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RESUMO 

 

O mundo dos negócios é definido por qualidade, competitividade e luta por fatias de 

mercado. A informação é uma ferramenta indispensável nesse meio, onde organizações a 

usam como diferencial competitivo, uma forma de obter vantagem frente aos competidores. 

Segundo a Techoje (revista de opinião do IETEC - Instituto de Educação e 

Tecnologia), a quantidade de informação criada no ano de 2006 seria bastante para escrever 

12 pilhas de livros, cada uma medindo 150 milhões de quilômetros, o que corresponde à 

distância da Terra ao Sol. De acordo com a Techoje, estudos estipulam que essa quantidade 

teria aumentado até 6 vezes até o ano de 2010. 

As redes de computadores são os meios utilizados para o compartilhamento dessas tão 

valiosas informações e sofrem com constantes tentativas de intrusão e com surgimentos cada 

vez mais acelerados de softwares maliciosos, que se disseminam pelos sistemas 

computacionais. Frente a essa realidade, IDS (Intrusion Detection Systems - Sistemas de 

Detecção de Intrusão) são ferramentas que auxiliam desde usuários comuns até grandes 

organizações a se manter seguros, contra invasores e ataques das mais diversas naturezas. 

Apesar de serem ferramentas úteis a seu propósito, IDS´s necessitam de implantação 

planejada e estruturada, ou efeitos, tais como lentidão no ambiente, alarmes falsos ou 

intrusões não detectadas podem vir a acontecer.  

O presente trabalho foca no estudo da construção de IDS´s, levando em conta as 

técnicas ELM (Extreme Learning Machine) e OS-ELM (Online Sequential Extreme Learning 

Machine) aplicadas ao problema. As técnicas citadas são usadas para o treinamento de redes 

neurais artificias do tipo feedforward e vêm sendo usadas em vários estudos em outras áreas 

de aplicação. Tais técnicas conseguem resolver problemas de forma mais rápida que técnicas 

tradicionais de treinamento de redes neurais, como o algoritmo backpropagation. 

Os resultados obtidos no estudo mostraram-se relevantes, pois alcançaram boas taxas 

de generalização e tempo computacional, que são fatores críticos para a área de segurança. 

Dessa forma, o presente estudo utiliza de forma pioneira as duas técnicas citadas, que pelas 

suas características, conseguem dar respostas rápidas frente ao surgimento de novos ataques. 

 

 

 

Palavras-chave: Redes de computadores, Inteligência Artificial, Redes Neurais Artificiais, 

IDS. 



  

ABSTRACT 

 

The business world is defined by quality, competitiveness and the fight for market 

share. Information is an indispensable tool in this environment, where organizations use it as 

a differentiator, a way to gain advantage over competitors. 

According to Techoje (IETEC journal of opinion - Instituto de Tecnologia e 

Educação), the amount of information created in the year of 2006 would be enough to write 

12 stacks of books, each measuring 150 million kilometers, which corresponds to the distance 

from Earth to the Sun. According to Techoje, studies state that this amount would have 

increased up to 6 times by the year of 2010. 

Computer networks are the means used for sharing such valuable information, but 

they suffer with constant intrusion attempts ans increasingly accelerated appeareances of 

computer worms that spread by computer systems. Facing this reality, IDS (Intrusion 

Detection Systems - Sistemas de Detecção de Intrusão) are tools that help users from common 

to large organizations to keep safe from intruders and attacks from various natures. Although 

being useful in their purpose, IDS´s need structured and planned deployment, or effects, such 

as slowness in the environment, false alarms or undetected intrusions may happen. 

This work focuses on the study of IDS´s construction, taking into account the technics 

ELM (Extreme Learning Machine) and OS-ELM (Online Sequential Extreme Learning 

Machine)applied to the problem. The technics mentioned are used for training artificial 

feedforward neural networks and have been used in several studies in other applications 

areas. Such techniques can solve problems faster than traditional techniques for training 

neural networks, such as the backpropagation algorithm. 

The results obtained in the study are relevant because they have achieved good rates 

of generalization and computational time, factors that are critical to security area. Thus, this 

study uses on a pioneer way both techniques mentioned above, which by their nature, are able 

to respond rapidly due to emergence of new attacks. 
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Capítulo 1 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

O rápido crescimento do uso de computadores introduziu uma dependência em 

relação a essas máquinas, no que diz respeito ao compartilhamento de informações. Nesse 

sentido, com o surgimento e ascensão das redes de computadores, a importância das 

informações e dados trocados através das mesmas se tornou algo de vital importância para 

sistemas computacionais das mais diversas naturezas. 

Para as organizações, a informação se mostra como um diferencial, algo que vai além 

do âmbito da qualidade dos produtos produzidos. A qualidade é requisito esperado, enquanto 

que a informação é algo a ser buscado, algo que é almejado e, quando alcançado e gerido de 

forma correta, agrega valor aos produtos e à tomada de decisão estratégica. Assim, a 

informação se torna um instrumento que pode guiar ações estratégicas e modelar o perfil da 

organização. As informações de uma organização podem ditar os rumos dos negócios, quais 

ramos de atividades ou produtos enfatizar, que público-alvo atacar ou como se comportar 

frente às organizações rivais. Segundo Marta Ligia, da revista DataGramaZero [21], dados, 

informação e o conhecimento adquirido através de tais informações fazem parte da 

inteligência competitiva, dando bases para a melhoria contínua. O processo de melhoria 

contínua é uma das etapas finais em vários modelos de maturidade de software usados nos 

dias de hoje. Como por exemplo, podemos citar o nível 5 do CMMI (Capabililty Maturity 

Model Integration), com uma descrição mais completa do modelo disponível em seu sítio 

oficial [22]. 

Emílio Tissato e Paulo Lício [54], assim como Steven Woodhouse [75], apontam que 

a procura e necessidade por segurança em ambientes corporativos é um ponto que se relaciona 

intimamente com as próprias restrições impostas pela produtividade. Restrições que ditam que 

a velocidade e eficiência dos processos produtivos devem ser as maiores possíveis. A 

velocidade imposta pelos processos produtivos faz grandes empresas optarem por (i) colocar 

no mercado produtos de software com bugs (termo utilizado em TI para designar um erro, 

uma falha de sistema ou programa) conhecidos (portanto, controlados) ou (ii) demorar mais 

tempo para lançar um produto, mas com a certeza de que bugs não serão facilmente 

encontrados. A adoção de uma dessas posturas pode ter consequências, como a perda do time 
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to market (no caso de postergar a liberação de um produto por conta de mais testes ou 

correções) ou de um recall (caso bugs tenham passado despercebidos na fase de testes e 

impactem o produto). Se não houver um plano de segurança implementado, entretanto, todo o 

processo produtivo pode ser comprometido, pois informações importantes podem ser perdidas 

ou vazarem para organizações rivais. Portanto, a segurança é um ponto tão importante a ser 

tratado quanto à própria produtividade. 

