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Resumo 

O uso de soluções colaborativas tem se tornado cada vez mais comum e eficiente na detecção de 

ataques, intrusões e anomalias. Entretanto, devido a sua aplicabilidade, tipicamente em enlaces 

de alta velocidade, grandes backbones, entre outros, essas soluções se deparam com a 

obrigatoriedade de processar enormes quantidades de alertas, produzidos pelos mais diferentes 

tipos de detectores.  

 O objetivo deste trabalho é avaliar o problema da agregação e priorização de alertas em 

sistemas de detecção colaborativa e propor uma solução capaz de manipular grandes volumes de 

dados (alertas) gerados no processo de detecção de ataques, intrusões e anomalias, e extrair os 

mais significantes, de acordo com uma heurística estabelecida, para análise e processamentos, 

minimizando os custos computacionais, sem que haja perdas relevantes na precisão da detecção. 

  Visando avaliar o desempenho e eficiência da solução proposta, foram executados testes 

em ambiente controlado com uso da base de dados DARPA 2000 e trafego real e seus resultados 

discutidos e comparados com soluções semelhantes. 

Palavras-Chave: Alertas, Agregação, Priorização, Soluções colaborativas, IDMEF 
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Abstract 

The usage of collaborative solutions, in order to detect attacks, intrusions and anomalies in 

networks, are becoming more and more common. However, since they are most used in high 

speed links and large backbones, such solutions are required to process a huge amount of alerts, 

which are generated by different kind of detectors. 

The main goal of this research is to investigate the problems faced when trying to 

aggregate and prioritize those alerts in a collaborative anomaly detection system.  Furthermore, 

we present a solution that is able to deal with the huge amount of data generated by the alerts that 

those systems emit when detecting an anomaly, an attack or an intrusion.  In order to reduce 

computational costs, we use a previous established heuristic to extract the most important 

generated alerts, and then analyse them with no significant data loss. 

Aiming to evaluate the performance and efficiency of the proposed solution, lots of tests 

were performed in a total controlled environment using real network traffic and the DARPA 

2000 database. After that, the results of such tests were analysed and compared with those 

obtained by similar solutions. 

 

Keywords: Alerts, Aggregation, Prioritization, Collaborative solutions, IDMEF 
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1 Introdução 

“The mind that opens to a new idea. Never comes back” 

Albert Einstein 

Soluções colaborativas focadas em detecção de anomalias, normalmente conhecidas como CIDS 

[Wu et al, 2003] (Collaborative Intrusion Detection Systems) e CAIDS [Hwang et al, 2004] 

(Collaborative Anomaly and Intrusion Detection Systems), surgiram como saída para detecção 

de ataques massivos orquestrados, ou não, em múltiplas fases tais como ataques distribuídos de 

negação de serviço (DDoS – do inglês Distributed Denial-of-Service) e a proliferação de worms 

(Storm e Blaster, por exemplo).  

De acordo com [Farroukh ET al, 2008] cerca de três milhões de dólares foram perdidos 

com ataques DDoS, só nos estados unidos da America. Considerando que cerca de 97% das 

empresas entrevistadas pelo CSI computer 2007
1
 fazem uso de firewalls, a necessidade do uso de 

IDS é uma realidade. Sistemas colaborativos de detecção, como o demonstrado em [Hwang et al, 

2004] alcançam um acréscimo de 75% na taxa de detecção, com uma taxa de falsos alarmes 

inferior a 5%. Estes resultados são nitidamente melhores que os alcançados quando comparados 

com a utilização de firewalls e IDS e ADS utilizados sozinhos, demonstrados no mesmo 

trabalho. 

Embora tais soluções sejam bastante efetivas graças as suas características distribuídas e a 

habilidade que seus componentes e subsistemas têm de trocar informações relevantes, soluções 

colaborativas precisam lidar, de forma eficiente e precisa, com enormes quantidades de alertas 

gerados [Alsubhi et al, 2008]. Este problema é conhecido como agregação e priorização de 

alertas.  

Soleimani e Ghorbani [Soleimani e Ghorbani 2008] identificaram três pontos que 

justificam a necessidade de mecanismos de agregação, priorização e correlação de alertas. 

Primeiro, nem sempre é fácil localizar a origem e/ou o destino dos ataques examinando somente 

os alertas (um por um). Segundo, soluções mais simples consideram os alertas em sua forma 

                                                 
1 CSI Computer crime and security survey 2007 - http://i.cmpnet.com/v2.gocsi.com/pdf/CSISurvey2007.pdf 

http://i.cmpnet.com/v2.gocsi.com/pdf/CSISurvey2007.pdf
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“crua”, sem considerar as possíveis relações e conexões entre eles. Por fim, as respostas 

automáticas baseadas na análise de alertas isolados tendem a ser ineficientes, assim como sua 

contribuição para o processo de tomada de decisão. 

Visando sanar os problemas de grande volume de dados, esta dissertação demonstra o uso 

de  um conjunto de técnicas de agregação e priorização a serem utilizados em cooperação com os 

componentes de redes responsáveis pela detecção de ataques e intrusões (IDS – Intrusion 

Detection System, por exemplo). Neste trabalho é elaborado um conjunto de ações que visam 

facilitar a análise dos alertas.  

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo a implementação de um conjunto de técnicas de agregação e 

priorização de alertas. A solução permite que os alertas, oriundos de diferentes fontes, possam 

ser agregados e priorizados, de acordo com aspectos como relevância e interesse, e que possam 

ser usados em uma possível correlação e possível descoberta das estratégias de ataque e intrusão, 

auxiliando operadores de rede, equipes de segurança e gerentes de TI a compreender as reais 

intenções dos eventos e a tomar as decisões mais adequadas. A solução proposta tem ainda o 

potencial de reduzir consideravelmente o número de alertas (com baixa carga computacional), a 

taxa de falsos positivos e priorizar os alertas por ordem de relevância.  

Para assegurar a robustez, precisão e eficiência da solução proposta, serão realizados 

testes de desempenho e validação de eficiência em ambiente controlado usando tráfego 

reconhecidamente de ataque e bastante conhecido pela academia, o DARPA 2000 [MIT 2010]. 

1.2 Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação é basicamente dividida em quatro partes. Primeiramente (capítulo 2), o 

referencial teórico, onde são citados e discutidos alguns trabalhos relacionados e conceitos 

importantes para melhor contextualizar o problema. Nessa parte do trabalho serão detalhados os 

problemas e algumas soluções encontradas na literatura, referentes a soluções colaborativas, 

agregação e priorização de alertas (2.1) e técnicas de agrupamento (2.2). Em seguida, são 

expostos detalhes do projeto e implementação da solução proposta (capítulo 3). É possível nessa 

capitulo ter uma visão geral da solução e detalhes dos elementos que compõem os esquemas de 

agregação e priorização de alertas de múltiplas origens. Na seção seguinte (capítulo 4) são 

apresentados os testes de desempenho e eficiência, visando à validação da solução. E por fim, 
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são feitas as conclusões finais, contribuições alcançadas e discussões referentes a trabalhos 

futuros (capítulo 5). 
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2 Referencial Teórico e Trabalhos 
Relacionados 

“If you copy from one author, it's plagiarism. If you copy from two, it's research.” 

Wilson Mizner 

Neste capítulo são apresentados dois referenciais teóricos importantes para a compreensão do 

trabalho. O primeiro trata de soluções colaborativas, enfatizando os problemas referentes à 

normalização, agregação e priorização de alertas. O segundo trata das técnicas de agrupamento, 

elemento chave para qualquer mecanismo moderno de agregação de alertas, empregadas na 

elaboração e desenvolvimento da dissertação. Em ambos os referenciais são incluídas discussões 

de trabalhos relacionados.  

2.1 Soluções Colaborativas 

O termo colaboração é definido como “o engajamento mútuo de participantes em um esforço 

coordenado para resolver um problema juntos” [Roschelle et. al, 95]. Aplicado à área de 

segurança de redes, colaboração é o processo de detecção de comportamento anormal ou 

acontecimentos realizados por um grupo de soluções e dispositivos de segurança que 

compartilham informação entre si [Feitosa, 2010]. De forma mais específica, colaboração 

permite o emprego de diferentes abordagens, soluções e ferramentas para lidar com os mais 

variados tipos de anomalias e ataques. 

O uso de soluções colaborativas tem se tornado mais efetivo devido ao surgimento de 

ataques e anomalias cada vez mais elaborados e coordenados como infecções de worms (SQL-

Slammer [Moore et al, 2003] e Storm
23

, por exemplo) e ataques distribuídos como os ocorridos 

de setembro de 2007 a março de 2008
4
. 

                                                 

2 Symantec. Outbreak alert: storm trojan. Available from 

http://www.symantec.com/outbreak/storm_trojan.html. 2007.  
 

3 F-Secure. F-Secure Malware Information Pages: Small.DAM. Available from http://www.f-

secure.com/v-descs/small_dam.shtml.  
 

4 D. McPherson. 2% of Internet traffic raw sewage. Available from 

http://asert.arbornetworks.com/2008/03/2-of-internet-traffic-raw-sewage. 2008.  
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Tipicamente, soluções colaborativas são compostas por sistemas de detecção de intrusão 

(IDS – de redes ou host) baseados em mau uso ou anomalias. Os IDSs baseados em mau uso, 

normalmente procuram por intrusões no nível de pacotes e são capazes de detectar ataques 

conhecidos com rapidez e com baixas taxas de falso positivo. Já os IDS baseados em anomalias, 

são abordagens mais genéricas, que se baseiam na construção de perfis de comportamento para o 

que é considerado comportamento normal e então fazem o casamento com o tráfego atual 

visando encontrar algum comportamento anormal. Este último também é conhecido como 

sistema de detecção de anomalia (do inglês Anomaly Detection Systems - ADS) e é capaz de se 

adaptar a novas classes de anomalias, como ataques “zero day”, além de ser mais aplicado em 

redes que envolvem múltiplas conexões [Deri et al, 2003]. 

Com base nessas características e vantagens, a integração de soluções colaborativas pode 

permitir não só a detecção de ataques conhecidos, mas também anomalias desconhecidas. Essas 

abordagens são conhecidas como CAIDS (Collaborative Anomaly and Intrusion Detection 

Systems), CIDS (Collaborative IDS) ou DIDS (Distributed IDS). 

O objetivo de uma solução CAIDS é permitir que sistemas de detecção distintos trabalhem 

conjuntamente e em colaboração, fornecendo rápida e precisa identificação de anomalias de 

tráfego de rede, através da diminuição do número de falso positivo e obtenção de uma visão 

global das anomalias, já que vários alertas são gerados em locais distintos da rede. Normalmente, 

sistemas CAIDS são compostos por unidades de detecção, formados por múltiplos sensores de 

detecção, onde cada sensor está em uma sub-rede isolada ou em hosts distintos e geram alertas 

de baixo nível das intrusões (Visão parcial de todo problema). Além dos sensores, tais sistemas 

possuem ao menos uma unidade de correlação para transformar os alertas de baixo nível em 

relatórios de intrusão, em alto nível (Visão montada com a observação de vários pontos da rede), 

com as anomalias confirmadas. 

Apesar de suas vantagens, soluções CAIDS introduzem novos desafios ou requisitos para a 

atividade de detecção de anomalias como normalização, agregação e priorização de alertas. As 

seções subsequentes discutem cada um dessas questões e apresentam algumas soluções. 

2.1.1 Normalização de informações de Alertas 

Já que soluções colaborativas envolvem diferentes sistemas de detecção e como, normalmente, 

cada um desses sistemas codifica seus alertas em formatos proprietários e/ou distintos, o uso de 

formatos padrão e protocolos para troca de informações (tanto controle quanto dados) é um 

aspecto importante e de grande impacto em qualquer esquema de colaboração. 
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Recentes esforços na área de normalização de alertas resultaram na criação de três 

padrões para troca de informações entre sistemas de detecção. O primeiro deles é o IDMEF 

(Intrusion Detection Message Exchange Format) [Debar et al, 2007], uma especificação de 

formato para alertas de intrusão, baseada em XML, que define o formato dos dados e os 

procedimentos usados para troca de informações entre sistemas de detecção e centros de 

controle, independentemente do protocolo de comunicação. O segundo é o IODEF (Intrusion 

Object Description and Exchange Format) [Danyliw et al, 2007], que define um formato de 

dados e um framework para que grupos de resposta a incidentes de segurança em computadores 

(do inglês Computer Security Incident Response Team - CSIRT) possam trocar entre si 

informações operacionais e estatísticas sobre incidentes de segurança. Além disso, IODEF foi 

projetado para ser baseado no IDMEF e fornecer compatibilidade com ele. O último padrão é o 

IDXP (Intrusion Detection Exchange Protocol) [Feinstein et al, 2007], um protocolo do nível de 

aplicação para troca de dados entre sistemas de detecção, focado em fornecer a troca de 

mensagens IDMEF, texto não estruturado e dados binários, além de suportar integridade, 

confidencialidade e autenticação mútua.   

