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Abstract. Due to the increasingly need of more agility in information 

exchange, computer networks are continuously expanding both in magnitude 

and complexity of the management processes. However, there are still very few 

results in field of cloud computing security monitoring, which happens mainly 

because of the environment characteristics, like virtualization. Aiming to 

improve security on cloud computing, this article presents the concepts of 

virtualized environment management and types of anomalies, in addition to 

identifying methods used in recent studies to detect intrusions. 

Resumo. Devido à crescente necessidade de maior agilidade nos processos de 

troca de informação, as redes de computadores estão constantemente se 

expandindo tanto em magnitude quanto na complexidade de seu 

gerenciamento. Apesar disso, ainda há poucos resultados no campo do 

monitoramento da segurança em nuvens computacionais, o que se deve 

principalmente às características do ambiente, como a virtualização. Visando 

a melhoria da segurança nestes sistemas, este trabalho apresenta conceitos 

sobre gerência em ambientes virtualizados e tipos de anomalias, identificando 

métodos utilizados em trabalhos recentes para detecção de intrusão. 

 

1. Introdução 

Atualmente, várias tarefas de rotina tornaram-se mais fáceis e rápidas de serem 

executadas graças aos computadores ligados à rede. Com a tecnologia avançando, não se 

faz necessário enfrentar uma fila de banco em um dia cheio para fazer uma 

transferência, ou escrever uma carta, a qual poderia demorar dias para chegar ao 

destinatário, para se comunicar com outra pessoa. Cada vez mais estamos preferindo 

atividades que circulam pelas redes e, conseqüentemente, o volume de dados envolvido 

no processo é cada vez maior. 

 A cada ano, o aumento da popularidade de determinados serviços e o baixo custo 

da banda acarreta numa elevação considerável no tráfego que passa pelas redes. 

Naturalmente, estas devem promover, acima das facilidades, segurança aos usuários 



  

com modelos de detecção de anomalias que sejam apropriados ao tipo de rede utilizada 

e que não prejudiquem o funcionamento desta [1], já que a probabilidade de clientes e 

serviços serem vítimas de ataques também aumenta, proporcionalmente degradando a 

qualidade dos serviços prestados. 

 A computação em nuvem é uma tecnologia amplamente utilizada nesta área, 

uma vez que oferece grande flexibilidade e capacidade computacional. Está disponível 

em um modelo de serviço utilitário, garantindo aos usuários acesso a recursos os quais 

dificilmente poderiam ser utilizados em infraestruturas computacionais tradicionais, 

devido a seus altos custos [2]. 

 Apesar dos benefícios desta tecnologia, é crescente a preocupação com a 

segurança de aplicações e informações nestes ambientes, uma vez que novas 

vulnerabilidades são encontradas constantemente e modelos de defesa rotineiros 

mostram-se insuficientes na prevenção desses ataques (cada vez mais numerosos e 

indesejáveis), o que faz com que as questões relativas a segurança sejam o principal 

obstáculo para a adoção da computação em nuvem [3]. É por isso que mecanismos de 

detecção de intrusão para o bloqueio de acesso não autorizado aos recursos estão 

ganhando maior atenção.  

 Diante deste cenário, neste trabalho serão apresentados os conceitos envolvidos 

pela detecção de anomalias em ambientes virtualizados, dos quais faz-se necessário o 

conhecimento para a aplicação de qualquer técnica com o objetivo de promover a 

segurança dos mesmos. 

 Este trabalho está dividido da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta conceitos 

gerais de detecção de anomalias em redes e Cloud Computing, e descreve o resultado de 

algumas pesquisas recentes sobre quão promissora é a tecnologia de virtualização; o 

Capítulo 3 compreende os objetivos propostos no trabalho; o Capítulo 4 descreve o 

procedimento metodológico a ser executado a fim de alcançar estes objetivos; o 

Capítulo 5 apresenta as contribuições e resultados esperados e, finalmente, o Capítulo 6 

explicita o cronograma de desenvolvimento adotado. 

2. Fundamentação Teórica 

Segurança é um processo contínuo que deve proteger o usuário de ataques, com objetivo 

de dar às pessoas mais liberdade para aproveitar as vantagens das redes de 

computadores sem medo de comprometimento de direitos e/ou interesses. Como a idéia 

básica de uma comunicação envolve sempre compartilhamento de informação, os 

mecanismos de segurança devem envolver elementos como: 

 i) confidencialidade: evitando divulgação não autorizada dos dados; 

 ii) integridade: impedindo modificação não autorizada dos dados; 

 iii) disponibilidade: fornecendo somente a quem deve o acesso aos dados. 