De acordo com Jingwen Tian e Meijuan Gao [1], estudos em segurança na área de 

redes de computadores são difíceis por terem características incertas, complexidade, 

diversidade e tendência dinâmica. Ainda segundo os mesmos autores, os sistemas mais 

tradicionais de segurança, tais como sistemas de autenticação, roteamento seguro e firewalls 

desempenham seus papéis, mas esses sistemas por si só, não constituem uma proteção real na 

manutenção da segurança. 

Em Garuba et al. [2], os autores levantam um argumento interessante. Apesar dos 

diversos estudos técnicos da área, uma política de segurança bem estruturada conta com a 

colaboração de toda a organização. Assim, além de controles técnicos, segurança da 

informação depende também de controles físicos e administrativos, na tentativa de mitigar os 

riscos. 

Em [3], Pedro Tavares et al. citam o mesmo argumento, mas com uma visão 

administrativa do problema – “Como matéria transversal que é, a segurança deve envolver 

todos os níveis da empresa e ser encarada como um facilitador dos processos e como forma de 

aumentar os níveis de confiança internos e externos”. Os autores atentam para o fato da 

segurança ser um elemento que faz parte do alinhamento estratégico da TI na organização, 

sendo essa a justificativa que capitalizará investimentos, tempo e esforços nessa área.  

Nesse contexto, sistemas de detecção de intrusão (IDS – Intrusion Detection 

Systems) são componentes necessários e úteis para a política de segurança em redes de 

computadores. O objetivo desses sistemas é monitorar o ambiente de rede, analisar as 

informações e identificar violações (ou potenciais ameaças) nas políticas impostas pela 

segurança, dessa forma guardando a integridade dos sistemas que protegem. Violações ou 

ataques podem ser definidos como ações que ferem os princípios básicos de integridade, 

confiabilidade, disponibilidade de recursos, autenticação e autorização. As características 

mencionadas são definidas a seguir, de acordo com Forouzan [67]: 

 

 Integridade: Garantir que as informações contidas na rede não degradem, mantendo 

todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação. Um 
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exemplo é que um arquivo não pode se corromper durante o envio ou permanência na 

rede; 

 Confiabilidade: A rede deve ser tolerante a falhas. Redes de computadores devem ser 

robustas o suficiente para poder se reorganizar, por exemplo, quando algum de seus 

enlaces está indisponível; 

 Disponibilidade de recursos: A rede tem recursos finitos que devem ser administrados 

de forma que estejam sempre disponíveis, podendo ser acessados e operados de forma 

devida; 

 Autenticação: A identificação (autenticação) dos usuários presentes no sistema deve 

ser feita, dessa forma podendo-se dar acesso apenas a quem realmente deve utilizar o 

sistema; 

 Autorização: Nem todos os usuários podem operar todos os recursos da rede, assim 

apenas usuários com as devidas credenciais (permissões) podem operar determinados 

recursos. A autorização é a premissa que determina que apenas usuários habilitados 

devem ter acesso a determinados recursos; 

 

Redes neurais artificiais são ferramentas populares nesse tipo de monitoramento. 

Segundo Mukkamala et al. [4], seu uso tem sido amplo no meio acadêmico – “Redes neurais 

têm sido extensamente usadas para identificar tanto o abuso quando anomalias nos padrões”. 

De acordo com Mukkamala et al. [4], existem duas abordagens, que são definidas pelas 

seguintes características: 

 

 Misuse Detection (Detecção por mau uso)- A idéia é estudar os ataques na 

forma de padrões ou assinaturas. Dessa forma, tais ataques podem ser detectados 

e prevenidos futuramente, de acordo com Richard Kemmerer e Giovanni Vigna 

[57]. A premissa básica desses sistemas é que existem padrões para serem 

estudados. Esses padrões devem ter características precisas e bem definidas, a 

fim de serem estudadas na modelagem do sistema. O ponto fraco dessa 

abordagem é que ataques que estejam fora do escopo do treinamento desses 

sistemas podem passar despercebidos no ato de classificar os padrões;  

 Anomaly Detection (Detecção de anomalia)-  Com a detecção por anomalia, 

pode-se estabelecer um perfil das atividades normais do sistema, de acordo com 

Paulo Mafra et al. e Richard Kemmerer e Giovanni Vigna  [14] [57]. Assim, 
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poderia se estabelecer que qualquer estado que não seja adotado como “normal” 

seria uma tentativa de intrusão. Existe um problema quando o conjunto de 

atividades anormais (então, fora do padrão) não é idêntico ao conjunto de 

atividades de intrusão. Quando uma atividade normal que não é uma intrusão é 

reportada como intrusão, ocorre um falso positivo. Assim, um dos maiores 

problemas em técnicas desse tipo é a escolha de limiares adequados, que 

indiquem a fronteira entre a classe positiva (ataques) e negativa (tráfego normal 

de rede). Com um limiar mal escolhido, uma atividade normal pode ser 

identificada como ataque ou vice-versa.  

 

Várias propostas para o problema de detecção de intrusão têm sido apresentadas, tais 

como V. Paxson, Richard Kemmerer e Giovanni Vigna, e Renato Maia em [5][6][7][8][53], 

por exemplo. Também várias técnicas para o reconhecimentos de padrões, assim como redes 

neurais, árvores de decisão, SVM (Support Vector Machines) em Tran Quang Anh [56], entre 

outras, têm sido usadas e seus desempenhos e eficácia discutidos, em Mukkamala et al. [4], 

Guan Xiaoqing et al. [45] e Allen Stone [64]. 

