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1 INTRODUÇÃO

Serviços de segurança em uma rede são parte fundamental para o bom funcio-
namento e preservação de seus dados. Uma das ferramentas mais importantes para o
monitoramento do tráfego de rede são os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS - Intru-
sion Detection Systems, em inglês). Eles são capazes de fornecer informações importantes
para a equipe de segurança quando atividades indesejadas são executadas em determina-
dos pontos da rede. Essas informações são produzidas na forma de alertas. Entretanto,
o crescente volume de tráfego das redes atuais tem gerado um aumento proporcional de
quantidade e complexidade desses alertas. Desse modo, tem crescido o número de traba-
lhos no estado da arte que buscam melhorar a interpretação desses dados e a precisão e
rapidez na tomada de decisões, utilizando técnicas de Inteligência Computacional, Esta-
tística 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 tra-
balhos possuem anomalias predefinidas, de modo que existe uma conclusão considerada
correta a respeito das informações dos alertas. Em contrapartida, a base de dados de
Maryland não possui essa característica. Por se tratar de dados reais, não é sabido quais
ataques e de que maneira eles foram realizados. Se por um lado isso torna impraticável a
validação da precisão dos resultados, por outro a torna realista, pois em ambientes reais
a situação seria muito semelhante. Ainda, por serem dados recentes e reais, esta experi-
mentação permite verificar a efetividade desta técnica em ambientes que ela poderia ser
aplicada.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

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 meio, os IDSs têm sido muito importantes. Esses mecanismos são ca-
pazes 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 gera notificações de alertas (através do disparo de alarmes) quando uma
regra pré-programada é violada. Esse tipo de IDS monitora os eventos de rede em busca
de padrões que se encaixem nessas regras. Assim, é necessário que a forma de ataque já
tenha sido descrita em forma de regra e implantada no sistema, o que o torna vulnerável
a novos ataques ou caso o atacante tome conhecimento das regras de alguma forma. A
vantagem desse método é o baixo número de falsos-positivos gerados. O 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. [6]

Já o IDS de Detecção por Assinatura procura descrever um comportamento con-
siderado "anormal", produzindo alertas para notificar o responsável pela rede caso esse
comportamento seja atingido. Esse comportamento é descrito através de heurísticas e es-
tatísticas, 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. 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. [7]

De modo geral, o IDS é capaz de disparar alarmes quando uma situação anômala
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 a princípio dois problemas que dificultam uma rápida tomada de
decisão: o grande volume de alertas gerados pelo IDS e a dificuldade de entender o contexto
causador dos alertas gerados.

O primeiro ponto ocorre devido à grande conectividade e tráfego de dados encon-
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trados 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 problema de configuração em equipamentos na rede, por exemplo, podem
gerar dezenas de alertas, que precisam ser associados para que se possa entender o pro-
blema. Em muitos casos, realizar essa associação manualmente é inviável pois demanda
muito tempo. Como estes alertas são potenciais ataques que podem destruir informações
importantes na rede, a detecção e análise de ameaças deve ser feita o mais rápido possível.

Sendo esses problemas muito comuns, o estado da arte apresenta inúmeras propos-
tas, 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 fáceis e diretas, que sejam mais rapidamente entendíveis. Mé-
todos estatísticos e de inteligência computacional, por exemplo, são tipicamente usadas
nas técnicas dos trabalhos analisados para correlacionar e/ou agrupar alertas, descobrir
a causa principal dos alertas, remover falsos-positivos, entre outros.

2.2 Classificação e apresentação do estado da arte

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 conjunto
de citações, baseadas em algumas surveys [8] [9] [10]. A classificação sugerida aqui se
divide inicialmente em dois grandes grupos, nomeados como Classificação de Alertas
e Correlação de Alertas.