 Com a diversidade de softwares e devido à quantidade excessiva de 

computadores conectados, a segurança é prejudicada por aquilo que chamamos 

vulnerabilidades. As vulnerabilidades do sistema são problemas no software ou 

hardware de um usuário ou servidor que possibilitam acesso não permitido. Elas 



  

existem não só no sistema computacional, mas também nas políticas de segurança e em 

falhas humanas. 

2.1 Definição de Anomalias em Redes 

As anomalias ou invasões podem ser consideradas violações nas políticas ou acidentes 

na segurança dos computadores de uma rede. O conceito de detecção de intrusão foi 

inicialmente apresentado por James Anderson em 1980 e se tornou referência às linhas 

de pesquisa que o sucederam [4]. Tal detecção irá identificar intrusos, através de quatro 

passos: 

 2.1.1 COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados envolve o acesso ao tráfego para armazenamento de 

informações úteis, ou simplesmente inspeção das mesmas. Os erros que ocorrem na 

coleta podem vir de má configuração ou má aplicação de filtros para prevenção de 

eventos indesejáveis, ou até mesmo da combinação de conexões entre equipamentos 

sem o conhecimento prévio da tecnologia utilizada. 

 2.1.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS SUSPEITOS 

 Como todo tráfego é monitorado, neste passo há obtenção de informações do 

tráfego observáveis, reconhecendo as anomalias não comuns à rede. Têm-se três tipos 

de tráfego: 

 i) tráfego normal: é o esperado para a rede; 

 ii) tráfego suspeito: traz características incomuns, mas sem maiores danos; 

 iii) tráfego malicioso: informações que trazem impacto negativo à segurança. 

 Aqui, um tipo de gerenciamento de rede que está crescendo em diferentes 

aplicações é a análise do fluxo IP, a qual fornece uma ampla gama de informações 

observáveis, tais como o número de bytes e pacotes, protocolos, endereços IP, números 

de porta, entre outros [5]. 

 2.1.3 VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 Atribui-se ao evento ocorrido uma “categoria de incidente preliminar”. Essa 

categoria define um evento como advertência, ou algo que necessite de uma melhor 

investigação, servindo para alertar ao analista a falha de segurança. Os eventos podem 

se encaixar em sete tipos de categorias: acesso sem autorização do administrador; acesso 

de usuário sem autorização; tentativas de acesso sem autorização; ataque de negação de 

serviço com sucesso; prática de segurança ruim ou violação da política; reconhecimento 

ou provas de explorações; infecção por vírus. 

 Todas as categorias podem ser indicações de atividade maliciosa, porém quando 

um evento for classificado na primeira ou segunda, um grau mais alto de confiança deve 

ser depositado nos dados coletados, uma vez que o invasor pode tê-los mudado antes da 

coleta. 

 2.1.4 ESCALONAMENTO DE EVENTOS 

 É o último passo, o qual encaminha os eventos detectados aos usuários que 

decidirão sobre os mesmos (clientes ou gerentes da instituição). Aqui nem todas as 



  

advertências devem ser encaminhadas, apenas se houver certeza de que o incidente 

ocorreu. 

2.2 Caracterização de Intrusos 

É sempre importante pensar nos passos que caracterizam um ataque, porém também é 

importante levar-se em conta que alguns intrusos são mais inteligentes que quem possa 

ter implementado a segurança e a prevenção pode eventualmente falhar. Reconhecer a 

invasão é validar a conectividade e verificar novamente a aplicação em busca de 

vulnerabilidades. 

 Para que o invasor tenha acesso aos dados de um servidor, ele precisa utilizar a 

linguagem ou regras do mesmo fornecendo, por exemplo, pacotes válidos de TCP ou 

UDP. Então, existem passos para que o invasor realmente possa tirar proveito de uma 

vítima, explicitados a seguir: 

 i) Exploração: É um passo que penetra nos serviços do alvo através de violação, 

chegando ao servidor por acesso legítimo ou não, com uma senha e login roubados, com 

ganho de vantagens sem interrupção dos serviços; 

 ii) Reforço: É um processo de proveito ao acesso sem autorização. O intruso 

instala meios de se comunicar com o mundo externo, através de backdoors, ganhando 

capacidade adicional de dados; 

 iii) Consolidação: Ocorre quando o invasor já se comunica com a backdoor do 

servidor alvo; 

 iv) Saque: Envolve o roubo de informações em si, com construção de uma base 

de ataque por parte do invasor. 