Por exemplo, em [4], Mukkamala et al. usaram uma abordagem que combinou várias 

técnicas de aprendizagem de máquina para o problema de detecção de intrusão em redes de 

computadores. Contudo, seu trabalho não tem um perfil de desempenho para ser utilizado em 

um ambiente operacional, tal como foi apresentado. Os autores fazem a ressalva de que para 

tanto, modificações deveriam ser feitas para que a proposta pudesse ser otimizada em termos 

de desempenho computacional, para problemas do mundo real. Como o trabalho foca os 

esforços em mostrar que juntos os paradigmas de aprendizagem utilizados dão resultados 

satisfatórios, o desempenho computacional não é um ponto observado no trabalho, mas sim 

seu resultado final. Além disto, a atualização do sistema com novos ataques, por exemplo, 

pode demandar um esforço considerável. Essa abordagem é comum nos trabalhos encontrados 

na literatura, onde há enfoque nos resultados apresentados quanto à classificação, mas sem se 

ater ao tempo de processamento que as soluções podem demandar. Esse ponto, entretanto, é 

fundamental para uma resposta rápida a surgimentos de novas ameaças. Mesmo os trabalhos 

que focam em soluções online, como Sandeep Kumar e Eugene Spafford [37], não 

apresentam métricas de tempo dos treinamentos de suas soluções, deixando a questão em 

aberto. 

Tomando como caso de estudo a base de dados KDD Cup´99 [23], que contém 

amostras referentes a vários tipos de ataques, agrupados em 4 categorias (DoS, R2L, U2R e 
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probing), mais registros de ocorrências normais, os trabalhos encontrados na literatura focam 

em conseguir a melhor taxa de acerto possível na tarefa de classificação dos ataques 

encontrados na base de dados. Entretanto, há carência de um trabalho que forneça dados 

relativos ao custo computacional e mostrem uma forma de reduzir esse custo de treinamento 

das técnicas de aprendizagem de máquina utilizadas, principalmente quando se usa uma 

grande base de dados (base que demande um grande esforço computacional para treinamento 

do modelo), mantendo uma taxa de acerto satisfatória. O trabalhos encontrados na literatura 

geralmente abordam pontos como a escolha de características (features) na base de dados, 

como em Shyu et al. [36], Wei Li et al. [17], H. Günes et al. [39] e Mukkamala e Andrew H. 

Sung [46], redução do tamanho da base de dados (particionando um dos conjuntos originais 

da base), em Mukkamala et al. [4] ou a junção de paradigmas de aprendizagem [4]. Apesar de 

técnicas assim poderem gerar resultados relevantes, elas podem demandar um desempenho 

computacional inaceitável na prática, para problemas dessa natureza. Algumas técnicas 

apresentam custo computacional centenas de vezes maior que outras, como mostram Huang et 

al. [9][10]. 

 

 

1.1    ESTADO DA ARTE 

 

Os primeiros registros de ataques a redes de computadores relatavam técnicas bastante 

primitivas, tais como verificação de portas abertas ou a procura de um computador na rede, 

utilizando o protocolo ICMP com echo request, a exemplo. Como a maioria dos 

computadores não tinha nenhum tipo de proteção, existia uma facilidade para o invasor 

realizar determinadas ações. Relatos curiosos mostram que jovens americanos procuravam 

manuais no lixo das empresas. Esses manuais eram usados como fonte de informação sobre o 

funcionamento dos sistemas que mais tarde seriam invadidos. Essas técnicas são mostradas 

em um documentário sobre hacking, da Discovery Channel, em [20]. 

O primeiro trabalho encontrado durante a execução do presente estudo, publicado na 

área de segurança de sistemas foi [11], conduzido por James P. Anderson. Apesar de usar 

técnicas consideradas arcaicas para os dias de hoje (foi publicado em 1980), um apanhado de 

informações bastante completo foi levantado, abordando-se pontos como penetrações internas 

e externas, tipos de usuários clandestinos, contramedidas, formas de monitoramento, entre 

outros pontos. 
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Uma vasta gama de trabalhos nessa área pode ser encontrada na literatura, abordando 

temas como ataques específicos, como é mostrado por Lan Li e Gyungho Lee [12], onde uma 

solução especializada baseada em Wavelets foi aplicada em ataques do tipo DDoS 

(Distributed Deny of Service), no trabalho de Thomas Dübendorfer e Arno Wagner [66] ou, 

como na maioria dos trabalhos, em Guoewi et al. [41], Wei Lu et al. [42], Mohsen Beheshti et 

al. [43] e Xiaohui Bao et al. [44], estudando uma variedade de ataques conhecidos.  

A questão universal nesse tipo de estudo é a criação de um sistema de reconhecimento 

de intrusão confiável, apresentando assim uma alta taxa de acerto na classificação dos 

ataques. No caso específico de redes neurais, um grande problema apresentado por Paulo 

Mafra [14], Huang et al. [9], Liang et al. [10] e Eusam Pereira [15] é o tempo que os 

algoritmos de treinamento (como o backpropagation) levam para convergirem.  

Segundo Paulo Mafra [14], conseguir uma boa precisão em um IDS não é uma tarefa 

fácil. O reconhecimento de novos ataques também é algo difícil de conseguir, visto que novos 

tipos de ameaças surgem a todo o momento nas redes. Desta forma, os autores utilizam uma 

rede de Kohonen para distinção entre as classes normal e ataques (sem especificar o tipo de 

ataque) e redes SVM para reconhecer o tipo do ataque. Assim, Paulo Mafra [14] usa a rede de 

Kohonen para saber se os padrões são legítimos ou ataques e as redes do tipo SVM apenas 

como especialização, para saber qual é o tipo de ameaça, uma vez que já tenha sido 

reconhecido como uma. Ou seja, cada SVM então é responsável por categorizar um tipo de 

ataque. 

Em Mukkamala et al. [4], foram usadas várias técnicas, tais como SVM, RP (Resilient 

Propagation), SCG (Scaled Conjugated Algorithm), OSS (One-Step Secant Algorithm) e 

MARS (Multivariate Adaptative Regression Splines), para o problema abordado. Os autores 

apresentam então uma solução que envolve várias combinações dessas técnicas, chegando a 

um comitê de especialistas “An ensemble of ANN, SVM and MARS”. No trabalho os autores 

relatam bons resultados no reconhecimento dos padrões, chegando a alcançar taxas de acerto 

superiores a 99%. Contudo, os próprios autores reconhecem que para que sua solução seja 

usada no mundo real, ajustes no desempenho computacional seriam necessários, a fim de 

diminuir o tempo de treinamento. Os autores conseguiram as mais altas taxas de acerto, sendo 

uma referência na área, citado por mais de 81 artigos até 27/10/2011, na base de referências 

bibliográficas Scopus [74].  