O uso desses padrões fornece uma série de benefícios, incluindo representação de 

alertas de forma inequívoca, interoperabilidade entre diferentes ferramentas e sistemas, 

facilidade para agregar alertas e capacidade para estabelecer correlações entre eles, aumentando 

a precisão do processo de detecção.  

Atualmente, o padrão IDMEF tem sido adotado como padrão para alertas de intrusão 

em grande parte dos trabalhos acadêmicos [Cuppens, 2001] [Morin et al, 2002] [Fredrik et. al, 

2004] [Alsubhi et al, 2008]. Contudo, de acordo com [Sadoddin and Ghorbani, 2006], o 

padrão IDMEF ainda possui algumas questões que precisam ser resolvidas para verdadeiramente 

fornecer interoperabilidade entre sistemas. IDSs normalmente usam diferentes nomenclaturas 

para preencher os campos dos alertas. Além disso, não existe uma taxonomia totalmente aceita 

para descrever ataques. Tipicamente, cada detector tem suas próprias definições mapeadas 

localmente, o que limita ou dificulta a interoperabilidade com outros detectores.  

 

2.1.2  Agregação de Alertas 

Independentemente do uso ou não de algum tipo de normalização, a atividade de agregação de 

alerta deve ser considerada essencial em qualquer proposta de solução colaborativa. De acordo 

com Sadoddin e Ghorbani [Sadoddin and Ghorbani, 2006], o uso da agregação de alertas é 
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justificado por duas razões. Primeiramente, alertas similares tendem a ter causas ou efeitos 

similares. Segundo, devido ao grande número de alertas produzidos pelos sistemas em uma 

solução colaborativa, a agregação de alertas tem se provado altamente eficaz na redução do 

volume de alertas.  

Normalmente, a agregação de alertas é feita combinando a semelhança entre 

determinados números de atributos (campos dos alertas) que apresentam pouca diferença entre 

os tempos de criação. Um bom exemplo é o trabalho de Valdés e Skiner [Valdes and Skinner, 

2001], que utiliza os atributos de endereços IP (origem e destino), portas (de origem e destino), 

tempo e classe do ataque para extrair semelhanças entre os alertas. No entanto, trabalhos recentes 

têm estendido o conceito de similaridade e tem empregado agrupamento para relacionar alertas 

que compartilham as mesmas causas, uma vez que este tipo de organização permite detectar 

facilmente causalidade ou falsos positivos durante a análise. Os trabalhos de Julisch [Julisch, 

2003] e Cuppens [Cuppens, 2001] são exemplos interessantes. O primeiro agrega todos os alertas 

que compartilham a mesma causa, o que intuitivamente é a razão pela qual todos os alertas 

acontecem. Para tanto, estruturas hierárquicas, chamadas de generalização de estruturas, são 

usadas para separar os atributos dos alertas de valores mais gerais para os mais específicos. 

Deste modo, dissimilaridades de dois alertas podem ser medidas comparando os caminhos mais 

longos entre os valores dos atributos na estrutura correspondente. O segundo emprega uma base 

de dados relacional para armazenar alertas e avaliá-los usando um conjunto de regras 

especialistas de similaridade para agrupá-los de acordo com a ocorrência no mesmo ataque. 

Outros trabalhos, como os de Morin et al. [Morin et al, 2003]e Xie et al. [Xie et al, 2004] 

também são baseados na técnica de agrupamento.  

Diferente da classificação baseada apenas de acordo com os elementos dos alertas 

usados para sua agregação, o trabalho de [Zhou at al, 2010] agrupa os processos de agregação de 

acordo com a abordagem adotada para o processamento dos dados e subdivide as propostas em 

três grupos: 

 Técnicas centralizadas, onde a informação (alertas) dos detectores é encaminhada 

para um elemento central de análise. Propostas como [Snapp et al., 1991] e 

[Kemmerer, 1998] são exemplos de soluções centralizadas. Estas técnicas são 

ideais para soluções de pequena escala e são totalmente cooperativas, no entanto 

sofrem quando há a necessidade de um aumento no número de detectores (baixa 

escalabilidade) e contém um ponto único de falha, o que pode prejudicar a solução. 
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 Técnicas hierárquicas, onde as informações locais são pré-processadas e as 

informações selecionadas são encaminhadas para a próxima camada na hierarquia 

e assim por diante até o processamento de todos os alertas. Essas soluções têm a 

vantagem de não conter um único elemento central de processamento, no entanto 

continuam tendo escalabilidade limitada e apresentam capacidade limitada de 

detecção durante ataques como mostram os trabalhos de [Porras e Neumann, 1997] 

e [Ganame et al., 2008].  

 Técnicas totalmente descentralizadas são aquelas onde as informações de cada 

detector são compartilhadas e processadas de uma forma completamente distribuída 

sem um coordenador centralizado. O esquema de descentralização minimiza 

bastante os problemas de escalabilidade, no entanto são criadas dificuldades de 

balanceamento de carga dos analisadores durante os ataques e a correlação entre os 

alertas torna-se bem mais complicada. Estes problemas podem ser evidenciados nos 

trabalhos de [Locasto et al., 2005] e [Ye et al., 2008]. 

As diferentes classificações dos esquemas de agregação são apresentadas na Tabela 2.1, 

de acordo com a arquitetura, e na Tabela 2.2, de acordo com o tipo de agregação utilizado.  

Tabela 2.1 – Sumário dos esquemas de agregação quanto a abordagem adotada para o 

processamento de dados 

Tipo  Vantagens Desvantagens Trabalhos 

Centralizada Eficiência em 

pequena escala. 

Único ponto de falha; 

Pouca escalabilidade.. 
Valdés e Skiner 

2001; Snapp 1991; 

Xie 2004; 

Kemmerer 1998 

Hierárquica Não existe um 

único ponto de 

falha. 

Escalabilidade 

limitada; Capacidade 

de detecção reduzida 

durante o ataque. 

Porras e Neumann 

1997; Cuppens 

2001; Morin 2003; 

Julicsh 2003; 

Ganame 2008 

Distribuída Não existe um 

único ponto de 

falha; Boa 

escalabilidade. 

Precisão incerta; 

Agregação de alertas 

limitada. 

Locasto 2005; Ye 

2008 
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Tabela 2.2 – Sumário dos esquemas de agregação quanto ao tipo de agrupamento 

Tipo Vantagens Desvantagens Trabalhos 

Cluster por 

atributos do alerta 

Modelagem mais 

robusta do problema; 

Agregação mais 

flexível. 

Pode ser mais custoso 

computacionalmente; 

Modelagem do 

problema mais 

complexa. 

Snapp 1991; Porras 

e Neumann 1997; 

Valdés e Skiner 

2001; Morin 2003; 

Xie 2004; Locasto 

2005 

Similaridade por 

classe de ataque 

Fácil de implementar; 

Uso de recursos 

computacionais mais 

modestos. 

Agregação pode ser 

ineficiente. 
Kemmerer 1998; 
Cuppens 2001; 
Julicsh 2003; 
Ganame 2008; Ye 
2008 
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2.1.3  Priorização de Alertas 

O requisito de priorização de alertas é importante em soluções colaborativas porque permite 

priorizar os alertas ou classe de alertas mais críticos de acordo com métricas pré-definidas e uma 

escala de severidade, permitindo que ações apropriadas possam ser tomadas para lidar com cada 

um desses alertas. Além disso, a priorização de alertas permite aumentar a qualidade dos alertas.  

Normalmente, a priorização de alertas é focada nas saídas dos detectores e pode levar 

em conta várias informações de domínio como perfis de políticas de segurança, topologia de 

rede, análise de vulnerabilidade dos serviços de rede e os softwares instalados e ativos nos nós da 

rede. Diante destas inúmeras variáveis, muitos dos primeiros trabalhos relacionados à priorização 

de alerta tinham como foco principal a modelagem do domínio de conhecimento. Um bom 

exemplo é o trabalho de Porras et al [Porras et al, 2002] que faz uso do nmap [Fyodor 1997] para 

identificar a topologia da rede analisada e em seguida fornecer embasamento para a priorização 

do alerta. 

Outro importante passo para a composição de sistemas eficientes de agregação e 

priorização de alerta foi dado por [Fredrik et al, 2004], que desenvolveram um combinado de 

vários componentes independentes para tratar alertas visando um esquema eficiente de 

correlação. Em vez de apenas se concentrar na eficácia global da correlação, o trabalho se 

concentra em cada aspecto do processo separadamente, demonstrando a importância de cada 

aspecto (normalização, agregação, priorização, entre outros) na correlação do alerta. Esse 

trabalho compõe um importante referencial para o desenvolvimento de outros sistemas de 

agregação e priorização mesmo não apresentando uma análise criteriosa na redução dos falsos 

positivos dos alertas gerados pelos IDS. 

Diante de modelos de formalização de alertas e eficientes processos de agregação, 

muitos trabalhos surgiram com propostas praticas para soluções de priorização de alertas. Entre 

essas soluções esta a de [Alsubhi et al, 2008], que propõe um esquema de classificação (rank) 

dos alertas baseado em lógica fuzzy. Soluções como a proposta por [Alsubhi et al, 2008] mesmo 

tendo uma grande eficiência em alguns cenários de testes podem vi a ser um problema devido a 

necessidade de uma etapa de aprendizagem. Muitas vezes o comportamento da rede pode mudar 

rapidamente não sendo possível passar por um processo de aprendizagem. 

A Tabela 2.3 resume as principais características dos trabalhos relativos à priorização de 

alertas, citados nesta seção. 
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Tabela 2.3 – Sumário dos esquemas de priorização de alertas 

Descrição Vantagens Desvantagens Problemas Técnica 

Priorização 
baseada em 
lista de 
prioridades. 

Priorização de 
acordo com o 
perfil do 
operador da 
rede. 

Lista de 
prioridades tem 
de ser ajustada 
manual. 

 

 

Fraca análise 
dos resultados; 
Uso apenas de 
dados não 
públicos para 
validação da 
proposta. 

Porras 2002 

Priorização 
baseada em 
lógica fuzzy 
que avalia 
critérios como 
a importância 
da vítima e a 
relação social 
entre vítima e 
atacante. 

Priorização 
automática dos 
alertas; 
Minimização 
significativa no 
número de 
alertas. 

Necessidade de 
treinamento do 
algoritmo; Não 
trabalha com 
IDS 
heterogêneos. 

Fez uso de uma 
base de dados 
pública, mas faz 
uma fraca 
análise dos 
resultados não 
demonstrando o 
real impacto no 
número de 
falsos negativos 
e verdadeiros 
positivos. 

Alsubhi 2008 

Apresenta um 
conjunto de 
ferramentas 
para agregação 
e priorização 
de alertas, 
fazendo uma 
análise 
individual dos 
componentes. 

Minimização 
significativa no 
número de 
alertas. 

Necessidade de 
atuação direta 
do 
administrador 
da rede na 
priorização dos 
alertas. 

Avaliação 
limitada dos 
componente e 
impacto da 
priorização dos 
alertas 

Fredrik 2004 
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2.2 Técnicas de Agrupamento 

Técnicas de agrupamento (Clustering) são aquelas que exploram semelhanças entre padrões e 

agrupam os padrões parecidos em categorias ou grupos. De acordo como Backer [Backer, 1995], 

classificar ou agrupar objetos em categorias é atividade bastante comum e vem sendo 

intensificada devido ao número elevado de informações que estão disponíveis atualmente (e 

totalmente adequado aos alertas de intrusão).  

De acordo com [Jain and Dubes 1988], o agrupamento é um método que utiliza o 

aprendizado não supervisionado ou auto-organizável, ou seja, não há um “professor” ou “crítico” 

que lhe indique o que cada padrão representa. Assim, a aprendizagem não supervisionada busca 

extrair informação relevante de dados não rotulados. 

Dentre as diversas soluções para agrupamento, a mais geral consiste em definir medidas 

de similaridade entre dois grupos, assim como um critério global como a soma do erro 

quadrático. O restante dessa seção discute a utilização de duas técnicas clássicas de agrupamento 

(K-Means e K-Medoides) e outra que emprega entropia [Xu et al. 2005], onde é proposta uma 

técnica de agregação de informação e um esquema de extração de grupos de significância com 

uso da teoria da incerteza relativa. Uma grande vantagem da solução elaborada nesse trabalho é 

que ela apresenta um esquema simples de agregação, associado a uma técnica de extração de 

significância (priorização) eficiente e sem necessidade de etapas de aprendizagem.  

