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Abstract. Although an organization has resources to protect your information,  it's

difficult to determine whether it is safe. Adoption of security metrics enables the assessment

of security level of organization, however, this task is not straightforward. Besides assessing

the level of security, metrics  bring financial and organizational benefits,  helping in decision

making,  monitoring  and  forecast.  This  work  proposes  a  literature  review  on  models  for

automatic collection of security metrics. 

Resumo. Ainda  que  uma  organização  disponha  de  recursos  para  proteger  suas

informações, é difícil determinar se a mesma está realmente segura. Utilizando métricas de

segurança, é possível avaliar o nível de segurança da organização. Entretanto, não é trivial a

realização dessa tarefa. Além de avaliar o nível de segurança, as métricas trazem benefícios

financeiros  e  organizacionais,  podendo ajudar nas  tomadas  de  decisões,  monitoramento  e

previsões.  Este projeto de TCC propõe a realização de uma revisão de literatura sobre os

modelos utilizados para coleta automática de métricas de segurança da informação. 



1. Introdução

Ainda que existam vários dispositivos de segurança como antivírus,  firewall, entre

outros que são utilizados em organizações, a segurança das informações não é garantida. As

métricas  de  segurança são utilizadas para avaliar o nível de segurança de uma organização.

Embora as métricas sejam muito úteis para o gerenciamento de uma organização, o custo para

calcular o nível de segurança através da análise de dados é muito alto, caso seja feita de modo

manual. 

Uma das grandes dificuldades para a realização das métricas de segurança é a falta de

uma ferramenta específica que ajude na coleta de dados. Ainda que haja tais ferramentas de

monitoramento é necessário a utilização de várias para a coleta de dados e consequentemente

utilizando várias ferramentas torna difícil o controle e a integração dos dados. Plataforma de

gerenciamento permite a extração de dados de lugares diferentes em uma rede,  entretanto

também torna o controle e a integração dos dados mais difíceis.

Neste  trabalho  serão  analisados  técnicas  de  monitoramento  de  segurança  da

informação, relatando seus pontos positivos e negativos.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica

Atualmente, existem vários dispositivos de segurança como antivírus,  firewall, entre outros
que são utilizados  nas  organizações  para proteger  seus  dados e  equipamentos  de agentes
maliciosos. Entretanto, mesmo com o uso dessas ferramentas não é possível afirmar se uma
organização está totalmente segura. Para medir o nível de segurança de uma organização, são
utilizadas métricas, que são informações obtidas a partir do cálculo de dados coletados dos
computadores,  entrevista  com  pessoas  da  organização ou  dados  históricos. Depois  de
coletados,  os gestores  analisam os  dados coletados para determinar o nível  de segurança.
Quando  terminado  esse  processo  as  métricas  ajudarão  nas  tomadas  de  decisões,
monitoramento e previsões, que irão para melhorar a segurança da organização[1]. O uso das
métricas de segurança  traz vantagens como ajuda na tomada de decisão,  gerenciamento e
aprimoramento dos controles da tecnologia da informação, além dos benefícios financeiros e
organizacionais. Um processo de utilização de métricas, quando conduzido de maneira errada,
pode ter efeitos negativos como uma falsa sensação de segurança e perda de credibilidade.

A  coleta  de  dados  pode  ser  realizada  de  maneira  manual  ou  por  meio  de  um  processo
automatizado.  Se  for  manual,  ela  pode  demandar muito  tempo  e  esforço.  Caso  seja
automatizada,  é preciso usar rotinas complexas como analisadores de protocolos e análise
aprofundada dos registros de auditoria.  Além disso, os dados utilizados como base para o
cálculo das métricas podem ter diversas origens, exigindo que o sistema de coleta automática
trabalhe  com  plataformas  e  formatos  heterogêneos.  Ainda  que  seja  difícil  implementar
sistemas de coleta de dados, o software torna mais fácil o gerenciamento da segurança para o
gestor, pois alguns dos seus benefícios são o aumento a precisão na coleta de dados, confiança
e transparência.  Em  [2]  é proposto uma arquitetura onde é  possível a utilização de várias
ferramentas para coleta de dados de diferentes fontes utilizando apenas uma ferramenta.

