beneficiados do uso de cálculos estatísticos (variância) antes
da aplicação dos métodos de agrupamento.
Outro destaque, o tipo de ataque DoS (DANTA, 2018), tem mais eficácia com
os dados estatísticos. Evidencia-se a importância no tratamento com diferentes tipos
de tráfego, aqui representados por: (1) um ambiente testbed com acesso à internet
(SHIRAVI et al., 2012) e (2) um serviço Web, da camada de aplicação (DANTA, 2018).
O primeiro, gerado por meio de requisições constantes de pacotes HTTP, a fim de
esgotar a quantidade de sockets (endereço IP com uma porta). O segundo, é um
Calculador de Preços e Prazos (CPP), que estima o valor do frete em função das
dimensões (tamanho e peso) de um objeto. Existe a possibilidade de o tipo de serviço
oferecido influenciar na distribuição dos pacotes trafegados na rede, uma vez que no
primeiro caso, permanece-se com o mesmo resultado (dados brutos e dados
estatísticos), e no segundo caso, passa-se a aumentar a quantidade de detecções,
com o uso dos dados estatísticos (variância).

5.5.4 Análise do significado dos clusters
A análise dos resultados corrobora com a proposta do método de
agrupamento, a de gerar vizinhanças homogêneas. Seja com dados brutos ou
estatísticos, os grupos reuniram elementos com: (1) tamanhos de frames; (2) tempo
de duração de conexão e (3) variância do tamanho de frames, semelhantes.
Ainda assim, não se pode afirmar qual grupo receberá os frames
contaminados, e nem a quantidade de vizinhanças que serão formadas. Ao longo de
todos os setenta e oito experimentos realizados, notou-se a formação de dois a
quatorze núcleos sendo que os grupos um e dois reuniram os frames contaminados
(dados válidos apenas para os resultados que os frames contaminados foram isolados
em um grupo – vinte e um experimentos). As Figuras 44 e 45 ilustram qual o número
(identificador) do grupo de acomodou com exclusividade frames contaminados, e a
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quantidade de vizinhanças que foram formadas nos casos de sucesso ao isolar os
frames contaminados:
Figura 44 – Gráfico - Grupo exclusivo com frames contaminados

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 44 nota-se que, considerando a condição acima exposta (apenas
as amostras que isolaram os frames contaminados), ocorreu a formação de
vizinhanças exclusivas de frames contaminados, apenas nos grupos um e dois. A
maior incidência dos resultados oscilou entre os grupos um e dois, pois dentro de
um mesmo experimento observa-se mais de um método, atingindo 43% ou nove das
vinte e uma ocorrências. No demais, observa-se oito ocorrências com o grupo um
(38%) e quatro ocorrências com o grupo dois (19%).
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Figura 45 – Gráfico - Destaque das quantidades de vizinhanças

Fonte: elaborado pelo autor.

Pode-se notar também na Figura 45, que a quantidade de vizinhanças
formadas não possui um padrão definido e oscilou de duas até quatorze, considerando
o critério de exclusividade de frames contaminados. Destaca-se a formação de duas
vizinhanças, com treze ocorrências das vinte e três (57%). Nessa visão, pode ocorrer
maior quantidade de formação de vizinhanças do que o identificador da vizinhança
(Figura 44), uma vez que o identificador pode ser o resultado de mais de um método.
A próxima seção encerra esse trabalho com a análise final, contribuições e
aplicações dos métodos investigados.
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6 CONCLUSÃO
A proposta desse trabalho é atendida com o uso de agrupamento para a
detecção de anomalias em um tráfego de rede com ataques. Para tal são observados:
(1) se há isolamento dos frames contaminados em apenas um grupo; (2) caso for
atendido o primeiro critério, mede-se o percentual de ocorrência de frames
contaminados dentro do grupo, o chamado grau de assertividade; (3) o método com
melhores resultados com base em fatores influenciadores e (4) se existe um
significado para cada cluster. Essas etapas são estudadas com características
resultantes de dados brutos e de dados estatísticos.

6.1 Considerações finais
Percebe-se que ambos os métodos, hierárquico e não hierárquico,
conseguem evidenciar anomalias, que fogem ao perfil considerado normal, dentro de
uma série temporal. É de extrema importância o tipo de dado coletado. E a correlação
entre os dados fornecidos foi fundamental para a continuidade dos experimentos. A
baixa correlação pode ter permitido a verificação de comportamentos anômalos, já
que características, que possuem tendências próximas de força e direção, não
evidenciem tais sintomas.
O método não hierárquico, ao gerar sementes aleatórias, equidistantes ou
não, não conseguiu detectar ou isolar alguns tipos de ataques, como DDoS e SSH
Força Bruta, com dados brutos. Com dados estatísticos, os resultados foram
favoráveis à detecção desses tipos de ataque, e ainda, de um DoS – DANTA.
Os métodos hierárquicos se destacaram com ambos os tipos de amostras,
com dados brutos e estatísticos. Com dados estatísticos a quantidade de detecções
aumentou, para ataques DoS – DANTA, exceto para o tipo de ataque Infiltração, que
não foi mais detectado.
Dentro do método hierárquico, a proposta de oferecer o fator de penalização
com o intuito de balancear a quantidade de elementos entre os grupos, não se
demonstrou eficaz, seja pela baixa quantidade de elementos migrados, seja pelo
menor índice de assertividade observado no método Ward. Assim, o método

111

Centroide, com a proposta de fusão entre os elementos de menor valor na distância
da matriz Euclidiana (mais próximos), obteve os melhores resultados.
Deve-se levar em conta que, o método não hierárquico permite a definição de
uma quantidade de núcleos por meio de técnicas de aferição do distanciamento dos
elementos e das sementes (núcleos). Esta é uma vantagem em relação aos métodos
hierárquicos, que não possuem definição de quantidade de núcleos.
O grau de contaminação da amostra influenciou na assertividade dos
resultados, apesar de não ser um fator determinante. Com dados brutos, uma amostra
com 40,36% contaminação (DoS – ISCX) se destacou, enquanto que com dados
estatísticos, a mesma amostra se destacou junto com outro ataque DoS, agora do
dataset Danta (2018), porém com 9,51% de contaminação.
Ao comparar as ferramentas, o R Studio leva vantagem. Com a mesma
técnica de inicialização (equidistante), com dados brutos, apenas o R Studio obteve
detecções. Em contrapartida, com dados estatísticos, o Python (Orange) teve uma
detecção a mais.
As matrizes de distanciamento não apresentaram influência significativa ao
longo dos resultados.
Por meio da observação dos experimentos, nota-se que aqueles que
conseguiram isolar os frames contaminados, foram agrupados ou no cluster-01 ou no
cluster-02. Ainda que não se possa fixar qual grupo receberá os frames contaminados,
é importante ressaltar que nas amostras observadas nesse trabalho, os dois primeiros
grupos podem receber maior atenção, em uma inspeção de saúde de ambiente.
Com todos esses fatores levantados: (1) tipo de dado bruto ou estatístico; (2)
métodos hierárquicos e não hierárquicos; (3) técnicas de inicialização de sementes;
(4) matrizes de distanciamento; (5) grau de contaminação da amostra; (6) ferramentas
R Studio e Python (Orange) e (7) qualidade dos dados coletados (baixa correlação),
pode-se sugerir: a coleta de dados trafegados em redes, com intervalos de 1 minuto,
limitados a 5.000 registros, em ordem de série temporal; extrair características de
tamanho de frames; calcular a variância do tamanho do frame e do tempo de conexão
(duração de troca de frames de um mesmo endereço IP de origem); importar esses
dados em arquivo separado por vírgula, com texto delimitado com aspa dupla e
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campos delimitados por vírgula, separador de decimal por “ponto”, no R Studio;
verificar a confiabilidade da amostra (Cronbach); aplicar o método K-means, com
inicialização equidistante; aplicar o Withinsum para verificar a quantidade de núcleos;
inspecionar principalmente os grupos 1 e 2. Opcionalmente, pode-se comparar os
resultados, ao aplicar o método Centroide em dados brutos, inicialização equidistante
e definir a quantidade de núcleos de acordo com o Withinsum.