Os trabalhos relacionados apresentam uma grande variedade de técnicas, assim como de 

resultados e formas de montar os experimentos. Um grande problema nessa área é a base de 

dados. A KDD Cup´99, apresentada em detalhes em Mahbod Tavallaee  et al. [13] e Terry 
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Brugger e Jedadiah Chow [51], é uma base complexa de se estudar, além de ser muito 

extensa. Em Mahbod Tavallaee et al. [13], são mostrados alguns pontos referentes à 

complexidade citada anteriormente, como a natureza dos ataques. Segundo os autores, nem 

todos os ataques indicados como Probe (ataques de varredura) pertenceriam realmente a essa 

classe, mas apenas se tivessem determinadas características. Entretanto, nem todos os padrões 

Probe presentes na base de dados KDD Cup 99' teriam tais características, dessa forma 

podendo ser eventos normais, por exemplo. Outras dificuldades citadas pelos autores seriam 

atributos que não representam adequadamente o problema. Por exemplo, a razão do número 

de entradas para cada tipo de ataque presente na base, distribuição de ataques desiguais (base 

desbalanceada) e entradas redundantes, dificultando a detecção de padrões. Em Vegard Engen 

[16], o desbalanceamento da base, principalmente no que diz respeito aos ataques R2L e U2R, 

é mostrado como sendo um problema universal, encontrado por pesquisadores em diversos 

outros trabalhos. 

Muitos autores, como Mukkamala et al. [4] montam um subconjunto da base, mesmo já 

havendo um subconjunto padrão adotado na maioria dos trabalhos, com 10% dos registros. 

Outros conjuntos, também derivados do conjunto original, podem ser encontrados no sítio 

oficial. A base pode ser encontrada no repositório UCI [23], sendo considerada um 

benchmark nessa área. Seus ataques e características são apresentados em detalhes em 

Mahbod Tavallaee et al. [13] e serão mostrados com mais detalhes nos próximos capítulos 

deste trabalho. 

Em Vegard Engen [16], ele cita o problema do particionamento dos dados em outros 

trabalhos. Eles citam a falta de clareza de alguns trabalhos ao criarem divisões na base. Em 

muitos trabalhos, os autores citam o uso de determinada porcentagem da base, mas não 

apontam como a divisão foi feita, quais critérios foram adotados, se os dados foram 

distribuídos nos conjuntos de treinamento, validação e teste aleatoriamente ou por meio de 

alguma forma controlada, etc. A forma que essas divisões são feitas não são detalhadas e, por 

isso, impedem a reprodução dos experimentos reportados.  

Dos trabalhos investigados, Huang et al. [9][10] e Mukkamala et al. [4] consistem nos 

trabalhos mais relevantes no que diz respeito ao nosso estudo. Em [9], os autores usam a 

técnica apresentada como Extreme Learning Machine, que segundo os autores, possui 

capacidade de generalização similar a técnicas tradicionais para classificação de padrões 

(MLP, C4.5, SVM e outras), mas com um menor custo computacional. Em [10], os autores 

apresentam uma versão do algoritmo para aprendizagem online e sequencial.  
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Em [4], Mukkamala et al. apresentam bons resultados quanto à taxa de acerto na 

classificação. Como dito anteriormente, os autores usam várias técnicas de aprendizagem de 

máquina, que quando associadas resultam em uma resposta de alta qualidade no 

reconhecimento de padrões de ataques. Em contrapartida, a solução dos autores não tem um 

desempenho computacional aceitável (no que diz respeito ao problema tratado) para ser 

aplicada ao mundo real. O estudo feito por Mukkamala et al. em [4] foi usado como fonte de 

comparação dos nossos resultados.  

Em [17][18][19], foi abordada a importância da escolha de características (features) no 

problema. Apesar dessa abordagem não ser essencial, é importante para o problema 

enfrentado, tendo em vista que a vazão de dados pode ser alta em uma rede de computadores. 

Como exemplo, a base de dados KDD Cup´99 possui 41 características de entrada, ou seja, o 

custo de processamento na fase de modelagem poderia ser reduzido consideravelmente com 

uma diminuição do número  de características. Em Srilatha Chebrolua et al. [18], além do 

trabalho de seleção de características, os autores usaram um conjunto de máquinas de 

aprendizado, utilizando Bayesian Networks (BN) e árvores de regressão e classificação 

(CART). Assim como proposto por Mukkamala et al. [4], mais uma vez a combinação de 

máquinas de aprendizado se mostrou eficaz.  

Estudos como Chin-Fong et al. [71], Shelly Xiaonan e Wolfgang Banzhaf [72] e Uwe 

Aickelin et al. [73] apresentam resultados obtidos por diversas abordagens, como comitês de 

classificadores e sistemas imunológicos artificiais, aplicadas ao problema de detecção de 

intrusão. Apesar dos sistemas imunológicos artificiais serem menos usados nesse tipo de 

problema, são ferramentas úteis, pois baseiam-se em um sistema com forte nível de proteção 

(o sistema imunológico humano), auto organizável e distribuído. Dessa forma, espera-se que a 

abordagem inspirada na biologia consiga lidar com a natureza dinâmica e complexa dos 

ataques a redes de computadores. 

 

 

1.2    OBJETIVOS 

 

Há diversos trabalhos na literatura que aplicam técnicas de aprendizagem de máquina ao 

problema de detecção de intrusão em redes de computadores. Como visto, muitos deles 

utilizam técnicas que podem demandar grande custo computacional, por exemplo, comitês de 

classificadores. Em seu trabalho, Mukkamala  et al. [4], apontam o problema relacionado à 

escalabilidade das redes neurais artificiais com o uso do backpropagation, pois o algoritmo 
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demanda um longo tempo para convergir, podendo ainda falhar ao se deparar com mínimos 

locais. Mesmo com o aumento do número de padrões, o classificador SVM apresentou melhor 

escalabilidade em comparação às redes neurais, de acordo com os autores. É importante 

observar que Huang et al. comprovou por meios de experimentos que as técnicas apresentadas 

em seus trabalhos [9][10], com o ELM e o OS-ELM, obtiveram melhores resultados 

relacionados ao custo computacional e à taxa de acerto, quando comparadas com as redes 

neurais e com a técnica SVM. A maioria dos trabalhos não reporta o tempo de treinamento 

das técnicas e alguns não detalham corretamente os procedimentos experimentais adotados, 

como em Richard Kemmerer e Giovanni Vigna [8].  

