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RESUMO

Devido a importância e a grande conectividade das redes de computadores atuais, as
máquinas estão suscetíveis a ataques e ameaças de segurança constantemente e, com
isso, mecanismos de segurança (como o Intrusion Detection System (IDS)) são cada vez
mais importantes nas redes de grandes organizações. Para lidar com o grande volume de
alertas gerado por esses dispositivos, o estado da arte apresenta diversas soluções para
melhorar a forma de visualização desses alertas. Entretanto, a maioria dos métodos são
apenas validados por meio de bases de dados simuladas ou em ambientes controlados.
Esse trabalho apresenta um estudo da viabilidade da utilização de um método, de grande
relevância para o estado da arte, para analisar dados de uma base de dados de alertas de
intrusão obtida por dispositivos IDS na rede da University of Maryland. É proposto um
método que supera as dificuldades de análise de uma base de dados real.

Palavras-chave: Segurança de Redes. Alertas de Intrusão. Correlação de alertas de in-
trusão.
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ABSTRACT

Due to the increasing connectivity and importance of current Computer Networks, the
machines have been more prone to security threats. Security systems, like the Intrusion
Detection System (IDS) have been used in large organizations’ networks. To handle the
enormous volume of security alerts provided by the IDSs, many works in the literature
propose advanced techniques to improve the visualization and understanding of the mas-
sive logs of alerts. The goal of this work is to analyze the application of a very relevant
technique from the bibliography, when used over a dataset of real intrusion alerts, col-
lected from some IDS in the University of Maryland’s network. A new technique is then
proposed, addressing the problems of intrusion alert analysis of a real alert dataset.

Keywords: Network Security. Intrusion alerts. Correlation of intrusion alerts.
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1 INTRODUÇÃO

Serviços de segurança em uma rede são parte fundamental para o bom funciona-
mento e preservação de seus dados e operações. Uma das ferramentas mais importantes
para o monitoramento do tráfego de rede são os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS -
Intrusion Detection Systems). Eles são capazes de fornecer informações importantes para a
equipe de segurança quando atividades indesejadas são executadas em determinados pon-
tos 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 to-
mada de decisões, utilizando técnicas de Inteligência Computacional, Estatística e outras
[2] [3] [4].

Os trabalhos nessa área de pesquisa procuram relacionar diversas caraterísticas
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 [5], 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.

Os dados da DARPA 2000 e outros dados simulados usados na maioria dos traba-
lhos possuem cenários predefinidos, de modo que existe uma conclusão considerada correta
a respeito das informações dos alertas. Em contrapartida, para bases de dados construídas
a partir de alertas de intrusão de redes de computadores em grandes organizações, não há
conhecimento total dos cenários de ataque. Ainda, a quantidade do volume de alertas e de
assinaturas é muito grande. Se por um lado isso torna impraticável a validação da preci-
são dos resultados das técnicas de manipulação de alertas, por outro a torna realista, pois
reflete o comportamento esperado em um ambiente real. Portanto, é necessário validar as
técnicas de manipulação de alertas, geralmente testadas utilizando-se dados simulados ou
muito conhecidos, também em cenários mais realistas.

A proposta desse trabalho é avaliar o comportamento da técnica de correlação de
alertas sugerida por Ning et al. [1] quando aplicada a dados reais. Foi realizado um estudo
aprofundado do trabalho dos autores e um levantamento da viabilidade da aplicação dessa
técnica aos dados da University of Maryland [6, 37]. A partir desse estudo, uma técnica
de correlação de alertas é proposta, utilizando os mesmos princípios de Ning et al. [1],
acrescida de modificações necessárias para a aplicação viável da técnica dos autores em
uma base de dados de alertas real. Por fim, é realizada uma discussão comparativa entre
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a técnica proposta por nós e a de [1].

Este trabalho é organizado da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta uma revisão
bibliográfia dos principais trabalhos da área de manipulação de alertas de intrusão. É
também sugerida uma taxonomia para os trabalhos analisados. Em seguida, no capítulo 3
é apresentada a técnica proposta por esse trabalho e as definições de conceitos necessários
para seu entendimento. O capítulo 4 apresenta os resultados de um experimento realizado
a partir da técnica proposta por nós, bem como os parâmetros utilizados e suas respectivas
justificativas, detalhes das etapas executadas e uma discussão a respeito dos resultados
e do trabalho de Ning et al. Finalmente, as considerações finais e trabalhos futuros são
apresentados no capítulo 5.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

Esse capítulo apresenta as definições do problema de manipulação de alertas de
IDS (Intrusion Detection System) e seus conceitos envolvidos, na seção 2.1. Em seguida,
uma revisão bibliográfica e classificação dos trabalhos do estado da arte é realizada, na
seção 2.2.

2.1 Definições e descrição do problema

Devido ao alto grau de conectividade das redes atuais, a segurança é uma pre-
ocupação constante de qualquer organização que tenha informações e serviços a serem
preservados. Nesse cenário, 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 políticas de segurança.
Os dois tipos mais comuns de IDSs são o de Detecção por Assinatura (Signature-Based
Intrusion Detection) e de Detecção por Anomalias (Behavior-Based Intrusion Detection).

O primeiro, que é baseado em assinaturas de comportamentos suspeitos, gera no-
tificações de alertas (através do disparo de alarmes) quando as condições de uma regra
pré-programada, que identificam um padrão de atividade suspeito, são atingidas. Esse
tipo de IDS monitora os eventos de rede em busca de padrões que se encaixem nessas re-
gras. 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 desempenho 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 [7].

Já o IDS de Detecção por Anomalia procura descrever um comportamento consi-
derado normal. Esse comportamento é descrito através de heurísticas e estatísticas, que
utilizam diversos indicadores dos dispositivos da rede e dos sensores de tráfego, como
o volume de tráfego, serviços inadequados, uso de CPU e disco, tipos de acesso, entre
outros. Desse modo, a atividade da rede é monitorada constantemente e, ao detectar um
desvio desse comportamento, são produzidos alertas para notificar o responsável pela rede.
Possui a vantagem de detectar ataques anteriormente desconhecidos, porém os principais
pontos fracos são disparar um número muito grande de falsos positivos e não fornecer
muitos detalhes em seus alertas [8].

De modo geral, o IDS é capaz de disparar alarmes quando uma situação anômala
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é detectada, provendo informações sobre a detecção 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 possível, visando manter a segurança dos sistemas.
Entretanto, existem pelo menos dois problemas que dificultam e tornam a análise de
alertas de intrusão mais delongada: 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 ao grande volume de
tráfego de dados encontrados nas redes de grandes corporações. As organizações fornecem
serviços pela Internet para seus clientes e estão em intenso processo de migração de seus
serviços para a nuvem, aumentando a vulnerabilidade e o volume de tráfego na rede.
Sendo assim a complexidade 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 nível (como endereço IP de origem e destino, natureza da
anomalia e timestamp, por exemplo) que não descrevem um problema por completo. Isso
gera dificuldades para entender e determinar a origem da anomalia. Uma única tentativa
de ataque ou um problema de configuração em equipamentos na rede, por exemplo, po-
dem gerar dezenas de alertas, que precisam ser associados para que se possa entender a
tentativa de ataque. Em muitos casos, realizar essa associação manualmente é inviável
pois demanda muito tempo. Como estes alertas são potenciais ataques que podem des-
truir informações importantes na rede, a detecção e análise de ameaças deve ser feita de
maneira rápida o suficiente para proteger as informações e o estado da rede.

Sendo esses problemas muito comuns, o estado da arte apresenta várias propostas,
usando os mais diversos métodos para apresentar soluções para esses problemas. Para
tornar mais factível o uso das informações providas pelo IDS, se faz necessário transformá-
las em representações mais amigáveis e diretas, que sejam fáceis de entender, possibilitando
uma análise no tempo necessário para previnir ou parar ataques. Métodos estatísticos
e de inteligência computacional, por exemplo, são tipicamente usados 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 apresentação do estado da arte

O propósito dessa seção é propor uma classificação dos trabalhos de manipulação
de alertas e fazer um levantamento bibliográfico dos principais trabalho da área, realizando
a classificação de cada um deles. A seção 2.2.1 apresenta a classificação proposta. Em
seguinda a seção 2.2.2 realiza efetivamente a descrição de cada trabalho e sua respectiva
classificação.
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2.2.1 Taxonomia

É possível classificar os trabalhos relativos ao tratamento de alertas em diversas
categorias. Neste trabalho construímos algumas classificações relevantes ao nosso con-
junto de citações, baseadas em três levantamentos bibliográficos anteriores [9] [10] [11]. A
classificação sugerida aqui se divide inicialmente em dois grandes grupos, nomeados como
Classificação de Alertas e Correlação de Alertas.

Figura 1 – Taxonomia

O primeiro grupo corresponde aos métodos que propõem manipular alertas por
meio das características de seus atributos, geralmente realizando agrupamentos (muitas
vezes chamados de meta-alertas ou hiperalertas) 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 de-
terminados alertas. 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 empregam técnicas estatísticas, 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,
podendo um mesmo trabalho utilizar técnicas características desses dois grupos, valendo
o mesmo raciocínio para os sub-grupos a serem definidos a seguir. A classificação das
publicações realizadas nesse trabalho leva 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 subcategorias
mais específicas. A classificação de clertas pode ser representada por trabalhos que visam
encontrar as causas-raiz dos alertas e os que utilizam técnicas para agregação de alertas.



26

As conhecidas root causes são definidas como "a razão para tal alerta ocorrer". Pode-se
evidenciar que poucas root causes (razões) podem ser responsáveis pela ocorrência da
maioria dos alertas [12]. A identificação e eliminação desses acontecimentos podem solu-
cionar problemas e reduzir drasticamente o número de alertas. Em Agregação de Alertas,
são utilizados algoritmos de aprendizado de máquina (como data mining) ou métodos
estatísticos (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 separação de falsos positivos).

A categoria Correlação de Alertas pode ser definida em três subcategorias: méto-
dos que visam a criação ou utilização de Cenários de Ataque, os que visam estabelecer
pré-requisitos e consequências de Alertas e os que utilizam técnicas de Correlação Esta-
tística 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 extraídos do banco de dados
de alertas através de técnicas estatísticas, de aprendizado de máquina, autômatos finitos
ou regras de correlação. O segundo sub-grupo geralmente trabalha em conjunto com o
primeiro, mas prioriza a relação entre alertas, através da associação de alertas tidos como
pré-requisitos e consequências. Essa relação causal pode também ser utilizada para tentar
prever os alertas consequentes possíveis. A terceira e última subcategoria, a correlação es-
tatística, visa relacionar as causalidades nos alertas com outros alertas através de métodos
estatísticos de probabilidade e outros.