A escolha do método de agregação usou os critérios de simplicidade, disponibilidade de 

bibliotecas que facilitassem o desenvolvimento do projeto e agrupamento em numero, pré-

definido, de conjuntos. K-medoide se mostrou de acordo com todos os requisitos. 

2.2.1 K-Means 

A ideia do algoritmo K-Means (também chamado de K-Médias) é fornecer uma classificação de 

informações de acordo com os próprios dados. Esta classificação é baseada na análise e 

comparações entre os valores numéricos dos dados. Desta maneira, o algoritmo fornece uma 

classificação automática sem a necessidade de nenhuma supervisão humana, ou seja, sem 

nenhuma pré-classificação existente. Por causa desta característica, o K-Means é considerado 

como um algoritmo de mineração de dados não supervisionado. 

Basicamente, o método K-Means divide um conjunto C de elementos em K grupos com 

K elementos representativos que são os centros de gravidade de cada grupo. Ou seja, um 
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determinado conjunto C, será dividido de forma a se obter              com            

centros de massa.  

Um ponto importante é que esse método procura construir esses K grupos visando obter 

um erro quadrático mínimo (Equação 1). 

                    
 

      

 
          (1) 

A distância euclidiana utiliada na formula (1) acima é umas das mais simples que podem 

ser aplicadas ao método de K-Means, porem não à única. 

De forma simples o algoritmo do K-Means transcorre da seguinte forma: 

1. São escolhidos arbitrariamente   objetos           da base de dados   qualquer. 

Estes objetos serão os centros de gravidade de   grupos, cada grupo    formado 

somente pelo objeto   . 

2. Todos os outros objetos de   são colocados nos grupo seguindo o seguinte critério: 

para cada objeto   diferente de cada um dos     , considera-se a distância entre   e 

cada um dos     . Então se considera o objeto   membro do grupo onde a distância 

        for mínima. 

3. Após todos os elementos da base   serem alocados em um grupo qualquer, calcula-se 

a média dos elementos de cada grupo, isto é, seu centro de gravidade e este centro 

será o novo representante do grupo. 

4. Em seguida, volta-se para o passo 2: varre-se a base de dados inteira e para cada 

objeto   calcula-se a distância entre este objeto e os novos centros dos grupos. O 

objeto   será realocado para o grupo    tal que a distância entre   e o centro de   é a 

menor possível. 

5. Quando todos os objetos forem devidamente realocados entre os grupos, calculam-se 

os novos centros dos grupos. 

6. O processo se repete até que nenhuma mudança ocorra, isto é, os grupos se 

estabilizem. 

Na Figura 2.1 é possível acompanhar o funcionamento de método K-Means para um 

   . Na primeira iteração, os objetos circundados representam os que foram escolhidos 

aleatoriamente como os centros dos grupos. Nas próximas iterações, os centros de gravidade são 

representados pela marcação  . 
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Figura 2.1 – Iterações do método K-Means 

Mesmos produzindo grupos que minimizam o erro quadrático com relação aos centros 

quadráticos de cada grupo, este método só produz bons resultados quando os grupos formam 

conglomerados compactos de dados, bem separados uns dos outros. Como principal vantagem 

dessa abordagem é possível citar sua simplicidade e eficiência em tratar grandes conjuntos de 

dados. No entanto está técnica se mostra bastante sensível a ruídos (outliers) e é incapaz de 

formar grupos de formato não-convexos.  

2.2.2 K-Medoides 

Como os elementos representativos de todos os grupos são seus centros de gravidade, o método 

K-Means é bastante sensível a outliers. Diante dessa problemática, [Kaufman at al, 1990] propôs 

uma melhoria na técnica de K-Means visando neutralizar a desvantagem no que diz respeito a 

sensibilidade a ruídos.  

De forma similar ao K-Means, o algoritmo de K-Medoides também recebe como entrada 

uma base de dados   numérica e um parâmetro  , representando o número de grupos a serem 

formados. Entretanto, os elementos significantes de cada subconjunto são escolhidos de modo a 

satisfazer certas condições de minimização do erro quadrático. O K-Medoides difere na 

necessidade de sempre encontrar um centro ideal para seus grupos, os medóides.  

Detalhes do algoritmo serão expostos a seguir: 

1. Seleciona-se   objetos da base de dados de forma arbitraria. Estes valores serão os 

medóides. 

2. Para todos os objetos    e   , onde    é um medóide e    é um não medóide, 

calcula-se: 
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Onde       custo de substituir    por   ; 

A somatória    é feita para todos os objetos    que não são medóides, e o termo 

     é um número que mede o erro agregado por esta substituição, sobre o objeto não 

medóide   . Este número é calculado da seguinte forma: 

 Caso 1: Se   está no grupo    e com a mudança de    para   ,    fica mais 

próximo de outro medóide    . Neste caso,    iria para o grupo     e o custo 

desta mudança seria: 

                        

Oi

Oj2Oj

Oh

 

Figura 2.2 – Representação gráfica do caso 1 no calculo do      

Repare que este número é sempre positivo. Como    fazia parte dor grupo    

isso implica que a distância          era menos que          , logo, essa 

operação não tem como resultar em um valor negativo. 

 Caso 2: Se    está no grupo de    e com a mudança de    para   ,    fica 

mais próximo de   . Neste caso,    iria para o grupo de    e o custo desta 

mudança seria: 
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Oi

Oj

Oh

 

Figura 2.3 – Representação gráfica do caso 2 no calculo do      

 Caso 3: Se    não está no grupo de   , por exemplo, está no grupo de     e 

com a mudança de    para   ,    fica mais próximo de     do que de   . 

Neste caso,    permaneceria em seu próprio grupo, nenhuma mudança 

aconteceria e, portanto: 

       

Oi

Oj2

Oj

Oh

 

Figura 2.4 – Representação gráfica do caso 3 no calculo do      

 Caso 4: Se    não está no grupo   , por exemplo, está no grupo     e com a 

mudança de    para   ,    fica mais próximo de    do que de    . Neste 

caso,    iria para o grupo de    e, portanto: 
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Oi

Oj2

Oj

Oh
 

Figura 2.5 - Representação gráfica do caso 4 no calculo do      

Repare que este número é sempre negativo. Como    ficou mais próximo de 

   a distância          será sempre menor que          . 

3. Seleciona-se o par         que corresponde ao         
    . Se este mínimo é 

negativo estão substitui-se    por    e volta para o passo 2. Repare que se este 

mínimo é negativo então existe uma possibilidade de se substituir um medóide atual    

por outro objeto    de modo que a distribuição dos outros elementos da base de dados 

em torno dos novos grupos seja mais adequada, isto é, os objetos em cada grupo estão 

mais próximos de seus centróides do que antes. 

4. Caso o mínimo seja positivo, isto significa que não há maneira de substituir os atuais 

medóides de modo a baixar o custo total do atual aglutinamento. Neste caso, os 

medóides convergiram. Logo, varre-se a base de dados para alocar os seus elementos 

nos grupos adequados, isto é, todos os elementos   são alocados ao grupo cujo 

representante   está mais próximo de  . 

 

2.2.3 Extração de Grupos Significantes baseado no conceito de Incerteza Relativa 

O trabalho de Xu et al. [Xu et al. 2005] propõe o uso de uma medida de teoria de informação, 

chamada incerteza relativa (do inglês relative uncertainty ou RU), para extrair dados 

significantes baseados no conceito matemático de entropia. 

Entropia mede essencialmente a “quantidade de incerteza” contida em uma determinada 

informação. Dado   uma variável randômica que pode ter N discretos valores           com 

vetor de probabilidade          , a entropia de uma variável randômica   é definida como: 

                     

 

   

 (1) 
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onde, por convenção,        . 

Uma vez que a entropia mede a “variabilidade observada” nos valores de  , é correto 

afirmar que                               , onde    são os possíveis valores 

discretos para  ,   é o número de vezes em que a variável   é observada e         é definido 

com a entropia máxima de   quando          . 

Então, assumindo que existe uma “variabilidade observada”     e     , Xu et al. 

introduziu uma entropia padronizada, chamada incerteza relativa (RU), para prover um índice de 

variedade ou uniformidade independentemente do suporte ou tamanho da amostra definido 

como: 

      
    

       
                   (2) 

Uma vez que a incerteza relativa fornece um índice de variedade ou uniformidade nos 

valores observados de  , se        , então todas as observações de   são do mesmo tipo 

como, por exemplo,          para qualquer    , o que significa que variabilidade observada 

é completamente ausente. Por outro lado, quando      ,         se e somente se       

e            para cada     , onde   denota um subconjunto de valores observados de  . 

Assim, todos os valores observados de   são diferentes ou únicos tendo um alto grau de 

variabilidade ou incerteza. Se      ,         se e somente se        . Assim, 

            para       , por exemplo, os valores observados são uma distribuição 

uniforme sobre  . Neste caso,       mede o grau de uniformidade nos valores observados de  . 

Xu et al. consideram a entropia condicional        e a incerteza relativa condicional 

        pelo condicionamento de   em  , onde            ,                  e 

                   . Assim,           se e somente se              para cada     . 

De forma geral,           significa que os valores observados de   estão mais próximos de 

serem uma distribuição uniforme, portanto menos distinguíveis um dos outros, enquanto que 

          indica que a distribuição é mais enviesada, com alguns poucos valores mais 

frequentemente observados. É importante enfatizar que esta medida de uniformidade é usada 

para definir “conjuntos de interesses significantes”. 

 

Processo de Extração de Grupos Significantes 

Antes de explicar o processo usado para extrair conjuntos significantes, é necessário esclarecer 

que o foco da proposta original de [Xu et al. 2005] foi alterado. Ao invés de utilizar a extração de 
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conjuntos significantes para detecção de ataques e anomalias, esse processo é utilizado para 

minimizar a carga de alertas sobre sistema de gerenciamento.  

Além disso, ao contrário do trabalho original que usa uma tupla formada por endereço IP 

de origem, endereço IP de destino, porta de origem, porta de destino e protocolo para determinar 

os padrões de comunicação entre computadores e serviços, este trabalho adota uma tupla 

composto por apenas três elementos: endereço IP origem (srcIP), endereço IP destino (dstIP) e 

classe de ataque (class), onde a extração dos conjuntos de srcIP e dstIP é feita de forma idêntica 

ao trabalho original (representando os padrões de comunicação entre os computadores de 

interesse), enquanto o conjunto class representa o conjunto de informações sobre classe e 

impacto dos alertas.  

Neste trabalho, optou-se por não usar as informações sobre as portas de origem e destino 

na identificação de conjuntos significantes, uma vez que a porta de origem pode ser facilmente 

alterada para esconder um ataque e a porta de destino é normalmente relacionada com o campo 

de classe de ataque. O uso desses elementos apenas aumentariam a incerteza da decisão final. 

No que se diz respeito ao processo de extração de conjuntos significantes, a ideia é que 

uma vez dado: 

 X, uma variável randômica, que representa, por exemplo, as características de uma 

dimensão como srcIP; 

  , um intervalo de tempo; 

  , o número total de alertas observados durante o intervalo de tempo  ; 

                 , o conjunto dos distintos valores de  , 

a distribuição de probabilidade    em   é dada por           , onde    é o número 

de alertas que tem o valor    e a incerteza relativa (condicional),                mede o 

grau de uniformidade nas características observadas de  . Se        se aproxima de 1, diz-se 

que,        , então os valores observados estão perto de serem uniformemente distribuídos, 

logo, indistinguíveis. Caso contrário, as características dos valores encontrados em A se 

destacam do restante. 

Consequentemente é possível definir um subconjunto   em   que contém os mais 

significantes (interessantes) valores de   se   é um pequeno subconjunto de   tal que: (i) a 

probabilidade de qualquer valor em   é maior que qualquer outro valor encontrado em  ; e (ii) a 

distribuição de probabilidade (condicional) sobre o conjunto dos valores restantes,       , 

está perto de ser uniformemente distribuída. De forma intuitiva,   contém os mais significantes 

elementos de  , enquanto os valores restantes ( ) são indistinguíveis entre si. 
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O Algoritmo 2.1 apresenta uma visão simplificada do algoritmo usado (pseudocódigo) 

para extração do conjunto significante   de  . Este algoritmo preserva todas as características do 

original proposto por [Xu et al. 2005]. 