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma solução para detecção de ataques a 

redes de computadores com um melhor desempenho computacional no treinamento (menor 

tempo de treinamento) que as técnicas mais clássicas apresentadas na literatura, mantendo um 

bom nível de taxa de acerto. Além disso, no nosso trabalho o treinamento pode ser realizado 

de forma online (ou seja, novos dados são incorporados ao modelo gerando um novo modelo 

continuamente adaptado a novas informações). A solução também deve poder ser treinada e 

atualizada com uma base de dados considerada grande. Mais especificamente, os objetivos do 

trabalho são:  

 

 

 Investigar as técnicas de classificação consideradas mais adequadas para o 

problema enfrentado;  

 Realizar experimentos utilizando a base de dados KDD Cup´99, a fim de 

investigar o tempo de treinamento da solução aplicada a uma base de dados de 

grandes proporções; 

 Comparar os resultados com o trabalho de Mukkamala et al. [4] e com 

classificadores clássicos da literatura; 

 Ter uma solução que possa receber dados a qualquer momento e processar esses 

dados sem perder o conhecimento adquirido com os treinamentos anteriores.  

 

Para atingir o objetivo mais geral, foram escolhidos os classificadores ELM (Extreme 

Learning Machine) e OS-ELM (Online Extreme Learning Machine), vindos dos trabalhos 

apresentados por Huang et al, onde foi provado por experimentos que as duas técnicas têm 

melhor desempenho computacional, mantendo níveis de taxas de acerto comparáveis aos de 
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técnicas clássicas da literatura. Outro classificador, o kNN, foi usado para experimentos 

comparativos com as técnicas utilizadas. Desses três classificadores, apenas o kNN já havia 

sido utilizado no problema em trabalhos anteriores, como em Liwei K. e Mohammad 

Zulkernine [31]. Os outros dois classificadores foram desenvolvidos mais recentemente e sua 

escolha deve-se ao modo de treinamento, que é realizado de forma online e sequencial (a 

sequencia de captura dos dados é respeitada durante o processamento). 

É importante ressaltar que as técnicas usadas podem processar rapidamente bases 

consideradas de grandes proporções. Alguns dos trabalhos estudados na seção 1.1 deste 

estudo particionam os conjuntos oficiais da KDD Cup´99, mesmo com um conjunto de 10% 

da base original oficialmente disponibilizado. O conjunto completo será usado em alguns dos 

experimentos desta dissertação, para validar o tempo computacional das técnicas utilizadas. 

O estudo de uma solução que possa rapidamente ser posta em prática frente ao 

surgimento de algum novo tipo de ataque é algo importante no contexto do problema 

estudado. Apesar disso, não foi encontrado nenhum trabalho na literatura que abordasse esse 

problema.  

 

1.3     ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

 Esta dissertação esta organizada em 5 (cinco) capítulos. Neste capítulo foram 

apresentadas as motivações para essa pesquisa, acompanhadas de um resumo dos trabalhos 

relacionados. Foram apresentados também os objetivos do trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta uma revisão de conceitos gerais sobre a detecção de intrusão 

em redes de computadores e as intrusões relatadas na base de dados usada para a pesquisa. 

Assim, uma introdução à base de dados será apresentada, mostrando o que ela cobre em 

relação a ataques a redes de computadores, juntamente com a relevância de cada tipo de 

ataque. 

No Capítulo 3, um conjunto de técnicas de aprendizagem de máquina será revisto. 

Todos os classificadores apresentados serão usados na tentativa de se identificar ataques a 

redes de computadores. Os classificadores apresentados nessa sessão serão: ELM (Extreme 

Learning Machine) [9], OS-ELM (Online Sequential Extreme Learning Machine) [10] e o 

kNN (k-Nearest Neighbour) [31]. Por fim, serão apresentados os resultados e a relevância das 

técnicas para o problema estudado.  
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No Capítulo 4, os experimentos conduzidos neste trabalho serão apresentados e os 

resultados serão analisados. No Capítulo 5 as conclusões sobre o trabalho serão discutidas e 

finalmente, também no capítulo 5, serão apresentadas propostas de trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 
 

INTRUSÃO EM REDES DE COMPUTADORES 
 

 

Este Capítulo trata de aspectos teóricos relativos à intrusão em redes de 

computadores, abordando tópicos como Sistemas de detecção de intrusões (IDS), tipos de 

intrusões, e análise da base de dados KDD Cup´99 e seus ataques.  

 

2.1   ANOMALIA E INTRUSÃO EM REDES DE COMPUTADORES 

 

Anomalias no tráfego em redes de computadores são comportamentos que divergem de 

situações normais. Intrusão (ou ataque) então é um subconjunto das anomalias. Segundo 

Emilio de Camargo [26], intrusão é qualquer ação que possa ferir a integridade, 

disponibilidade ou confidencialidade de recursos.  

Apesar de situações anômalas serem indesejadas, nem todas são ameaças ou ataques 

(intrusões). Por exemplo, Loops de roteadores acontecem quando dois roteadores A e B têm 

acesso a uma rota R1. Imaginando que a rota de B para R1 seja perdida de alguma forma e 

que ainda não se tenha uma tabela de roteamento atualizada, B tentará alcançar a rota através 

de A. Supondo que A entenda que alcançar essa rota passando por B seja o melhor caminho, 

A enviará novamente os pacotes para B, que tentará novamente alcançar o destino por A e 

assim acontecerá um loop, onde os roteadores enviarão indefinidamente os pacotes um para o 

outro. Se não houver um apropriado Time-to-Live (TTL), que é o campo utilizado para se 

calcular o tempo de vida de um pacote dentro da rede, esses pacotes podem ficar por um 

longo tempo navegando. O Time-to-live deve então ser configurado no momento de cricação 

do pacote, de acordo com sua natureza (grau de importância, capacidade da rede, tipo de 

aplicação que cria o pacote, entre outras variáveis).  Um roteador em loop pode ser 

considerado uma anomalia, mas não necessariamente é proveniente de um ataque, podendo 

ser produto de uma topologia mal estruturada ou da queda de outro roteador (ocasionando o 

loop), mau funcionamento do dispositivo, entre outras causas. 