2.2.2 Trabalhos relacionados

Os primeiros trabalhos apresentados fazem parte do grupo Classificação de Alertas
(ver tabela 1). Na subcategoria de detecção de root causes se destaca o trabalho de
Julisch [12], defendendo que a maioria dos alertas (principalmente os falsos positivos)
está relacionada com apenas algumas causas. Desse modo, é proposto um modelo para
agregar vários alertas que apresentam causas em comum. A técnica utilizada é a criação
de hiperalertas (alertas com informações generalizadas 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 (i.e. mais específicos
na comparação). Julish também realiza um estudo sobre as root causes. Ele apresenta
uma lista de algumas root causes, que incluem dispositivos e sistemas desconfigurados, e
alguns ataques, juntamente com os tipos de assinatura de alerta que cada um desses itens
podem gerar. A partir disso, são apresentadas algumas definições sobre esses exemplos,
evidenciando o comportamento geral dos alertas na clusterização. Ela demonstra que
alguns alertas específicos (que são categorizados como do tipo root cause), representando
problemas de má configuração, por exemplo, desencadeiam um grande volume de alertas
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Tabela 1 – Trabalhos pertencentes à categoria Classificação de Alertas

Classificação de Alertas
Trabalho subcategoria

[12] JULISCH, K. Identificação de root-causes
[3] LEE, S. et al. Agregação de alertas

[2] ZOMLOT, L. et al. Agregação de alertas
[4] FATMA, H.; MOHAMED, L. Agregação de alertas

disparados, geralmente do mesmo tipo. Desse modo, algumas dezenas de root causes são
responsáveis por cerca de 90% dos alertas. A interpretação dos hiperalertas, entretanto, foi
realizada manualmente, e automatizar esse processo seria desejável em futuras pesquisas.
O trabalho conclui alegando que esse grande volume de alertas ligado a poucas root causes
pode ser removido e isso auxiliaria a análise dos alertas, tornando-a menos suscetíveis a
erros.

O princípio utilizado por Julisch serve de referência para muitos trabalhos poste-
riores, dentro da linha de pesquisa da classificação de detecção de root causes. O artigo
de Lee et al. [3] emprega a técnica de Agregação de Alertas utilizando funções estatísticas
de probabilidade aplicadas nos atributos dos alertas. O processo é composto de algu-
mas etapas: filtragem, agregação e correlação de alertas. A filtragem realiza a eliminação
de alertas redundantes, verificando a origem e o tipo de cada alerta, unificando-os. Em
seguida, esses alertas unificados são enviados para o centro de controle, que começa a
enviá-los ao agregador. Na fase de agregação, cada atributo possui um peso que demons-
tra sua relevância. Após esse processo, essas agregações são correlacionadas por meio de
parâmetros de endereços IP, portas e tempo de ocorrência. Para cada atributo é defi-
nida formalmente uma função de similaridade, e uma outra para calcular a similaridade
final. Como experimentações, são esquematizados alguns cenários de ataque, realizados
em uma rede monitorada por um IDS, aplicando-se a técnica proposta e medindo-se a
performance, através da exibição visual do resultado final obtido. Esse é um exemplo
da aplicação em conjunto dos métodos das classificações pré-processamento e correlação
de alertas, reforçando a afirmação anterior onde essas duas técnicas são quase sempre
utilizadas em conjunto.

Os métodos de aprendizado de máquina também obtiveram bons resultados em
[2]. Foram gerados grafos por um IDS chamado SnIPS, que é capaz de construir hipóte-
ses a respeito de nós comprometidos na rede, através do tipo do alerta, endereço IP de
destino e quantidade de alertas gerados por diferentes sensores, produzindo uma corre-
lação. Entretanto, esses grafos precisam ser classificados, pois muitas vezes apresentam
informações não relevantes. Os autores definem duas classes a serem definidas para cada
grafo: interessantes e não-interessantes. Como apenas um analista de segurança pode
fazer essa avaliação, o experimento recebeu o feedback para cada correlação (grafo) ge-
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rado pelo SnIPS de alguns especialistas, sendo que cada grafo foi avaliado por mais de
um especialista. Esse processo de labeling foi realizado pelos avaliadores através de crité-
rios específicos. Sobre essas classificações e seus respectivos parâmetros de confiabilidade
(sendo informações de feedback para o algoritmo de aprendizado) são aplicados o método
Sequential Minimal Optimization (SMO), o qual é uma implementação do método Sup-
port Vector Machine (SVM) no Weka [13]. O método é um classificador capaz de agregar
alertas em um grupo de interesse e outro de não-interesse. Foram utilizadas variações para
o método de aprendizado supervisionado e semi-supervisionado. O método foi capaz de
atingir precisão entre 80% e 90%.

Por fim, existem também exemplos com algoritmos de data-mining. O trabalho
de [4] se destaca pela variedade das técnicas utilizadas. A técnica proposta é dividida
em duas etapas: redução do número de alertas gerados e redução dos falsos positivos.
Na primeira etapa é realizada uma correlação por similaridade, considerando os atributos
de timestamp e endereços IP de origem e destino. Nessa etapa são realizadas duas abor-
dagem nos alertas. Uma abordagem utilizando o algoritmo Self-Organazing Map (SOM)
e, sobre a saída deste, o k-means clustering. A outra sendo realizada com o algoritmo
Neural GAS e FCM. A segunda, etapa da redução dos falsos positivos, utiliza Decision
Trees, Support Vector Machine (SVM) e também o SOM combinado com k-means. Os
parâmetros utilizados nessa etapa são número de alertas por cluster, tipo da assinatura,
protocolo, porta, prioridade, intervalo de tempo e número de eventos. Foram realizados
experimentos sobre a base de dados DARPA 1999 [14] para as duas etapas com todos os
algoritmos supracitados, resultando em clusters de alertas e redução dos falsos positivos.
A comparação foi feita tendo como base os dados reais e os obtidos pelos algoritmos, em
relação aos falsos positivos. Para os clusters, foi considerado o número gerado e parâme-
tros de assertividade, para o resultado de cada combinação de algoritmos aplicada. Os
resultados dos métodos ficaram próximos dos valores reais do DARPA 1999. O melhor
desempenho foi apresentado pela combinação do algoritmo SOM com o k-means.

No segundo grupo, denominado Correlação de Alertas, encontram-se os traba-
lhos que visam estabelecer relações causais ou lógicas entre os alertas, em busca de padrões
de ataques. Na primeira subcategoria, Cenários de Ataque Predefinidos, se destacam
os trabalhos de Ning et al. [1] [15], sendo um dos primeiros a propor a modelagem de
ataques utilizando alertas de intrusão e grafos. Juntos, esses trabalhos contam com cerca
de 756 citações 1 [16] [17] 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, esses grupos são relacionados em um grafo, representando
causalidade.

Para atingir tal resultado, Ning el al. [1] propõe um modelo formal de correlação

1 Consultado em 16/08/2015.
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Figura 2 – Exemplo de hiperalertas correlacionados. Extraído de Ning et al. [1]

de alertas. Uma lógica de predicados é proposta, para representar a ação representada
por cada assinatura de alerta. É também proposto um modelo de agregação de alertas,
chamado de hiperalerta. Cada hiperalerta representa diversos alertas (embora os autores
na experimentação apenas relacionam um alerta para cada hiperalerta). Cada template
representa um tipo de hiperalerta, que é relacionado às assinaturas dos alertas. Esse tem-
plate contém informações essenciais para o relacionamento de instâncias de hiperalertas e
para construção do grafo de ataque, que são os pré-requisitos e consequências para cada
tipo de assinatura. Assim, é necessário que para cada tipo de assinatura existam dados
predefinidos. Cada template possui variáveis a serem preenchidas por cada uma das suas
instâncias, que são os endereços IP de origem e destino, portas e timestamp. O tipo da
assinatura é representado pela própria definição do template.

Os pré-requisitos são compostos de predicados, que representam ações que devem
ter ocorrido anteriormente, para que o hiperalerta produzido pelo template possa ser rela-
cionado no grafo de ataque. As consequências de cada template são as possíveis condições
ou ações que ocorreriam após a ocorrência do hiperalerta, instância do template. Portanto,
os hiperalertas gerados são comparados em pares para fazer as relações do grafo de ata-
que. Para que dois hiperalertas, m1 e m2, sejam relacionados como m1 =⇒ m2, ou m1
prepara para m2, nos termos do autor, é necessário que as consequências geradas por m1
atendam as preposições, estabelecidas em lógicas de predicado, nos pré-requisitos de m2.
Um exemplo dessas associações pode ser visto na figura 2, a qual é uma representação
artificial da teoria proposta.

O experimento foi realizado em uma implementação realizada pelos autores, dis-
ponibilizada ao público [18]. Como resultado, o experimento sobre a base de dados de
alertas de intrusão DARPA 2000 [5] gerou grafos de ataque, os quais foram comparados
com o cenário realista. Foi possível em alguns casos identificar nós do grafo de ataque (ou
seja, etapas do ataque realizado) que não possuiam alertas correspondentes na base se
dados, possibilitando prever etapas de ataque não identificadas pelo IDS, e boa parte dos
falsos positivos foram eliminados na etapa de associação, pois não conseguiram se associar
aos grupos existentes.
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Tabela 2 – Trabalhos pertencentes à categoria Correlação de Alertas

Correlação de Alertas
Trabalho subcategoria

[1] NING, P. et al. Pré-requisitos e consequências
[15] NING, P. et al. Cenários de Ataque Predefinidos

[19] AHMADINEJAD, S. H. Cenários de Ataque Predefinidos
[20] CIPRIANO, C. et al. Pré-requisitos e Consequências de Alertas

[21] JULISCH, K. Pré-requisitos e Consequências de Alertas
[3] LEE, S Correlação Estatística

[22] XUEWEI, F. et al. Correlação Estatística

Nos trabalhos de Ning et al. [1] [15], entretanto, os novos alertas das bases de
dados mais recentes deveriam se encaixar de alguma forma nas agregações de alertas
anteriormente definidas, através dos templates, obedecendo aos padrões de causalidade
já identificados. Na metodologia aplicada pelos autores, é necessário definir predicados
de pré-requisitos e consequências para cada assinatura de alerta manualmente. Para um
grande volume de assinaturas de alertas, isso poderia ser um procedimento exaustivo.
Ainda, levando em conta o surgimento de novas assinaturas de alertas, definir as relações
entre as antigas assinaturas de alertas e as mais novas poderia se tornar um procedimento
muito difícil e propenso à erros.

Em contrapartida, um outro trabalho mais recente [19] propõe um modelo híbrido
de classificação, que adota cenários de ataque já identificados, mas também está aberto a
novas classificações. O autor propõe definições formais para relações de causalidade entre
alertas, assim como Ning et al. [1], sendo os dois trabalhos pertencentes à mesma categoria.
O diferencial principal proposto por este trabalho é que os alertas que não puderem ser
relacionados aos hiperalerta são correlacionados através de comparações de similaridade
em seus atributos, utilizando-se um vetor de similaridades, com 6 tipos de atributos. A
partir disso, um classificador utiliza esses parâmetros e determina uma probabilidade de
classificação, que deve ser maior que um dado threshold para poder correlacionar os dois
alertas.

