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Abstract. In the context of Computer Networks of big corporations its straight-
forward to notice the large complexity and amount of intrusion alerts, generated
from the network traffic. For this reason many works in state of the art propose
different techniques to improve the way these alerts can be interpreted and cor-
related. This work focus on building a literature review of some relevant papers
in this field of study. Also it will select one paper to be reimplemented and tested
with a Intrusion Alert database collected on University of Maryland. The aim is
to obtain results on the behavior of data gathered from a real environment ap-
plied to a alert correlation technique. This could be interesting due the fact most
of papers on this field use artificial or obsolete data to test their techniques.

Resumo. Devido ao imenso volume e complexidade de alertas gerados pe-
los Sistemas de Detecção de Intrusão nas redes de computadores de grandes
coorporações, existe uma dificuldade em interpretar os dados com eficiência.
Diversos trabalhos no estado da arte propõem diferentes técnicas, usando
métodos estatı́sticos e de aprendizado de máquina. Esse estudo visa fazer uma
revisão bibliográfica dos trabalhos da área e selecionar um deles para estudo
aprofundado e reimplementação. As técnicas do trabalho selecionado serão
aplicadas sobre uma base de dados coletada na University of Maryland, vi-
sando contrapor a maioria dos trabalhos da área que utilizam bases de dados
obsoletas, geradas artificialmente ou em ambientes controlados.

1. Introdução
Serviços de segurança em uma rede são parte fundamental para o bom funcionamento e
preservação de seus dados. Uma das ferramentas mais importantes para o monitoramento
do tráfego de rede são os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS - Intrusion Detection
Systems, em inglês). Eles são capazes de fornecer informações importantes para a equipe
de segurança quando atividades indesejadas são executadas em determinados pontos da
rede. Essas informações são produzidas na forma de alertas. Entretanto, o crescente
volume de tráfego das redes atuais tem gerado um aumento proporcional de quantidade e
complexidade desses alertas. Desse modo, tem crescido o número de trabalhos no estado
da arte que buscam melhorar a interpretação desses dados e a precisão e rapidez na tomada
de decisões, utilizando técnicas de Inteligência Computacional, Estatı́stica e outras.[20]
[14] [7]

Os trabalhos analisados procuram relacionar diversas caraterı́sticas dos alertas
para prever sequências e tipos de ataque, causas e relações entre alertas, entre outros.



É de se observar, entretanto, que a maioria dos trabalhos utilizam dados simulados em
ambientes controlados ou dados da DARPA 2000[15], uma base de dados liberada pelo
Departamento de Segurança dos EUA datada do ano 2000. Desse modo, faltam exemplos
de aplicações dessas técnicas sobre bases de dados reais, o que poderia produzir resultados
diferentes.

Esse trabalho realizará um estudo bibliográfico na área de manipulação de alertas
de IDS e irá selecionar e reimplementar um dos trabalhos. As técnicas do trabalho seleci-
onado serão aplicadas sobre a base de dados de alertas de IDS da University of Maryland
dos EUA. Os critérios de seleção levarão em conta a importância do trabalho para a área,
sendo um fator relevante o número de citações e o uso total ou parcial da técnica utilizada
por outros trabalhos.

[16] e [17] sobre a base de dados de alertas gerados por sensores na rede da Uni-
versity of Maryland nos EUA. Esses são trabalhos conceituados na área, sendo um dos
primeiros a propor a modelagem de ataques através de grafos. Juntos contam com cerca
de 756 citações [9] [10] por outros trabalhos na área de correlação de alertas.

Os dados da DARPA 2000 e outros dados simulados usados na maioria dos tra-
balhos possuem anomalias predefinidas, de modo que existe uma conclusão considerada
correta a respeito das informações dos alertas. Em contrapartida, a base de dados de Mary-
land não possui essa caracterı́stica. Por se tratar de dados reais, não é sabido quais ataques
e de que maneira eles foram realizados. Se por um lado isso torna impraticável a validação
da precisão dos resultados, por outro a torna realista, pois em ambientes reais a situação
seria muito semelhante. Ainda, por serem dados recentes e reais, esta experimentação
permite verificar a efetividade desta técnica em ambientes que ela poderia ser aplicada.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Definições e descrição do problema

Devido ao alto grau de conectividade das redes atuais, a segurança é uma preocupação
constante de qualquer organização que tenha informações e serviços a serem preservados.
Nesse meio, os IDSs têm sido muito importantes. Esses mecanismos são capazes de
monitorar o tráfego que passa por um determinado ponto na rede em busca de atividades
suspeitas, as quais podem ser, por exemplo, tentativas de ataque, configuração incorreta
de algum dispositivo ou sistema na rede e violações nas polı́ticas de segurança. Os dois
tipos mais comuns de IDSs são o de Detecção por Assinatura (Knowledge-Based Intrusion
Detection) e de Detecção por Anomalias (Behavior-Based Intrusion Detection).