Algoritmo 2.1. Pseudocódigo do algoritmo de extração de conjuntos significantes 

Entrada:                    ; 

 

01:                

02: calcule a distribuição de probabilidade    e            ; 

03: while      do 

04:                   
05:       for each       do 

06:            if          then 

07:                                     
08:             endif 

09:       end for 

10:       calcule a distribuição de probabilidade (condicional)    e          ; 

11: end while 

Inicialmente, com      , (mesmo valor adotado no trabalho original) o algoritmo 

busca o melhor valor limitante de corte    através de uma “aproximação exponencial” 

(reduzindo o limitante   através de um fator de decréscimo 
 

   com k constante). Enquanto a 

incerteza relativa da distribuição de probabilidade    no conjunto   é inferior ao valor de   

(linha 03), o algoritmo examina cada valor em   e inclui em   os elementos cuja probabilidade 

excede o limitante   (linhas 06 e 07). O algoritmo só para quando a distribuição de probabilidade 

do conjunto dos elementos remanescentes   se aproxima de uma distribuição uniforme (    

   ), ou seja, elementos indistinguíveis (linha 03). 

Os resultados do algoritmo são vetores, um para cada conjunto de interesse, onde cada 

conjunto contém a chave de interesse (srcIP, por exemplo), a frequência de cada chave e o 

ponteiro para todos os elementos dessas chaves. 

 Como dito no inicio da seção apenas o foco do trabalho foi modificado, nenhuma alteração 

foi feita no algoritmo de extração de significância,  
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3 Arquitetura e Implementação 
“Thinking is the hardest work there is which is the probable reason why so few engage in it.” 

 Henry Ford 

Desde o começo, esta dissertação tem discutido a necessidade do emprego de mecanismos de 

agregação e priorização de alertas para uso em sistemas colaborativos de detenção de intrusão e 

anomalias, que tipicamente manipulam grandes volumes de informações. Desta forma, o 

objetivo deste capítulo é apresentar o projeto e a implementação da solução proposta para 

agregação e priorização de alertas gerados por múltiplas origens, capaz de receber alertas de 

diferentes detectores, convertê-los para o formato padrão IDMEF e então agregá-los baseado em 

grupos similares.  

3.1 Arquitetura 

Com o objetivo de lidar com alertas provenientes de diferentes sensores/detectores de redes 

como Snort [Snort 2011] e Bro [Bro 2011], e manipulá-los de forma a minimizar a carga 

computacional no tratamento desses alertas, foi planejada uma solução modular de agregação e 

priorização de alertas de rede, conforme ilustrada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Diagrama funcional da solução 
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Os principais componentes que fazem parte da solução são: 

 Agentes de Manipulação de Alertas – têm como finalidade coletar continuamente os 

alertas gerados, traduzindo-os, validando-os quando necessário, e finalmente 

enviando-os para serem devidamente processados. 

 Módulo de Manipulação de alertas – funciona de forma contínua e é responsável 

pelo recebimento, ordenação e encaminhamento dos alertas, recebidos dos 

sensores/detectores, para o módulo de agregação e priorização de alertas.  

 Módulo de Agregação e Priorização de Alertas – considerado o centro da solução, 

este módulo tem como principal tarefa agregar os alertas que têm valores de interesse 

comuns e extrair aqueles considerados significantes. Basicamente, após receber os 

alertas, executa um algoritmo de agregação para agrupar os alertas similares, fazendo 

uso de técnicas de priorização para extrair apenas os conjuntos de alertas significantes. 

O resultado obtido é um sumário (lista) de alertas significantes que são encaminhados 

para uma possível correlação para checar ou confirmar a existência de ataques ou 

anomalias. 

 

3.2 Implementação 

Esta seção descreve o processo de implementação da solução de agregação e priorização de 

alertas focando principalmente nos aspectos de sua estrutura de dados. Em relação ao 

desenvolvimento, os componentes citados anteriormente podem ser divididos em dois grandes 

módulos:  

 Agente de Manipulação de Alertas (AMA), que engloba os sensores/detectores. 

 Servidor de Manipulação de Alertas (SMA), que encapsula os módulos de 

manipulação de alertas e de agregação e priorização de alertas. 

A seguir serão dados detalhes de cada um dos componentes citados até então. 

3.2.1 Agente de Manipulação de Alertas (AMA) 

Desenvolvido em Java 1.6, o AMA é implementado para trabalhar na forma de daemon em 

conjunto com sensores/detectores (Snort, por exemplo). Sua operação é dividida em três tarefas.  
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1. Verificação periódica da existência de arquivos de alertas gerados pelos detectores. 

Quando um novo arquivo de alertas é encontrado, uma cópia é feita para que se inicie 

o processo de tradução e validação. 

2. Tradução e validação dos alertas, de sua forma original, para o formato IDMEF. Essa 

tarefa é implementada usando o DocumentBuilderFactory, uma classe do pacote 

javax.xml. Atualmente, os AMAs operam somente com detectores Snort [Snort 2010]. 

Isto ocorre devido a dificuldades outros IDS com seus respectivos plugins para 

geração de alertas em formato IDMEF.  

3. A última tarefa consiste no envio dos alertas já traduzidos e validados, através de 

comunicação via sockets, para o Servidor de Manipulação de Alertas (SMA).  

3.2.2 Servidor de Manipulação de Alertas (SMA) 

Responsável por tratar todos alertas, o SMA é logicamente dividido em dois componentes: o 

módulo de manipulação de alertas e o módulo de agregação e priorização de alertas. Cada um 

desses módulos trabalha de forma independente e pode ser substituído por outro semelhante, 

desde que respeite os padrões de entrada e saída de dados. 

Módulo de Manipulação de Alertas 

Também desenvolvido com Java 1.6 e projetado para atuar como um serviço, o módulo de 

manipulação de alertas tem como finalidade receber, via socket, e armazenar alertas. Depois, eles 

são ordenados e então repassados para o módulo de agregação.  

Este módulo é composto por duas estruturas funcionais, os handlers, que são 

responsáveis pelo gerenciamento dos sockets e recebimento dos alertas provenientes dos 

detectores, e por fim o módulo de ordenação de alertas, que alinha todos os alertas em ordem 

cronológica baseado em seus timestamps. É importante enfatizar que este trabalho considera que 

todos os detectores estão trabalhando com seu tempo sincronizado de alguma forma. Uma 

maneira simples de garantia a sincronia desses detectores é por meio do protocolo NTP [Mills, 

1992] 

Módulo de Agregação e Priorização de Alertas 

O módulo de agregação e priorização tem a função de extrair os alertas mais significantes. Para 

alcançar este objetivo, utiliza as técnicas discutidas no Capítulo 2 (extração de significantes 

baseado no conceito de incerteza relativa e K- Medoides). Visando simplificar o tratamento dos 

alertas, foram implementada duas estruturas de dados, chamadas de ATable e CTable. A Figura 

3.2 ilustra as estruturas ATable e CTable. 
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Figura 3.2 – Estrutura das ATables e CTables 

A ATable armazena todos os alertas recebidos de todos os sensores/detectores em um 

intervalo de tempo X enquanto as CTables agrupam os alertas levando em consideração a 

valoração de um determinado atributo (dimensão). Neste trabalho são utilizadas três dimensões, 

endereços IP origem e destino e classe do ataque. Detalhes sobre cada um destes elementos serão 

dados a seguir. 

Em relação à implementação, ATable é uma hash table para o armazenamento de todos 

os alertas e suas informações relevantes, no caso, o endereço IP de origem, endereço IP de 

destino, portas de origem e destino, classe de ataque, timestamp e severidade do alerta. Além 

destes atributos, cada alerta inserido na ATable também armazena três ponteiros (next srcIP, next 

dstIP e next Class) para referenciar alertas que compartilham os mesmos valores em uma 

determinada dimensão, ou seja, todos os elementos que possuam mesma valoração para um 
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determinado atributo serão interligados. Essa simples ideia remove a necessidade de duplicação 

de alertas no momento da geração das CTables, pois os alertas apenas são endereçados e não 

copiados, sem mencionar que diminui o custo com espaço de memória utilizado e aumenta a 

escalabilidade e eficiência da agregação, uma vez que arquivos de alertas podem conter centenas 

de milhares de entradas.  

Após todos alertas estarem armazenados na ATable, as CTables colocam em operação o 

processo de referenciar a primeira ocorrência de cada uma das chaves únicas dos alertas, ou seja, 

no caso da CTable srcIP, essa contêm uma referência para cada endereço IP de origem distinto 

que existe em todos os alertas armazenados na ATable, fornecendo uma maneira fácil e simples 

de localizar cada um dos alertas para cada determinada dimensão. Já que são usadas três 

dimensões, foram criadas três instâncias de CTable para gerenciar cada uma delas. 

Apesar de simples, as CTables são essenciais para o processo de extração de conjuntos 

significantes. Cada CTable armazena um contador que contém o número de ocorrências para 

cada uma das chaves distintas e um ponteiro para a primeira ocorrência dessa chave na ATable. 

Por exemplo, ao avaliar o alerta 1 na Figura 3.2, tem-se o campo endereço IP de origem 

(192.168.0.51) como a primeira ocorrência na CTable scrIP. Desta forma é criada uma 

referência para esse elemento na ATable e o contador de alertas é incrementado em um. O 

mesmo procedimento é tomado para as dimensões dstIP e Class, representadas na Figura 3.2 por 

CTable dstPC e CTable class, respectivamente. Contudo, ao avaliar o alerta 3, nota-se uma 

repetição no campo dstIP (150.161.192.11). Então ele é endereçado como o next dstIP do alerta 

2 e o contador de ocorrências é, finalmente, incrementado em um. 

De forma semelhante ao exemplo anterior, quando o endereço IP de origem do alerta 4 é 

procurado na srcIP CTable encontra-se a ocorrência do Alerta 1, então o alerta 4 é referenciado 

como o next srcIP do alerta 1 e o contador desta chave é incrementado. Este procedimento é 

feito para todos os alertas da ATable e procede de forma análoga para os atributos endereço IP de 

destino e classe de ataque. 

 

Heurística de agregação e priorização de alertas 

Para melhor explicar o funcionamento do mecanismo de agregação e priorização de 

alertas, este trabalho faz uso de uma simples heurística para gerenciar automaticamente as 

diferentes entradas dos diferentes detectores de anomalia, harmonizá-las e ser capaz de enviar a 
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um elemento externo (um mecanismo de tomada de decisão, por exemplo) informações corretas 

e eficientes sobre a existência ou não de anomalias e intrusões.  

A heurística utilizada nesta dissertação, representada pelo algoritmo 3.1, é baseada em 

regras comuns, que embora pareçam simples obtém bons resultados como será demonstrado nos 

capítulos seguintes.  

Os detalhes da heurística são apresentados no Algoritmo 3.1.  

Algoritmo 3.1 Algoritmo de Agregação e Priorização de Alertas 

Passo 0: Inicialização 

     SE existirem alertas ENTÃO 

          LER todos os alertas recebidos (intervalo de tempo X)  

          Passo 1: Geração da ATable 

          Passo 2: Geração da CTable 

          Passo 3: Extração de alertas significantes 

               Passo 3a: Extração de Alertas de 1ª ordem (Incerteza Relativa) 

 

// Cada uma das Ctables extrai seus elementos de significância baseados no Algoritmo 2.1 e os 

coloca em vetores // 

 

               PARA todos os alertas da ATable 

          SE o alerta contém as três chaves (ScrIP, DstIP e Class) nos vetores de significância  

               Alerta é extraído da ATable e Ctable e inserido no vetor 1ª. ordem. 

 

               Passo 3b: Extração dos alertas de 2ª ordem (K-medioides) 

 

// É usado o esquema de agrupamento K-Medoide e cada uma das CTables é subdividida em dois 

grupos de acordo com a semelhança entre as frequências de aparição dos elementos. Esses grupos 

serão chamados de grupos de alta e baixa frequência de acordo com os elementos que os compõem. // 

     PARA todos os elementos da Atable 

          SE o alerta contem as três chaves (SrcIP, DstIP e Class) nos grupo de alta frequência 

              Alerta é extraído das ATable e CTable e inserido no vetor de 2ª. Ordem. 

 

          Passo 4: Todos os alertas remanescentes da ATable serão inseridos no vetor de 3ª. ordem. 

Fim. 

 

Os passos 0, 1 e 2 da heurística foram explicados anteriormente durante a explanação 

sobre as ATables e CTables. Eles representam claramente o processo de agregação de alertas de 

múltiplas origens.  

O processo de priorização dos alertas inicia-se no passo 3 Após as CTables terem sido 

finalizadas, isto é, todas os elementos da ATable foram devidamente referenciados e reagrupados 

de acordo com as dimensões. É justamente neste passo que este trabalho apresenta sua 

contribuição. Diferente dos demais trabalhos na área de priorização de alertas (a seção 2.1.3 

discute alguns deles), que tipicamente fazem uso de uma única técnica ou algoritmo, o processo 
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de priorização de alertas proposto nesta dissertação pega emprestado o conceito de orquestração 

[Feitosa, 2010] (implementado através da heurística) para permitir que duas técnicas distintas de 

agrupamento sejam empregadas para uma melhor e não supervisionada priorização de alertas.  