A segunda subcategoria que tem enfoque nos Pré-requisitos e Consequências
de Alertas detém os trabalhos de [20], e também os trabalhos de Ning et al. [1] [15],
destacados anteriormente, que podem ser vistos na tabela 2. O algoritmo em [20] leva
em conta ações passadas para prever os próximos passos do atacante. O trabalho utiliza
técnicas de aprendizado de máquina adaptadas e provou ser eficaz possuindo precisão de
94% sobre uma base de dados da competição hacker 2008 UCSB International Capture
The Flag (iCTF) com 248.783 alertas. O trabalho de [21] 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.
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Por último, identificamos os trabalhos da categoria que utiliza Correlação Esta-
tística para obter informações de um grupo de alertas. Em um dos trabalhos pertencentes
a essa categoria [3] são utilizados métodos estatísticos para agregação e correlação de aler-
tas, utilizando modelos baseados em time similarity. Os métodos de time similarity são
técnicas estatísticas para medir a similaridade de sequências de informações. Por exem-
plo, podem medir similaridades entre elementos na mesma ordem em dois conjuntos ou
utilizar métodos probabilísticos para medir a chance dos elementos ocorrerem da mesma
forma. Segundo o autor, o procedimento é capaz de operar em tempo real. Um outro tra-
balho utiliza cadeias de Markov para correlacionar alertas [22]. Inicialmente os alertas são
agregados de acordo com a similaridade de seus atributos. 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 representa um valor nas arestas do grafo da cadeia de Markov (que liga
um estado ao outro). Pela identificação da sequência de ações é possível montar um grafo
que representa um conhecimento a respeito do grupo de alertas.
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3 METODOLOGIA

Esse capítulo tem os seguintes objetivos. O primeiro é explicar o modelo utilizado
no trabalho de Ning et al. [1] e os conceitos adicionais envolvidos. O segundo objetivo é
apresentar o método proposto por este trabalho, bem como as definições e procedimen-
tos relacionados, visando reduzir alguns problemas do modelo de Ning et al. [1] quando
aplicado a base de dados de alertas de IDS utilizados em ambientes reais.

3.1 Proposta da experimentação

O capítulo 2 identificou uma série de questões que os pesquisadores têm procu-
rado resolver na área de análise de alertas de intrusão. Dentre elas, a complexidade das
informações fornecidas pelo IDS e o grande volume dos alertas. Entretanto, a maioria
dos trabalhos faz o teste de suas propostas em bases de dados artificiais (como os alertas
gerados por simuladores e honeypots [23]) ou em ambientes controlados (como os dados
de alertas de intrusão de competições de hackers). Ainda, temos o caso das bases de dados
DARPA 1999 [14] e DARPA 2000 [5], que possuem cenários de ataque muito conhecidos
e previsíveis. Principalmente, o DARPA 2000, que é o mais utilizado, apresenta apenas
28 assinaturas de alertas distintas [24] e, por ser um dataset liberado no ano 2000, suas
assinaturas de alertas não abrangem novas técnicas de ataque.

Esse trabalho se propõe a analisar o trabalho de Ning et al. [1] e construir uma
técnica de correlação de alertas de intrusão baseada em seu modelo. Os autores basearam
a sua proposta no DARPA 2000. Porém, nesse trabalho, apresentamos uma validação
dessa proposta aplicada a uma base de dados real. A base de dados de alertas de intrusão,
coletada através dos dispositivos IDS na University of Maryland é um exemplo desse
tipo. Devido ao fato de a rede da universidade operar com cerca de 40000 máquinas
interconectadas, essa base apresenta uma grande quantidade de alertas, sendo, do período
de Abril à Dezembro de 2012, 62.276.658 alertas de intrusão. Esse intervalo de tempo
compreende ainda 627 assinaturas de alertas distintas.

O objetivo dessa proposta é superar as dificuldades inerentes à aplicação desse
modelo a uma base de dados real, procurando manter o mesmo propósito de seu modelo,
mas realizando os ajustes necessários.

No restante desse capítulo serão apresentadas as definições necessárias para a com-
posição do experimento, bem como as metologias dos procedimentos dos testes realizados.
A seção 3.2 tem como objetivo descrever o método proposto por Ning et al. [1] em seu
trabalho. São apresentadas as definições formais, parâmetros utilizados, experimentos e
resultados obtidos com sua proposta. Na seção 3.3 são definidos os métodos e procedi-
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mentos que propomos em nosso trabalho, bem como as adaptações necessárias em relação
à Ning et al. [1]

3.2 Metodologia do trabalho de Ning et al.

Em seu trabalho, os autores Ning et al. [1] argumentam que, de modo geral, cada
ataque lançado pelo atacante pode ser descrito em etapas relacionadas entre si. Os autores
relatam que, quando são lançados, os ataques podem servir de preparação para outro
ataques. Cada ataque é representado pela assinatura do respectivo alerta, desencadeado
em decorrer daquele. Assim, Ning et al. [1] relatam que uma assinatura de alerta pode
ter uma série de pré-requisitos e consequências. Os pré-requisitos representam algumas
ações que devem ocorrer, pelo menos parcialmente, para que o ataque realmente aconteça.
As consequências, por sua vez, são as ações que são desencadeadas após a realização do
ataque.

Para representar as ações, o autor define que cada uma é representada em predi-
cados e associada utilizando-se lógica de predicados. Desse modo, os pré-requisitos e as
consequências são definidos por associações entre ações em lógica de predicado. Cada pre-
dicado, que também pode ser chamado de ação, representa uma condição ocorrida. Como
exemplo, o predicado ExistHost(Victim_IP_Address) representa uma condição de que o
host com o endereço IP representado pela variável Victim_IP_Address deve existir. Nessa
situação, essa variável é o endereço IP da vítima do ataque. Mais exemplos podem ser de-
monstrados. O predicado GainRootAccess(Victim_IP_Address) representa a condição
de ter conquistado o acesso no host da vítima do mesmo endereço IP, com permissões de
administrador. O predicado UDPAccessibleViaFirewall(IP_Address, Port_Number)
afirma que a porta expressa por Port_Number, localizada no host identificado por IP_
Address, deve ser acessível via firewall para um pacote do protocolo UDP. Por fim,
rhostModified(Victim_IP_Address) denota a modificação do arquivo .rhost na má-
quina representada pelo endereço IP do parâmetro.

Uma definição de um pré-requisito pode ser realizada no formato UDPAccessi-
bleViaFirewall(...) ∧ GainRootAccess(...) e uma definição de consequência como
{rhostModified(...), ...}. As definições de consequências, por sua vez, apresentam
um conjunto de predicados, mas não são relacionados entre si, ao contrário das definições
de pré-requisitos, que associam ações a partir da lógica de predicado.

Em seguida, os autores definem uma estrutura para agregar os elementos de pré-
requisitos e consequências e associá-los a assinaturas de alertas. Essa estrutura é chamada
de hiperalerta. Os hiperalertas são instâncias de cada hyper-alert type. Cada hyper-alert
type é uma definição para um tipo de ataque. Esse tipo de ataque pode ser uma assinatura
de alerta, por exemplo. Ou então, pode trabalhar num nível mais abstrato, como o exemplo
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Figura 3 – Formato, tipo e instâncias de hiperalertas, segundo Ning et al. [1]

SadmindBufferOverflow, que representa todas as assinaturas de ataques do tipo buffer
overflow e da categoria sadmind.

A figura 3 apresenta um exemplo destes conceitos, extraídos do trabalho de Ning
et al. [1]. Os hyper-alert types são definidos por três elementos: fact, prerequisites e con-
sequences. Os dois últimos obedecem as definições já exemplificadas, de pré-requisitos e
consequências. O fact é um conjunto de atributos que representam o endereço IP e porta
de cada ocorrência de alerta que se encaixa no padrão do tipo especificado. Assim, exis-
tiriam várias instâncias de hiperalertas, chamadas apenas de hiperalertas, para cada tipo
de hiperalerta.

A correlação proposta no trabalho é realizada através da relação entre as con-
sequências de um hiperalerta e os pré-requisitos de outro hiperalerta. Num primeiro mo-
mento, é realizado o pré-processamento dos alertas, criando vários hiperalertas a partir
do seus tipos, verificando toda a base de dados analisada. Em seguinda, os hiperalertas
formados são correlacionados. É realizada uma comparação de cada par de hiperalerta
existente, no formato HyperAlertA.consequence == HyperAlertB.prerequisite, de
modo que os pares que atenderem a essa condição são correlacionados. Essa correlação
é representada no grafo por meio de uma aresta conectando HyperAlertA em direção a
HyperAlertB. O grafo utilizado por Ning et al. [1] é do tipo direcionado.

O experimento do autor é realizado sobre a base de dados DARPA 2000 [5], uma
base de dados com cenários de ataque conhecidos, o que permite uma validação de seus
resultados. Ele leva em conta os endereços IP de destino de cada alerta, considerando uma
visão a partir do host que está sendo atacado.

3.3 Procedimento realizado

Esta seção apresenta o método que propomos nesse trabalho, baseado em Ning
et al, para validar o seu método em uma base de dados de alertas real. A seção 3.3.1
apresenta as dificuldades encontradas em executar o modelo de Ning et al. [1] para uma
base com grande número de assinaturas e mostra as adatações necessárias para conduzir



36

o modelo de correlação de alertas.

3.3.1 Adaptações e dificuldades

O trabalho de Ning et al. [1] define pré-requisitos e consequências como sendo
acontecimentos ou ações. Esses atributos não precisam ser necessariamente identificados
pelo IDS, apenas definidos nos tipos dos hiperalertas. Ao serem ativados, pela validação
dos pré-requisitos, os hiperalertas entram no grafo e adicionam mais ações oriundas das
suas consequências, que podem ser utilizadas para validar outros hiperalertas.

As definições dos tipos de hiperalertas em Ning et al. [1] são realizadas manual-
mente, sendo feitas para cada assinatura de alerta. É importante observar que o dataset [5]
utilizado em seu trabalho possui as limitações descritas na seção 3.1, como poucas assina-
turas de alertas distintas e conhecimento total dos cenários de ataque. Isso facilitou para
os autores mensurarem a efetividade do seu método e em identificar e definir as ações que
compõem os pré-requisitos e consequências para cada assinatura.

Entretanto, a quantidade de assinaturas de alertas distintas em datasets extraídos
de ambientes reais, como universidades e médias e grandes corporações, tende a ser muito
maior em cada período de tempo analisado, como é a base de dados da University of
Maryland. Isso traz consigo uma dificuldade inerente de se definir as informações necessá-
rias de cada assinatura de alerta para o funcionamento do procedimento de Ning et al. [1],
como as definições de predicados e pré-requisitos e consequências, como apresentado na
seção 3.2.

A solução proposta para essa dificuldade foi então utilizar as próprias assinaturas
de alertas como predicados. Desse modo, os pré-requisitos e consequências dos hiperalertas
são compostos de assinaturas. A comparação para correlação necessariamente teve que
ser alterada. Para cada hiperalerta prestes a entrar na correlação (representada por um
grafo direcionado) é verificada a ocorrência das assinaturas anteriores, validando ou não
a correlação. Os conceitos de hiperalerta, bem como o procedimento detalhado, serão
apresentados nas próximas seções.

3.3.2 Conceitos do procedimento realizado

O procedimento que propomos nesse trabalho envolve a manipulação de logs de
alertas de intrusão de um IDS, armazenado em um banco de dados relacional. Os dados
são consultados da base e trazidos para a aplicação, a qual divide, modifica e elimina esses
dados conforme procedimentos, que serão descritos no restante nessa seção. O resultado
final é composto dos Grafos de Correlação, e para cada um desses a saída de log original
dos alertas e uma representação em Grafos de Ataque correspondente. O procedimento é
dividido em duas fases: a fase de treinamento e a fase de testes.
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Figura 4 – Representação dos componentes de um tipo de hiperalerta

Alguns conceitos preliminares devem ser de antemão definidos, para logo em se-
guida serem demonstradas as etapas das duas fases do procedimento. O primeiro e mais
elementar conceito é o alerta de intrusão. Um alerta de intrusão é simplesmente uma
notificação de que uma regra pré-programada do IDS por assinatura foi atingida. É ar-
mazenado como uma tupla no banco de dados relacional. Os atributos relevantes para o
procedimento desse trabalho foram endereços IP e portas de origem e destino, categoria
da assinatura do alerta (conforme a normativa do tipo do IDS utilizado), timestamp e
a assinatura do alerta. A assinatura do alerta identifica textualmente o padrão de ata-
que descrito pela regra no IDS. No decorrer deste trabalho por simplicidade, Alerta de
Intrusão será referenciado apenas como Alerta.