O primeiro gera notificações de alertas (através do disparo de alarmes) quando
uma regra pré-programada é violada. Esse tipo de IDS monitora os eventos de rede em
busca de padrões que se encaixem nessas regras. Assim, é necessário que a forma de
ataque já tenha sido descrita em forma de regra e implantada no sistema, o que o torna
vulnerável a novos ataques ou caso o atacante tome conhecimento das regras de alguma
forma. A vantagem desse método é o baixo número de falsos-positivos gerados. O de-
sempenho pode vir a ser um problema, caso o número de regras seja muito grande, e em
determinados ataques, onde o número de alertas é muito grande para ser analisado em
tempo real. [4]

Já o IDS de Detecção de Assinatura procura descrever um comportamento consi-



derado ”normal”e assume qualquer outro como sendo um desvio, produzindo alertas para
notificar o responsável pela rede. Esse comportamento é descrito através de heurı́sticas
e estatı́sticas, que utilizam diversos indicadores dos dispositivos da rede e dos senso-
res de tráfego, como o volume de tráfego, serviços inadequados, uso de CPU e disco,
tipos de acesso, entre outros. Possui a vantagem de detectar ataques anteriormente des-
conhecidos, porém os principais pontos fracos são disparar um número muito grande de
falsos-positivos e não fornecer muitos detalhes em seus alertas. [5]

De modo geral, o IDS é capaz de disparar alarmes quando uma situação anômala
é detectada, provendo informações sobre a deteccão para a equipe de segurança e gerando
assim um log. A intenção de prover os alertas é avisar aos administradores da rede para
que seja tomada uma ação o mais rápido possı́vel, visando manter a operabilidade dos sis-
temas. Entretanto, existem a princı́pio dois problemas que dificultam uma rápida tomada
de decisão: o grande volume de alertas gerados pelo IDS e a dificuldade de entender o
contexto causador dos alertas gerados.

O primeiro ponto ocorre devido à grande conectividade e tráfego de dados encon-
trados nas redes de grandes corporações. As empresas fornecem serviços pela Internet
para seus clientes e estão em intenso processo de migração de seus serviços para a núvem,
aumentando a vulnerabilidade e o volume de tráfego na rede. Sendo assim a complexi-
dade e o volume dos alertas gerados pelo IDS também aumenta.

O segundo se refere à natureza das informações providas pelos alertas. São geral-
mente informações de baixo nı́vel (como IP de origem e destino, natureza da anomalia e
timestamp, por exemplo) que não descrevem um problema por completo. Isso gera difi-
culdades para entender e determinar a origem da anomalia. Uma única tentativa de ataque
ou problema de configuração em equipamentos na rede, por exemplo, podem gerar deze-
nas de alertas, que precisam ser associados para que se possa entender o problema. Em
muitos casos, realizar essa associação manualmente é inviável pois demanda muito tempo.
Como estes alertas são potenciais ataques que podem destruir informações importantes na
rede, a detecção e análise de ameaças deve ser feita o mais rápido possı́vel.

Sendo esse um problema comum, o estado da arte apresenta inúmeras propostas,
usando os mais diversos métodos para apresentar soluções para esses problemas. Para tor-
nar mais factı́vel o uso das informações providas pelo IDS, se faz necessário transformá-
las para representações mais fáceis e diretas, que sejam mais rapidamente entendı́veis.
Métodos estatı́sticos e de inteligência artificial, por exemplo, são tipicamente usadas nas
técnicas dos trabalhos analisados para correlacionar e/ou agrupar alertas, descobrir a causa
principal dos alertas, remover falsos-positivos, entre outros.

2.2. Classificação e exposição dos trabalhos
2.2.1. Definição das categorias

É possı́vel classificar os trabalhos relativos ao tratamento de alertas em diversas cate-
gorias. Neste projeto procuramos construir algumas classificações relevantes ao nosso
conjunto de citações, baseadas em algumas (surveys) [2] [19] [11]. A classificação suge-
rida aqui se divide inicialmente em dois grandes grupos, nomeados como Classificação
de Alertas e Correlação de Alertas.