Em algumas soluções de detecção de anomalias, comportamentos de usuários podem 

ser analisados e categorizados como anômalos ou não. Assim como outros tipos de anomalias, 

comportamentos anormais podem não constituir ameaças. Portanto, devem ser aceitos como 

comportamentos normais (se o problema enfrentado for o reconhecimento de ataques). Em 
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[4][49][50], os autores apontam que a maior dificuldade nesses casos é a escolha de um bom 

limiar, que possa diferenciar anomalias e comportamentos normais, sem categorizar as 

anomalias sem importância como ataques. Caso a solução não seja capaz disso, pode gerar 

muitos falsos positivos (categorizando anomalias sem importância como ataques). Tipos de 

ataques, suas consequências, aspectos de defesa, entre outros tópicos a respeito de defesa 

contra ataques são abordados em John McHugh et al. [61], inclusive a complexidade de se 

montar equipes para defesa. 

Como é mostrado na Figura 1, a matriz de confusão do problema abordado apresenta 

4 possibilidades: 

1) Verdadeiro Positivo (True Positive), quando o classificador consegue indicar 

corretamente como positivo (no caso deste estudo, um ataque corretamente 

classificado como tal). 

    2) Falso Positivo (False Positive), quando o objeto é classificado como positivo 

(ataque) mas na verdade não era um. 

3)  Verdadeiro Negativo (True Negative), quando o classificador indica corretamente 

o objeto como tráfego normal. 

   4)  Falso Negativo (False Negative), quando o classificador classifica como tráfego 

normal quando na verdade deveria classificar como ataque.  

 

 

             Figura 1 - Exemplo de uma matriz de confusão 
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Anomalias podem sinalizar ataques, abuso ou mau uso, falhas de equipamentos, 

problemas estruturais, etc. De acordo com Lília de Sá Silva [25], anomalias sendo maliciosas 

ou não intencionais, devem ser estudadas pelos seguintes fatores: 

 

 Anomalias podem gerar congestionamentos na rede. Como alguns componentes 

da rede trabalham com filas (roteadores, por exemplo) pacotes podem se perder, 

gerar atrasos, entre outros acontecimentos indesejados. 

 Nem todas as anomalias geram impacto significativo na rede. Entretanto, mesmo 

com a rede como um todo não sendo afetada, alguns usuários podem ser muito 

impactados pelos efeitos de determinadas anomalias. 

 

Órgãos como o MyCert (http://www.mycert.org.my/en/) e o Cert.br (Centro de 

Estudos, Respostas e Tratamento a Incidentes de Segurança no Brasil) [27] são entidades que 

pesquisam, colhem dados e trabalham contra a disseminação de pragas e ataques na Internet. 

Outras instituições espalhadas pelo mundo também lutam contra diversas formas de ataques, 

desde ataques a redes de computadores, até os que visam pessoas ligadas a alvos finais, por 

exemplo técnicas de engenharia social. Como exemplo, podem ser citados os Security Tiger 

Teams, responsáveis pela segurança de organizações nos mais diversos níveis (inclusive 

contra ataques de engenharia social [68][69], ação de manipular pessoas para realizarem ações 

indevidas ou divulgarem informações sigilosas). 

 

 

2.2 INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE 

INTRUSÃO (IDS) 

 

De acordo com Lília de Sá Silva [25], detecção de intrusão em redes de computadores é 

a ação de monitorar eventos em sistemas computacionais ligados em rede ou monitorar o 

tráfego em redes. Essa ação visa buscar invasões, ataques ou mau uso do sistema, 

identificando assim ações que violam a política de segurança da organização de modo a 

cuidar para que os princípios de disponibilidade, confidencialidade e integridade dos sistemas 

sejam mantidos.  



 15 

Nesse contexto, IDS´s são ferramentas usadas junto com outras técnicas (firewalls, 

criptografia, antivírus, etc.) na luta contra as ameaças computacionais, reforçando a segurança 

na rede.  

 

 

2.3    CLASSIFICAÇÃO QUANTO ÀS TÉCNICAS DE DETECÇÃO 
 

 

Como dito anteriormente, as técnicas geralmente empregadas em IDS são classificadas 

nas categorias de detecção de anomalias (anomaly detection) e mau uso (misuse detection). A 

primeira (detecção de anomalias) baseia-se em comportamentos normais para poder definir a 

natureza das conexões nas redes de computadores. O comportamento tido como normal pode 

ser modelado de várias formas (por exemplo, na forma de regras e não apenas com 

assinaturas). A segunda (mau uso) usa exclusivamente padrões (na forma de assinaturas de 

todos os ataques conhecidos) para poder distinguir a natureza dos dados estudados.  

As duas técnicas têm pontos fortes e fracos, influindo diretamente na escolha da técnica 

na hora de se criar um IDS e no desempenho do mesmo. A técnica mais adotada na literatura 

(e também neste presente trabalho) é a detecção por anomalia. 

Na abordagem de detecção por mau uso, assinaturas de ataques são conhecidas e usadas 

para treinamento do IDS em questão. Vários estudos sobre processamentos e escolhas de 

características dessas assinaturas podem ser encontrados na literatura, por exemplo, em Wei 

Li et al. [17] e Wai-Tak Wong et al. [19]. Apesar de um pré-processamento mais elaborado 

não ser obrigatório, essa etapa pode elevar de forma significativa o desempenho de um IDS, 

principalmente se os algoritmos usados por ele forem computacionalmente custosos ou se 

forem empregadas várias máquinas de aprendizado.  

Segundo Roberto Silva Netto [28], um problema presente nessa técnica (mau uso) seria 

a incapacidade de detectar novos ataques, isto é, ataques que não tenham sido inseridos na 

fase de treinamento do IDS. Um ponto importante nessa observação feita pelos autores é que 

nenhum dos artigos ou outros tipos de trabalhos publicados na literatura focou em uma 

solução que pudesse receber dados depois de ter sido treinada. Isto é, receber dados novos 

sem perder o conhecimento já adquirido. Uma vez que ataques surgem a todo momento, essa 

é uma característica importante para um IDS.  

Sistemas que usam detecção por anomalia trabalham com modelos que representam o 

comportamento normal do sistema. Quando algum desvio significativo, isto é, quando algum 

comportamento que se desvie de forma significativa desse modelo acontece, o IDS é alertado.  
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Um problema apresentado por Roberto Silva [28] para essa abordagem é a modelagem 

das atividades normais para o IDS. O mundo ideal seria que todas as atividades que se 

desviassem do modelo de atividades normais fossem anômalas. No entanto, isso nem sempre 

é verdade, pois atividades que não sejam normais (uso de um software novo pelo usuário, 

queda de um componente na rede gerando atrasos, etc.) nem sempre são ataques.  