Por sua vez, um tipo de hiperalerta é uma estrutura composta de três elementos:
O identificador, os pré-requisitos e as consequências. A representação pode ser sinteti-
zada na figura 4. O identificador é representado por uma assinatura de alerta. As demais
estruturas são compostas cada uma de um conjunto de assinaturas de alertas, podendo
uma dessas assinaturas ser a mesma do identificador. A função do tipo de hiperalerta
é armazenar informações de relacionamento de uma assinatura com outras e é definido
para cada assinatura ocorrida no período de execução do experimento, excetuando-se as
assinaturas filtradas. Semanticamente, os pré-requisitos representam o conjunto de assi-
naturas necessárias para ocorrência da assinatura no identificador. No método proposto,
é assumido que a ocorrência de apenas uma das assinaturas é suficiente para validar a
ocorrência do identificador. De semelhante modo, o conjunto das consequências são as
assinaturas que podem disparar após a ocorrência da assinatura do identificador. O tipo
de hiperalerta é formado na fase de treinamento e é utilizado na fase de testes, na etapa de
correlação (ver Etapa 6 apresentada na seção 3.3.5). No método que propomos em nosso
trabalho para produção dos Grafos de Correlação, todas as assinaturas presentes nos três
elementos dos tipos de hiperalertas são convertidas para Subcategorias, como também
mostrado na figura 9. Por questões didáticas, os tipos de hiperalertas, que representam
assinaturas de ataque serão chamados de tipos de pré-hiperalertas, e os já convertidos
serão denominados tipos de hiperalertas.

Relacionado ao tipo de hiperalerta, existe uma estrutura chamada de instância
de hiperalerta, ou apenas hiperalerta. Essa estrutura é criada quando ocorrências de aler-
tas, relacionadas à um tipo de hiperalertas, são identificadas. Portanto, cada um destes
hiperalertas representa um ou mais alertas de intrusão. O único atributo que essa estru-
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Figura 5 – Representação do Grafo de Ataque

tura possui é o identificador, sendo exatamente o mesmo do tipo correspondente. Essa
estrutura é representada no Grafo de Correlação por um nó, que possui como nome o
identificador do hiperalerta.

O Grafo de Ataque, visto na figura 5, é um grafo direcionado que esquematiza
a sequência de alertas disparados pelo IDS, ou seja, os passos do atacante. Cada nó
representa uma assinatura de Alerta ocorrido. As arestas representam a conexão de uma
assinatura à ocorrência de outra assinatura subsequente, ou seja, a relação entre dois
nós é atingida pela sequencialidade entre eles. Por fim, assumindo que um nó A esteja
conectado e direcionado para um nó B, o peso da aresta entre eles representa o número de
vezes que B aconteceu imediatamente após A. Também é importante ressaltar que, para
esse exemplo, apenas o nó B é adjacente ao nó A, mas o contrário não. Ou seja, quando
é mencionado o nó adjacente ao nó A, estamos nos referindo ao nó B. Esse tipo de grafo
é utilizado tanto na Fase de Treinamento (na Etapa 6 na seção 3.3.4) como na Fase de
Testes (na Etapa 5 na seção 3.3.5), sendo que este o utiliza apenas para representação.

Já o Grafo de Correlação da figura 6 é semelhante ao de ataque. Cada nó desse
grafo dirigido é identificado por uma Subcategoria. A representação desse grafo trabalha
em um nível de abstração maior e, portanto, tende a ter um número igual ou menor de
nós, visto que cada Subcategoria pode representar uma ou mais assinaturas de Alertas.
Desse modo, o objetivo desse grafo é dar uma visão geral da formulação do ataque, e
não atinge o nível de detalhe do Grafo de Ataque. A conexão das arestas representa uma
relação entre dois tipos de ações (representadas por Subcategorias), onde uma ação tende
a desencadear outra ação. Essa relação é atingida através dos dados dos Hiperalertas,
ao contrário do Grafo de Ataque, onde as relações das arestas representam sequências
de ataque. As arestas do Grafo de Correlação não possuem peso. As regras de formação
desse grafo obedecem as regras de correlação da Etapa 6.

Por fim, uma Subcategoria é uma classificação de assinatura de alertas. O nome foi
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Figura 6 – Representação do Grafo de Correlação

escolhido tendo em vista que o IDS utilizado no experimento já define categorias para cada
tipo de assinatura. Porém, as assinaturas de alertas definidas pelo IDS possuem um nível
de especificidade menor, o que significa que representam um número maior e abrangem
muitos tipos diferentes de assinaturas de alertas em cada categoria. Isso inviabiliza seu
uso no grafo de correlação, sendo necessário definir classificações mais específicas. As
Subcategorias e suas justificativas são definidas na seção 3.3.3 a seguir.

3.3.3 Classificação das assinaturas de alertas

Foi realizada nesse trabalho uma classificação de assinaturas de Alertas, denomi-
nada Subcategoria. Cada Subcategoria está associada a um conjunto de assinaturas de
Alertas, e representa uma característica que melhor define essas assinaturas. Essa ca-
racterística não faz referência ao modo de operação dos ataques, mas sim aos efeitos e
consequências resultantes, como conseguir acesso à um serviço ou obter informações de
caminhos de arquivo. São estas as Subcategorias:

∙ SourceCode

∙ UnwantedPrivileges

∙ CodeInjection

∙ SQLInjection
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∙ BOF

∙ FileManipulation

∙ DoS

∙ Probe

∙ Infection

∙ Backdoor

∙ Certificate

∙ Threat

A Subcategoria SourceCode refere-se a ataques que visam obter informações do
código-fonte de aplicativos ou sistemas na rede. A assinatura IIS Index Server File
Disclosure [25] é um exemplo, onde através de uma falha de segurança no Internet
Information Services, serviço da Microsoft, é possível ter acesso a porções do código-fonte
do servidor. O .asp Source Code Exploit [26] é outro exemplo, onde é possível visualizar
o código-fonte da linguagem ASP devido a uma falha de segurança no serviço de backend.

A classificação UnwantedPrivileges se refere aos ataques que desejam obter privi-
légios administrativos nas máquinas, para execução de comandos. A assinatura Windows
SMB Remote Code Execution [27] participa dessa classificação, onde através de uma vul-
nerabilidade no serviço Service Message Block (SMB) do Windows é possível executar
comandos remotos com privilégios administrativos. Também está presente a IIS .htw
Exploit [28], onde através de uma vulnerabilidade num serviço adicional do IIS é possi-
vel obter privilégios de acesso a serviços essenciais no servidor, como bancos de dados.

A CodeInjection se relaciona a assinaturas de ataques que tentam de alguma forma
executar algum código malicioso dentro da máquina do hospedeiro. Um exemplo geral
para essa classificação é o PHP File Include Exploit [29]. Trata-se de uma tentativa de
execução de código PHP tentando incluir outros arquivos (prática conhecida como File
Inclusion), possivelmente contendo informações sensíveis. Outra assinatura relacionada é
a SQL Injection (Cookie Header) [30], que é uma tentativa de injeção de SQL através
de cookie malicioso.

BOF, por sua vez, trata de classificar ataques caracterizados pela prática de Buffer
Overflow [31]. Um exemplo é o tpgnrock Exploit [32], que é a exploração de uma vul-
nerabilidade no Common Gateway Interface (CGI) por um código em C conhecido como
tpgnrock. A Subcategoria FileManipulation é relacionada a ataques que procuram iden-
tificar arquivos e a composição dos diretórios nas máquinas. Um exemplo é o test-cgi
Exploit [33], que procura uma vulnerabilidade nos scrips teste-cgi que podem revelar a
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composição dos diretórios. Também há a Subcategoria DoS, que agrega todas as assina-
turas do tipo Denial of Service [34].

As assinaturas da Subcategoria Probe são todas aquelas relacionadas com algum
tipo de sonda realizada pelo atacante, visando observar a topologia da rede, serviços em
execução, a resposta do envio de pacotes para cada porta, entre outros tipos. Um exemplo
típico é a assinatura Possible nmap Scan (XMAS (FIN PSH URG)) [35], um típico scan que
apresenta os resultados de envio de pacotes com flags específicas para obter algum tipo
de informação das vítimas. As Subcategorias Infection e Backdoor se referem a ameaças
de programas. A Infection agrega todos as assinaturas relacionadas com vírus e worms,
como por exemplo a assinatura Nimda Attack (root.exe) [36]. A Subcategoria Backdoor
tem seu foco mais voltado a assinaturas que representam ações de programas maliciosos,
que liberam acesso à máquina da vítima. Por fim, as duas últimas categorias, Certificate
e Threat, se referem, respectivamete, a assinaturas relacionadas ao uso inadequado dos
certificados de segurança e a assinaturas que representam vários tipos de vulnerabilidades
genéricas, podendo estar associadas a programas específicos.

É importante ressaltar, entretanto, que nenhuma descrição de Subcategoria abrange
todos os efeitos possíveis das assinaturas a eles associadas. A intenção dessa classificação
é servir de apoio para o analista de segurança, sintetizando um grande volume de assina-
turas em uma classificação e otimizando o tempo de análise.

3.3.4 Fase de Treinamento

A fase de treinamento é responsável por gerar padrões de ocorrência de assinaturas
de alertas de intrusão, dentro de um intervalo de tempo definido. Os resultados obtidos
nessa fase serão aplicados, em seguida, à Fase de Testes.

Inicialmente, após definido o período de análise, são selecionados os alertas de
intrusão para cada endereço IP de destino distinto, dentro das ocorrências dos alertas nesse
período. Em outras palavras, são identificados os alertas das máquinas vítimas dentro de
um intervalo de tempo. Isso tem como objetivo analisar os alvos dos ataques, seguindo
a mesma linha da abordagem de [1]. Um grupo será formado para cada endereço IP de
destino, contendo seus respectivos alertas. Posteriormente, esses grupos são subdivididos
pelo intervalo entre suas ocorrências.

Logo mais, é gerado um grafo de ataque para cada grupo de alertas, que foram
gerados a partir da sub-divisão dos grupos iniciais. A partir da estrutura deste grafo
dirigido, onde a sequência de ocorrências de alertas é representada pela direção das arestas,
são produzidos os chamados Pré-Hiperalertas, que contêm definições de pré-requisito e
consequências para cada assinatura de alerta. Ao final, cada uma dessas assinaturas é
substituída pela sua Subcategoria correspondente, dentro de cada tipo de pré-hiperalerta.
Logo após, é realizada uma agregação de tipos de pré-hiperalertas, onde vários desses são



42

associados através do seu identificador e seus respectivos conjuntos de pré-requisitos e
consequências são unidos.