O primeiro grupo corresponde aos métodos que propõem manipular alertas por



meio das caracterı́sticas de seus atributos, geralmente realizando agrupamentos (muitas
vezes chamados de meta-alertas) que representam categorias de alertas. Esse processo
tem como objetivo classificar os alertas pelo seus tipos, com o intuito de remover falsos-
positivos, identificar causas-raiz (root causes em inglês) ou priorizar determinados aler-
tas. O segundo grupo procura entender relações de causalidade entre os alertas. Com
isso, busca conectar um alerta ao outro em uma sequência lógica, tentando, por exemplo,
reconstruir o cenário de ataque ou prever próximos tipos de alertas.

Os dois grupos utilizam técnicas estatı́sticas, de aprendizado de máquina, regras
para criação de relações entre alertas, entre outros, utilizando sempre diferentes tipos de
atributos dos alertas. É importante ressaltar que esses grupos não são excludentes, po-
dendo um mesmo trabalho utilizar técnicas caracterı́sticas desses dois grupos, valendo
o mesmo raciocı́nio para os sub-grupos a serem definidos a seguir. A classificação das
publicações realizadas nesse trabalho levam em consideração a principal técnica ou
solução apresentada, e não todas as utilizadas em cada um.

Podemos definir para cada uma dessas grandes categorias algumas sub-categorias
mais especı́ficas. A Classificação de Alertas pode ser representada por trabalhos que vi-
sam encontrar as causas-raiz dos alertas e os que utilizam técnicas para Agregação de
Alertas. As conhecidas root causes são definidas como ”a razão para tal alerta ocor-
rer”. Pode-se evidenciar que poucas root causes (razões) podem ser responsáveis pela
ocorrência da maioria dos alertas [12]. A identificação e eliminação desses aconteci-
mentos podem solucionar problemas e reduzir drasticamente o número de alertas. Na
sub-categoria seguinte são utilizados algoritmos de aprendizado de máquina (como data
mining) ou métodos estatı́sticos (como cadeias de Markov, matrizes de probabilidade,
Bayes, entre outros) para separar os alertas em grupos de relevância ou não-relevância
(para classificação dos alertas em tipos e eliminação de falsos-positivos).

A categoria Correlação de Alertas pode ser definida em três sub-categorias:
métodos que visam a criação ou utilização de Cenários de Ataque, os que visam estabe-
lescer Prerequisitos e Consequências de Alertas e os que utilizam técnicas de Correlação
Estatı́stica para associar alertas. O primeiro sub-grupo objetiva classificar os alertas
em vários cenários de ataques definidos ou simplesmente construir cenários de ataque
representados por grafos. Esses cenários podem ser tanto pré-definidos ou extraı́dos do
banco de dados de alertas através de técnicas estatı́sticas, de aprendizado de máquina,
autômatos finitos ou regras de correlação. O segundo grupo geralmente trabalha em
conjunto com o primeiro, mas prioriza a relação entre alertas, através da associação de
alertas tidos como prerequisitos e consequências. Essa relação causal pode também ser
utilizada para tentar prever os alertas consequentes possı́veis. A terceira e última sub-
categoria, a correlação estatı́stica visa relacionar as causalidades nos alertas com outros
alertas através de métodos estatı́sticos de probabilidade e outros.

2.2.2. Categorização e explicação dos trabalhos

Do primeiro grupo participam trabalhos de Classificação de Alertas. Na subcategoria
de detecção de root causes se destaca o trabalho de Julisch [12], defendendo que a maio-
ria dos alertas (principalmente os falsos-positivos) está relacionada com apenas algumas
causas. A técnica utilizada é a criação de hiper-alertas (alertas com informações generali-



zadas e que representam vários alertas - uma classificação) facilitando a identificação de
root causes para esses alertas. O método utilizado para essa clusterização é uma variação
do algoritmo Attribute-Oriented Induction (AOI), que utiliza métodos de generalização
mais conservadores (e.g. mais especı́ficos na comparação). Através disso foi possı́vel re-
mover muitos falsos positivos que poluem o log do IDS. A interpretação dos hiper-alertas,
entretanto, foi realizada manualmente, e automatizar esse processo seria desejável em fu-
turas pesquisas.

O princı́pio utilizado por Julisch serve de molde para muitos trabalhos posterio-
res nessa classificação. O artigo de [14] também aplica agregação de alertas utilizando
funções estatı́sticas de probabilidade aplicadas nos parâmetros (atributos) dos alertas.
Cada atributo possui um peso para admitir relevância na agregação. Após esse processo,
essas agregações são correlacionadas através de parâmetros de perı́odo de ocorrência dos
eventos e caracterı́sticas de IPs de origem e destino. Esse é um exemplo da aplicação
prática como pré-processamento de alertas em métodos de correlação, reforçando a
afirmação supracitada onde é mencionado que as técnicas são quase sempre utilizadas
em conjunto.

