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Abstract. Information performs an important role in society, therefore data se-
curity is fundamental. Several organizations make use of Intrusion Detection
Systems (IDS) to monitor and identify anomalous behaviour that could be th-
reatening to their networks, creating alerts. However, analyzing those alerts
may become an extremely exhautisve task, due to the large volume of produced
incidents. Alert correlation and clustering techniques ease the interpretation
of results shown by IDSs through meta-alerts generation, gathering common
information among the alerts. By clustering meta-alerts, it is possible to ackno-
wledge attackers and their targets.

Resumo. A informação tem um papel vital na sociedade, portanto a segurança
dos dados é fundamental. Diversas organizações utilizam Sistemas de Detecção
de Intrusão (Intrusion Detection Systems - IDS) para monitorar e identificar
comportamentos anômalos em suas redes que possam significar ameaças, ge-
rando alertas que os descrevem. Contudo, a análise desses eventos pode tornar-
se extremamente dispendiosa, devido ao grande volume de incidentes produzido.
As técnicas de correlação e clusterização de alertas facilitam a interpretação
dos resultados mostrados pelos IDSs, por meio da criação de meta-alertas
que reúnem as caracterı́sticas em comum dos eventos reportados. Através da
clusterização dos meta-alertas, é possı́vel visualizar melhor o cenário, identifi-
cando atacantes e seus alvos.

1. Introdução
No contexto atual, a informação desempenha papel importante para organizações de di-
versos tamanhos e diferentes naturezas. Por isto, a segurança em redes é vital para ga-
rantir a disponibilidade de serviços e a proteção de dados sensı́veis. Para evitar que essas
situações ocorram, as empresas contam com ferramentas que realizam monitoramento
de tráfego, análise de pacotes e arquivos, auditoria de usuários e prevenção de inciden-
tes, como firewalls, anti-vı́rus, sistemas de prevenção de intrusão (Intrusion Prevention
Systems - IPS) e sistemas de detecção de intrusão Intrusion Detection Systems - IDS). [5]

Os IDSs são parte fundamental para que a organização possa monitorar o fluxo de
dados e detectar ataques, intrusões e modificações não-autorizadas no sistema ou na rede
em tempo real. Com esse sistema, é possı́vel identificar os pontos vulneráveis do am-
biente, além de reunir informações sobre a origem dos ataques e seus destinos. Sempre
que um comportamento anômalo é detectado, é gerado um alerta que contém informações
importantes como endereço IP e porta de origem, endereço IP e porta de destino e tipo



de incidente. Desta forma, seria supostamente simples analisar como invasões são exe-
cutadas e que caminho os atacantes seguem até conseguir obter dados da organização ou
tornar serviços indisponı́veis.

Entretanto, o volume de alertas gerado por um IDS pode ser gigantesco, depen-
dendo da proporção da rede. Como exemplo, em 2012 na Universidade de Maryland1

foram registrados 62 milhões de alertas, sendo 40 milhões destes apenas no mês de no-
vembro [8]. Então, percebe-se que em redes muito grandes, com intenso volume de dados
trafegando e múltiplos acessos de usuários ao mesmo tempo, a análise dos alertas de in-
trusão torna-se uma tarefa não-trivial.

As técnicas de correlação e clusterização de alertas permitem que essa tarefa seja
facilitada, pois a partir delas são extraı́das todas as caracterı́sticas em comum que os
incidentes reportados têm. Com isso, outras estruturas mais simplificadas podem ser
originadas, reunindo todas as informações relevantes para análise. O artigo de Shittu
et al. [9] propõe um método de correlação estatı́stica, onde são gerados meta-alertas. A
pós-correlação é executada nos meta-alertas, sendo que o método escolhido para isso é
a clusterização. Dessa forma, é possı́vel compreender melhor da onde os ataques estão
vindo, quais são os seus objetivos e que decisões tomar para previnı́-los.

Porém, os resultados obtidos em [9] são fundamentados em testes produzidos
sobre uma base de dados experimental, concebida em laboratório. Por conta disso, a
intenção deste trabalho aqui apresentado é verificar o comportamento da técnica descrita
por Shittu et al. quando aplicada em uma base de dados ampla, com incidentes reais.

Este documento está organizado da seguinte forma:

• A Seção 2 apresenta os conceitos iniciais, a descrição da técnica utilizada e o
estado da arte nessa linha de pesquisa;
• A Seção 3 traz a meta que este trabalho visa atingir;
• A Seção 4 indica os métodos que são usados para o desenvolvimento desde traba-

lho;
• A Seção 5 define o cronograma de atividades a ser seguido ao longo do ano;
• A Seção 6 discute o que se espera dos resultados uma vez que a meta for atingida.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Conceitos iniciais e descrição da técnica

2.1.1. Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS)

Um IDS é utilizado para monitorar e gerar alertas de incidentes na rede e nos hosts onde
ele está inserido. É responsável por analisar o tráfego de dados e alterações no sistema,
buscando sinais de comportamentos anômalos e atividades suspeitas que possam signifi-
car ataques e/ou invasões.