Uma visão geral de cada etapa pode ser vista na listagem abaixo. Cada um dos
tópicos será expandido e uma descrição detalhada de todo o processo será apresentada no
restante da seção.

Etapa 1 Identificar os endereços IP de destino no período selecionado;

Etapa 2 Selecionar alertas e formar grupos para cada endereço IP de destino;

Etapa 3 Sub-dividir os grupos, conforme o intervalo de tempo entre ocorrências
de alerta, definido arbitrariamente;

Etapa 4 Aplicar filtro de remoção de grupos de alertas isolados e grupos repetidos;

Etapa 5 Gerar um Grafo de Ataque para cada grupo;

Etapa 6 Produzir Pré-Hiperalertas a partir da estrutura de cada Grafo de Ataque;

Etapa 7 Substituir as assinaturas dos Pré-Hiperalertas por Subcategorias, basea-
das em um Dicionário em arquivo de entrada, formando Hiperalertas;

Etapa 8 Agregar estruturas de Hiperalertas com definições idênticas.

Na Etapa 1, é realizado o processo de verificação de todos os alertas ocorridos
no período de tempo selecionado. Nessa verificação, destaca-se o endereço IP de destino
de cada alerta, evidenciando ao final todos os endereços distintos. Para cada um destes
endereços, são selecionados todos os alertas correspondentes, dentro do intervalo de tempo
escolhido, representado na Etapa 2. Todos os alertas selecionados são ordenados por
ordem crescente de seus momentos de ocorrência. Com isso, é formado um grupo de
alertas para cada IP de origem.

Após concluída a formação desses grupos, outro procedimento é executado em
cada grupo, sub-dividindo cada um deles (ver Etapa 3). É importante mencionar que
essa divisão não cria sub-grupos, mas mantém todos os grupos no mesmo nível hierár-
quico, como é possivel ver na figura 7. O procedimento para realizar essa divisão consiste
em varrer toda a lista de alertas em cada grupo ordenado pelo momento de ocorrên-
cia, fazendo a medição dos intervalos de ocorrência entre alertas. Caso algum intervalo
seja maior que uma constante de medição, arbitrariamente definida, os alertas anteriores
àquele intervalo são removidos do grupo sendo verificado e passam a formar outro grupo.
A verificação continua normalmente dessa forma, até que se chegue ao final dos alertas do
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grupo verificado. Os alertas que permanecerem no grupo correspondem ao último grupo
de alertas a ser formado. Todos os grupos formados têm peso igual e estão armazenados
dentro de uma estrutura, contendo todos eles. A intenção de isolar os alertas por grupos
é segregar com eles os cenários de ataque.

Figura 7 – Ilustração da divisão dos grupos de alertas

Algo importante a ser considerado é o processo de filtragem da Etapa 4. O pro-
cesso de correlação depende da associação de alertas com outros alertas (por meio de
sua assinatura, ou padrão de ataque), que podem ser associados a um nível de abstração
(como a Subcategorias) ou não, para então ser produzida uma representação. Portanto,
é interessante que haja pelo menos duas assinaturas de alertas distintas em cada grupo
formado. Isso evitaria a formação de um Grafo de Ataque ou Grafo de Correlação com
apenas um nó e eliminaria casos que não formam cenários de ataque, que são feitos em
várias etapas. Por eficiência, esse processo é feito em duas partes: a primeira parte na
seleção de endereços IP de destino (na Etapa 1), por meio de uma busca otimizada no
banco de dados, e a segunda na formação dos grupos (ver Etapa 3).

Na primeira, a filtragem é feita diretamente na seleção dos alertas do banco, onde
existe uma verificação que permite identificar se existe mais de uma assinatura de alerta
distinta em todos os alertas para aquele endereço IP de destino. Essa avaliação é feita
sobre todo período de tempo (que pode ser de uma semana, por exemplo) e, portanto,
deve ser feita uma segunda filtragem após a formação de grupos de alertas, visto que cada
grupo será analisado individualmente (para formação de Grafos de Ataque e Grafos de
Correlação, na Fase de Testes). Desse modo, a segunda filtragem ocorre na formação dos
grupos de alertas, onde cada novo grupo formado é verificado para identificar a existência
de mais de uma assinatura de alerta distinta. O grupo que não atender a esse requisito é
descartado. Após esse processo, ainda são verificados e eliminados os grupos duplicados.
Um grupo é considerado duplicado quando possui a mesma quantidade de alertas e as
mesmas assinaturas de ataque na mesma ordem.

Em seguida, na Etapa 5, são produzidos Grafos de Ataque para cada grupo
formado. Cada alerta de cada grupo é verificado, mantendo a devida ordem de ocorrência.
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Para cada alerta é verificada sua assinatura e criado um novo nó no grafo (caso ainda
não exista vértice para a assinatura). Em seguida, é verificado o alerta subsequente no
grupo de alertas e criado um outro nó no grafo com a assinatura deste. A associação
desses dois nós é então realizada, com uma aresta direcionada para o segundo nó. Caso
essa associação já exista, a associação não é refeita, mas apenas é incrementado o valor do
peso da aresta já existente. É importante notar que o Grafo de Ataque apenas representa
assinaturas de alertas e não os alertas em si. Também é importante mencionar que cada
grupo de alertas estará associado a um, e apenas um, Grafo de Ataque.

Na Etapa 6 são produzidos os tipos de pré-hiperalertas, os quais possuem esse
nome por ainda serem apenas uma abstração de baixo nível dos tipos de hiperalertas
originais. Eles são formados a partir do Grafo de Ataque. Cada estrutura estará associada
a dois ou mais tipos de pré-hiperalertas, o que também significa que cada grupo de alertas
terá dois ou mais tipos de pré-hiperalertas.

Para compor os conjuntos de pré-requisitos e consequências, e o identificador, cada
nó do grafo é verificado. Inicialmente, é criada uma estrutura de tipo de pré-hiperalerta
para sua assinatura. Caso algum tipo de pré-hiperalerta já exista com esta assinatura
no identificador, os novos pré-requisitos e consequências serão apenas adicionados aos
respectivos conjuntos.

Em seguida, para cada nó denominado A do grafo, o seguinte procedimento é
realizado para cada um dos seus nós adjacentes, denonimados B:

1 A assinatura do nó B é adicionada ao conjunto de consequências, do tipo de pré-
hiperalerta relativo ao nó A;

2 É criado um novo tipo de pré-hiperalerta, com o identificador sendo a assinatura do
nó B, caso ainda não exista;

3 A assinatura do nó A é adicionada ao conjunto de pré-requisitos do tipo de pré-
hiperalerta criado no passo anterior.

Desse modo, é construído um tipo de pré-hiperalerta para a assinatura de cada nó
principal. Todos os tipos de pré-hiperalertas estarão associados à estrutura do Grafo de
Ataque que, por sua vez, está associada a um grupo de alertas. A representação dessas
ações pode ser vista na figura 8. A estrutura resultante, o tipo de pré-hiperalerta, pode
ser identificada pela primeira estrutura na figura 9. Os pré-requisitos e consequências são
conjuntos, representados por uma ou mais assinaturas de alerta. O identificador tem como
objetivo apresentar para qual assinatura de alerta estão sendo definidos os pré-requisitos
e consequências.
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Figura 8 – Formação de tipos de pré-hiperalertas a partir de um Grafo de Ataque

Figura 9 – Exemplo de composição de um tipo de pré-hiperalerta (primeiro) e um tipo
de hiperalerta (segundo)

Por fim, na Etapa 7 as assinaturas contidas nos conjuntos de pré-requisitos e
consequências, e também na variável do identificador, são convertidas para Subcategorias.
Isso é feito para todos os tipos de pré-hiperalertas de todos os grupos. Desse modo, cada
tipo de pré-hiperalerta passa a ser um hiperalerta. Na figura 9 é ilustrada essa etapa.

Cada assinatura é associada a uma Subcategoria através de definições feitas ma-
nualmente. As assinaturas distintas dessa relação são obtidas a partir da relação de todos
os alertas de intrusão do período selecionado, após a realização das filtragens da Etapa
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4.

Por fim, na Etapa 8 são agregados todos os tipos de hiperalertas de todos os
grupos. Para isso, serão selecionados todos os tipos de hiperalertas com o mesmo identi-
ficador (agora sendo uma Subcategoria) e o conteúdo de seus conjuntos de pré-requisitos
e consequências são agregados.

Ao final da última etapa será concluída a Fase de Treinamento. O resultado será um
conjunto com vários tipos de hiperalertas, sendo um para cada Subcategoria, relacionada
a várias assinaturas, dentre os alertas ocorridos no período de treinamento selecionado.

A Fase de Treinamento visa eliminar o esforço manual realizado no trabalho de
Ning et al. [1], onde as definições de tipos de hiperalertas devem ser feitas manualmente
para cada assinatura de ataque. Entretanto, ainda é necessário associar Subcategorias
para cada assinatura de alerta, mas esse trabalho envolve menos esforço e menos tempo
por parte do analista de segurança, em comparação às definições de vários predicados
para os pré-requisitos e consequências.

3.3.5 Fase de Testes

A Fase de Testes é responsável por efetivamente fazer a correlação das instâncias
dos hiperalertas, chamados apenas de hiperalertas. Como explicado na seção 3.3.2, cada
uma dessas instâncias é relativa a um tipo de hiperalerta, e representa a ocorrência de
um ou mais alertas associados àquele tipo. Seu resultado será um Grafo de Correlação
para cada grupo de alertas, analisado dentro do conjunto de alertas selecionado. Essa fase
utiliza os tipos de hiperalertas gerados na Fase de Treinamento como parâmetro.

Os alertas serão obtidos e transformados de maneira idêntica à Fase de Testes, até
a obtenção de grupos de alertas já filtrados, na Etapa 4. Em seguinda, cada grupo será
tratado individualmente pela Etapa 6, que irá converter cada assinatura do alerta nesse
grupo em sua Subcategoria correspondente. Essa Subcategoria será usada para associar o
alerta a um Hiperalerta, e correlacioná-lo no Grafo de Correlação, caso atinja as condições
necessárias. Adicionalmente, para fins de comparação de resultados, um Grafo de Ataque
será gerado para cada grupo, como visto na Etapa 5. O processo será detalhado a seguir:

Etapa 1 Identificar os endereços IP de destino no período selecionado;

Etapa 2 Selecionar alertas e formar grupos para cada endereço IP de destino;

Etapa 3 Dividir os grupos em mais grupos, conforme o intervalo de tempo entre
ocorrências de alerta, definido arbitrariamente;

Etapa 4 Aplicar filtro de remoção de grupos de alertas isolados e grupos repetidos;
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Etapa 5 Gerar um Grafo de Ataque para cada grupo;

Etapa 6 Correlacionar os alertas de cada grupo, gerando um Grafo de Correlação
para cada um.

Na Fase de Testes, os procedimentos da Etapa 1 até a Etapa 5 são realizados
exatamente da mesma forma do que na Fase de Treinamento detalhada na seção 3.3.4.
Os resultados após a Etapa 5, que são vários grupos de alertas, que foram devidamente
filtrados, e uma representação do Grafo de Ataque para cada grupo, serão utilizados na
última etapa.

A Fase de Treinamento é utilizada para gerar os tipos de hiperalertas, que são
instruções a respeito do comportamento das assinaturas de alertas, a partir de uma janela
de observação. Posteriormente, a Fase de Testes é executada sobre outro intervalo de
tempo, utilizando os tipos de hiperalertas e tem o propósito de analisar as atividades da
rede, através das representações dos Grafos de Correlação.