A primeira priorização (passo 3a) utiliza a técnica de extração de elementos significantes 

baseado no conceito de incerteza relativa (seção 2.2.2). De acordo com o Algoritmo 2.1, o 

resultado da agregação dos alertas usando esta técnica são três listas (uma para cada dimensão) 

compostas pelas chaves mais significantes (srcIP, dstIP ou classe do ataque), frequência de 

ocorrência de cada grupo de significância e um ponteiro para a primeira ocorrência de cada uma 

das chaves em sua respectiva CTable. Depois de formadas, as três listas são utilizadas para a 

priorização dos alertas através da geração de um vetor que contêm os elementos mais 

significantes (alertas). A composição desse vetor de elementos significantes é feita de forma bem 

simples. Todos os elementos da ATable são varridos e é considerado significante aquele alerta 

que contêm suas três chaves (srcIP, dstIP e classe do ataque) presentes nas listas geradas pelo 

algoritmo de extração de significância. Desta forma, os alertas considerados significantes são 

extraídos da ATable e suas chaves retiradas das CTables, formando assim um novo vetor 

denominado de “Alertas de primeira ordem” ou “Alertas de alta relevância”.  

Os alertas não considerados relevantes em primeira ordem continuarão na ATable e CTables e 

serão submetidos ao passo 3b, onde uma nova segmentação irá dividi-los em dois novos grupos. 

Desta vez o processo de segmentação utilizado é o K-Medoide (explicado na seção 2.2.2). Esta 

técnica recebe como entrada as chaves não consideradas relevantes, também divididas em três 

grupos (srcIP, dstIP ou classe do ataque), e subdivide cada uma das classes em dois conjuntos 

distintos de acordo com a semelhança entre as frequência dos elementos. De forma semelhante 

ao processo de seleção dos alertas de primeira ordem, todos os alertas remanescentes da ATable 

serão reprocessados e terão suas chaves checadas. Os alertas que tiverem as três chaves nos 

conjunto de maior frequência de ocorrência farão parte de um novo vetor denominado “Alertas 

de segunda ordem”. Os alertas restantes serão classificados como “Alertas de terceira ordem” 

(passo 4).  

De modo geral, a realização do processo de priorização utilizando duas técnicas de 

agrupamento distintas é importante e eficiente, uma vez que, através da subdivisão dos alertas 

em classes diferentes de prioridade, processos posteriores de correlação e/ou execução de ações 

de controle aos ataques podem ser escalonados de acordo com a relevância dos ataques.  

A Figura 3.3 ilustra o fluxograma do processo de priorização proposto nesta dissertação e 

o resultado final do processo de agregação e priorização. 
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Figura 3.3 - Processo de priorização de alertas 
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4 Avaliação 

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” 

Chinese Proverb 

O objetivo deste capítulo é demonstrar os procedimentos e métricas utilizados para validação e 

avaliação da solução proposta nesta dissertação. Para tanto, foram utilizados arquivos de tráfego 

(traces) públicos para medir os aspectos de desempenho e eficiência do esquema de agregação e 

priorização. O uso desse tráfego já conhecido tem por objetivo facilitar uma possível reprodução 

do trabalho pela academia e a realização de comparações mais eficientes com trabalhos 

semelhantes encontrados na literatura. Além dos arquivos de tráfego público, foram utilizados 

arquivos coletados na rede da UFPE. 

Este capítulo é subdividido em cinco partes: ambiente de teste, que especifica a 

infraestrutura utilizada nos testes e tipos de avaliações feitas; cenários, que descreve os arquivos 

de tráfego utilizados nos testes de avaliação; as avaliações realizadas; os resultados obtidos e, por 

fim, uma breve discussão sobre os resultados.  

4.1 Ambiente de teste 

Para a realização dos testes e avaliações, foram utilizadas as instalações do GPRT (Grupo de 

Pesquisa de Redes e Telecomunicação) da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). O 

ambiente de teste foi composto por um computador Intel Duo Core 6600, 2GB de memória 

RAM e 300GB de disco rígido.  

 Como será visto na próxima seção, apenas o servidor será avaliado e todos os testes serão 

feitos de forma offline. Por estes motivos apenas uma maquina se fez necessária para os testes. 

Outro importante aspectos dos testes demostrados a seguir é que não foi avaliada a configuração 

mínima para execução da solução. 

4.2 Cenários de Avaliação 

Para tanto, a avaliação foi dividida em dois experimentos. No primeiro foram utilizadas as bases 

de dados do DARPA 2000 Intrusion Detection Scenario Specific Data Set [MIT, 2000], uma base 

de tráfego bastante conhecida na literatura e empregada em dezenas de trabalhos. A idéia é 
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avaliar a precisão de detecção das anomalias, correlacionando os alertas gerados pelo Snort com 

as anomalias existentes no cenário que a base apresenta, detectando verdadeiros e falsos alertas.  

No segundo experimento foi utilizado tráfego real capturado na rede do Grupo de 

Pesquisa em Redes de Computadores (GPRT) do Centro de Informática (CIn) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo deste experimento é validar a eficiência e precisão 

em ambiente real.  

O fato de apenas serem usados arquivos de trace, se deve as dificuldades encontradas em 

simular em tempo real os as características peculiares dos ataques. Outro fato importante que 

deve ser ressaltado é que em todos os testes demonstrados nesse trabalho o único IDS utilizado 

para a geração dos alertas foi o Snort. Mesmo a ferramenta estando pronta para trabalhar com 

alertas de sensores heterogêneos (diferentes tipos de IDS) foram encontradas dificuldades na 

execução dos testes com diferentes ferramentas. O plugin do Bro, por exemplo, para geração de 

alertas em formato IDMEF não funcionou nas versões utilizadas em testes preliminares. 

4.2.1 DARPA 2000 

Para validação da solução, foram utilizadas as bases de dados DARPA 2000 [MIT, 2000], 

disponibilizadas pelo MIT Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology). Esta 

conhecida base de dados é composta por dois conjuntos de dados, LLDOS 1.0 e LLDOS 2.0.2, 

que contêm tráfego capturado em rede interna e externa. No cenário LLDOS 1.0 foram gerados 

3573 alertas após a análise do Snort. Já no cenário LLDOS 2.0 foram gerados 2978 alertas 

também pelo Snort. 

O cenário LLDOS 1.0 é composto basicamente de um ataque DDoS (Ataque distribuído 

de negação de serviço, em tradução livre a Distributed Denial of Service) e dividido em cinco 

fases distintas. Essas cinco fases são: 

1. O atacante envia mensagens ICMP com o objetivo de descobrir hosts ativos. Serão 

varridos os endereços de 1 a 254 das sub-redes 172.16.115.0/24, 172.16.114.0/24, 

172.16.113.0/24, 172.16.112.0/24. O atacante envia mensagens ICMP echo-requests 

para todos os destinos listados e recebe ICMP echo-replies dos hosts ativos. 

2. De posse dos hosts ativos, vasculhados na fase anterior, o atacante utiliza-se de uma 

ferramenta de exploit para localizar máquinas Solaris com a ferramenta de 

administração remota sadmind em execução. Com uso de um script o atacante faz um 

rpc request perguntando qual a porta TCP utilizada para conexão ao serviço sadmind 

e então se conecta a está porta para verificar se o servidor está “escutando”. 
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3. Uma vez que o atacante conhece os hosts ativos executando o serviço sadmind, são 

iniciadas várias tentativas para ter acesso de super usuário (root) nestes hosts, 

empregando, em cada tentativa, parâmetros diferentes, visando sucesso por meio de 

ataque do tipo buffer-overflow. 

4. Uma vez que se obtêm privilégios de root nas máquinas 172.16.115.20, 

172.16.112.50 e 172.16.112.10, o atacante executa os comandos Telnet e rpc para 

permitir a realização de ataques DDoS a partir desses hosts. 

5. Na fase final o atacante lança manualmente o DDoS. Através do comando “mstream 

131.84.1.31 5” as máquinas sob o controle do atacante enviam por 5 segundos uma 

grande quantidade de pacotes para o alvo 131.84.1.31 com endereços de IP origem 

aleatórios, mascarando desta forma a origem do ataque. 

De forma bem similar ao cenário anterior, o cenário LLDOS 2.0 também é composto de 

um ataque de negação de serviço distribuído (DDOS) e também é dividido em cinco fases 

distintas. A grande diferença é que neste cenário o atacante faz uso de consultas do tipo HINFO 

ao servidor DNS. Por meio dessas consultas, o atacante obtém informações de host gravadas no 

servidor DNS, entre elas: plataforma, sistema operacional e endereço.  As cinco fases desse 

cenário são: O atacante faz consultas do tipo HINFO ao servidor DNS da rede (172.16.1145.20), 

obtendo desta forma informações como a plataforma e sistema operacional de possíveis vítimas. 

Em posse dessas informações o atacante pode escolher a melhor técnica de ataque baseado nas 

configurações de cada vítima. 

1. O atacante consegue invadir o servidor DNS explorando a vulnerabilidade do serviço 

sadmind em execução no servidor.  

2.  Por meio de uma conexão FTP, o atacante insere no servidor DNS vítima o programa 

mstream para realizar ataques DDoS.  

3. Após o sucesso em explorar as falhas do servidor DNS, o atacante tenta obter acesso 

como “super usuário” em mais dois hosts, mas só obtém sucesso em uma das 

máquinas, onde também instala o programa mstream. 

4. Com controle de dois hosts, o atacante inicia um ataque DDoS ao mesmo alvo do 

cenário LLDOS 1.0 (131.84.1.31) e com a mesma duração (5 segundos). De forma 

similar ao ataque no cenário 1.0 as máquinas controladas pelo atacante enviam, ao 

mesmo tempo, uma grande quantidade de pacotes para o alvo 131.84.1.31 durante 5 

segundos, com endereços IP de origem com valores aleatórios. 
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4.2.2 Tráfego do GPRT 

Para realizar testes em ambiente real foram utilizadas as instalações do Grupo de Pesquisa em 

Redes e Telecomunicações (GPRT) do Centro de Informática (CIn) da UFPE, onde existe uma 

rede composta por mais de 60 computadores e dois pontos de saída: um com conexão a Internet 

via PoP-PE (ITEP) e outro com a rede da UFPE via NTI.  

O tráfego coletado na rede do GPRT é composto por dois cenários: GPRT_In e 

GPRT_Out. O cenário GPRT_In engloba todos os pacotes que entraram e saíram da rede do 

GPRT através do NAT, ou seja, que fazem parte do tráfego interno da rede. A coleta deste 

arquivo de tráfego foi feita entre as 09h e 16h horas. Já o cenário GPRT_Out é composto por 

todos os pacotes que entraram e saíram da rede na porta externa do roteador do GPRT, ou seja, 

na parte externa da rede. De forma similar ao cenário GPRT_In, o horário de coleta também foi 

entre 09h e 16h horas. O cenário GPRT_Out foi coletado no dia 28 de Fevereiro de 2011 e o 

cenário GPRT_In foi coletados no dia 05 de Março de 2011. A data da coleta foi escolhida 

aleatoriamente, não representando nenhum evento especial, representando um dia típico no 

tráfego do grupo. Em relação ao horário das coletas, foi usado o horário de maior uso da rede do 

grupo.A figura X representa a composição da rede do GPRT. Subdividida em rede interna e 

externa. 

 

Figura 4.1 – Representação da rede do GPRT 

É importante ressaltar que nenhum alerta efetivo de ataque foi encontrado nos traces 

coletados no GPRT. Contudo, os alertas gerados representam pequenas anomalias ou 

significativas não conformidades com a política de funcionamento do grupo. 
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4.3 Avaliações 

As análises efetuadas nos cenários de teste têm o objetivo de avaliar a solução proposta em dois 

aspectos específicos: desempenho e eficiência.  

4.3.1 Avaliação de Desempenho 

O intuito da avaliação de desempenho é demonstrar que a solução proposta é capaz de minimizar 

o esforço no tratamento dos alertas gerados por múltiplos IDS.  

Um aspecto curioso da avaliação de desempenho é que nenhum dos trabalhos citados no 

capítulo de referencial teórico (Porras et al. [Porras et al, 2002], Fredrik et. al [Fredrik et. al, 

2004] e Alsubhi et al. [Alsubhi et al, 2008]) faz uma análise do desempenho de suas soluções, 

embora saiba-se que é fundamental que soluções dessa natureza tenham um bom desempenho, 

sob pena de sua execução impactar no tratamento dos alertas, tornando-se uma contradição a 

seus objetivos. 