6.2 Trabalhos futuros
Como trabalhos futuros, sugere-se: (1) aplicar a técnica de inicialização de
sementes no R Studio, semelhante à técnica de inicialização aleatória do Python
(Orange) (Random Initialization); (2) fixar em dois núcleos no R Studio para comparar
com o mesmo cenário no Python (Orange); (3) usar mais do que duas características
para a formação do cálculo de agrupamentos em tráfego de redes; (4) aplicar esse
método (agrupamento) em outros tipos de dados, além do tráfego de redes, por
exemplo, em dados de utilização de recursos computacionais, a fim de identificar
gargalos de desempenho; (5) utilizar a biblioteca NbClust, do R Studio, que suporta o
cálculo da matriz de distanciamento Manhattan para aplicação com o método Kmeans. Inclusive outros tipos de distanciamento estão disponíveis; (6) calcular o
impacto da função set.seed() antes da execução de um método de agrupamento não
hierárquico. Analisar se o algoritmo utilizado como padrão, Mersenne-Twister, auxilia
em uma geração aleatória de semente otimizada, se maneira a diminuir a quantidade
de iterações (esforço computacional) necessárias para o ajuste de posicionamento
dos núcleos; (7) analisar a eficácia de outros algoritmos de aleatoriedade, como:
Lloyd, Forgy e outros12; (8) verificar a eficácia do uso de classificação para a análise
dos grupos formados após a aplicação dos métodos desse trabalho, a fim de estimar
a ocorrência de tráfegos anômalos e (9) comparar o desempenho e eficácia de outras
ferramentas, como o IBM SPSS Statistics.

12 Retirado de: https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.3/topics/kmeans;
https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.0.3/topics/Random
(acessado
em
10/12/2018)
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APÊNDICE A - FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS EXPERIMENTOS
a) R Studio (https://www.rstudio.com/): é uma Integrated Developing Environment
(IDE), e tem como objetivo gerenciar o ambiente de desenvolvimento dos
cálculos estatísticos. É utilizada para os cálculos de agrupamento hierárquicos
e não hierárquicos nesse experimento. Uma vantagem do seu uso em relação
ao R Command Line Interface (CLI), é que conta com quatro interfaces em seu
dashboard, o que permite: (1) escrever as linhas de comando que compõem o
script; (2) terminal com as saída dos comandos executados; (3) variáveis de
ambiente que registra-se os dados associados às variáveis; (4) gerenciador de
gráficos; (5) bibliotecas instaladas e carregadas em memória e (6) área de ajuda
sobre a sintaxe dos comandos. Outra vantagem é a grande quantidade de
bibliotecas com códigos de rotinas estatísticas, como por exemplo, a biblioteca
cluster que possui as funções K-means, clusplot, hclust e cutree usadas nesse
trabalho (fase 2);
b) Python (Orange) (https://orange.biolab.si/): é um aplicativo de visualização de
dados e de cálculos estatísticos desenvolvido em código aberto e com base em
Python. Oferece os recursos de fluxos de trabalho com processos
disponibilizados por meio de uma caixa de ferramentas. A sua vantagem é a
agilidade durante a formação dos fluxos de processos que correspondem aos
métodos. Por outro lado, nota-se uma menor gama de bibliotecas ao ser
comparado ao R Studio, por exemplo, pela não disponibilização do método
hierárquico de agrupamento Centroide.
c) Wireshark (https://www.wireshark.org/): é um aplicativo que captura o tráfego
de rede e organiza as camadas de protocolos. O uso de sua Graphic User
Interface (GUI) viabilizou a investigação de diferentes características oferecidas
pela captura de um tráfego de rede e com auxílios de seus utilitários (1) Editcap
e (2) Tshark, foi possível filtrar e extrair os dados a partir dos datasets
disponibilizados.
d) Planilhas eletrônicas13: são aplicativos que permitem a manipulação das
amostras. Após o filtro e a extração das características a partir dos datasets,
são obtidos arquivos, que são manipulados por meios das planilhas eletrônicas

Retirado de: https://pt-br.libreoffice.org/ e https://products.office.com/ptbr/excel (acessado em 03/11/2018)
13
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a fim de submeter o processo de adequação: (1) limpeza; (2) separação por
colunas; (3) conversão em DBF e (4) redução da quantidade de registros.
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APÊNDICE B – RESULTADOS DAS AMOSTRAS COM DADOS BRUTOS
Esse Apêndice registra o resultado obtido com as sete amostras, de dois
datasets, com ataques do tipo: DDoS, SSH Força Bruta, DoS e Infiltração. Adicionase também o resultado com quatro tipos de inicialização de sementes, por meio de
duas ferramentas. Os resultados são exibidos na Tabela 18:
Tabela 18 - Resultados de isolamento de frames contaminados (dados brutos)
Trafego
05a - DDoS

Método
Isolou?
K-means
Cent+Eucl
1
Cent+Manh
1
Ward+Eucl
1
Ward+Manh
1
6 - SSH
K-means
Cent+Eucl
1
Cent+Manh
1
Ward+Eucl
Ward+Manh
7 - DoS
K-means
1
Cent+Eucl
1
Cent+Manh
1
Ward+Eucl
1
Ward+Manh
1
08d - DoS
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
1
Ward+Manh
1
9 - DoS
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
10 - DoS
K-means
1
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
1
Ward+Manh
1
11 - Infiltração
K-means
1
Cent+Eucl
1
Cent+Manh
1
Ward+Eucl
1
Ward+Manh
1
Fonte: elaborado pelo autor

M-T
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

k++
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0

RI
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0

Fixo = 2
0
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
0
0
0
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0
1
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0

127

Conforme os resultados expostos pela Tabela 18, temos: (1) O valor “0”
corresponde que o método e inicialização não detectaram o ataque; (2) O valor “1”
indica que o ataque foi detectado; (3) “n/s” significa que o método não é suportado
pela ferramenta que realiza o experimento e (4) o campo “Isolou?” apresenta a
somatória das quatro técnicas de inicialização que detectaram ataques para um
determinado método.
O resultado pode ser observado por meio de outra visão, confirme a Tabela
19:
Tabela 19 - Visão se os frames contaminados são isolados (dados brutos)
%
M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2
total
Anômalos
K-means
Centroide+Euclid. Centroide+Manh. Ward+Euclidiana Ward+Manhattan
05a
DDoS
23,20%
4
6
SSH
27,11%
5
7
DoS
40,36%
8
11
Infiltração 84,09%
5
08d
DoS
9,51%
3
9
DoS
15,46%
0
10
DoS
13,94%
3
Legenda
total
2
2
0
2
4
0
0
0
4
0
0
0
2
2
0
3
2
2
0
3
isolou frames contaminados em 1 grupo
não isolou frames contaminados em apenas 1 grupo
não se aplica (método não suportado ou 2 núcleos já calculado)