Schimkowitsch [3] identifica e descreve cinco componentes chaves necessários para incluir no
desenvolvimento de um plano para um programa de métricas de segurança da informação:(i)
Iniciação do Programa - neste componente são definidos objetivos, metas, motivadores do
negócio,  o público das métricas de segurança da informação e suporte a gestão segura, (ii)
Desenvolvimento  de  métricas  de  segurança  da  informação  – neste  componente  são
determinados os atributos para uma boa métrica de segurança da informação, o que vai ser
medido, limiares e testes, (iii)  Coleta e análise das métricas de segurança da informação –
neste componente são coletadas e analisadas métricas de segurança da informação e também é
estabelecido metas e  benchmarks, (iv) Relatar e responder para as métricas de segurança da
informação – neste componente é determinado como as métricas serão relatadas, frequencia,
formatos, etc. Determina quem receberá as métricas de segurança da informação e responder
as métricas de segurança da informação, e (v) Manter um programa de métricas de segurança
da informação - Estabelecer um programa formal para revisão e refinamento do programa de
métricas de segurança da informação e avaliação da cultura da organização.

O monitoramento contínuo da segurança é necessário para observar a evolução da segurança
da organização, para isso é preciso estar sempre coletando medidas, relatando e analisando os
resultados para comparar o nível de segurança da organização[4].

Em [5]  é proposto uma nova ferramenta de visualização e modelagem  para especificação
hierárquica  e  construção de  métricas  de  segurança  e  medições.  A ferramenta  é  capaz  de
apresentar decomposição dos objetivos de segurança que são base para o desenvolvimento de
métricas de segurança. Fazer uso de ferramentas visuais permite um melhor gerenciamento da
coleção de métricas e medições.



3. Objetivos

Realizar um levantamento sobre as principais técnicas para monitoramento de segurança da 
informação, levantando e discutindo aspectos positivos e negativos destas técnicas.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

O procedimento metodológico seguirá os seguintes passos:

• Atividade 1: Definição de palavras-chave. Inicialmente será "security monitoring".

• Atividade 2: Busca por  artigos  com estas  palavras  chaves  nas  seguintes bases  de
dados: IEEE Xplore, ACM Guide e Science Direct.

• Atividade  3: Seleção de  conjunto  de  artigos  com base  em dois  critérios:  data  de
publicação (entre 2008 e 2013) e relevância (os 10 mais relevantes em cada uma das
três bases).

• Atividade 4: Para cada artigo, as seguintes perguntas devem ser respondidas: (i) qual
aspecto  de  segurança  é  monitorado  (exemplo:  vulnerabilidades,  disponibilidade,
tentativas de intrusão, etc.)? (ii) Quais tecnologias são utilizadas no monitoramento?
(iii) por que o autor acredita que seu trabalho é inovador? (iv) como o autor valida o
seu trabalho?.

• Atividade 5: Fazer mapa conceitual resumindo os conhecimentos adquiridos nessa
iteração. 

• Atividade  6: Analisar  as  palavras-chave dos  artigos  lidos.  Caso  seja  percebida  a
necessidade,  atualizar  palavras-chave utilizadas  na  busca  e  voltar  para  o  passo  1,
repetindo o ciclo.

• Atividade 7: Desenvolver a parte escrita do Trabalho de Conclusão de Curso

• Atividade 8: Revisão do Trabalho de Conclusão de Curso. 



5. Cronograma de Execução

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Atividade 1 X

Atividade 2 X X X

Atividade 3 X X X

Atividade 4 X X X X

Atividade 5 X X X X

Atividade 6 X X X X

Atividade 7 X X X X X X X

Atividade 8 X



6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se, ao concluir este trabalho, demonstrar as principais técnicas e processos utilizados
para monitorar a segurança da informação.  A partir de uma revisão realizada em artigos
coletados em bases científicas  como  de importantes instituições  como o IEEE e a ACM,
esperamos  oferecer  a  outros  pesquisadores  uma  visão  abrangente  e  crítica  sobre  o
monitoramento de segurança da informação, mostrando possíveis caminhos para aqueles que
pretendem iniciar um trabalho nessa área. 



7. Espaço para Assinaturas

Londrina, 31 de Março de 2014

____________________ ___________________________

Aluno                Orientador
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