Na avaliação de desempenho foram observadas três métricas comuns a avaliações em 

geral: Tempo de execução, Consumo de CPU e Consumo de memória. Para tanto, a ferramenta 

JProfiler [JProfiler 2011] foi utilizada para analisar os aspectos de desempenho desejados, em 

especial durante o processo de priorização. Uma consideração que se faz necessária diz respeito 

ao consumo de CPU e memória. Embora a solução proposta empregue o modelo cliente/servidor, 

optou-se por avaliar o consumo de CPU e memória somente do Servidor de Manipulação de 

Alertas (SMA), tendo em vista vez que as atividades realizadas pelos Agentes de Manipulação 

de Alertas (AMA) podem variar consideravelmente de acordo com o numero de alertas gerados 

em um pequeno intervalo de tempo. 

4.3.2 Avaliação de Eficiência 

O objetivo da avaliação de eficiência é demonstrar que é possível reduzir significativamente a 

quantidade final de alertas sem depreciar a qualidade da detecção de anomalias e ataques. Para 

tanto, como passo inicial, optou-se por utilizar uma base de dados conhecida, no caso DARPA 

2000, para que se pudessem minimizar os erros na detecção dos ataques e verificar falsos 

positivos, verdadeiros positivos, falsos negativos e verdadeiros negativos. Em seguida, a 

literatura foi verificada a procura de trabalhos similares de forma a permitir que um estudo 

comparativo entre as soluções fosse feito. 

Entre as propostas de priorização analisadas no estado da arte desse trabalho, apenas o 

trabalho de Alsubhi et al. [Alsubhi et al, 2008] pode ser utilizado como ponto de referência, pois 
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é o único que faz uso de uma base de dados pública e traz um nível de detalhamento nos 

resultados que possibilita a comparação. Assim, de forma semelhante ao trabalho de Alsubhi at 

al, a avaliação de desempenho também foi realizada com o cenário LLDOS 1.0.  

Outros trabalhos não foram utilizados nessa etapa de comparação por alguns motivos. A 

grande maioria dos trabalhos listados no referencial teórico não faziam uso de traces públicos ou 

não foi possível reproduzir experimentos com essas ferramentas por não disponibilidade de 

código ou dificuldades na compilação dos mesmos. 

4.4 Resultados 

Nesta seção serão demonstrados os resultados obtidos com os testes executados e comentários 

referentes aos resultados obtidos. 

4.4.1 Desempenho nos Cenários DARPA 2000 

A avaliação de desempenho executada em ambos os cenários DARPA 2000 (LLDOS 1.0 e 

LLDOS 2.0, contendo respectivamente 3574 e 2978 alertas em formato IDMEF), foi efetuada 

através do JProfiler [JProfiler 2011], onde o tempo de execução de cada cenário foi avaliado e os 

pontos críticos do processo de agregação e priorização puderam ser determinados. 

Em relação ao tempo de execução, a média do SMA para o cenário LLDOS 1.0 foi de 

95,18 segundos e de 91,63 segundos para o cenário LLDOS 2.0. A Tabela 4.1 sumariza os 

tempos de execução. 

Tabela 4.1 – Tempo de execução para os cenários DARPA. 

Cenário 
Número de 

Alertas 

Tempo de 

Execução 

Média 

(Alertas/Seg) 

LLDOS 1.0 3573 95,18 37,54 
LLDOS 2.0 2978 91,63 32,50 

Um importante ponto extraído desses experimentos é que aproximadamente 98% do 

tempo total de execução é composto pelo processo de tradução dos arquivos de alerta no formato 

IDMEF para as estruturas JAVA (construção da ATable). Os métodos de priorização de alertas 

de 1ª e 2ª ordens não atingem 1% do tempo total de execução do processo. Esta observação é 

importante, pois nota-se que a substituição e/ou melhoria no tradutor (parser) de IDMEF para 

estruturas de dados JAVA pode acarretar em um ganho significativo de desempenho. 
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Em relação ao consumo de CPU e utilização de memória, a Tabela 4.2 sumariza os 

valores de carga da CPU e de uso de memória na agregação e priorização para ambos os 

cenários, enquanto as Figuras 4.1 e 4.2 mostram, respectivamente, o consumo de CPU e 

memória também para ambos cenários, onde se percebe um baixo consumo de recursos 

computacionais mesmo tendo como entrada um elevado número de alertas. 

Tabela 4.2 – Consumo de CPU e memória do processo de agregação e priorização. 

Cenário 
Consumo de CPU(%) Consumo de Memória (KB) 

Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo 

LLDOS 1.0 37,44 48,68 58,44 802 3705,86 6473 
LLDOS 2.0 39,00 47,44 51,48 1063 3869,97 6470 
 

 

 

FIGURA 4.1 – Consumo de CPU para arquivos LLDOS 1.0 e LLDOS 2.0. 
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FIGURA 4.2 - Uso de memória para os arquivos LLDOS 1.0 e LLDOS 2.0.  

Em suma, o consumo de CPU tende a ser constante e está relacionado ao processo de 

leitura dos arquivos IDMEF e construção da ATable e a consequente inserção dos alertas nas 

CTables. É importante ressaltar que mesmo parecendo elevado o consume de 48%, representa 

que um dos dois núcleos está sendo usado. Ou seja representa um valor absoluto de cerca de 

24% do poder total do CPU. Por outro lado, o uso de memória está diretamente ligado ao número 

e distribuição dos alertas. Como o processo de agregação reúne os alertas com mesmas 

características (classe do ataque e endereço IP de origem e destino) na mesma instância, a 

memória está diretamente ligada ao número de novas instâncias dos alertas e não ao número total 

dos alertas. Prova de tal fato é que a utilização de memória para tratamento do arquivo LLDOS 

2.0.2 foi maior do que na priorização dos alertas do arquivo LLDOS 1.0, que tem 596 alertas a 

mais que ele. 

4.4.2 Eficiência nos Cenários DARPA 2000 

Como o principal objetivo deste trabalho é minimizar o número final de alertas a serem 

analisados, surgem duas grandes preocupações. A primeira é de que os alertas priorizados 

contenham todas as informações necessárias para a detecção das anomalias relatadas pelos IDS 

da rede. A segunda é se essa informação final não está repleta de informações não úteis. Com 

isso, alguns testes foram executados visando comprovar a eficiência deste esquema de agregação 

e priorização. O resultado destes testes é apresentado a seguir. 

LLDOS 1.0 

Primeiramente, a Tabela 4.3 sumariza os alertas gerados pelo SNORT IDS durante as cinco fases 

do ataque no cenário LLDOS 1.0. Tal Tabela é similar a encontrado no trabalho de Alsubhi et al. 
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Tabela 4.3 – Alertas das fases do cenário LLDOS 1.0 

 1ª. Ordem 2ª. Ordem 3ª. Ordem 

Classe do alerta Total Únicos Total Únicos Total Únicos 

1ª. Fase Nenhum alerta foi gerado 0 0 0 0 0 0 

2ª. Fase 

rpc portmap sadmind request 
udp 

200 13 0 0 50 50 

rpc sadmind udp ping 0 0 0 0 9 6 

3ª. Fase  

rpc sadmind query with root 
credentials attempt udp 

46 6 0 0 0 0 

rpc sadmind udp 
netmgt_proc_service 
client_domain overflow 
attempt 

46 6 0 0 0 0 

4ª. Fase rservices rsh root 0 0 0 0 17 3 

5ª. Fase 

bad-traffic loopback traffic 0 0 243 243 20 20 

bad traffic loopback ip (snort 
decoder) 0 0 547 241 23 23 

Outros 

Alertas 

netbios nt null session 0 0 0 0 30 2 

attack-responses invalid url 0 0 0 0 8 4 

snmp request udp 0 0 0 0 11 11 

snmp public access udp 0 0 0 0 6 6 

attack-responses 403 
forbidden 0 0 0 0 24 8 

ms-sql version overflow 
attempt 0 0 0 0 0 0 

icmp redirect host 2158 4 0 0 0 0 

Como pode ser visto na Tabela 4.3, o processo de priorização foi capaz de identificar 

quase todas as etapas que o SNORT gerou alertas. A primeira etapa não contém alertas 

priorizados, pois o SNORT, por padrão, não possui mais regras que o permitam gerar alertas 

referentes à fase de descoberta de IPs ativos na rede através de PING ICMP. 

Na segunda fase, que corresponde à etapa de busca hosts com o serviço sadmind ativo, 

foram priorizados 2 tipos de alertas o rpc portmap sadmind request udp e rpc sadmind udp ping. 

De forma similar aos resultados de Alsubhi et al., foram gerados 259 alertas, sendo 250 do tipo 

rpc portmap sadmind request udp e 9 alertas do tipo rpc sadmind udp ping. Dos 250 alertas 

gerados referentes ao sandmind request, 200 alertas foram priorizados e destes 13 correspondiam 

às chaves distintas, ou seja, classe de ataque e endereços IPS origem e destino da primeira 

ocorrência do alerta. Já para o tipo o sadmind ping, por ter uma baixa granularidade, não teve 
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nenhum dos seus 9 alertas priorizados. No entanto, essa não priorização dos alertas não acarretou 

prejuízos para detecção desta fase, pois esse tipo de alerta corresponde apenas à confirmação do 

sadmind request. Mesmo tendo 59 alertas não priorizados nesta fase, pode-se considerar bem 

sucedida a detecção desta etapa, pois com os alertas priorizados é possível visualizar o scan 

existente na rede e detectar o endereço IP do atacante. 

Em relação à terceira etapa do ataque onde são gerados os alertas rpc sadmind query with 

root credentials attempt udp e rpc sadmind udp netmgt_proc_service client_domain overflow 

attempt, foram detectadas 46 ocorrências de cada tipo alerta, sendo destas, 6 únicas para cada 

alerta. Nesta fase, todos os 92 alertas foram priorizados, obtendo assim 0% de falsos negativos 

na etapa 3 do ataque. Em comparação com o método proposto por Alsubhi et al., o esquema de 

priorização neste trabalho se mostrou bem mais eficiente, conseguindo priorizar todos os alertas. 

Na quarta etapa, que corresponde ao processo de instalação do serviço responsável pela 

geração dos pacotes no ataque, o Alsubhi et al. alega que o SNORT é incapaz de detectar esta 

fase. No entanto, a análise deste trabalho identificou alertas do tipo rservices rsh root, que 

representam solicitações de acesso de “super usuário” com destino as três máquinas onde o 

atacante detectou o serviço de sadmind e foram utilizadas na realização do ataque. Nesta etapa 

nenhum dos alertas foi priorizado, devido ao baixo número de alertas gerados, porém as 

possíveis máquinas que seriam utilizadas no ataque já teriam sido identificadas por um possível 

administrador da rede com os alertas priorizados nas etapas 2 e 3. 

Na quinta e última etapa, que corresponde ao ataque DDoS propriamente dito, foram 

encontrados 833 alertas, sendo 263 do tipo bad-traffic loopback traffic e 570 do tipo bad traffic 

loopback ip (snort decoder). Os 570 alertas referentes ao snort decoder são gerados pelo 

processo de validação do SNORT, que é opcional na utilização deste IDS. Diferente do relatado 

por Alsubhi et al., que relata apenas 141 alertas de bad-traffic loopback traffic, nem todos os 

alertas encontrados foram priorizados. No entanto, isso também não acarretaria prejuízos na 

mitigação do DDoS, pois os 243 alertas de bad-traffic priorizados seriam mais do que suficientes 

para a identificação do endereço destino do ataque. 

É importante salientar que diferente das etapas 2 e 3, os alertas priorizados na etapa 5 não 

foram priorizados em 1ª ordem, pois, uma vez que todos seus endereços IPs de origem são 

forjados, os alertas destes pacotes não tiveram a chave IP de origem priorizadas em primeira 

ordem. Contudo, a técnica de K-medoides (com k = 2) considerou esses alertas “próximos” o 

suficiente dos elementos de 1ª ordem a ponto de priorizá-los. 
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Além dos alertas demonstrados na Tabela 4.3, inúmeros outros alertas foram gerados pelo 

SNORT, quase que 100% desses alertas foram considerados irrelevantes como se pode ver na 

Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Alertas gerados pelo SNORT considerados de baixa relevância – LLDOS 1.0. 