Dataset Amostra Ataque
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
LIGIA
LIGIA
LIGIA

Fonte: elaborado pelo autor

Conforme registrado pela Tabela 19, o método que conseguiu isolar os frames
contaminados em uma vizinhança está demarcado com a cor verde. É somada então,
uma ocorrência. O total da pontuação pode ser visualizada: (1) na última coluna e (2)
na última linha, antes da legenda. Nota-se que o tipo de ataque DoS do dataset ISCX
foi mais vezes detectado (um total de oito ocorrências) e o método de destaque foi o
Centroide, com ambos os distanciamentos (Euclidiana e Manhattan), com um total de
quatro ocorrências.
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APÊNDICE C – RESULTADOS DAS AMOSTRAS COM DADOS ESTATÍSTICOS
Esse Apêndice registra o resultado obtido com as sete amostras, de dois
datasets, com ataques do tipo: DDoS, SSH Força Bruta, DoS e Infiltração. Adicionase também o resultado com quatro tipos de inicialização de sementes, por meio de
duas ferramentas. A Tabela 20 ilustra os resultados:
Tabela 20 - Resultados de isolamento de frames contaminados (dados estatísticos)
Trafego
05a - DDoS

Método
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
6 - SSH
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
7 - DoS
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
08d - DoS
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
9 - DoS
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
10 - DoS
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
11 - Infiltração
K-means
Cent+Eucl
Cent+Manh
Ward+Eucl
Ward+Manh
Fonte: elaborado pelo autor

Isolou?
3
1
1
2
2
4
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
1
1
3
3
1
1
1
2
2
2
-

M-T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

k++
1
n/s
n/s
0
0
1
n/s
n/s
1
1
1
n/s
n/s
1
1
1
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0
1
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0

RI
1
n/s
n/s
1
1
1
n/s
n/s
0
0
1
n/s
n/s
1
1
1
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0
1
n/s
n/s
1
1
0
n/s
n/s
0
0

Fixo = 2
N/A
n/s
n/s
N/A
N/A
1
n/s
n/s
1
1
N/A
n/s
n/s
N/A
N/A
N/A
n/s
n/s
N/A
N/A
1
n/s
n/s
1
1
N/A
n/s
n/s
N/A
N/A
0
n/s
n/s
0
0
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Conforme a Tabela 20, temos: (1) O valor “0” corresponde que o método e
inicialização não detectaram o ataque; (2) O valor “1” indica que o ataque foi
detectado; (3) “n/s” significa que o método não é suportado pela ferramenta que realiza
o experimento; (4) “N/A” informa quando não se aplica os casos de fixar a quantidade
de núcleos em dois, pois as outras técnicas já apontaram esse valor e (5) o campo
“Isolou?” apresenta a somatória das quatro técnicas de inicialização que detectaram
ataques para um determinado método.
O resultado pode ser observado por meio de outra visão, confirme a Tabela
21:
Tabela 21 - Visão se os frames contaminados são isolados (dados estatísticos)
%
M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2 M-T R.I. K++ F=2
Dataset Amostra Ataque Anômalo
total
K-means
Centroide+Euclid. Centroide+Manh. Ward+Euclidiana Ward+Manhattan
s
ISCX
05a
DDoS
23,20%
12
ISCX
6
SSH
27,11%
12
ISCX
7
DoS
40,36%
14
ISCX
11
Infiltração 84,09%
0
LIGIA
08d
DoS
9,51%
14
LIGIA
9
DoS
15,46%
0
LIGIA
10
DoS
13,94%
9
Legenda
total
4
5
5
5
4
0
0
0
4
0
0
0
4
4
4
5
4
4
4
5
isolou frames contaminados em 1 grupo
não isolou frames contaminados em apenas 1 grupo
não se aplica (método não suportado ou 2 núcleos já calculado)

Fonte: elaborado pelo autor

A mesma análise feita com os dados brutos (Tabela 19), é aplicada na Tabela
21, agora com dados estatísticos. Nota-se que o tipo de ataque DoS do dataset ISCX
permanece mais vezes detectado, porém junto com o DoS do dataset DANTA (um
total de quatorze ocorrências). Ocorre mudança com o método de destaque: em vez
de Centroide (que permanece com quatro ocorrências), K-means e Ward (com ambos
os distanciamentos), com um total de cinco ocorrências.
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA A UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS
Ao desejar detectar anomalias em tráfegos de rede:
Avaliar a possibilidade de captura e armazenamento do tráfego de rede, com uma
determinada periodicidade;
a) Filtrar amostras iniciais em até um minuto;
a. editcap

-A

“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”

-B

“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”

<arquivo_dataset.pcap> <arquivo_resultado_do_filtro.pcap>;
i. -A início do filtro;
ii. -B término do filtro;
b) Extrair as características brutas dessas amostras. Sugestão inicial: (1)
FRAME_TIME_RELATIVE e (2) FRAME_LEN;
a. tshark -r <amostra.pcap> -T fields -e <campo-01> -e <campo-02> -e
<campo-03> -E header=y -E separator=, -E quote=d -E occurence=f >
<arquivo_resultado.csv>;
i. -r arquivo com extensão “.pcap” que contém os dados da amostra;
ii. -T tipo de característica (campos);
iii. -e

nome

dos

campos

(características):

(1)

FRAME_TIME_RELATIVE; (2) FRAME_LEN e (3) TCP_LEN;
iv. -E atributos: (1) manter o cabeçalho (header=y); (2) separar
campos por vírgulas (separator=,); (3) delimitador com aspas
duplas (quote=double) e (4) exibir a primeira ocorrência de cada
campo (occurence=first);
c) Verificar a confiabilidade da amostra;
a. Carregar a biblioteca umx, no R Studio;
i. library(umx);
b. importar amostra (read.table) a partir de um arquivo separado por
vírgulas e armazená-lo em uma variável (temp);
i. temp<read.table(“caminho+nome_do_arquivo”,sep=”,”,header=T);
c. selecionar os campos de interesse para o cálculo da confiabilidade e
armazená-los em uma variável (temp1);
i. temp1<-temp[,c(“frame.time_relative","frame.len","tcp.len")];
d. calcular a covariância e armazená-la em uma variável (temp2);
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i. temp2<-cov(temp1,NULL, use = "na.or.complete", method =
c("pearson", "kendall", "spearman"));
1. data frame, matriz ou vetor numérico (temp1 é igual a uma
matriz);
2. manteve-se o valor padrão (NULL), dimensões do eixo x
(amostra, temp1) é igual ao eixo y;
3. preencher as lacunas com “na” ou “complete”;
4. coeficiente da covariância. Utilizada a combinação dos três
métodos disponíveis: (pearson, kendall, spearman);
e. calcular a confiabilidade;
i. reliability(temp2);
1. informar como argumento dessa função (reliability) uma
matriz de covariância numérica;
d) Selecionar os frames contaminados, a partir de endereços IP atacantes. Caso
não tenha essa informação, o trabalho de Luiz Filho (2019) sugere métodos para
se estimar quais grupos tendem a ser anômalos;
e) Aplicar o método de agrupamento (considerando que a amostra já armazenada
na variável temp, vide item 4bi);
a. Filtrar

as

características

desejadas

(FRAME_TIME_RELATIVE,

FRAME_LEN) e armazená-las em uma variável (experimento 37)
i. experimento37<-subset(temp,select