A Etapa 6 compreende o processo de correlação. Esse processo realiza a análise
de todas as assinaturas de cada um dos grupos, formando ao final um Grafo de Corre-
lação para cada grupo analisado. Os alertas são analisados em sua ordem de ocorrência
(identificada pelo seu timestamp), para serem correlacionados.

Para auxiliar essa etapa, existem duas estruturas, um conjunto de fatos e um log
com os momentos de correlação. O conjunto de fatos é responsável por armazenar uma
relação dos hiperalertas criados e já correlacionados no grafo. O log com os momentos
de ativação é um registro que armazena uma relação dos alertas relacionados com cada
hiperalerta presente nos fatos. O timestamp de cada um desses alertas é utilizado nos
critérios de correlação.

Os alertas, então, são analisados um a um. Ao ser analisado, um alerta tem sua
assinatura traduzida para a Subcategoria correspondente e, consequentemente, passa a
referenciar um tipo de hiperalerta (definido na Fase de Treinamento). A partir desse
momento, é criada uma estrutura chamada de hiperalerta candidato, relacionada ao alerta
analisado. Ela possui essa identificação pois ainda deve ser testada para obedecer os
critérios de correlação. Os critérios são definidos a seguir:

Condição 1 Deve existir pelo menos um pré-requisito, especificado no tipo do hipe-
ralerta correspondente, na lista de fatos;

Condição 2 Deve existir, na lista de fatos, um (ou mais) hiperalerta(s) cujo(s) tipo(s)
tenha(m) como consequência o identificador do tipo do hiperalerta can-
didato.
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A partir dos hiperalertas selecionados, é verificado o log com os momentos de
correlação dos alertas correspondentes a cada um deles e selecionado o alerta com o
timestamp mais recente. O hiperalerta correspondente ao alerta mais recente é selecionado,
e é apelidado de Predecessor. Assim, o hiperalerta canditado torna-se um hiperalerta, e
o Predecessor é relacionado ao novo hiperalerta. Essa relação é identificada no Grafo
de Correlação através de uma aresta que liga o nó associado ao Predecessor ao novo
hiperalerta. Assim, é concluído o processo de correlação para um alerta, e o processo é
repetido para o restante dos alertas do grupo a serem analisados.

Entretanto, existem casos que um hiperalerta candidato pode não ser efetivamente
correlacionado por dois motivos: A Condição 1 e Condição 2 podem não ter sido satis-
feitas, ou a assinatura do alerta de entrada não pôde ser traduzida para uma Subcategoria.
Esse comportamento não é necessariamente indesejado. No primeiro caso, o hiperalerta
candidato não entraria no grafo, pois as definições de pré-requisitos e consequências do
seu tipo de hiperalerta correspondente (definidos na Fase de Treinamento) não teriam
reconhecido algum padrão que correlacionasse o hiperalerta com algum outro no grafo.
Semelhantemente, no segundo caso, o fato da assinatura do alerta não ter sido traduzida
demonstraria que essa não ocorreu durante o período da Fase de Treinamento e, por-
tanto, não foi associada à uma Subcategoria. Seria criado um hiperalerta candidato com
identificador em branco, portanto inválido para classificação. Um hiperalerta candidato é
descartado ao não ser correlacionado.

Deve-se mencionar também que, para alguns grupos na base de dados, foram
evidenciados diversos alertas com o mesmo timestamp. Isso possivelmente ocorreu pela
velocidade do reconhecimento dos padrões de assinaturas pelo IDS, assumindo várias ocor-
rências de alertas no mesmo segundo. Como não haviam parâmetros com precisão maior
do que segundos para definir a ordem de ocorrência entre eles, foi criado um parâmetro
adicional para esses alertas, conferindo uma ordem a cada um deles. Essa ordem é relativa
a cada grupo, e reflete exatamente a ordem dos alertas apresentada dentro da base de
dados.

As representações gráficas dos Grafos de Ataque são utilizadas apenas para de-
monstração e comparação com o Grafo de Correlação. Os dois grafos possuem significados
diferentes. Cada nó no Grafo de Ataque representa uma assinatura de alerta ocorrida, e as
arestas que interconectam os nós são a ordem das ocorrências, juntamente com a quanti-
dade de ocorrências. Por sua vez, os nós do Grafo de Correlação representam a ocorrência
de uma Subcategoria de alertas, que pode envolver vários alertas com assinaturas dife-
rentes. Os nós nesse grafo são associados segundo os critérios de correlação, que utilizam
as definições aprendidas na Fase de Treinamento, e as arestas que ligam os nós represen-
tam essa associação. Portanto, é interessante comparar os dois tipos de grafos, e essas
comparações são realizadas no capítulo 4.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da apresentação dos elementos fundamentais da literatura e das definições
da metodologia deste trabalho, esse capítulo pretende realizar uma apresentação e discus-
são dos resultados obtidos. A seção 4.1 se dedica a apresentar o experimento realizado,
mostrando todos os dados e parâmetros de entrada e com uma discussão a respeito dos
números e representações dos resultados. Na seção 4.2 é realizado um comparativo entre
os resultados desse trabalho com os do trabalho de Ning et al. [1].

4.1 Experimento realizado

Primeiramente, na seção 4.1.1 são detalhados os parâmetros e dados de entrada
utilizados, bem como as suas justificativas. Logo depois, na seção 4.1.2, os resultados da
Fase de Treinamento e Fase de Teste são apresentados por cada etapa do procedimento re-
alizado, bem como o resultado final obtido. A partir de amostras dos resultados é realizada
um explicação detalhada das transformações e representações geradas.

4.1.1 Parâmetros do procedimento

Para realização do procedimento descrito nas seções 3.3.4 e 3.3.5 foram utilizados
dados e parâmetros específicos de acordo com as exigências do procedimento e similaridade
com outros trabalhos analisados na revisão bibliográfica. Todos os parâmetros utilizados
estão sumarizados na tabela 3.

A base de dados utilizada é composta de alertas de intrusão gerados pelos IDS da
University of Maryland [37, 6], que funciona em uma rede com cerca de 40.000 computa-
dores, durante o ano de 2012. Os dados são separados mês a mês no banco de dados. Para
realização do procedimento o mês selecionado foi o de outubro e a análise envolveu o ciclo
de uma semana. A Fase de Treinamento foi realizada na primeira semana de outubro (de
1 a 7 de outubro) e a Fase de Testes na semana subsequente (de 8 a 14 de outubro).

O período foi escolhido visando dois objetivos. O primeiro foi o de analisar um ciclo
da operação de rede que correspondesse a uma rotina de atividades da universidade. Com

Tabela 3 – Sumário dos parâmetros utilizados

Parâmetro Valor
Período da Fase de Treinamento 1 a 7 de outubro de 2012

Período da Fase de Testes 8 a 14 de outubro de 2012
Tempo máximo entre alertas 120 segundos

Subcategorias 12 Subcategorias para 52 assinaturas



50

isso, seria possível realizar o treinamento em um ciclo e aplicá-lo em outro. Ainda, seria
possível mensurar a quantidade de assinaturas distintas que se repitiram no ciclo subse-
quente. Isso seria uma informação útil para atestar a relevância de métodos de correlação
e agregação de alertas, que consideram uma fase de treinamento baseada em períodos
históricos anteriores para tentar analisar alertas futuros. Caso o número de assinaturas de
alertas evidenciadas fora da fase de treinamento fosse muito grande, os resultados seriam
comprometidos, pois não levariam em conta essas outras assinaturas.

O segundo objetivo foi o de abranger um período de análise com um número de
assinaturas que possibilitasse uma análise individual de cada uma. Caso sua quantidade
fosse muito grande, o trabalho manual de classificação de assinaturas em Subcategorias,
que envolve o estudo das definições de cada uma, seria inviável dentro do tempo disposto
para realizar o experimento. Semelhantemente, um número de assinaturas muito pequeno
para analisar resultaria em resultados distantes de uma situação real, onde a quantidade de
assinaturas é extensiva. Portanto, foram observados vários alertas de diferentes períodos
para se estabelecer uma comparação e escolher o período mais viável a ser analisdo.

A tabela 4 sumariza os dados de números de assinaturas em alguns períodos da
base. O período de 1 a 7 de outubro foi escolhido por corresponder à um ciclo de uma
semana, pois um treinamento realizado em uma semana do mês pode ser utilizado nas
outras semanas. Não foi escolhido um período de um mês, pois a diferença tanto de assina-
turas distintas quanto de quantidade de alertas de um mês para o outro na base de dados
foi considerável. Para seleção do período de análise, o principal parâmetro considerado
foi a relação entre a quantidade de alertas e o número de assinaturas distintas. Com isso,
esperava-se obter cenários de ataque com várias etapas. O número de assinaturas também
deveria aparecer em uma quantidade possível de ser analisada no tempo que tivemos para
o experimento, pois cada assinatura seria analisada indidualmente em detalhe, para clas-
sificação em Subcategorias. Por fim, as características dos alertas no período de tempo
analisado na Fase de Treinamento e Teste deveriam ser semelhantes, pois para levantar
os resultados da Fase de Testes seriam utilizados os dados gerados na fase anterior. Desse
modo, por exemplo, o intervalo de um mês como o de Abril seria inadequado, pois as
características do mês de Maio ou Junho são muito diferentes.

Tabela 4 – Comparação da quantidade de alertas e assinaturas distintas, em diversos pe-
ríodos, após as filtragens

Período de observação Quantidade de alertas Assinaturas distintas
1 a 30 abril de 2012 10.412 52

1 a 7 de setembro de 2012 8.962 20
8 a 14 de agosto de 2012 9.055 20
1 a 7 de outubro de 2012 15.103 52

1 a 7 de maio de 2012 15.870 15
1 a 7 de julho de 2012 12.453 20
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Outro parâmetro importante utilizado foi o intervalo de tempo máximo entre ocor-
rências de alertas, de 120 segundos. Esse parâmetro é utilizado na Fase de Treinamento
e na Fase de Teste, na Etapa 3, para separar os alertas em grupos diferentes, que são
analisados individualmente. Esse intervalo foi definido com base na observação manual
de logs de alertas para endereços IP de destino, escolhidos por amostragem, a partir da
listagem obtida na Etapa 1 da seção 3.3.4. O período de ocorrência dos alertas foi o
mesmo do escolhido para a Fase de Testes.

4.1.2 Resultados obtidos

A Fase de Treinamento foi realizada do período de 1 a 7 de outubro de 2012. Foi
observado um total de 15.103 alertas nesse período, totalizando 755 grupos. Após as fil-
tragens, foram evidenciadas 52 assinaturas distintas. Para cada uma dessas assinaturas
foram definidas Subcategorias, conforme os padrões explicados na seção 3.3.3 e identifica-
das em um arquivo de entrada. Essa fase apresentou também como resultado 12 tipos de
hiperalerta, um para cada Subcategoria, pois foram identificadas assinaturas de alertas
para todos os tipos.