Os métodos de aprendizado de máquina também obtiveram bons resultados em
[20]. Foi gerado um grafo por um IDS chamado SnIPS, que é capaz de construir hipóteses
a respeito de nós comprometidos na rede, através do tipo do alerta, IP de destino e quan-
tidade de alertas gerados, por diferentes sensores, relacionados ao nó. Através dessas
hipóteses e de seus respectivos parâmetros de confiabilidade é aplicado o método Se-
quential Minimal Optimization (SMO), o qual é uma variação do método Support Vector
Machine (SVM). O método é um classificador capaz de agregar alertas em um grupo de
interesse e outro de não-interesse. O método foi capaz de atingir precisão entre 80% e
90%, dependendo do método de aprendizagem (supervisionado ou não-supervisionado) e
das variáveis aplicadas.

Por fim, existem também exemplos com algoritmos de data-mining. O trabalho de
[7] se destaca pela variedade das técnicas utilizadas. A primeira etapa do experimento foi
realizar o agrupamento de alertas pelos atributos selecionados, sendo timestamp e IPs de
origem e destino. Em seguida, foram aplicados dois pares de técnicas diferentes de data-
mining, sendo k-means clustering combinado com Self-organazing Map (SOM) e Neural
GAS com FCM. Os resultados dos métodos ficaram muito próximos dos valores reais.

No segundo grupo denominado Correlação de Alertas encontram-se os trabalhos
que visam estabelecer relações causais ou lógicas entre os alertas, em busca de padrões de
anomalias. Na primeira subcategoria Cenários de Ataque Predefinidos, se destacam os
trabalhos de [16] [17], sendo um dos primeiros a propor a modelagem de ataques através
de grafos. Juntos contam com cerca de 756 citações [9] [10] por outros trabalhos na área
de correlação de alertas. Por meio da agregação de alertas são criados nós de um grafo,
os quais representam um grupo de alertas similares. Em seguida, os nós são conectados
através de atributos dos alertas que possam determinar causalidade, como timestamp e
IPs de origem e destino, permitindo extrair informações de padrões de ataque do conjunto
de alertas. Foi possı́vel em alguns casos prever nós de alertas (ou seja, etapas do ataque
realizado) que estavam faltando e boa parte dos falsos-positivos foram eliminados na etapa
de associação, pois não conseguiram se associar aos grupos existentes.



Nesses trabalhos os novos alertas das bases de dados mais recentes deveriam se
encaixar de alguma forma nas agregações de alertas anteriormente definidas ou obede-
cer aos padrões de causalidade já identificados. Por isso os cenários de ataque seriam
classificados como predefinidos. Em contrapartida, um outro trabalho mais recente [1]
propõe um modelo hı́brido de classificação, onde adota cenários de ataque já identifica-
dos, mas também está aberto a novas classificações. Os atributos dos alertas são compa-
rados através de um vetor de similaridades utilizando técnicas de probabilidade, que são
muito mais custosos que usar os padrões ja conhecidos, mas permitem atualizar os grafos
de padrões de ataques.

A segunda subcategoria que tem enfoque nos Prerequisitos e Consequencias de
Alertas detém o trabalho de [3]. O algoritmo leva em conta ações passadas para prever os
próximos passos do atacante. O trabalho utiliza técnicas de machine learning adaptadas e
provou ser eficaz possuindo precisão de 94% sobre uma base de dados da competição hac-
ker 2008 UCSB International Capture The Flag (iCTF) com 248.783 alertas. O trabalho
de [13] também está presente nessa categoria. Em uma parte do trabalho são criadas um
conjunto regras chamadas de episode rules, capazes de comparar e testar alertas e gerar
relações de causalidade. Essas regras se destacam por testar vários tipos de atributos dos
alertas e são fáceis de serem aplicadas.

Por último, na categoria que utiliza Correlação Estatı́stica para obter
informações dos alertas. Em um dos trabalhos [14] são utilizados métodos estatı́sticos
para agregação e correlação de alertas, utilizando métodos baseados em time similarity.
Segundo o autor, o procedimento é capaz de operar em tempo real. Um outro trabalho
utiliza cadeias de Markov para correlacionar alertas [18]. Inicialmente os alertas são agre-
gados de acordo com a similaridade. O passo seguinte é encontrar os padrões de ataque
em cada agregação (cada uma representa uma sequência de ataque). Isso é feito por meio
da cadeia de Markov usando uma matriz de probabilidade. A matriz de probabilidade re-
presenta um valor nas arestas do grafo da cadeia de Markov (que liga um estado ao outro).
Pela identificação da sequência de ações é possı́vel montar um grafo que representa um
conhecimento a respeito do grupo de alertas.