=

c(frame.time_relative,

frame.len));
b. Transformar o tipo de dados em matriz;
i. amostra <- as.matrix(experimento37);
c. carregar a biblioteca cluster;
i. library(cluster);
d. Escolher qual método: (1) não hierárquico ou (2) hierárquico:
i. não hierárquico;
1. escolher número inteiro, aleatório para o cálculo da
semente;
a. set.seed(6);
2. criar uma variável (wcss) do tipo vetor;
a. wcss = vector();
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3. para um laço de um a dez (possíveis números de
agrupamentos), fazer a soma da distância de todos os
elementos em relação aos seus respectivos núcleos (soma
da função kmeans) e armazena o resultado na variável
withinss;
a. for (i in 1:10) wcss[i] = sum(kmeans(amostra,
i)$withinss);
4. exibir um gráfico com o resultado da quantidade de núcleos
(eixo x) em função da soma das distâncias (eixo y);
a. plot(1:10, wcss, type = "b", main = paste('
Experimento 37 – K-means'), xlab = "Nucleos", ylab
= "Withinsum");
5. informar a quantidade de núcleos, de acordo com o
resultado do item anterior e armazená-lo em uma variável
(k);
a. k=2;
6. escolher número inteiro, aleatório para o cálculo da
semente;
a. set.seed(29);
7. calcular a função do agrupamento dos elementos;
a. kmeans <- kmeans(amostra, k, iter.max = 300, nstart
= 10);
i. amostra, sendo do tipo matriz;
ii. quantidade de núcleos (k);
iii. quantidade máxima de iterações que os
elementos podem se redistribuir em busca de
um menor distanciamento (iter.max = 300);
iv. quantidade de vezes que pode ser refeita a
inicialização das sementes (nstart=10);
8. geração do gráfico dos agrupamentos;
a. clusplot(amostra, kmeans$cluster,lines = 0,shade =
TRUE,color

=

TRUE,labels

=

2,plotchar

=

FALSE,span = TRUE,main = paste(' Experimento 37
- Método K-means'),xlab = eixo_x, ylab = eixo_y);
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9. exportar resultados para arquivo separado por vírgula;
a. write.table(kmeans$cluster,
"<caminho>+<nome_do_arquivo>.csv, sep=",");
ii. hierárquico;
1. utilizar a função hclust e informar o método de agrupamento
(centroid ou ward.D) e o método de distanciamento
(euclidean ou manhattan). Armazenar o resultado em uma
variável (hc);
a. hc = hclust(dist(amostra, method = 'euclidean'),
method = 'centroid');
2. indicar a quantidade de grupos;
a. y_hc = cutree(hc, k);
3. geração do gráfico dos agrupamentos (mesma sintaxe do
item 6di8);
a. clusplot(amostra, y_hc, lines = 0, shade = TRUE,
color = TRUE, labels = 2, plotchar = FALSE, span =
TRUE, main = paste (' Experimento 37 - Euclidiana
+ Centroide'), xlab = eixo_x, ylab = eixo_y);
4. associar o identificador dos grupos com os dados da
amostra. Cada vetor da matriz recebe o identificador do
grupo que foi associado;
a. grupoCE<-cbind(amostra,y_hc);
5. exportar resultados para arquivo separado por vírgula
(mesma sintaxe do item 6di9);
a. write.table(grupoCE,
"<caminho>+<nome_do_arquivo>.csv", sep=",");
f) Coletar o resultado do método em arquivo separado por vírgulas;
g) Analisar o resultado da distribuição dos frames em seus respectivos grupos: (1)
isolamento dos frames contaminados e (2) grau de assertividade, ao observar a
relação de quantidade de frames contaminados e normais, dentro de um mesmo
grupo; vide observação no item 4;
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APÊNDICE E – EQUAÇÕES USADAS NOS MÉTODOS HIERÁRQUICOS
O método da Centroide inicia o agrupamento semelhante aos métodos de
ligação simples. O menor valor da distância Euclidiana é escolhido para agrupar dois
elementos, e assim sucessivamente. A partir do momento que ocorre uma fusão para
a formação de um grupo, calcula-se a média entre os vetores do elementos
participantes. É esse, o valor usado para calcular o distanciamento nas próximas
fusões entre grupos. Segundo exemplos extraídos e de Mingoti (2005), as Equações
a seguir, demonstram o cálculo do vetor das médias:
1
𝐶1 = ̅̅̅
𝑥1 = [𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥7 ]
3

(11)

A Equação 11 exemplica um conglomerado 𝐶1 que possui três elementos,
𝑥1 , 𝑥3 , 𝑥7 , e se obtém a média simples, ̅̅̅
𝑥1 , por meio da somatória entre os elementos
e dividido pela quantidade de elementos. A Equação 12 abaixo repete este
procedimento para o segundo conglomerado:
1
𝐶2 = ̅̅̅
𝑥2 = [𝑥2 + 𝑥6 ]
2

(12)

Obtem-se desse segundo conglomerado a média ̅̅̅
𝑥2 a partir dos elementos
𝑥2 𝑒 𝑥6 .
Os exemplos extraídos anteriormente representam a formação de grupos. A
cada formação, também chamada de fusão, é obtido um valor que representa o nível.
Essa classificação permite a verificação do grau de similaridade após as diversas
fusões. Quanto menor for o resultado, maior será o grau de similaridade. A Equação
13 abaixo representa o cálculo para se obter a fusão:
′

𝑑(𝐶1 , 𝐶2 ) = ( 𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) (𝑥̅1 − 𝑥̅2 )

(13)

Observa-se o cálculo da distância entre os conglomerados 𝐶1 e 𝐶2 ,
constituídos pela média dos elementos de cada grupo, respectivamente 𝑥̅1 e 𝑥̅ 2. A
partir do resultado, calcula-se a distância Euclidiana, entre os vetores da média, e
eleva-se a segunda potência. Obtemos, então, o valor da fusão. Aplicando os cálculos
na tabela extraída do exemplo de Mingoti (2005), obtemos a matriz de distanciamento
e o cálculo do nível da fusão entre os elementos. A Tabela 22 representa os dados
brutos.
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Tabela 22 - Valores brutos das características observadas
Elemento Característica-1 Característica-2
A
9,6
28
B
8,4
31
C
2,4
42
D
18,2
38
E
3,9
25
F
6,4
41
Fonte: extraído de Mingoti (2005)