Dessa forma, criar fronteiras que modelem comportamentos que não sejam normais e 

que não sejam ataques (uma anomalia que não é um ataque) é um desafio no uso dessa 

abordagem, de forma a não se criar falsos positivos. Mudanças de comportamento são 

também um problema, pois influem no perfil de comportamento normal traçado.  

Apesar dessa dificuldade, esse tipo de abordagem tem como ponto forte ser capaz de 

detectar ataques desconhecidos, pelo simples fato de que se ele não pertence ao perfil de 

atividade normal, é caracterizado como ataque. A sua manutenção não requer longas e 

custosas atualizações de base e pode produzir informações sobre ataques, uma vez que pode 

guardar as informações do tráfego que passou e foi discriminado como ataque.  

Alguns IDS combinam as duas técnicas, na tentativa de aliar os pontos fortes das duas. 

Assim, uma técnica pode compensar a dificuldade da outra e juntas criarem um resultado 

melhor do que produziriam separadas. As técnicas baseadas em detecção por anomalia podem 

gerar muitos falso-positivos, por conta de uma escolha incorreta do limiar que define a 

atividade normal. A detecção por mau uso supre esse problema, enquanto que gera outro, não 

conseguindo facilmente reconhecer novos ataques. Assim, observa-se que as duas técnicas 

juntas suprem as necessidades uma da outra. Esses sistemas são conhecidos como IDS 

híbridos [70]. 

 

 

2.4   CLASSIFICAÇÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO. 

 

Um sistema de detecção de intrusão pode ser colocado estrategicamente em diferentes 

pontos de uma rede de computadores. A decisão da posição de um IDS pode impactar vários 

outros atributos, sendo assim uma importante decisão arquitetural. Por exemplo, se o IDS for 

posto em uma rede que possua um firewall, uma boa prática (mas não obrigatória) seria 

colocar o IDS após o dispositivo de firewall. Dessa forma, apenas os pacotes que pudessem 

passar pelas portas abertas seriam analisados pelo IDS. Caso fosse posto antes, iria detectar 

ataques que não passariam pelo firewall, necessitando então de processamento adicional por 

motivos irrelevantes.   
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A dependência em função da posição se dá porque sua localização dita se o IDS 

analisará mais dados (assim, necessitando de melhor desempenho computacional), pode 

também ditar a técnica que será usada (detecção de anomalia ou mau uso) e pode consumir 

recursos computacionais (processamento, por exemplo) de diferentes fontes, dependendo de 

quem está processando o IDS.  

De acordo com a classificação definida por Eusam Pereira de Souza [15], existem 3 

(três) tipos de IDS definidos de acordo com sua localização, listados a seguir:  

 

1. Sistema de detecção em Hosts: Também conhecido como HIDS (Host Intrusion 

Detection System), esses sistemas ficam em uma máquina específica e monitoram 

apenas a máquina em que estão em atividade. HIDS são bons para monitorar máquinas 

pertencentes a apenas um usuário, pois assim necessita aprender o comportamento 

daquele usuário apenas. Além disso, esses IDS ainda podem capturar informações 

específicas sobre as máquinas onde estão, como utilização do poder de processamento, 

acesso a arquivos, programas entre outros dados que podem mostrar rastros suspeitos 

no comportamento rotineiro de um usuário. A Figura 2 ilustra esse tipo de IDS. 

 

Figura 2 - IDS de host (HIDS) 

 

 

2. Sistemas de detecção em Redes: Também conhecidos com NIDS (Network  

Detection System), esses sistemas monitoram uma parcela inteira em uma rede. Por 

exemplo, em uma rede corporativa, um NIDS poderia monitorar uma subrede 

específica. Esses IDS podem ter uma visão mais abrangente que os do tipo HIDS, 

sabendo o que acontece em diversas máquinas em uma rede. Dessa forma, são bons 
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para detecção de ataques que aconteçam com alguma forma de broadcast, como o 

Smurf [23], por exemplo. NIDS são discutidos em David J. Chaboya et al. [62], onde 

os autores comentam sobre tipos de detecção, confirmações de ataques, metodologias 

de implementação desses IDS´s e outros aspectos pertinentes. A Figura 3 ilustra esse 

tipo de IDS. 

 

 

Figura 3 - IDS de rede (NIDS) 

 

3. Sistemas de detecção Distribuídos: Também conhecidos como DIDS (Distributed 

Intrusion Detection Systems), funcionam com sensores remotos, com as informações 

geradas sendo enviadas e processadas por uma máquina centralizada. Os sensores 

podem ser algum tipo de NIDS ou HIDS, que identificam se o sistema está recebendo 

ataques, enviando suas informações para um DIDS, que classificaria o tipo de ataque. 

Dessa forma, o esforço do DIDS seria diminuído, com os outros sistemas trabalhando 

em conjunto.  DIDS são discutidos mais profundamente em Kleber Vieira et al. [63], 

onde os autores abordam meios de certificação, confidencialidade e análise de 

comportamento para identificar ataques nesses IDS´s. Em Steven Cheung [65], é 

apresentada uma abordagem de colaboração entre os IDS´s distribuídos, contribuindo 

para uma melhor detecção de ataques em uma ambiente dessa natureza. A Figura 4 

ilustra um DIDS, com hosts na periferia, enviando suas informações para um IDS, que 

é responsável por tomar as decisões relativas ao reconhecimento dos ataques. 
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Figura 4 - IDS distribuído (DIDS). Fonte: Adaptado de MonALISA IDS Agents 

 

 

2.5    A BASE DE DADOS E SEUS ATAQUES. 
 

 

Para o estudo do problema tratado neste trabalho, a base de dados KDD Cup´99 foi 

usada. A KDD Cup´99 [38] foi criada para ser empregada em pesquisas contra ataques e foi 

usada na competição Knowledge Discovery and Data Mining (ano de 1999). Após a 

competição, a base virou referência para pesquisas em Detecção de Intrusão, sendo usada por 

vários trabalhos encontrados na literatura. 

O MIT Licoln Labs, ao longo de 9 semanas, simulou uma LAN (Local Area Network), 

como se a mesma fosse parte de um ambiente real das forças armadas, injetando nessa rede 

vários tipos de ataques. Dessa forma, foi criada a base de dados KDD Cup´99.  