O primeiro grupo corresponde aos métodos que propõem manipular alertas por
meio das características de seus atributos, geralmente realizando agrupamentos (muitas
vezes chamados de meta-alertas ou hiper-alertas) que representam categorias de alertas.
Esse processo tem como objetivo classificar os alertas pelo seus tipos, com o intuito de
remover falsos-positivos, identificar causas-raiz (root causes em inglês) ou priorizar deter-
minados 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 utilizam técnicas estatísticas, de aprendizado de máquina, regras
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Figura 1 – Taxonomia

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 sub-categorias
mais específicas. A Classificação de Alertas pode ser representada por trabalhos que visam
encontrar as causas-raiz dos alertas e os que utilizam técnicas para Agregação de Alertas.
As conhecidas root causes são definidas como "a razão para tal alerta ocorrer". Pode-se
evidenciar que poucas root causes (razões) podem ser responsáveis pela ocorrência da
maioria dos alertas [11]. A identificação e eliminação desses acontecimentos podem solu-
cionar problemas e reduzir drasticamente o número de alertas. Na sub-categoria seguinte
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 eliminação de falsos-positivos).

A categoria Correlação de Alertas pode ser definida em três sub-categorias: méto-
dos que visam a criação ou utilização de Cenários de Ataque, os que visam estabelescer
Prerequisitos e Consequências de Alertas e os que utilizam técnicas de Correlação Estatís-
tica 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
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Tabela 1 – Trabalhos pertencentes à categoria Classificação de Alertas

Classificação de Alertas
Trabalho Sub-categoria

[11] 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

primeiro, mas prioriza a relação entre alertas, através da associação de alertas tidos como
prerequisitos e consequências. Essa relação causal pode também ser utilizada para tentar
prever os alertas consequentes possíveis. A terceira e última sub-categoria, a corre-
lação estatística visa relacionar as causalidades nos alertas com outros alertas através de
métodos estatísticos de probabilidade e outros.

2.2.2 Trabalhos relacionados

Do primeiro grupo participam os trabalhos de Classificação de Alertas. Na
subcategoria de detecção de root causes se destaca o trabalho de Julisch [11], defen-
dendo 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 causes em comum. A técnica utilizada é a criação de hiper-alertas (aler-
tas 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 uti-
liza métodos de generalização mais conservadores (e.g. mais específicos na comparação).
Julish também realiza um estudo sobre as root causes. Ele apresenta uma lista de algu-
mas 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, é são apresentadas algumas definições sobre esses exemplos, evidenciando
o comportamento geral dos alertas na clusterização, como a de que alertas causados por
uma root cause de má configuração resulta em um grande volume de alertas do mesmo
tipo e que algumas dezenas de root causes são responsáveis por cerca de 90% dos alertas.
A interpretação dos hiper-alertas, 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 posteri-
ores nessa classificação. O artigo de Lee et al.[3] aplica Agregação de alertas utilizando
funções estatísticas de probabilidade aplicadas nos parâmetros (atributos) dos alertas. O
processo é composto de algumas etapas: filtragem, agregação e correlação de alertas. A
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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 os começa a enviar ao agregador. Na fase de agregação, cada atributo
possui um peso que demonstra sua relevância. Após esse processo, essas agregações são
correlacionadas através de parâmetros de endereços IP, portas e tempo de ocorrência.
Para cada parâmetro é definida formalmente uma função de similaridade, e uma outra
para calcular a similaridade final. Como experimentações, são esquematizados alguns ce-
nários 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 prática como pré-processamento de alertas em métodos
de correlação, reforçando a afirmação supracitada onde é mencionado que as técnicas são
quase sempre utilizadas em conjunto.

Os métodos de aprendizado de máquina também obtiveram bons resultados em
[2]. Foram gerados grafos por um IDS chamado SnIPS, que é capaz de construir hipó-
teses 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 cor-
relação. 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) gerado pelo
SnIPS de algumas pessoas, sendo que cada grafo foi avaliado por mais de uma pessoa.
Esse processo de labeling foi realizado pelos avaliadores através de alguns critérios. Sobre
essas classificações e de 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 Support Vector Machine
(SVM) no Weka [12]. 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 apren-
dizado 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 times-
tamp e endereços IPs de origem e destino. Nessa etapa são realizadas duas abordagem
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 utili-
zados nessa etapa são número de alertas por cluster, tipo da assinatura, protocolo, porta,
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prioridade, intervalo de tempo e número de eventos. Foram realizados experimentos sobre
o DARPA 1999 [13] 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 parâmetros de assertividade, para o resultado
de cada combinação de algoritmos aplicada. Os resultados dos métodos ficaram próximos
dos valores reais do DARPA 1999.