A Tabela 22 exibe os dados primários da amostra. A primeira coluna
representa cada indivíduo, a segunda coluna representa a primeira característica
(renda) e a última coluna refere-se à segunda característica (idade). A Tabela 23 exibe
o cálculo da matriz de distanciamento, Euclidiana:
Tabela 23 - Matriz da distância Euclidiana
A
B
C
A
0
3,23
15,74
B
3,23
0
12,53
C
15,74
12,53
0
D
13,19
12,04
16,30
E
6,44
7,50
17,07
F
13,39
10,20
4,12
Fonte: extraído de Mingoti (2005)

D
13,19
12,04
16,30
0
19,33
12,18

E
6,44
7,50
17,07
19,33
0
16,19

F
13,39
10,20
4,12
12,18
16,19
0

Nota-se que, ao observar a Tabela 23, o cálculo é feito pela soma das
diferenças elevadas à segunda potência entre elementos de mesma posição do vetor,
por exemplo: elemento A característica-1 menos elemento B característica-1 elevado
à segunda potência mais elemento A característica-2 menos elemento B
característica-2 elevado à segunda potência. Do valor resultante, eleva-se a ½ e se
obtém o resultado. A Tabela 24 exibe o valor obtido na fusão dos elementos:
Tabela 24 - Cálculo da fusão entre os elementos por similaridade
M4. Centroide (entre os vetores de média)
Rodada Distâncias (méd vet) Dist ²
Nível
1
A-B
3,23
10,44
10,44
2
C-F
4,12
16,97
16,97
3
AB-E
6,80
46,26
46,26
4
ABE-CF
13,81
190,66 190,66
5
ABECF-D
12,91
166,60 166,60
Fonte: extraído de Mingoti (2005)

A Tabela 24 exibe as colunas: (1) rodada em que se busca os elementos mais
próximos; (2) os elementos que realizam a fusão e a distância entre si; (3) a distância
anteriormente exposta na coluna anterior, elevada ao quadrado e (4) o nível
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hierárquico de seu relacionamento (igual ao resultado da coluna anterior). Dessa
forma, do menor valor de distanciamento é feita a primeira fusão, na rodada 1, entre
os elementos A e B. Eleva-se o resultado obtido na etapa da matriz de distanciamento,
3,23, a dois, e chega-se ao nível hierárquico, que pode ser representado por meio do
dendrograma.
O método de Ward aplica o mesmo cálculo da Centroide, porém acrescenta
um fator de penalização, que visa diminuir a iniquidade da distribuição entre os
elementos e seus respectivos núcleos. Dessa forma, busca os grupos mais
heterogêneos possíveis de forma que os elementos dentro de cada grupo sejam os
mais homogêneos possíveis.
A Função 14 ilustra o método de Ward, incluindo o fator de penalização:

𝑑(𝐶𝑙 , 𝐶𝑖 ) = [

𝑛𝑙 𝑛𝑖
′
] ( 𝑥̅𝑙 − 𝑥̅𝑖 ) (𝑥̅𝑙 − 𝑥̅𝑖 )
𝑛𝑙 + 𝑛𝑖

((14)

Seja 𝑙 e 𝑖 os índices de diferentes conglomerados, 𝑛, o número de elementos
em um conglomerado e 𝑥̅ o vetor da média dos elementos de determinado
conglomerado.
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APÊNDICE F – AFERIÇÃO DE DISTANCIAMENTO NO MÉTODO K-MEANS
A Tabela 25 ilustra um exemplo de dados brutos onde será demonstrado a
fusão de elementos por meio do método não hierárquico (K-means), extraído de
Johnson e Wichern (2007):
Tabela 25 - Exemplo de vetores
x1
x2
A
5
3
B
-1
1
C
1
-2
D
-3
-2
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

A Tabela 25 exibe valores brutos que compões um vetor com os dados
contidos na segunda e terceira colunas (x1 e x2). A primeira coluna representa os
indivíduos. Dessa forma, dada a matriz que representa elementos de A D, e cada
elemento com um vetor de dois valores representados nas posições x1 e x2. Faz-se
o cálculo aleatório para gerar as coordenadas de dois núcleos, exibido na Tabela 26:
Tabela 26 - Geração de núcleos aleatórios
Grupo média(x1) média(x2)
AB
2
2
CD
-1
-2
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

Observa-se na Tabela 26 a geração aleatória de sementes, contidas dentro
do espaço amostral, de acordo com a quantidade de elementos. Ao calcular a média
das distâncias entre os elementos, geram-se os núcleos. Na sequência, calcula-se a
distância Euclidiana entre os elementos e os núcleos, conforme exibido na Tabela 27:
Tabela 27 - Cálculo da distância Euclidiana entre elementos e
grupos
Grupos Dist. Eucl. Dist. ^2
A - AB
3,16
10,00
A - CD
7,81
61,00
A-B
6,32
40,00
A - ACD
5,21
27,11
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

A Tabela 27 ilustra a medição da distância entre o elemento A e os núcleo
(duas primeiras linhas) e e em relação a outro elemento (terceira linha) e em relaçai
ao possível agrupamento dos outros elementos (quarta linha). É usada a distância
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Euclidiana. Dessa forma, na primeira rodada de iteração, a menor distância é entre A
e o núcleo AB. Efetua-se a segunda rodada, conforme ilustrado na Tabela 28:
Tabela 28 - Segunda rodada (cálculo da distância Euclidiana)
Grupos Dist. Eucl. Dist. ^2
B - AB
3,16
10,00
B - CD
3,00
9,00
B-A
6,32
40,00
B - BCD
2,00
4,00
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

Nota-se que o elemento B possui menor distância em relação ao núcleo CD
em comparação à distância ao elemento A. Dessa forma, há o reposicionamento do
elemento B, que se dirige para o núcleo CD. É feita mais uma rodada de cálculos,
conforme a Tabela 29:
Tabela 29 - Terceira rodada (cálculo da distância Euclidiana)
Grupos
Dist. Eucl.
Dist. ^2
C-A
6,40
41,00
C - BCD
2,24
5,00
C - AC
3,20
10,25
C - BD
3,35
11,25
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

Nota-se na Tabela 29, que não há alteração entre elementos e núcleos, pois
a menor distância do elemento C continua sendo em relação ao seu grupo, BCD. É
feita mais uma rodada, conforme ilustrado na Tabela 30:
Tabela 30 - Quarta rodada (cálculo da distância Euclidiana)
Grupos Dist. Eucl.
Dist. ^2
D-A
9,43
89,00
D - BCD
2,24
5,00
D - AD
4,72
22,25
D - BC
3,35
11,25
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

Pode-se observar na Tabela 30 que não há alterações com o elemento D, que
permanece no seu grupo BCD. Dessa forma, como não há mais movimentação de
elementos, termina a fase de estudo da menor distância entre elementos e núcleos.
Nesse cenário, com dois núcleos, obtemos a melhor distribuição com um
grupo contendo A e outro BCD. Isso fica comprovado ao realizar a soma da distância
entre os elementos, elevado à segunda potência. É a Withinsum, ou soma dentro do
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mesmo grupo. A Tabela 31 a ilustra:
Tabela 31 - Withinsum
Cluster
A
B
C
D
A
0
40
41
89
BCD
52
4
5
5
Fonte: extraído de Johnson e Wichern (2007)