Basicamente, o IDS pode ser de dois tipos: o baseado em host (Host-Based Intru-
sion Detection System - HIDS) e o baseado em rede (Network-Based Intrusion Detection
System - NIDS). O HIDS é instalado diretamente em um host e assim monitora o sistema,
verificando a integridade de arquivos, fluxo e privilégios de usuário, processos, uso dos

1http://www.umd.edu/
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recursos computacionais e até mesmo detecção de port scanning. Porém, ele está limitado
apenas ao nó da rede onde está implantado, então não consegue analisar o ambiente como
um todo. Além disso, ele geralmente não é capaz de gerar alertas em tempo real. [5] [11].

Já o NIDS monitora o tráfego na rede onde está instalado, capturando e anali-
sando os pacotes, à procura de comportamento anormal. Ele busca detectar tentativas
de exploração de vulnerabilidades, ataques de negação de serviço e malwares. Diferen-
temente da maioria dos HIDSs, o NIDS gera alertas em tempo real. Um dos maiores
problemas relacionados a este tipo de IDS é justamente o número de alertas que ele pode
gerar, que dificulta a interpretação dos incidentes.

Em relação ao método de detecção, um IDS pode gerar alertas de duas formas:
baseada em assinaturas e baseada em anomalias. Quando baseado em assinaturas, o sis-
tema irá procurar por padrões de ataque em sua base de dados (semelhante ao que faz um
anti-vı́rus), que são definidos por uma assinatura. A detecção baseada em anomalias, por
sua vez, irá buscar comportamentos adversos ao conjunto de regras vigente. Ou seja, en-
quanto o método de assinaturas tenta detectar ataques a partir de seu conhecimento sobre
técnicas e caminhos conhecidos, o método de anomalias irá reportar toda conduta não-
autorizada. Neste trabalho, serão analisados os alertas gerados por IDSs que trabalham
com assinaturas. [5]

2.1.2. Alerta de intrusão

Um alerta de intrusão é o dado gerado pelo IDS, sendo que seu formato pode variar
de acordo com cada fabricante do sistema. Geralmente, ele contém o tipo de ataque
detectado, que é descrito pela assinatura, endereço IP e porta de origem do atacante,
endereço IP e porta de destino e timestamp.

2.1.3. Correlação de alertas

Correlação é um termo estatı́stico utilizado para medir o grau de relacionamento entre
duas ou mais variáveis. [7]. Em [2], a correlação de alertas é definida como um processo
de múltiplos componentes, com o propósito de analisar incidentes de intrusão e prover
informações sobre o estado de segurança da rede onde ela foi aplicada. Ela pode ser divida
em três estágios principais: pré-correlação, processo de correlação e pós-correlação.

A pré-correlação preocupa-se em tratar os dados a serem analisados. Já o processo
de correlação define a técnica a ser empregada, que pode ser baseada em similaridade dos
eventos, cenários conhecidos ou relacionamento de pré-requisito e consequência. Por fim,
a pós-correlação é referente à análise que será executada com os resultados da correlação,
que pode ser a priorização de alertas e/ou reconhecimento de padrões.

A clusterização pode se encaixar tanto na pré-correlação, para agrupar diferentes
tipos de eventos a serem relacionados, ou na pós-correlação, para gerar outras estrutu-
ras que facilitem a análise dos dados. Neste trabalho, ela será utilizada na fase de pós-
correlação.



2.1.4. Método de Shittu et al.

Em [9], é proposto que os alertas sejam correlacionados por suas caracterı́sticas em co-
mum, gerando uma estrutura chamada meta-alertas. O meta-alerta é composto de um ou
mais alertas que ao serem agrupados dão origem a um grafo de correlação.

Para que os meta-alertas sejam montados, é necessário executar os seguintes pro-
cedimentos:

1. Correlação offline: etapa inicial do processo. Aqui, o histórico de alertas é ana-
lisada para que sejam criadas a tabela de probabilidade de correlação, que repre-
senta a probabilidade de um alerta do tipo Tb ocorrer depois de um do tipo Ta, e a
tabela de condições da correlação. A probabilidade de correlação é dada por

L(Ta, Tb) = P ← (Ta → Tb|C) (1)

onde C representa a condição em que os tipos estão correlacionados. Quando
houver mais de uma condição, a equação será dada por

L(Ta, Tb) = min{P (Ta → Tb|Ci)}|ni=1 (2)

sendo que a condição que contiver o valor mı́nimo entre os resultados será a pro-
babilidade de correlação selecionada.