 1ª. Ordem 2ª. Ordem 3ª. Ordem 

Classe do alerta Total Únicos Total Únicos Total Únicos 

community sip dns no such name 

threshold 
24 1 0 0 0 0 

attack-responses directory listing 37 2 0 0 0 0 
bad traffic tcp port 0 0 0 0 0 2 2 
community web-misc apache 

directory list attempt 
0 0 0 0 4 2 

snmp agent/tcp request 0 0 0 0 3 3 
web-cgi redirect access 0 0 0 0 14 6 
web-cgi campus 0 0 0 0 2 1 
web-cgi count.cgi access 0 0 0 0 6 2 
web-cgi db2www access 0 0 0 0 2 1 
web-cgi finger access 0 0 0 0 3 2 
web-cgi wrap access  0 0 0 0 2 1 
web-frontpage  /_vti_bin/ access 0 0 0 0 6 3 
web-iis %2e-asp access 0 0 0 0 2 1 
web-iis fpcount access  0 0 0 0 6 3 
web-iis register.asp access 0 0 0 0 2 1 

web-misc /doc/ access 0 0 0 0 12 8 
web-misc backup access 0 0 0 0 2 2 
web-misc rbs isp 0 0 0 0 4 2 

Quase a totalidade dos alertas encontrado na Tabela 4.4 foram classificados como de 3ª 

ordem, sendo assim apenas enviados para arquivos de log visando futuras verificações. Desses 

alertas que não compunham nenhuma das cinco etapas do ataque DDoS, apenas dois foram 

priorizados além do ICMP redirect host, como citado na Tabela 4.3. Os alertas community sip 

dns no such name threshold e attack-responses directory listing tiveram todos seus alertas 

priorizados. Já para os alertas do tipo community sip dns, descrito no DARPA como uma má 

configuração do servidor de email, foram gerados exatamente 24 alertas.  
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Por fim, para os alertas attack-responses directory listing não existem evidências na 

descrição fornecida pelo DARPA de que eles realmente correspondam a um ataque. Segundo 

informações obtidas em no SnortID
5
, este tipo de alerta é gerado quando é detectada a 

vulnerabilidade ms06-001 (Execução Remota de Código), considerada crítica. A Microsoft 

[Microsoft, 2006] relata que máquinas que executam o sistema operacional Windows NT com 

Service Pack 1 estão sujeitos a essa vulnerabilidade. Assim, mesmo que os pacotes que geraram 

esses alertas tenham sido provenientes de uma máquina vulnerável (172.16.112.100), estes 

alertas não foram consideramos uma anomalia devido à falta de evidências e baixa quantidade de 

alertas mal priorizados (dois alertas únicos). 

É extremamente importante ressaltar a enorme redução no número final de alertas que 

foram considerados relevantes, minimizando consideravelmente o esforço de tratamento dos 

alertas gerados pelo IDS pelo administrador da rede. Como o processo de agregação e 

priorização agrupa os alertas relevantes, o resultado obtido é uma pequena quantidade de dados 

contendo  as informações necessárias para a mitigação das anomalias da rede. Por exemplo, dos 

3573 alertas inicialmente gerados, apenas 516 alertas (únicos) necessitarão de análise do 

administrado da rede, acarretando uma redução de 85,55% no número de alertas. Outro ponto 

importante é que mesmo com uma redução tão significativa, os percentuais de verdadeiro 

positivo e verdadeiro negativo são altíssimos, como se pode ver na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Sumário da eficiência da Priorização para o cenário LLDOS 1.0. 

 Número de Alertas Percentual (%) 

Verdadeiros positivos 3264 91,35 

Verdadeiros negativos 153 4,28 

Falsos positivos 37 1,04 

Falsos negativos 119 3,33 

Total 3573 100% 

  

                                                 

5 Snortid. Disponível em http://snortid.com 
 



 

51 

LLDOS 2.0 

De forma similar ao apresentado nos testes do cenário LLDOS 1.0, a Tabela 4.6 apresenta os 

alertas identificados que correspondem as cinco fases do ataque no cenário LLDOS 2.0. 

Tabela 4.6 – Alertas das fases do cenário LLDOS 2.0. 

 1ª. Ordem 2ª. Ordem 3ª. Ordem 

Classe do alerta Total Únicos Total Únicos Total Únicos 

1ª. Fase Nenhum alerta foi gerado 0 0 0 0 0 0 

2ª. Fase 
rpc portmap sadmind 

request udp 
6 1 0 0 16 2 

3ª. Fase  

rpc sadmind query with root 

credentials attempt udp 
0 0 0 0 10 2 

rpc sadmind udp 

netmgt_proc_service 

client_domain overflow 

attempt 

0 0 0 0 10 2 

4ª. Fase Nenhum alerta foi gerado 0 0 0 0 0 0 

5ª. Fase 

bad-traffic loopback traffic 0 0 816 816 0 0 

bad traffic loopback ip 

(snort decoder) 0 0 816 816 0 0 

Outros 

Alertas 

netbios nt null session 36 2 0 0 0 0 

attack-responses invalid url 0 0 0 0 15 4 

snmp request udp 0 0 0 0 9 7 

snmp public access udp 0 0 0 0 2 1 

attack-responses 403 

forbidden 0 0 0 0 6 2 

icmp redirect host 1040 2 0 0 8 2 

De forma similar ao ocorrido no cenário 1.0, o Snort não gerou alertas para a primeira 

fase, que corresponde à busca de máquinas ativas na rede. No entanto, diferente do cenário 

anterior, nenhum alerta foi gerado pelo Snort referente à quarta fase do ataque. Outra 

peculiaridade deste cenário foi à baixa quantidade de alertas gerados na segunda e terceira fases.  

Essa pequena granularidade nas fases 2 e 3 acarretou a não priorização de boa parte desses 

alertas, fazendo com que a terceira fase fosse desprezada pelo processo priorização de alertas e 

apenas 27% dos alertas na fase 2 priorizados. Em compensação, a fase 5, que corresponde ao 

ataque DDoS em suma, teve 100% dos seus alertas priorizados. 
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Além dos alertas que compõem as cinco fases do ataque, é possível verificar na Tabela 

4.6 a ocorrência de alguns outros alertas gerados pelo Snort. Grande parte desses alertas foram 

considerados irrelevantes pelo processo de priorização de alertas com exceção do alerta netbios 

nt null session, que gerou 36 alertas com 2 chaves únicas. Por se tratar de um alerta referente a 

uma anomalia de baixo impacto, com uma quantidade não expressiva de alertas, além de falta de 

evidências da veracidade desse alerta na descrição do DARPA para o cenário LLDOS 2.0, esse 

alerta foi considerado um falso positivo. No entanto, os 1040 alertas referentes ao icmp redirect 

host são considerados alertas válidos, de forma similar ao ocorrido no cenário 1.0. 

Uma grande quantidade de outros alertas também foi gerada pelo Snort como se pode ver 

na Tabela 4.7. Devido a uma maior granularidade de alguns desses alertas, o processo de 

priorização considerou uma pequena quantidade desses alertas como alertas de 1ª ou 2ª ordem.  

Algumas dessas priorizações refletem pequenos problemas de configurações de servidor, 

como no caso do alerta community sip dns no such name threshold que reflete uma má 

configuração no servidor de e-mail da rede. No entanto, o restante dos alertas priorizados 

(attack-responses directory listing, web-iis iissamples access, web-cgi redirect acces e web-misc 

/doc/ access) são considerados, por este trabalho, falsos positivos por falta de fundamentos que 

comprovem a ocorrência dessas anomalias. 

Como esperado, neste cenário foi obtido uma grande taxa de verdadeiros positivos e 

negativos, de forma similar ao ocorrido com o teste no cenário LLDOS 1.0, como pode ser visto 

na Tabela 4.8.  
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Tabela 4.7 – Alertas gerados pelo Snort considerados de baixa relevância – LLDOS 2.0. 

 1ª. Ordem 2ª. Ordem 3ª. Ordem 

Classe do alerta Total Únicos Total Únicos Total Únicos 

community sip dns no such name 

threshold 
38 1 0 0 0 0 

attack-responses directory listing 24 1 0 0 4 1 
bad traffic tcp port 0 0 0 0 0 3 2 
web-iis iissamples access 18 1 0 0 0 0 

snmp agentx/tcp request 0 0 0 0 7 4 
web-cgi redirect access 0 0 18 6 10 4 
web-cgi campus 0 0 0 0 2 1 
snmp trap tcp 0 0 0 0 3 2 
web-cgi icat access 0 0 0 0 6 6 
web-cgi finger access 0 0 0 0 6 2 
web-cgi campus access 0 0 0 0 3 1 
web-frontpage  /_vti_bin/ access 0 0 0 0 3 1 
web-iis fpcount attempt 0 0 0 0 3 1 
web-iis fpcount access 0 0 0 0 3 3 
web-attacks id command attempt 0 0 0 0 3 1 

web-misc /doc/ access 0 0 17 3 0 0 
web-misc backup access 0 0 0 0 2 1 
web-misc counter.exe access 0 0 0 0 6 1 
web-misc rbs isp /newuser access 0 0 0 0 9 1 

Tabela 4.8 – Sumário da eficiência da priorização para o cenário LLDOS 2.0 

 Número de Alertas Percentual (%) 

Verdadeiros positivos 2678 89,93 

Verdadeiros negativos 113 3,79 

Falsos positivos 151 5,07 

Falsos negativos 36 1,21 

Total 2978 100% 
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4.4.3 Desempenho nos Cenários do GPRT 

De modo geral, os resultados obtidos com os cenários GPRT_In e GPRT_Out foram bem 

semelhantes aos obtidos com o cenário LLDOS 1.0 do DARPA 2000 não trazendo nenhuma 

informação adicional aos resultados já demonstrados. 

4.4.4 Eficiência nos Cenários do GPRT 

De forma similar ao ocorrido nos testes com os cenários da DARPA, os processos de agregação 

e priorização se mostraram bem úteis na minimização do número total de alertas sem gerar 

prejuízo a detecção das anomalias detectadas pelos sensores, como se pode ver a seguir. 

GPRT_In 

A Tabela 4.9 representa os resultados de priorização para o cenário GPRT_In.  

Tabela 4.9 – Alertas gerados pelo SNORT para o cenário GPRT_In. 

 1ª Ordem 2ª Ordem 3ª Ordem 

Classe do Alerta Total Único Total Único Total Único 

bad-traffic tcp port 0 78 5 0 0 0 0 
p2p skype client login 44 20 0 0 67 67 
p2p skype client login 

startup 
115 33 0 0 57 57 

policy suspicius .cn dns 

query 
12 2 0 0 0 0 

psng tcp portsweep 64 12 6 2 158 158 
ftp command parameters 

were malformed 
0 0 0 0 1 1 

(http_inspect) non-rfc 

dedined char 
0 0 0 0 1 1 

chat msn user search 0 0 0 0 54 54 
misc msn terminal server 

request 
0 0 0 0 1 1 

É possível verificar na Tabela 4.9 que nenhum ataque importante foi identificado pelo 

SNORT em ambos os cenários. No entanto, pequenas falhas (anomalias) em elementos 

importantes para as políticas de QoS da rede do GPRT foram evidenciados.  

Por se tratar da rede interna, os alertas gerados no cenário GPRT_In são mais escassos e 

de baixa prioridade, uma vez que tratam de uma porção da rede sob proteção de elementos de 
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segurança como firewall. No cenário GPRT_In foram detectados alertas como bad-traffic tcp 

port 0 (78 alertas priorizados em 1ª ordem, sendo eles agrupados em 5 elementos únicos), que 

corresponderam a cinco conexões mal formadas de um mesma máquina da rede interna visando 

a rede externa, e policy suspicius .cn dns query (12 alertas priorizados em 1ª ordem, compostos 

por 2 chaves únicas), que caracterizam requisições mal formadas ao servidor DNS. 

Outros alertas priorizados pela solução dizem respeito à detecção de varreduras 

(portscan) realizadas por máquinas da rede interna. Foram identificados 7 (sete) computadores 

que estariam fazendo tentativas de varredura de portas em máquinas da rede externa. Foram 

priorizados 70 alertas, sendo 64 em 1ª ordem e 6 de 2ª ordem.  

Além dos alertas citados, pode-se ver na Tabela 4.6 uma série de alertas que foram priorizados e 

condizem a regras do SNORT referentes à política de utilização de recursos da rede. Mesmo não 

existindo nenhuma restrição ao uso de VoIP e instant Messenger no GPRT, as regras do IDS 

foram usadas neste teste. Desta forma é possível visualizar inúmeros alertas priorizados 

apontando o uso de ferramentas que poderiam ir de encontro às políticas de segurança e 

utilização de recursos do grupo. 

Outro ponto verificado na análise dos resultados do experimento com o tráfego da rede 

interna é a capacidade da solução de não priorizar alertas de baixa granularidade, como por 

exemplo, os 158 alertas de portsweep e os 54 alertas de chat msn user search, que representam 

pontos isolados na rede e não representam malefícios a rede, pois possivelmente não obtiveram 

sucesso. Esta característica se mostra importante já que evita a sobrecarga na análise futura dos 

alertas gerados pelos sensores.  