A Tabela 31 demonstra o resultado da melhor escolha, entre as opções de
distribuição de elementos. Efetua-se a soma do grupo A (0) e do grupo BCD (4 + 5 +
5). O Withinsum é igual a 14. Segundo Johnson e Wichern (2007), pode-se variar o
número de núcleos, repetindo-se o processo até chegar em um ponto em que o
Withinsum se estabilize, independente de aumentar o número de núcleos.
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APÊNDICE G – CONFIABILIDADE DAS AMOSTRAS
São analisadas: (1) a quantidade de registros recomendável para compor uma
amostra, a partir de uma população e (2) a confiabilidade das amostras.
Segundo Pedrotti L. (2018), a função sample.size.mean(), do R Studio, calcula
o tamanho de uma amostra, ao inserir os parâmetros de uma população: (1) amplitude
(e); (2) desvio padrão (S); (3) tamanho (N) e (4) nível de confiança (level). A Tabela
32 ilustra os resultados obtidos para as populações extraídas dos datasets:
Tabela 32 - Estudo da quantidade amostral em função do tamanho do frame
Coleta
5
05a
6
7

Tipo
brutos
brutos
brutos
brutos

p-value
N/A
2,20E-16
2,20E-16
N/A

08d
9
10
11
05a
6

brutos
N/A
brutos
N/A
brutos
N/A
brutos
N/A
estatísticos 2,20E-16
estatísticos 2,20E-16

7
08d
9
10
11

estatísticos
estatísticos
estatísticos
estatísticos
estatísticos

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Precisão
727
727
727
727

sd
499,1266
525,94
434,5394
323,3004

N
FL FL3
188450 2 N/A
500
3 N/A
3405
2 N/A
9814
1 N/A

730
730
730
727
50871149
105084,5

547,6419
501,0869
449,2084
216,1989
49619072
77122,93

26407
32834
14035
11776
497
3044

3
2
2
1
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
4
3

1,64916E+11
1,35E+16
9708
2417784
2122655
5915
1255337
845230,6
8981
242021,5
97143,68
7666
2,27E+11
1,86987E+11 11358

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3
3
2
1
3

Fonte: elaborado pelo autor

A Tabela 32 exibe, a partir da primeira coluna da esquerda: (1) o número da
coleta que representa o filtro e a extração de características da população (dataset);
(2) o tipo de dados bruto ou estatístico; (3) indicador se a distribuição é normal (pvalue); (4) metade da amplitude (precisão); (5) desvio padrão (sd); (6) tamanho da
população (N); (7) a quantidade amostral indicada de acordo com o resultado da
função sample.size.mean(), ao indicar o vetor do tamanho do frame como parâmetro
(FL) e (8) idem ao item anterior, porém, informa-se o vetor que contém a variância de
frames emitidos de um mesmo emissor.
Percebe-se uma restrição da função shapiro.test(), que calcula o p-value,
quando há mais de 5.000 registros. Quando o calculo é realizado, espera-se um valor
superior a 5% (0.05) para indicar uma Distribuição Normal da população ou amostra
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estudada. Nota-se que em nenhum caso se obteve uma Distribuição Normal, e que a
quantidade de registros para compor uma amostra não ultrapassou 4 elementos.
A Tabela 33 exibe o mesmo estudo, de verificação da quantidade amostral,
com dados do vetor FRAME_TIME_RELATIVE e DURAT_3, em vez de tamanho de
frames:
Tabela 33 - Estudo da quantidade amostral em função do tempo
Coleta
5
05a
6
7
08d

Tipo de Dados
brutos
brutos
brutos
brutos
brutos

9
10
11
05a
6
7

brutos
brutos
brutos
estatísticos
estatísticos
estatísticos

08d
9
10
11

estatísticos
estatísticos
estatísticos
estatísticos

p-value
N/A
7,66E-09
2,20E-16
N/A
N/A

Precisão
30,4995
0,0800235
30
30,17926
2,999475

sd
15,03721
0,04677459
16,2529
9,118881
1,619582

N
FTR D3
188450 1 N/A
500
2 N/A
3405
2 N/A
9814
1 N/A
26407
2 N/A

N/A
2,999801
1,692471
32834
N/A
2,999785
1,710323
14035
N/A
30,4565
8,901295
11776
2,20E-16
1,71E-05
4,46E-06
497
2,20E-16 0,001374587 0,001152135 3044
N/A
0,0308505 0,007368169 9708
N/A
N/A
N/A
N/A

2,599004
1,523139
5915
0,2313202
0,1772519
8981
39,37531
3,704591
7666
0,006388253 0,001244821 11358

2 N/A
2 N/A
1 N/A
N/A 1
N/A 3
N/A 1
N/A
N/A
N/A
N/A

2
3
1
1

Fonte: elaborado pelo autor

A exemplo da Tabela 32, a Tabela 33 exibe os resultados obtidos ao executar
as funções shapiro.test() e sampe.size.mean(). Diferenciando-se as duas últimas
colunas, que representam a quantidade amostral indicada ao analisar os dados dos
vetores da série temporal (FRAME_TIME_RELATIVE, FTR) e da variância do tempo
em que um emissor de frames permanece com uma conexão ativa (DURAT_3, D3),
respectivamente.
Decide-se então, utilizar a quantidade de registros permitidas nos softwares
estatísticos, atentando-se à quantidade de frames contaminados.
Um vez extraída as amostras, mede-se a confiabilidade. A Tabela 34 exibe o
resultado do estudo da confiabilidade das sete amostras com dados brutos,
investigados nesse trabalho:
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Tabela 34 - Verificação da confiabilidade das amostras (dados brutos)
Índice Dataset Amostra
1
ISCX
05a
2
ISCX
6
3
ISCX
7
4
DANTA
08d
5
DANTA
9
6
DANTA
10
7
ISCX
11
Fonte: elaborado pelo autor

Perfil
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque

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

A Tabela 34 exibe: (1) índice das aferições; (2) o dataset analisado; (3) a
amostra; (4) o perfil (todos são com ataques cibernéticos) e (5) o resultado da
aplicação a técnica do coeficiente de Cronbach, que acima de 0,7 em um intervalo
entre zero e um, é considerada uma amostra confiável.
A Tabela 35 exibe os resultados para a mesma técnica aplicada aos dados
estatísticos:
Tabela 35 - Verificação da confiabilidade das amostras (dados
estatísticos)
Índice
Dataset Amostra Perfil Cronbach
1
ISCX
05a
Ataque
0,75
2
ISCX
6
Ataque
0,75
3
ISCX
7
Ataque
0,75
4
DANTA
08d
Ataque 0,157871
5
DANTA
9
Ataque 0,21889
6
DANTA
10
Ataque 0,203926
7
ISCX
11
Ataque
0,75
Fonte: elaborado pelo autor

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

143

APÊNDICE H – EVOLUÇÃO ATÉ O MODELO PARA A EXECUÇÃO DOS
EXPERIMENTOS
O Apêndice H trata dos questionamentos e situações enfrentadas ao longo
dos experimentos, o que permitiu estabelecer um modelo para a continuidade desse
trabalho (seção 5.3).
Busca-se, inicialmente, investigar o comportamento de uma amostra com
comportamento normal. Após a extração dos dados brutos e estatísticos, iniciam-se
os experimentos. A importação das amostras no software estatístico (R Studio) é feita
pela função read.table() (R Studio). A Figura 46 retrata a importação de uma amostra:
Figura 46 – Script - R Studio – importação de uma amostra

Fonte: elaborado pelo autor.