 Para a detecção, há chances em cada passo do invasor. No reconhecimento de 

pacotes válidos e na exploração, o invasor pode se revelar nas diferenças entre seu 

tráfego e o tráfego comum do usuário, pois há execução de um serviço de descoberta 

por um longo tempo. Já no reforço, a invasão causa atividade suspeita nos servidores, e 

pode ser acompanhada pelo monitoramento e identificada. Apenas na consolidação e no 

saque a probabilidade de detecção se torna baixa, pois o intruso tem controle total na 

comunicação de sua base com a máquina alvo. 

2.3 Sistemas de Detecção de Intrusão 

Hoje em dia, há várias maneiras para proteger as redes de computadores contra as 

ameaças externas, mas algumas destas maneiras não podem parar invasores que tenham 

acesso autenticado, como se fossem o usuário comum. Sendo assim, é importante o 

monitoramento de dados para que se possa analisar as atividades do usuário e permitir a 

detecção da invasão. Para tal, torna-se necessária a criação de ferramentas que se 

baseiem no tráfego ou nas operações que ocorrem no sistema. Essas ferramentas são os 

SDI, que nada mais são do que sistemas automatizados que procuram por indícios de 

intrusão que ocorreram ou estejam ocorrendo na rede. 

 Os SDI vão depender das estatísticas e de quanto em quanto tempo as detecções 

são realizadas: detecções em tempo real analisam os dados quando eles chegam; 

detecções em lote analisam os dados quando um conjunto deles é coletado e chega em 

tamanho determinado; e detecções periódicas analisam os dados em tempos pré-



  

determinados. Também pode haver diferentes locais de atuação para o SDI, sendo 

definido por sua arquitetura: distribuído na rede, numa máquina específica, ou nos dois 

locais ao mesmo tempo. Os modelos de detecção mais comuns são os baseados em 

anomalias. 

2.4 Cloud Computing e Sistemas Virtualizados 

O termo Cloud Computing, ou computação em nuvens, começou a ser conhecido 

amplamente em meados de 2008 e, ao que tudo indica, ainda ouviremos falar muito a 

respeito. O principal foco da computação nas nuvens é permitir que o usuário utilize, em 

qualquer hora ou lugar, programas ou ferramentas sem que estes estejam inseridos 

localmente no computador do usuário, ou seja, independente da plataforma utilizada, 

para dispor dos recursos de uma nuvem, basta ter um computador com acesso à Internet 

e um browser instalado, uma vez que todo o processamento e armazenamento de uma 

determinada informação é feito no servidor. 

 
Figura 1. Diagrama esquemático da Cloud Computing 

 

 Uma nova pesquisa sobre uso corporativo de Cloud Computing, divulgada pela 

CompTIA, associação da indústria da tecnologia da  informação, revela que mais de 

90% das empresas dos EUA estão usando alguma forma de cloud, indicando que a 

nuvem tornou-se de fato parte fundamental da nova TI. O estudo, chamado 5th Annual 

Trends in Cloud Computing [6], também constatou que mais empresas estão contando 

com a computação na nuvem para processos de negócios diários: 59% para o 

armazenamento; 48% para continuidade de negócios e recuperação de desastres; e 44% 

para segurança. 

 E as tecnologias de virtualização continuarão sendo importantes áreas de 

crescimento nos departamentos de Tecnologia da Informação (TI) das organizações [7]. 

Esta outra constatação é parte de um recente estudo divulgado pela Zenoss, empresa 

norte-americana de gestão de sistemas de código aberto. Para a companhia, que ouviu 

204 profissionais de TI, os resultados da análise são surpreendentes. Por exemplo, a 

VMware é a tecnologia de virtualização mais popular, utilizada por cerca de 80% dos 

entrevistados. A pesquisa também identificou que mais de 40% dos usuários 

mencionam flexibilidade como principal razão para adoção de tecnologias de 

virtualização. 

 Mas a arquitetura de uma nuvem é muito mais que apenas um conjunto (embora 

massivo) de servidores interligados. Requer uma infraestrutura de gerenciamento desse 

grande fluxo de dados que incluem funções para aprovisionamento e compartilhamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor


  

de recursos computacionais e monitoração do desempenho. Embora a novidade venha 

ganhando espaço, ainda é cedo para dizer se dará certo ou não.  