3. Objetivos

Esse trabalho tem como objetivo fazer um levantamento e estudo bibliográfico das
técnicas utilizadas para análise de alertas de intrusão gerados por IDSs. As técnicas têm
em vista produzir uma melhor maneira de entender e interpretar os dados, além de agilizar
o processo.

Em seguida deverá ser feito a seleção, estudo aprofundado e reimplementação de
um trabalho considerado importante. A técnica utilizada usará a base de dados de IDS
coletados na University of Maryland para gerar os resultados.

A reimplementação do trabalho e a utilização de uma base de dados coletada em
um ambiente real tem como objetivo fazer contraposição à maioria dos testes atualmente
realizados, que são feitos com bases de dados obsoletas, artificiais ou em ambiente con-
trolado.



4. Procedimentos metodológicos
Inicialmente será feito um levantamento dos trabalhos relacionados à análise de alertas de
intrusão, através da pesquisa em bases conceituadas como IEEEXplore, ScienceDirect e
ACM Digital Library, e estudo de cada trabalho para identificação das técnicas utilizadas,
problemas resolvidos e metodologia de realização dos testes. Também será realizada uma
taxonomia para os trabalhos analisados, utilizando como base as categorias propostas por
alguns trabalhos do tipo survey e realizando as alterações necessárias para adequar os
trabalhos selecionados.

Em seguida um trabalho deverá ser selecionado para estudo aprofundado das
técnicas e tecnologias utilizadas. Os critérios usados para essa seleção será a importância
do trabalho para a área de estudo, medida neste trabalho pelo número de citações por ou-
tros artigos e pela aplicabilidade do método em trabalhos posteriores. Esse trabalho será
reimplementado, com a utilização de programas de estatı́stica (como o R[8]) e progra-
mas de processamento numérico (como o Scilab[6]) e ainda linguagens de programação,
conforme a necessidade.

Sobre a reimplementação serão aplicados os dados dos banco de dados de IDS
da University of Maryland. As entradas dos dados serão adequadas aos padrões exigidos
pelo programa e serão utilizados de acordo com o método. Uma pequena porção das
entradas será utilizada para testar o método e garantir as funcionalidades do programa,
que será reajustado conforme a necessidade.

Para o teste, validação e coleta de resultados do experimento serão criados casos
de teste. Estes deverão considerar fatores como o perı́odo e volume de dados utilizados,
tipo dos alertas selecionados e outros aspectos que serão incluı́dos conforme o decorrer
do estudo e reimplementação do trabalho escolhido. Para cada caso de teste será gerado
um conjunto de resultados, que poderá ser apresentado através de estatı́sticas, tabelas e
grafos.

Um estudo crı́tico comparativo dos resultados obtidos em relação ao trabalho es-
colhido será feito. Serão comparados dados e uma conclusão será feita sobre o resultado,
elencando possı́veis causas do sucesso ou fracasso da técnica do trabalho escolhido apli-
cada sobre os dados reais.

A escrita e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), por fim, será
realizada em acordo à proposta deste documento.

5. Cronograma de Execução
Atividades a serem realizadas:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Categorização e classificação dos trabalhos;
3. Escolha do trabalho para reprodução;
4. Estudo aprofundado do trabalho escolhido;
5. Reimplementação do trabalho escolhido;
6. Teste da reimplementação e adequação dos dados;
7. Criação dos casos de teste e experimentação com os dados;
8. Organização e exposição dos resultados obtidos;
9. Redação do TCC.



Tabela 1. Cronograma de Execução
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

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

6. Contribuições
Aplicando dados de bases de dados reais e recentes, esse trabalho espera mostrar o com-
portamento esperado em cenário prático de uma técnica de análise de alertas de intrusão
usada como referência em muitos outros trabalhos. Em um cenário realista não seria
possı́vel validar a precisão das técnicas, pois não haveria conhecimento das relações entre
as atividades suspeitas e sua sequência de alertas correspondente. Ao evidenciar o com-
portamento com dados realistas seria possı́vel mensurar a utilidade prática das técnicas
desenvolvidas no Estado da Arte, principalmente as que utilizam parcialmente as técnicas
do trabalho escolhido. Isso visa difereciar dos testes feitos nesses trabalhos, os quais usam
dados bem conhecidos ou gerados artificialmente.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 3 de agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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