Os parâmetros da função read.table() são: (1) file.choose() permite selecionar
qual arquivo desejado; (2) incluir o rótulo na primeira linha (head = True); (3) separador
entre campos (;) e (4) trazer mesmo se houver campos vazios (sep = True).
O primeiro experimento utiliza dados da amostra_01 do dataset Danta (2018),
e retrata a escolha aleatória, dentro das planejadas na proposta desse trabalho, de
duas características: TCP_LEN_1 e FRAME_LEN_1, que registram a soma do
tamanho do protocolo TCP e do Ethernet, em unidades de bytes, de todos os frames
da amostra. E na primeira tentativa de aplicar o método de K-means com dois núcleos,
por meio do R Studio, obtém-se o erro de maior quantidade de grupos do que
diferentes pontos de dados.
Após constatar o primeiro erro, ao checar a correlação entre esses dois
campos, TCP_LEN_1 e FRAME_LEN_1, e verificar a altíssima força entre elas,
“0,9996505”, chega-se à conclusão que nesse cenário são formados tantos grupos
quanto forem a quantidade de elementos. Dessa forma, passa-se a usar como critério,
a busca entre campos com baixa força de correlação. A Figura 47 ilustra o resultado
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da correlação de Pearson entre os campos citados da amostra 01 do dataset Danta
(2018) (experimento 6).
Figura 47 – Função - correlação entre TCP_LEN_1 e
FRAME_LEN_1

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 47 exibe o valor da correlação de Pearson igual a 0,9996505, dentro
de um intervalo entre -1 e +1, o que significa muito forte. Inicia-se a busca por
campos que contenham baixas correlações. Para tal, por meio do script ilustrado
na Figura 48, comparam-se os campos DURAT 1, 2 e 3 com todos os outros campos
extraídos.
Figura 48 – Script - correlação entre diversos campos

Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme ilustrado na Figura 48, o laço FOR é usado para comparar o valor
da correlação entre DURAT_1, DURAT_2 e DURAT_3, e todas as outras 147 colunas.
De acordo com o resultado obtido, a fim de selecionar uma quantidade plausível para
a realização dos experimentos, são retirados os pares de características que ficaram
com um resultado no intervalo [-0,01 ; +0,01]. A Figura 49 exibe o resultado obtido.
Figura 49 - Resultado do script de comparação de correlações

Fonte: elaborado pelo autor.
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As colunas entre “A” e “L” da Figura 49 exibem a saída do script e as colunas
“P”, “S” e “V” exibem, condicionalmente, apenas os resultados (coluna B) que
satisfaçam os critérios sugeridos com a finalidade de controlar a quantidade de
possibilidades, descritos nas colunas “O”, “R” e “U” respectivamente.
Refaz-se o processo com as características “METPOST_3” e “DURAT_3”, que
representam a variância da contagem de pacotes do método “POST” e a variância do
tempo de duração do frame. Essas apresentam uma correlação de Pearson de “0,433634”. Dessa vez ocorre o erro que o número de núcleos deve ser entre um e a
quantidade de elementos. A Figura 50 mostra o comando usado para extrair a
correlação mencionada da amostra 01, dataset Danta (2018).
Figura 50 – Função – baixa correlação entre características

Fonte: elaborado pelo autor.

Uma vez que, diminuindo a força de correlação, ainda se obteve erro durante
a geração de núcleos, busca-se, então, aumentar a quantidade de características, de
duas para cinco. São elas: (1) DURAT_3; (2) DURAT_2, tempo médio de duração de
um frame; (3) QTDE_1, contagem da quantidade total de pacotes; (4) CONEX_2,
média do total de cada conexão composta por um IP e mais uma porta; (5)
CONTAG_2, média da quantidade de pacotes emitida por endereço IP. Nenhum dos
métodos propostos conseguiu isolar os frames contaminados, mesmo ao diminuir a
quantidade de registros de 181 para 45. Sem sucesso com o aumento do número de
características, decide-se nesse ponto, reavaliar o uso de duas características ao
invés de múltiplas.
Transcorridos cinco experimentos, foi constatado que no método não
hierárquico, não tinhas argumentos para definir a matriz de distanciamento, sendo o
padrão a matriz Euclidiana. Com isso, o método proposto na fase-02, sofre um ajuste,
e em vez de realizar os passos 3 e 6, cálculo da distância Euclidiana e Manhattan,
passa a ter apenas um passo, o do cálculo do K-means.
Levanta-se aqui, um fator importante para o sucesso da sequência dos
experimentos: um critério para a definição de uma quantidade de núcleos de acordo
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com a disposição dos valores coletados. Segundo tratado na seção de referencial
teórico, a técnica do Withinsum se apresenta para atender a essa necessidade.
No experimento seis, aplica-se essa técnica, que tem como base a geração
aleatória de núcleos, a partir de uma semente inicial e com núcleos equidistantes entre
si. A partir daí, afere-se a soma da distância entre todos os elementos e os seus
núcleos. O objetivo é obter o menor valor possível. A Figura 51 apresenta a execução
desse comando.
Figura 51 – Script para o cálculo do Withinsum - R Studio

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado do trabalho de Junior, F.N. et al. (2017).

Conforme a Figura 51 ilustra, é realizada a geração aleatória de sementes,
por meio da função set.seed() e em seguida cria-se uma variável do tipo vetor que irá
armazenar o resultado do Withinsum, executado pela função kmeans(). Essa última
função, recebe o intervalo de um a dez para simular a geração de núcleos e fazer a
medição das distâncias entre os pontos e os núcleos. A menor somatória é escolhida,
o que representa uma maior proximidade entre núcleos e elementos. Na seção 5.2.1
encontram-se maiores detalhes sobre os parâmetros necessários para a execução
dessa função. Em seguida, a função plot() exibe esses valores. Procura-se o menor
possível em um momento que os resultados passam a ser muito próximos.
O experimento 2 é refeito e em vez de dois, obtém-se seis núcleos conforme
ilustrado na Figura 52, com a amostra 01 do dataset Danta (2018).
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Figura 52 – Gráfico - Técnica do Withinsum

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado do trabalho de Junior, F.N. et al.
(2017).