Cenário GPRT_Out 

De forma bem diferente dos elementos apresentados na rede interna, o cenário GPRT_Out gerou 

uma grande quantidade de alertas (81724 alertas no total). Contudo, poucos alertas críticos foram 

localizados. A Tabela 4.10 representa os resultados de priorização para o cenário GPRT_Out.  
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Tabela 4.10 – Amostra dos alertas gerados pelo SNORT para o cenário GPRT_Out. 

 1ª Ordem 2ª Ordem 3ª Ordem 

Classe do Alerta Total Único Total Único Total Único 

non-rfc defined char 217 2 72 2 336 336 
bad-traffic tcp port 0 traffic 564 2 0 0 228 228 
p2p bittorrent transfer 16675 81 28464 536 31930 31930 
shellcode x86 inc ecx noop 86 5 150 4 510 510 
p2p skype client login 263 12 131 4 267 19 
p2p skype client login 

startup 
0 0 131 4 267 19 

Psng tcp portscan 0 0 0 0 154 154 
 

Dentre os mais importantes alertas priorizados podem-se citar: os 289 alertas non-rfc 

defined char originados de quatro máquinas da rede externa ao GPRT com destino a elementos 

da rede interna e os 564 alertas bad-traffic tcp port 0 gerados por duas máquinas visando a rede 

interna.  

O alerta non-rfc defined char corresponde à tentativa de usar caracteres não padronizados 

visando causar malefícios a serviços web. De forma similar ao ocorrido no cenário GPRT_In, 

tentativas isoladas e/ou fracassadas desse ataque não foram priorizadas (336 alertas únicos de 

non-rfc defined char em terceira ordem). 

Outra similaridade entre a análise do GPRT_Out com o GPRT_In são os alertas 

priorizados referentes as políticas de utilização de recursos. Para a realização deste teste, os 

membros do GPRT foram incentivados a fazer uso de ferramentas P2P torrent além do uso 

convencional de ferramentas de comunicação como Instant Messenger e Skype. Esta utilização 

ficou bem evidenciada nos resultados. No período referente à coleta dos pacotes na saída da rede 

foram gerados bem mais de sessenta mil alertas entre Skype, MSN e P2P torrent, sendo entre 

estes pouco mais da metade priorizados em primeira e segunda ordem. 

4.5 Discussão 

Esta seção tem por objetivo discutir e sumarizar os resultados obtidos, ressaltar os pontos 

positivos e refinar a comparação com os trabalhos similares ao proposto nessa dissertação. 

Em relação aos testes de desempenho, pode-se evidenciar o resultado satisfatório com a 

agregação e priorização de uma grande quantidade de alertas, pouco mais de 3000 alertas na base 

de dados LLDOS 1.0, em tempo bastante reduzido, pouco mais de 1 minuto e meio (95,18 
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segundos). Outra importante observação é o fato do baixo custo computacional do processo de 

agregação e priorização que corresponde a apenas cerca de 1% de todo o tempo de execução do 

sistema completo. Desta forma, conforme mencionado anteriormente, modificações no esquema 

de leitura de tradução dos arquivos XML contendo os alertas podem resultar em uma baixa 

considerável no tempo total de execução global da solução. 

Observando os resultados obtidos no teste de eficiência, não se pode deixar passar 

despercebido, a grande diferença na análise feita por este trabalho em relação ao trabalho tomado 

como referencial, o fato de serem demonstrados os números de falsos positivos, verdadeiros 

positivos, falsos negativos e verdadeiros negativos. O trabalho de Alsubhi et al. só relata o 

percentual de redução na base, porém apenas essa informação não mostra a eficiência da 

proposta uma vez que o conjunto final de informação pode conter um alto número de falsos 

positivos e desprezar elementos essenciais na identificação de algumas anomalias contidas no 

trace. 

Outro diferencial é encontrado na Tabela 4.3, anteriormente detalhada. Além das cinco 

(5) etapas que compõem o ataque DDoS existente no cenário LLDOS 1.0, a solução proposta 

encontrou alertas (apresentados na linha “outros alertas”) que segundo o trabalho de Alsubhi et 

al. são falsos alertas. De forma semelhante, grande parte destes alertas também não foi priorizada 

pelo esquema proposto. Entretanto, o alerta do tipo icmp redirect host, com 2158 aparições, teve 

todos seus alertas priorizados em 1ª ordem. Este alerta corresponde a mensagens enviadas por 

um gateway, a hosts de sua rede, solicitando a modificação das rotas dos pacotes enviados por 

essas máquinas. Devido ao grande número de alertas e o pequeno número de hosts envolvidos 

nesses alertas, este trabalho não considera esses alertas como falso positivo, pois, mesmo não 

existindo um relato nas descrições do DARPA, esses alertas podem evidenciar uma má 

configuração do roteador da DMZ já que todos os pacotes que geraram esses alertas são trocados 

entre o roteador e outros três computadores (de um total de cinco) encontrados na DMZ. 

Também é possível encontrar na Tabela 4.4 uma série de alertas que não são citados no 

trabalho do Alsubhi et al., mas que foram gerados pelo SNORT na análise do cenário LLDOS 

1.0 e cuja priorização não afetou a eficiência da solução. 

De forma similar ao ocorrido com o cenário 1.0, os testes com o LLDOS 2.0 

demonstraram a eficiência do processo de agregação e priorização. Mesmo não conseguindo 

priorizar boa parte do pequeno número de alertas gerados nas fases dois e três do ataque a 

solução foi capaz de identificar 100% dos alertas correspondentes a efetivação do ataque. Essa 
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não priorização dos alertas iniciais pode gerar um retardo na detecção do problema. No entanto o 

ataque como um todo não passaria despercebido. 

Outro ponto importante referente aos testes com o cenário 2.0 é a capacidade da 

ferramenta de encontrar pequenas falhas nos elementos da rede, como o ocorrido com os 38 

alertas community sip dns no such name threshold que indicam uma falha de configuração no 

servidor de e-mail. 

Por fim, no que se diz respeito aos testes com a base do DARPA, é importante ressaltar 

que o esquema de agregação associado ao esquema de priorização são capazes de extrair, de uma 

grande quantidade de alertas, onde muito deles são repetidos e/ou insignificantes, os elementos 

de maior significância, minimizando consideravelmente a quantidade final de dados a serem 

analisadas pelo administrador da rede. No teste com a LLDOS 1.0, por exemplo, obteve-se 

uma redução de 85,55% no número total de alertas.  

Em relação aos testes realizados com trafego real é possível evidenciar a importância da 

solução nos aspectos de agregação e priorização de alertas mesmo em períodos onde ataques 

efetivos e anomalias graves não são encontrados. A priorização de alertas gerados pelo uso 

indevido dos recursos da rede, má configuração de equipamento ou até mesmo anomalias 

geradas por defeitos são de fundamental importância na minimização dos esforços na garantia de 

QoS dos serviços da corporação. 

Pode-se, por exemplo, citar o grande número de alertas encontrados referentes ao uso de 

torrent no cenário GPRT_Out (tendo, dos mais de sessenta mil alertas, apenas cerca de 50% 

priorizados), além dos alertas referentes a Skype e MSN encontrados nos dois cenários e alertas 

de detecções de portscan, tentativas de ataques a web services (non-rfc defined char), má 

formação de pacotes (bad-traffic tcp port 0) e requisições indevidas ao DNS (policy suspicius .cn 

dns query). 
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5 Conclusão 

“What we know is a drop of water, what we ignore is the ocean.” 

Isaac Newton 

A principal contribuição dessa dissertação é o fato de minimizar o esforço de equipes de 

segurança em redes de computadores na tarefa de avaliar eventos, alertas e incidentes de 

segurança fornecidos pelos mais diferentes software de segurança de rede e serviços. Para este 

objetivo, uma abordagem aberta e flexível para lidar com grandes volumes de alertas foi 

projetada e implementada. Aberta porque emprega linguagens de código aberto, protocolos 

padrão e ferramentas livres; e flexível na medida em que permite a atualização ou inserção 

contínua de novas técnicas. 

A abordagem proposta e desenvolvida aplica o conceito de orquestração para definir 

níveis (ordens) de atuação do processo de priorização de alertas, aumentando o poder de 

percepção (detecção) de intrusões e anomalias e, consequentemente, tornando a rede mais 

segura. O resto deste capítulo está organizado de forma a apresentar as conclusões sobre a 

pesquisa realizada, sumarizando as principais contribuições dessa dissertação. O capítulo 

também inclui algumas sugestões de trabalhos futuros para melhoria da solução e também 

oferece algumas considerações finais. 

5.1 Contribuições e Resultados 

Como discutido nos capítulos anteriores deste trabalho, soluções colaborativas de segurança de 

redes são caracterizadas pela necessidade de manipular grandes quantidades de alertas gerados 

por seus componentes. Para lidar com este problema, se faz necessário um esquema ou 

mecanismo para agregação e priorização desses alertas.  

Motivado por esta necessidade, este trabalho apresentou o projeto e o desenvolvimento de 

uma solução capaz de converter alertas, em seus formatos originais, em formato IDMEF, 

agregando-os e, por fim, priorizando-o de acordo com sua significância ao contexto de 

segurança. De modo geral, a solução, maior contribuição desta dissertação, alcança uma 

significativa redução no volume de alertas que precisam ser avaliados, de forma a permitir que 

um processo de correlação entre os alertas possa ser feito, aumentando o potencial de 

colaboração.  
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A avaliação e validação da solução proposta foi realizada através de experimentos com 

tráfego malicioso do DARPA 2000 e tráfego real da rede do GPRT. Como demonstrado, a 

solução tem a real capacidade de diminuir os alertas significativamente (uma redução de pouco 

mais de 85%, no cenário do DARPA), mantendo um alto nível de precisão, com mais de 95% de 

corretude no teste realizado e com ótimo desempenho.  

Em comparação com os trabalhos semelhantes, encontrados na literatura, a proposta se 

mostrou bastante eficiente e apontou algumas brechas encontradas nas avaliações e 

demonstração dos resultados dos outros trabalhos, como falta de dados que comprovem a 

corretude e desempenho dos trabalhos propostos.  

Um resultado importante desta dissertação é a publicação de um artigo na SBRC. 

Intitulado “Uma Ferramenta de Agregação e Extração de Alertas para Soluções Colaborativas”, 

o artigo descreve o processo de agregação e priorização, mas sem utilizar o conceito de ordem 

para melhorar a priorização.  

5.2 Trabalhos Futuros 

No que diz respeito aos trabalhos futuros, pretende-se: 

1. Testar a ferramenta em novos cenários para melhor validar o protótipo: A ideia do 

uso de novos cenários é procurar por possíveis falhas no esquema de priorização de 

alertas encontrando alguns tipos de anomalias ou ataques que possam passar 

despercebidos pelo sistema atual e corrigir tais falhas.  

2. Testar a ferramenta em tempo Real: Mesmo com todos os componentes 

desenvolvidos, o sistema não foi testado em tempo real. Os testes em ambiente real 

podem trazer nosvas dificuldades e acarretar modificações nos esquemas de agregação e 

priorização de alertas. 

3. Avaliar o uso de outros IDS – A ideia central dessa atividade é verificar a eficiência do 

agregador e priorizador, quando fazemos uso de sensores heterogêneos. 

4. Desenvolver um esquema de correlação: Em relação ao esquema de correlação, é 

necessário levantar o estado da arte nesse aspecto para que seja possível fazer uso, ou 

propor uma técnica que seja capaz de usar os alertas priorizados e fazer uma ligação 

lógica entre os alertas visando “desenhar” todos os passos do ataque ou anomalia 

facilitando assim medidas de prevenção e mitigação por parte dos administradores da 

rede. 
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5.3 Considerações Finais 

Como discutido em toda esta dissertação, as soluções colaborativas são caracterizadas por uma 

enorme quantidade de alertas gerados. Para lidar com esta questão, esquemas de agregação e 

priorização desses alertas são necessários.  

Esta dissertação discutiu a concepção e implementação de uma solução capaz de converter 

alertas, em seu formato original, em alertas uniformes no formato IDMEF, agregando-os usando 

técnicas de agrupamento, e, por fim, priorizando-os de forma que possam ser utilizados para 

correlação mais eficientes ou diretamente para tomada de decisão, o que consequentemente 

melhora o potencial de uso dentro de uma solução de colaboração.  

Para avaliar a solução proposta, alguns dados do mundo real, conjuntos de alertas foram 

coletados no laboratório de pesquisa GPRT, além do conjunto do DARPA 2000. 
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