A Fase de Testes, por sua vez, analisou o período da semana seguinte, do dia 8
a 14 de outubro de 2012. Esse período teve um total de 7.732 alertas, totalizando 607
grupos. Após os processos de filtragem da Etapa 4, o número de alertas evidenciado foi
de 364, totalizando apenas 16 grupos de alertas. Assim, foi possível obter um Grafo de
Correlação e um Grafo de Ataque para cada um desses grupos. Essa fase apresentou 42
assinaturas distintas. Todo o restante dessa seção descreve o resultado dos experimentos
da Fase de Testes.

É possível perceber uma redução das ocorrências de alertas para cerca de 4,7% do
total de alertas, na Fase de Testes. Isso ocorreu devido à aplicação dos filtros dos alertas,
definidos na Etapa 4 da seção 3.3.5. Os filtros eliminaram os grupos que não geravam
cenários de ataque, que não possuíam assinaturas distintas, e os grupos considerados
duplicados, que representam o mesmo padrão de ataque. Após a aplicação do primeiro
filtro, o total de alertas foi reduzido para 6.413, correspondendo a 82,94% do total. A
aplicação do segundo filtro, sobre os resultados do primeiro, reduziu para 364 o número de
alertas, o nosso resultado final. Uma visão geral desses resultados é apontada na figura 10.

Isso significou que 7.368 (95,3%) dos alertas foram considerados isolados ou dupli-
cados, não produzindo cenários de ataque. Portanto, foram considerados irrelevantes para
a análise. Semelhantemente, foi observado que muitos dos padrões de ataques se repetiam
ao longo dos dias da semana e até mesmo em um mesmo dia. Como o interesse da análise
que propomos não é analisar exatamente o momento de ocorrência dos padrões de ataque,
mas sim decifrar a composição lógica destes, eliminar padrões duplicados é algo relevante.
É importante notar que antes da construção do filtro de eliminação de grupos duplicados,
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Figura 10 – Ilustração da redução do número de alertas, na Fase de Testes

o procedimento gerava 542 grupos e, consequentemente, 542 Grafos de Correlação, mas
quase a totalidade desses grafos era idêntica, resultando em apenas 16 grafos distintos.
Dentre estes, dois grupos foram selecionados para serem exemplificados nessa seção. O
conteúdo dos alertas desses grupos pode ser visto no apêndice A.

Conforme explicado na seção 3.3.5, é possível que o hiperalerta canditato (cons-
truído a partir da entrada de um alerta, na Etapa 6, de correlação) não seja correlacionado
com os outros nós do grafo e seja descartado. Durante a Fase de Testes, foram descartados
10 hiperalertas candidatos. Todos esses correspondiam a cenários de ataque que não fo-
ram encontrados na primeira semana e, portanto, não atingiram as regras de validação da
correlação. Após iniciarem o processo de correlação com os hiperalertas existentes, alguns
não encontraram nenhuma outra ocorrência prévia de assinatura de alerta com Subca-
tegoria que justificasse sua validação (sendo a Condição 1). Outros, por sua vez, não
encontraram hiperalertas que tivessem, como consequência de sua ocorrência, o hipera-
lerta candidato (Condição 2). Em termos quantitativos, 3 hiperalertas candidatos foram
descartados por não atingirem a Condição 1 da etapa de correlação, na seção 3.3.5. Os
outros 7 hiperalertas candidatos foram descartados por não cumprirem a Condição 2 na
mesma etapa. Nenhum hiperalerta candidato foi construído com o atributo identificador
em branco.

Alguns cenários de ataque demonstraram resultados interessantes na Fase de Tes-
tes. O grupo de alertas 2 representa um cenário comum onde os atacantes lançam diversos
tipos ataques diferentes, como mostra a figura 11. O ataque procura vulnerabilidades em
uma série de serviços que eventualmente podem estar sendo executados em um host espe-
cífico. Por isso, os grafos de ataque para esse tipo de cenário tendem a ficar mais complexos
e com muitos nós. Entretanto, através do método proposto, as assinaturas de alertas po-
dem ser agregadas por similaridade, reduzindo a quantidade de informação necessária a
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Figura 11 – Grafo de Ataque para a sequência de alertas do grupo 2
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Figura 12 – Grafo de Correlação para a sequência de alertas do grupo 2

ser avaliada.

A figura 12 apresenta o Grafo de Correlação, resultado do processamento da trans-
formação dos alertas em Hiperalertas e da associação entre eles através de pré-requisitos
e consequências. Por meio dele é possível obter a ideia geral do ataque de forma mais
rápida. Por exemplo, no grafo da figura 11 o ataque perl.exe Access, da Subcategoria
CodeInjection, é uma tentativa de injeção de código no processo perl.exe para executar
comandos com permissões elevadas. Em seguida, são feitos outros ataques, como vi-
ewcode.jse Exploit (visando obter acesso ao código-fonte do servidor backend), IIS
.printer Buffer Overflow Exploit (General) (tentativa de Buffer Overflow no ser-
viço IIS), e .bat Command Execution e HP Openview Remote Command Execution (ambos
sendo uma tentativa de execução de código malicioso). Após essa etapa, diversas assina-
turas de alertas diferentes são disparadas, sendo da Subcategoria UnwantedPriviledges,
SourceCode, DoS e FileManipulation. É possível verificar que CodeInjection é anterior à
maioria dos outros ataques, representados pelas outras Subcategorias.

Verificando a figura 12, o Grafo de Correlação nos mostra que tentativas de ata-
ques do tipo CodeInjection precedem a maioria dos hiperalertas. Podemos observar que
apenas DoS precede CodeInjection, e outros como SourceCode e UnwantedPriviledges
não, pois os alertas correspondentes do grupo 2 não atingiram as condições de correlação
para precederem CodeInjection. Dessa maneira, as definições da Fase de Treinamento são
respeitadas, impedindo que uma eventual exceção no log de alertas, onde alertas com
assinaturas da Subcategoria SourceCode precedam CodeInjection, possa distorcer a visão
do cenário de ataque.

Mais especificamente, os parâmetros dos tipos de hiperalertas são responsáveis
por dizer se uma relação entre dois hiperalertas deve existir ou não, e não simplesmente a
ordem de ocorrência entre eles, como no Grafo de Ataque. Isso é vantajoso, pois um hipe-
ralerta não pode se correlacionar com outros hiperalertas que não tenham relação entre
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Figura 13 – Grafo de Correlação para a sequência de alertas do grupo 7

Figura 14 – Grafo de Ataque para a sequência de alertas do grupo 7

si, ou seja, se uma determinada ocorrência de hiperalerta é incomum naquela sequência
de ataque, de acordo com a Fase de Treinamento. Isso pode ser uma forma de eliminar
alguns falsos-positivos.

Outro exemplo que pode ser analisado é o Grafo de Correlação, construído a partir
do grupo de alertas 7, que pode ser visualizado na figura 13. A sua representação apre-
senta apenas três nós. Analisando as assinaturas na figura 14 é possível identificar que não
houve uma redução significativa no número de nós da representação, em relação ao Grafo
de Ataque. Entretanto, o Grafo de Correlação apresenta informações mais direcionadas ao
analista de redes. É possível identificar através desse grafo que trata-se de uma ação en-
volvendo 3 tipos de Subcategorias. As assinaturas correspondentes podem ser observadas
no log de alertas para o grupo 7.
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A Subcategoria Threat identifica um ataque de propósito geral, representando a
assinatura Metasploit Shellcode. Essa assinatura representa um ataque genérico, que
foi gerado a partir da base de dados do Metasploit, que é um programa de testes de pene-
tração [38]. Essa assinatura compreende desde ataques com Buffer Overflow até os com
algum tipo de port scan. Em seguida, a assinatura Microsoft Server Service Buffer
Overflow é disparada, indicando um ataque Buffer Overflow a um serviço da Microsoft.
Essa assinatura pode ser representada pelo nó BOF no grafo. Por último, são realiza-
das técnicas da Subcategoria Probe, sendo Malicious SMB Probe/Attack, procurando
vulnerabilidades no serviço Service Message Block (SMB) da vítima e Possible nmap
scan (XMAS (FIN PSH URG)), que é um port scan do tipo XMAS, que utiliza apenas as
flags FIN, PSH e URG em pacotes TCP, visando obter informações sobre a segurança da
vítima.

4.2 Comparativo com o trabalho de Ning et al.

Nessa seção são considerados alguns aspectos do trabalho de Ning et al. [1] e
da proposta desde trabalho. Também é feito um comparativo dos dois métodos e dos
resultados obtidos.

O método de Ning et al. [1] pressupõe a configuração manual de definições para
cada tipo de Hiperalerta, ao qual estão associadas uma ou mais assinaturas de alertas.
Desse modo, seria necessária uma análise individual de cada assinatura presente no espaço
de tempo analisado, para que fosse feita sua associação aos tipos de Hiperalertas. Ao passo
que, para cada um destes, seria necessária a composição de pré-requisitos e consequências,
no formato de predicados especificado no trabalho. Isso poderia se tornar um trabalho
exaustivo para um número muito grande de assinaturas.

Ainda, o formato dos predicados definido por Ning et al. [1] envolve a especificação
de ações ou estados dos elementos da rede. Os autores no trabalho deixam claro que não
é possível verificar a efetividade desses predicados através das informações fornecidas
pelo IDS, e definem os predicados como sendo ações possíveis de acontecer. Portanto,
eles assumem que essas ações realmente aconteceram e a correlação proposta é baseada
nas possibilidades de ações e não no que realmente aconteceu na rede. Essa decisão é
tomada levando em consideração, além da falta de informações fornecida pelo IDS, a
possível detecção de sequências de ataques lançados por scripts, que disparam uma série
de ataques em uma ordem pré-definida. Entretanto, assumir o acontecimento de atividades
que podem não ter ocorrido na rede pode comprometer a análise. Um atacante pode se
aproveitar disso, tentando confundir o método de correlação, lançando ataques para tentar
manipular as informações registradas pela representação gráfica do método de Ning et
al. [1], tornando a técnica vulnerável.
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Entretanto, os resultados em seu trabalho são construídos a partir da base de dados
DARPA 2000 [5]. Como descrito na seção 3.2 essa base de dados de alertas apresenta
poucas assinaturas distintas e os cenários de ataque são conhecidos, o que facilitou seu
trabalho para definir as ações e os tipos de Hiperalertas. Porém, na base de dados da
University of Maryland [6] foram encontrados 52 assinaturas de alertas distintos apenas
no período da semana de 1 a 7 de outubro de 2012, número ainda minimizado pelas
filtragens realizadas.

Essa característica inviabiliza a realização de definições de ações para represen-
tar os pré-requisitos e consequências de cada assinatura. Em uma situação de utilização
prática seria impraticável ao administrador de rede realizar todas essas definições manu-
almente, para cada assinatura ou conjunto de assinaturas de alertas, por dois principais
motivos. O primeiro é que o número de assinaturas seria muito mais extenso do que da
base de dados DARPA 2000, resultando em centenas de assinaturas a serem definidas.
O segundo é que as possibilidades de combinação entre essas assinaturas seriam extre-
mamente grandes. Supondo que esse método fosse praticado sobre a base de dados da
University of Maryland, onde há 627 assinaturas de alertas distintas, deveriam ser rea-
lizadas análises individuais para todas as assinaturas e associá-las, criando centenas de
predicados e alocando-os para cada tipo de hiperalerta de cada uma das assinaturas. Isso
seria algo impraticável.