Nota-se uma relação inversamente proporcional, pois à medida que os valores
do eixo X (quantidade de núcleos) aumentam, a os valores do eixo Y (somatória entre
as distâncias dos elementos e seus respectivos núcleos) diminuem. Isso acontece até
o ponto que começa a se estabilizar, de maneira que o aumento da quantidade de
núcleos não causa mais alterações no resultado da somatória. No exemplo ilustrado
na Figura 52, nota-se que a partir de seis núcleos, esse sintoma começa a ser
percebido, e a partir de oito núcleos aparentemente se estabiliza.
Ainda sem um resultado conclusivo, os experimentos sete ao dezenove,
buscam escolher outras características, de baixa correlação, quando comparadas ao
DURAT_1. Os experimentos doze e quatorze apresentam um destaque em que um
dos dois frames contaminados, aparentemente, pode ser interpretado como um
outlier. A Figura 53 ilustra o experimento 12 com os dados da amostra 01 do dataset
Danta (2018).
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Figura 53 – Gráfico - Experimento 12 - K-means no R Studio

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao analisar a fusão dos elementos e seus núcleos, nota-se que o grupo seis,
de cor verde, possui o elemento 73 (frame contaminado), posicionado mais próximo
do centro do gráfico, aparentemente em destaque em relação aos outros elementos
do mesmo grupo. Ainda que esteja contido em um grupo com elementos normais, é o
primeiro indício de que esse método pode detectar um tipo de frame anômalo.
Para continuar nessa linha da investigação, busca-se aplicar as mesmas
lições aprendidas em outro dataset, o ISCX. A amostra 02 oferece um tráfego de rede
normal, e procura-se usar as características que obtiveram melhores resultados,
DURAT_1 com FRAME_LEN_6 e DURAT_1 com TCP_LEN_6. A técnica de
Withinsum indica quatro núcleos, mas a visão gráfica se torna inconclusiva, com difícil
visualização, possivelmente motivada pela alta quantidade de registros, 1.541.
Ao diminuir a quantidade para 181 registros, a mesma quantidade da amostra
01, do dataset Danta (2018), resulta em correlação fortíssima, igual a -1. Os
experimentos 20 ao 23 registram essas etapas.
Dessa forma, inicia-se a procura por mais características com baixa
correlação na amostra 01. Agora, com a característica DURAT_2, executa-se o script
ilustrado na figura 23 e obtém-se os campos: (1) FRAME_LEN_7, (2) TCP_LEN_7,
(3) IP_LEN_7, (4) CONTAG_1, (5) CONTAG_4 e (6) CONTAG_7. O número final 7
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significa soma ou contagem do total de pacotes recebidos. E aparece o CONTAG, que
contabiliza os pacotes por endereço IP, durante uma conexão. A fim de investigação,
estabelece-se um critério de força entre -0,01 e + 0,01 para selecionar a correlação
entre as características. São feitos os experimentos 24 ao 29, sem encontrar uma
evidência.
A esse momento, se introduz o uso de outra ferramenta a fim de comparar os
primeiros indícios obtido com o R Studio, o Python (Orange). Um programa
desenvolvido com o incentivo do centro de pesquisas da Eslovênia, oferece interface
gráfica que facilita o uso do método de agrupamento por meio dos chamados widgets,
e a configuração de fluxos de atividades, os chamados schemas (JENEZ DEMSAR et
al., 2004).
Investiga-se a alternativa de outlier por meio do Python (Orange). Assim, são
feitos os experimentos 30 ao 33 com as duas amostras normais, e com algumas
características que possuem baixa correlação. São elas: (1) DURAT_3 com
TCP_WIN_3, (2) DURAT_3 com TCP_WIN_7, (3) TEMPO com TCP_WIN_7, (4)
DURAT_1 com FRAME_LEN_6. O final 6 representa a variância do tráfego enviado.
O campo TCP_WIN representa o tamanho da janela do protocolo TCP. O resultado
aponta que o método não-hierárquico não isolou os frames contaminados, embora
tenha gerado um grupo com menor quantidade de elementos, que possui um dos dois
frames contaminados da amostra 01. A Tabela 36 exibe as amostras extraídas até
esse momento:
Tabela 36 - Primeiras amostras
Dataset

DANTA
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX
ISCX

Quantidade de Registros

Tipo de
Ataque

Amostra

Normal
Normal
DoS
DoS
DoS
DoS
DoS
DoS
DoS

1
1
2
3
4
4a
4b
4c
4d

Data

26/mai/16
12/jun/16
14/jun/10
14/jun/10
14/jun/10
14/jun/10
14/jun/10
14/jun/10
14/jun/10

Hora-Início

10:00:00
11:34:00
13:59:00
23:59:00
00:59:00
00:59:00
00:59:00
00:59:00
00:59:00

Hora-Final

10:01:00
11:35:00
14:01:00
00:01:00
01:01:00
01:01:00
01:01:00
01:01:00
01:01:00

Total

Filtro

Anômalos

181
1.541
5.431
6.411
6.411
6.411
6.411
6.411

181
1.541
5.431
6.411
300
300
300
1.100

2
4

3
3
3
3
3

%
Anômalos

1,10%
0,26%
0,00%
#DIV/0!
0,05%
1,00%
1,00%
1,00%
0,27%

Fonte: elaborado pelo autor

Inicia-se, então, o processo para extrair mais amostras do dataset ISCX. O
intervalo de um minuto desse tipo de amostra se apresenta com 6.411 registros, os
quais são filtrados os primeiros 300. Seguindo as etapas da fase-01, são extraídas as
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características brutas e registradas nas amostras 02, 03 e 04. Inicialmente,
selecionam-se

dados

brutos

em

vez

dos

dados

estatísticos:

(1)

FRAME_TIME_RELATIVE e (2) TCP.SEQ, o intervalo de tempo e a quantidade de
bytes do protocolo TCP trafegado no pacote.
Observa-se, também, a técnica de Outlier que separa 92 dos 300 registros, e
dentre esses registros, encontra-se o anômalo. Até o momento é a segunda
oportunidade (agora em uma amostra com ataques) em que essa técnica destaca
esse tipo de frame, ainda que com alguns outros considerados normais.
Ao comparar ferramentas diferentes (R Studio com o Python (Orange),
experimentos 12 e 33 respectivamente), e utilizando a mesma amostra de dados
(amostra 01 do dataset Danta (2018)) evidencia-se uma quantidade diferente de
núcleos, sendo dois pelo Python (Orange) e seis núcleos no R Studio.
Compara-se também, diferentes características usando em comum o R
Studio e amostra de dados (04a do dataset ISCX). Os experimentos 35 e 36 utilizam
os campos TCP_SEQ e FRAME_LEN respectivamente. Em ambos os casos, o
resultado não foi conclusivo, pois a visualização gráfica foi difícil.
A partir desse ponto, a exportação de arquivos separados por vírgula é
adicionada ao script do R Studio, a fim de melhorar a apuração do resultado. A Figura
54 exibe o comando incluído no script.
Figura 54 – Script para exportar resultado do método de agrupamento (arquivo
CSV)
Fonte: elaborado pelo autor.
A Figura 54 exibe a função write.table() que tem como objetivo exportar os
resultados da aplicação dos métodos, em tabelas. A partir desse momento, é possível
validar o grupo de cada frame por meio de uma tabela, permitindo assim, uma melhor
análise dos resultados. É extraída a amostra05 a partir de outro ataque, o DDoS, do
dia 15/06/2010, a fim de buscar maior quantidade de frames contaminados. E
conforme era esperado, um minuto de intervalo desse tipo de ataque retornou 188.451
registros, dos quais foram estudados os primeiros 500. Essa amostra conta com 116
frames contaminados, representando 23,20% do total, e foi registrada como
amostra05a.
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A partir desse momento, resultados importantes são observados e compõem o
modelo para a continuidade do trabalho. A seção 5.3 registra essa sequência.