2. Correlação online: etapa que executa a análise em tempo real dos alertas. Um
alerta aj recém-detectado é comparado a um conjunto de alertas S que ocorreram
em um dado instante T0 antes dele. Então, determina-se se aj está correlacionado a
algum ai em S, verificando se os tipos deles possuem um coeficiente de correlação
relevante na tabela de probabilidades. Cada alerta analisado é armazenado como
um nó. Se a correlação for verdadeira, aj é adicionado ao meta-alerta do qual ai

pertence. É também adicionada uma aresta partindo do nó gerado ao meta-alerta,
com o coeficiente sendo o peso dela.

Em seguida, os meta-alertas passam pelo processo de clusterização, realizado pelo
algoritmo de Density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN).

2.2. Trabalhos relacionados

[12] e [6] trabalham com um modelo de correlação baseado no conhecimento do cenário
do ataque, que é dado através das relações mais comuns entre os alertas. [12] de-
fine a clusterização antes da correlação, pois no método proposo é necessário separar
as informações que compõem o cenário antes de correlacionar os eventos. O dado utili-
zado para agrupar os incidentes é, geralmente, o endereço IP. A correlação é baseada em
cadeias de Marvok. [6] correlaciona alertas em tempo real, buscando por episódios que
possam estar relacionados a cenários de multi-ataque.

[1] e [4] baseiam-se na correlação por similaridade. A partir da correlação, [1]
cria grafos de hiper-alertas, conceito semelhante ao meta-alerta definido por [9]. Já foco
de [4] está nos IDSs com detecção baseada em anomalias. A correlação acontece através
da busca por padrões entre os comportamentos anômalos analisados.

Alguns trabalhos utilizam técnicas de inteligência artificial para atingir seus ob-
jetivos. Em [10], o objetivo é classificar alertas da forma mais automatizada possı́vel.



Para tal, são utilizados conceitos de mineração de dados para executar a correlação, as-
sim como [9], e a clusterização dos dados serve para reconhecer padrões nos alertas. [3]
dá ênfase na pós-correlação, propondo uma técnica de priorização de alertas baseada em
lógica fuzzy.

3. Objetivos
Em [9], a técnica proposta foi validada em uma base de dados experimental, desenvolvida
em laboratório e com comportamento previsı́vel. Por conta deste fato, o objetivo principal
deste trabalho é verificar a eficácia deste método de correlação e clusterização de alertas
quando aplicado em uma base de dados bastante volumosa, com informações reais.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico dos trabalhos existentes na
linha de pesquisa de correlação e priorização de alertas, para expandir o conhecimento
no assunto e melhorar a compreensão deste método de análise. Serão estudados artigos e
surveys, buscados em bases acadêmicas de renome como a ACM Digital Library2, IEEE
Xplore Digital Library3 e Science Direct4, além de livros da área.

Então, o artigo de Shittu et al. será estudado de maneira aprofundada, para tornar
possı́vel o desenvolvimento do código de acordo com a técnica descrita nele, além de re-
alizar possı́veis adaptações de acordo com a necessidade. As correlações offline e online
serão implementadas para que os meta-alertas sejam criados. O passo seguinte será com-
parar os meta-alertas, para poder clusterizar-los. O código será desenvolvido em Python,
integrado com o Postgres para o banco de dados.

Após a fase de implementação, serão executados os testes nas bases dados de IDS
do Capture The Flag5 (iCTF) 2008 e da Universidade de Maryland. Com os resulta-
dos, se discutirá se o método desenvolvido realmente funciona como o esperado em uma
base pequena como a do iCTF 2008 e em uma base grande, com dados reais, como a
de Maryland. Para que essa análise seja possı́vel, serão geradas tabelas de condições da
correlação, probabilidades e meta-alertas, que serão primordiais para a interpretação dos
resultados.

5. Cronograma de Execução
Atividades que serão realizadas:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo aprofundado do artigo de Shittu et al.;
3. Implementação da correlação offline;
4. Implementação da correlação online;
5. Implementação da comparação de meta-alertas;
6. Implementação da clusterização dos meta-alertas;
7. Testes nas bases de dados;
8. Análise dos resultados;
9. Redação do TCC.

2http://dl.acm.org/
3http://ieeexplore.ieee.org/
4http://www.sciencedirect.com/
5https://ictf.cs.ucsb.edu
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Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x x
Atividade 8 x x x
Atividade 9 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, espera-se poder comprovar a eficácia do método de Shittu et al.,
através dos resultados aplicados em uma base com dados reais. Caso ele falhe, os re-
sultados serão discutidos a fim de encontrar os motivos que impediram o seu sucesso.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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