 De modo geral, existem poucos trabalhos que tratam da detecção de anomalias 

ou intrusões para ambientes de nuvens. E como os arquivos são guardados na web e os 

programas são colocados na nuvem computacional – e não nos computadores em si – 

tornando-se acessíveis de qualquer lugar, a idéia de que 'tudo é de todos e ninguém é de 

ninguém' nem sempre é algo bem visto. Na área acadêmica, por exemplo, o 

monitoramento de nuvens computacionais também apresenta poucos resultados 

concretos [8].  Dá-se o fundamento deste trabalho. 

3. Objetivos 

O objetivo do trabalho proposto é realizar um levantamento de como anomalias em 

redes se comportam em ambientes virtualizados e quais os métodos que estão sendo 

recentemente utilizados para resolver os diferentes tipos de ataques nesta área. 

 O objetivo específico é analisar trabalhos sobre este atual paradigma da 

Computação, denominado Cloud Computing, e decorrer sobre o que realmente pode ser 

considerado uma anomalia nesse tipo de sistema e quais classes de algoritmos podem 

ser utilizadas a fim de resolvê-las. 

4. Procedimentos Metodológicos 

O procedimento metodológico seguirá alguns passos, detalhados a seguir: 

 1) Busca por artigos para levantamento da bibliografia do trabalho nas seguintes 

bases de dados: IEEE Xplore, Science Direct e Google Scholar; 

 2) Seleção de conjunto de artigos com base em dois critérios: data de publicação 

(entre 2009 e 2015) e relevância (os 10 artigos mais relevantes de cada uma das bases); 

 3) Nova seleção de conjunto de artigos com base no objetivo específico; 

 4) Para cada artigo, as seguintes perguntas devem ser respondidas: (i) este 

trabalho visa a melhoria da segurança em ambientes cloud? (ii) qual tipo de ataque é 

resolvido? (iii) qual método de detecção de anomalia é utilizado? (iv) se houver, qual 

classe de algoritmo foi utilizada para validar a proposta do autor?; 

 5) Resumir os conhecimentos adquiridos nessa iteração; 

 6) Analisar as palavras-chave dos artigos lidos. Caso seja necessário, atualizá-las 

na otimização da busca por artigos relevantes ao passo 1, e repetir todo o ciclo; 

 7) Fazer uma análise crítica final do estudo realizado. 

5. Contribuições e Resultados Esperados 

Devido ao crescimento em importância de aplicações que fazem uso do recurso de 

Cloud Computing, importância essa que se consolida ainda mais pelo fato dessas 

aplicações estarem se tornando cada vez mais populares, principalmente no que diz 

respeito ao oferecimento de serviços, a motivação para o desenvolvimento do trabalho 

proposto se dá ao passo que ainda existem muitas questões relacionadas à área que 

continuam em aberto, a exemplo dos padrões de comunicação dos usuários com o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Web


  

sistema, ou até mesmo dos elementos diferentes do sistema que devem comunicar-se 

para o oferecimento correto dos serviços.  

 Sendo assim, este trabalho pretende contribuir com um levantamento sobre 

métodos mais utilizados para tentar resolver o problema da detecção de anomalias em 

ambientes virtualizados, levantando também quais problemas na segurança tem recebido 

maior atenção da comunidade envolvida. 

6. Cronograma de Desenvolvimento 

O cronograma de atividades está organizado da seguinte forma: 

 

 Jun  

2016 

Jul  

2016 

Ago 

 2016 

Set  

2016 

Out  

2016 

Nov  

2016 

Atividade 1 X      

Atividade 2  X     

Atividade 3  X X    

Atividade 4   X X   

Atividade 5    X   

Atividade 6    X X  

Atividade 7     X X 

 

1) Levantamento bibliográfico; 

2) Pesquisa e detalhamento dos conceitos de Cloud Computing; 

3) Pesquisa e detalhamento dos conceitos de detecção de anomalias; 

4) Escrita e entrega da versão preliminar do TCC; 

5)  Busca e seleção de trabalhos relacionados aos temas anteriormente pesquisados; 

6)  Leitura dos trabalhos selecionados e análise de suas principais características, através 

de relatórios descritivos; 

7)  Escrita da versão final do TCC. 
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