A solução que propomos nesse trabalho, procurando superar esse problema, define
os predicados como sendo ocorrências das próprias assinaturas de alertas. Julgou-se que
determinar a ocorrência de assinaturas de alertas futuros por meio da análise das ocor-
rências anteriores é um método mais prático para ser implementado em cenários realistas,
que possuem um grande número de assinaturas distintas. Portanto, isso culminou na al-
teração do método de correlação e das definições de Hiperalertas. Entretanto, o conceito
geral de pré-requisitos e consequências foi mantido em relação à Ning et al. [1]. A geração
de definições de Hiperalertas também sofreu um avanço. Conforme definido na seção 3.3.4
os Hiperalertas são gerados automaticamente na Fase de Treinamento, através da coleta
de informações sobre a ordem de ocorrência de assinaturas de alertas.

Entretanto, é importante notar que o método proposto por este trabalho pode ter
os resultados alterados devido a dois parâmetros: os Hiperalertas e a associação de Sub-
categorias às assinaturas de alertas. Portanto, o ideal é que sejam feitos ajustes finais nos
parâmetros de pré-requisitos e consequências dos Hiperalertas, para que inconsistências
sejam removidas. Um exemplo pode ser um ataque da Subcategoria DoS sucedido por
um da Probe. Esse é um cenário que pode realmente acontecer mas cabe ao utilizador
do método julgar se isso faz sentido no contexto de análise ou não. De modo semelhante,
um arranjo diferente no mapeamento de assinaturas de alertas para Subcategorias pode
provocar grandes diferenças na composição dos nós do Grafo de Correlação e, portanto,
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deve-se tomar cuidado com esse parâmetro. Se muitas assinaturas de alertas não rela-
cionadas entre si pertencerem à mesma Subcategoria, elas serão consideradas parte do
mesmo Hiperalerta e serão representadas pelo mesmo nó no grafo, fazendo uma simplifi-
cação indesejada. Isso não traria um significado útil ao analista de segurança, que deseja
justamente entender as composições de diferentes assinaturas em um cenário de ataque.
Do mesmo modo, se poucas assinaturas forem associadas a cada Subcategoria, o Grafo de
Correlação pode apresentar um número muito grande de nós, aumentando a complexidade
e o tempo de análise. Isso removeria o destaque da solução, que é o objetivo tanto do tra-
balho de Ning et al. [1] quando do método proposto por este trabalho, de reduzir o tempo
de análise e simplificar o entedimento, trazendo uma forma alternativa de visualizar os
cenários.

O Grafo de Correlação traz algumas vantagens para o analista de segurança de
redes, sendo divididas em dois tipos: melhora na qualidade da observação dos cenários de
ataque, apresentando um significado para sequências de alertas, e redução na quantidade
de dados a serem analisados pelo profissional, sintetizando as informações e reduzindo
esforço e tempo no processo de estudo de cenários.

Em análises sobre bases de dados com grandes quantidades de informações, é útil
à análise do profissional ter como auxílio representações alternativas, promovendo visões
sobre os dados [39]. O Grafo de Correlação é uma dessas representações. Ela fornece uma
melhor representação dos cenários de ataque, relacionando vários agrupamentos de assi-
naturas de alertas, identificados pelas Subcategorias, não considerando apenas a ordem de
ocorrência, mas a relação entre cada Subcategoria, obtida através da Fase de Treinamento.
Isso possibilita ao administrador da rede uma visão mais precisa dos acontecimentos da
rede.

Em relação ao segundo ponto, a redução da quantidade de dados informados ao
administrador de rede possibilita uma análise mais rápida da situação da rede. A repre-
sentação do Grafo de Correlação possibilita uma visão geral da atividade de cada grupo.
A partir disso, no caso de um grande número de grupos, o profissional pode priorizar a
análise de determinados grupos que julgar serem mais importantes. A análise minuciosa
será em muitos casos realizada através do estudo do log de alertas, podendo contar tam-
bém com o auxílio do Grafo de Ataque. Por meio do isolamento dos cenários de ataque
em grupos e pela grande redução na quantidade de alertas, segregando apenas os cenários
de ataque mais elaborados, seria possível concentrar o esforço do profissional nos alertas
realmente relevantes, diminuindo o número de alertas a serem analisados. Isso pode ser
evidenciado no experimento, onde os 7.732 alertas originais da base de dados, filtrados no
intervalo de tempo da Fase de Treinamento, passaram a ser apenas 364 alertas, divididos
em apenas 16 grupos.



59

5 CONCLUSÃO

A área de pesquisa para técnicas de manipulação de alertas de intrusão tem bus-
cado o aprimoramento constante da precisão desses métodos. Porém, foi observado que a
maioria dos trabalhos publicados utilizam bases de dados simuladas ou muito conhecidas.
Nesse contexto, o trabalho baseado em correlação de alertas de Ning et al. [1] foi analisado
e um método, baseado na técnica analisada, foi proposto, visando superar as dificuldades
inerentes da aplicação dos métodos de Ning et al. [1] em uma base de dados com dados
realistas de alertas de intrusão.

Através de experimentos, foi possível observar que a técnica de Ning el al. [1] é
inviável para aplicação em uma base de dados real de alertas. Isso se deve ao grande volume
de assinaturas de alertas encontrado nesse tipo de base e ao grande número de ocorrências
de alertas. Esses fatores cruciais tornam inviável projetar definições de pré-requisitos e
consequências para cada assinatura de alerta, que ocorrem em grande quantidade e podem
se combinar de muitas maneiras diferentes.

A técnica proposta neste trabalho supera as dificuldades de realizar o esforço
manual de criação dos pré-requisitos e consequências, alterando a definição original de
predicado (proposta por Ning el al. [1]) para representar assinaturas de alertas. As defini-
ções de pré-requisitos e consequências passaram a ser geradas sem interferência humana,
em contraposição ao modelo da definição manual de predicados para cada assinatura de
alerta realizada no trabalho de Ning el al. [1]. Através de um processo de treinamento, que
analisa a ordem de ocorrência dos alertas, essas características foram extraídas automa-
ticamente. Um processo de filtragem e segregação de alertas, baseado no endereço IP de
destino, também é proposto, o qual produz grupos de alertas que tentam isolar os alertas
que originam cenários de ataques. Este foi capaz de reduzir mais de 90% dos alertas, que
não formaram cenários de ataque com várias etapas ou apresentavam padrões de ataque
repetidos em vários momentos da semana.

Por fim, foi proposto um novo tipo de representação por grafo, chamada de Grafo
de Correlação, que possui um nível maior de abstração em seus nós, utilizando as cha-
madas Subcategorias de alertas, que representam várias assinaturas de alertas. As novas
representações auxiliaram a identificar com mais velocidade e facilidade as atividades dos
alertas, auxiliando o trabalho de análise manual dos alertas de intrusão. É importante
observar que a interferência manual não é totalmente eliminada em todo o processo, mas
apenas reduzida. O analista de redes deve associar manualmente cada assinatura à sua
respectiva Subcategoria. Ainda, é recomendado o ajuste manual dos tipos de hiperalertas,
obtidos na Fase de Treinamento.
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Como trabalhos futuros, dando continuidade à definição do método, é importante
analisar a necessidade e o impacto dos ajustes manuais nos tipos de hiperalerta para me-
lhora nos resultados. Estudar detalhadamente as métricas para definição do intervalo de
tempo, para separação de alertas e criação dos vários grupos de alertas, também é uma
tarefa importante para aprimorar a geração de resultados. Por fim, sugere-se também a
aplicação da proposta desse trabalho em outras bases de dados, para avaliar os resulta-
dos gerados, validando o método em outras bases de dados e apresentando sugestões de
aprimoramento.
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APÊNDICE A – ALERTAS DE INTRUSÃO DOS GRUPOS
ANALISADOS

Tabela 5 – Listagem dos alertas pertencentes ao grupo 7
No timestamp Assinatura do alerta Subcategoria
0 2012-10-11 01:00:14 Metasploit Shellcode Threat
1 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
2 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
3 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
4 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
5 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
6 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
7 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
8 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
9 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
10 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
11 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
12 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
13 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
14 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
15 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
16 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
17 2012-10-11 01:00:14 Microsoft Server Service Buffer Overflow BOF
18 2012-10-11 01:00:14 Malicious SMB Probe/Attack Probe
19 2012-10-11 01:00:14 Possible nmap Scan (XMAS (FIN PSH URG)) Probe
20 2012-10-11 01:00:14 Malicious SMB Probe/Attack Probe
21 2012-10-11 01:00:14 Malicious SMB Probe/Attack Probe
22 2012-10-11 01:00:14 Possible nmap Scan (XMAS (FIN PSH URG)) Probe
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Tabela 6 – Listagem dos alertas pertencentes ao grupo 2
No timestamp Assinatura do alerta Subcategoria
0 2012-10-13 01:22:19 perl.exe Access CodeInjection
1 2012-10-13 01:22:19 perl.exe Access CodeInjection
2 2012-10-13 01:22:19 viewcode.jse Exploit SourceCode
3 2012-10-13 01:22:19 IIS .printer Buffer Overflow Ex-

ploit
BOF

4 2012-10-13 01:22:19 .bat Command Execution CodeInjection
5 2012-10-13 01:22:19 HP Openview Remote Command

Execution
CodeInjection

6 2012-10-13 01:22:19 BadBlue Server Directory Traver-
sal

FileManipulation

7 2012-10-13 01:22:19 BadBlue Server Directory Traver-
sal

FileManipulation

8 2012-10-13 01:22:19 HP Openview Command Execu-
tion

CodeInjection

9 2012-10-13 01:22:23 RealNetworks Helix Negative
Content DoS

DoS

10 2012-10-13 01:22:23 PHF Command Execution Ex-
ploit

CodeInjection

11 2012-10-13 01:22:23 RealNetworks Helix Negative
Content DoS

DoS

12 2012-10-13 01:22:23 AWStats Multiple Vulnerabilities CodeInjection
13 2012-10-13 01:22:23 faxsurvey Exploit CodeInjection
14 2012-10-13 01:22:23 PHF Command Execution Ex-

ploit
CodeInjection

15 2012-10-13 01:22:23 htsearch File Disclosure Exploit FileManipulation
16 2012-10-13 01:22:23 htgrep Exploit CodeInjection
17 2012-10-13 01:22:23 faxsurvey Exploit CodeInjection
18 2012-10-13 01:22:23 AWStats Multiple Vulnerabilities CodeInjection
19 2012-10-13 01:22:23 htmlscript Exploit UnwantedPriviledges
20 2012-10-13 01:22:23 view-source Exploit SourceCode
21 2012-10-13 01:22:23 htgrep Exploit CodeInjection
22 2012-10-13 01:22:23 htsearch File Disclosure Exploit FileManipulation
23 2012-10-13 01:22:23 newdsn.exe Exploit FileManipulation
24 2012-10-13 01:22:23 IIS Jet VBA Vulnerability UnwantedPriviledges
25 2012-10-13 01:22:23 view-source Exploit SourceCode
26 2012-10-13 01:22:23 htmlscript Exploit UnwantedPriviledges
27 2012-10-13 01:22:23 XML-RPC command injection CodeInjection
28 2012-10-13 01:22:23 IIS Jet VBA Vulnerability UnwantedPriviledges
29 2012-10-13 01:22:23 newdsn.exe Exploit FileManipulation
30 2012-10-13 01:22:23 XML-RPC command injection CodeInjection
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