No segundo grupo denominado Correlação de Alertas encontram-se os trabalhos
que visam estabelecer relações causais ou lógicas entre os alertas, em busca de padrões de
anomalias. Na primeira subcategoria Cenários de Ataque Predefinidos, se destacam
os trabalhos de Ning [1] [14], sendo um dos primeiros a propor a modelagem de ataques
através de grafos. Juntos contam com cerca de 756 citações [15] [16] 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.

Figura 2 – Exemplo de hiper-alertas correlacionados. Extraído de [1].

Para realizar tal feito é proposto um modelo formal de correlação 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 hiper-
alerta. Cada hiper-alerta representa diversos alertas (embora os autores na experimenta-
ção apenas relacionam um alerta para cada hiper-alerta). Cada template representa um
tipo de hiper-alerta, que é relacionado às assinaturas dos alertas. Esse template contém in-
formações essenciais para a montagem e relacionamento de hiper-alertas, para construção
do grafo de ataque, que são prerequisitos 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 prerequisitos são assinaturas (ou tipos de alertas, nos termos utilizados pelo
autor) que devem ter ocorrido anteriormente, para que o hiper-alerta produzido pelo tem-
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plate possa ser relacionado no grafo de ataque. As consequências de cada template são as
possibilidades de assinaturas que cada hiper-alerta, instância deste template, pode desen-
cadear. Portanto, os prerequisitos e consequências são comparados em pares para fazer
as relações do grafo de ataque. Para que dois hiper-alertas, m1 e m2, sejam relaciona-
dos como m1 -> m2, ou m1 prepara para m2, nos termos do autor, é necessário que as
consequências (assinaturas de alertas com chance de ocorrer) geradas por m1 atendam
as preposições lógicas, estabelecidas em lógicas de predicado, nos prerequisitos 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 [17]. 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 estavam faltando e boa parte dos falsos positivos
foram eliminados na etapa de associação, pois não conseguiram se associar aos grupos
existentes.

Nos trabalhos de Ning [1] [14], 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.
Para um grande volume de assinaturas de alertas, e levando em consideração os novos tipos
de assinaturas frequentemente descobertas, isso poderia ser um procedimento exaustivo,
e até inviável. Em contrapartida, um outro trabalho mais recente [18] propõe um modelo
híbrido de classificação, onde 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 [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 hiper-alerta são correlacionados através de comparações
de similaridade em seus atributos, utilizando-se um vetor de similaridades, com 6 tipos de
atributos (tipos de medidas de características do alerta). 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 Prerequisitos e Consequências
de Alertas detém os trabalho de [19], e também os trabalhos de Ning [1] [14], destacados
anteriormente. O algoritmo em [19] 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
[20] também está presente nessa categoria. Em uma parte do trabalho são criadas um
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Tabela 2 – Trabalhos pertencentes à categoria Correlação de Alertas

Correlação de Alertas
Trabalho Sub-categoria

[1] NING, P. et al. Cenários de Ataque Predefinidos
[14] NING, P. et al. Cenários de Ataque Predefinidos

[18] AHMADINEJAD, S. H. Cenários de Ataque Predefinidos
[19] CIPRIANO, C. et al. Prerequisitos e Consequências de Alertas

[20] JULISCH, K. Prerequisitos e Consequências de Alertas
[3] LEE, S Correlação Estatística

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

conjunto regras chamadas de episode rules, capazes de comparar e testar alertas e gerar
relações de causalidade. Essas regras se destacam por testar vários tipos de atributos dos
alertas e são fáceis de serem aplicadas.

Por último, identificamos os trabalhos da categoria que utiliza Correlação Es-
tatística para obter informações dos alertas. Em um dos trabalhos pertencentes a essa
categoria [3] são utilizados métodos estatísticos para agregação e correlação de alertas,
utilizando métodos baseados em time similarity. Segundo o autor, o procedimento é capaz
de operar em tempo real. Um outro trabalho utiliza cadeias de Markov para correlacionar
alertas [21]. Inicialmente os alertas são agregados de acordo com a similaridade. O passo
seguinte é encontrar os padrões de ataque em cada agregação (cada uma representa uma
sequência de ataque). Isso é feito por meio da cadeia de Markov usando uma matriz de
probabilidade. A matriz de probabilidade representa um valor nas arestas do grafo da ca-
deia 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 DESENVOLVIMENTO

3.1 Apresentação do procedimento

3.2 Explicação
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