A base de dados KDD Cup´99 pode ser considerada uma base difícil de ser tratada 

devido à sua quantidade de dados. Essa base é disponibilizada através de uma arquivo cujo 

tamanho é da ordem de 743Mb. Dessa forma, subconjuntos padrões  podem ser 

encontrados em seu sítio (como a base de 10% do total de dados, com mais de 400.000 

instâncias). Seus ataques foram divididos em 4 categorias com diferentes tipos de ataques: 

 

 DoS: Denial of Service (negação de serviço). 
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 R2L: Remote-to-Local (Acesso não autorizado partindo de uma máquina remota). 

 U2R: User-to-Root (Tentativa de se passar por um super-usuário). 

 Probing: Ataques de varredura. 

 

 Apesar da base de dados ser do ano de 1999, seus ataques são relevantes até os dias de 

hoje. Como exemplo, o DoS é um ataque de extrema importância e assim como ataques do 

tipo Probe, são usados até os dias de hoje para ataques contra os mais diversos alvos. Além 

disso, o esforço para construção de uma nova base de dados tão completa pode tornar essa 

atividade inviável. A Tabela1 mostra os ataques presentes na base, divididos por alguns 

sistemas operacionais que são alvo desses ataques. 

 

Tabela 1 - Ataques da KDD Cup´99, divididos por sistemas operacionais alvo 

Ataque OS : Solaris OS : SunOS OS : Linux 

DenialofService Apache2, Back 

MailBomb, Neptune 

Ping of death 

Process Table 

Smurf, Syslogd 

UDP storm 

Apache2, Back 

MailBomb, Neptune 

Pingo of death 

Process Table 

Smurf, Syslogd 

UDP storm 

Apache2, Back 

MailBomb, Neptune 

Ping of death 

Process Table 

Smurf, Syslogd 

UDP storm 

R2L Dictionary, Ftp-write 

Guest, Phf, Xlock 

Xnsnoop 

Dictionary, Ftp-write 

Guest, Phf 

Xlock, Xnsnoop 

Dictionary, Ftp-write 

Guest, Imap 

NamedPhf 

Sendmail 

Xlock, Xnsnoop 

U2R Eject, Ffbconfig 

Fdformat, Ps 

Load module, Ps 

 

Perl, Xterm 

Probing Ip sweep, Mscan 

Nmap, Saint 

Satan 

Ip sweep, Mscan 

Nmap, Saint 

Satan 

Ip sweep, Mscan 

Nmap, Saint 

Satan 
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2.5.1 Ataques DoS (Denial of Service). 

 

Um ataque de negação de serviço tem como finalidade tornar indisponível ou lento 

algum recurso da rede. Para tanto, se vale de técnicas que deixam a memória do alvo 

sobrecarregada, engatilhando vários pedidos de conexão para o alvo, por exemplo. Dessa 

forma, o alvo fica demasiadamente ocupado, tornando pedidos de requisições lentos ou 

mesmo ficando inacessível na rede. O invasor tem por finalidade tornar o recurso inválido, 

negando seus serviços a usuários legítimos. 

Existe uma grande variedade de ataques, usando varias técnicas, como aberturas de 

várias conexões, ataques distribuídos, pacotes que confundem a pilha TCP/IP (como o Ping of 

Death), por exemplo. Outros exemplos de ataques DoS são: Smurf, Synflood, Ping flood, 

entre outros. A Tabela 2 abaixo mostra os ataques dessa categoria, segundo a classificação  

apresentada em Mukkamala et al. [32]. Informações detalhados sobre esse tipo de ataque 

podem ser encontradas no apêndice A. 

 

Tabela 2 - Ataques DoS, segundo a classificação de [32] 

Tipo de ataque Serviço Mecanismo Efeito do ataque 

Apache2 http Abuso Quebra o httpd 

Back http Abuso/bug Deixa lenta a 

resposta do servidor 

Land http Bug Trava a máquina 

MailBomb N/A Abuso Aborrecimento 

SYN flood TCP Abuso Nega serviço em 

uma ou mais portas 

Pingofdeath Icmp Bug Quebra o sistema 

Processtable TCP Abuso Nega novos 

processos 

Smurf Icmp Abuso Deixa a rede lenta 

Syslog Syslog Bug Mata o Syslogd 

Teardrop N/A Bug Executa reboot na 

máquina 

Udpstrom Echo/Chargen Abuso Deixa a rede lenta 
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2.5.2 Ataques R2L (Remote-to-Local). 

 

O ataque R2L tem por objetivo conseguir acesso a uma máquina que faça parte de 

uma determinada rede. Como a máquina que serve como alvo faz parte da rede, uma vez que 

o controle sobre a máquina é adquirido, o invasor estará dentro da rede. 

Dentre as formas de se conseguir acesso remoto a um computador em uma rede, pode-

se citar força bruta para conseguir senhas fracas, engenharia social, keyloggers, entre outros. 

Alguns dos ataques que podem se infiltrar em um computador remoto são ftp-write, Xlock e 

guess password. A Tabela 3 abaixo mostra os ataques dessa categoria, segundo a classificação 

apresentada em Mukkamala et al. [32]. Informações detalhados sobre esse tipo de ataque 

podem ser encontradas no apêndice C. 

 

Tabela 3 - Ataques R2L, segundo a classificação de [32] 

Tipo de ataque Serviço Mecanismo Efeito do ataque 

Dictionary Telnet, rlogin, pop, 

FTP,imap 

Abuso Ganha acesso de 

usuário 

Ftp-write Ftp Má configuração Ganha acesso de 

usuário 

Guest Telnet, rlogin Má configuração Ganha acesso de 

usuário 

Imap Imap Bug Ganha acesso de 

root 

Named Dns Bug Ganha acesso de 

root 

Phf Http Bug Executa comandos 

como usuário http 

Sendmail Smtp Bug Executa comandos 

como root 

Xlock Smtp Má configuração Enganar usuário para 

obter senha 

Xnsoop Smtp Má configuração Monitora keyloggers 

remotamente 
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2.5.3 Ataques U2R (User-to-Root). 

 

Ataques U2R são iniciados por um usuário que tem acesso a uma conta normal de 

usuário no sistema. Através dessa conta, o usuário malicioso tenta se tornar um super-usuário 

(root) com o objetivo de ter acesso aos poderes que uma conta de usuário dessa natureza tem.  

O ataque buffer overflow é um exemplo de técnica utilizada por hackers. Quando um 

buffer não é cuidadosamente construído, dados podem ser passados para esse buffer, com a 

possibilidade de ultrapassar seu tamanho e adentrarem em posições fora dele. As posições 

indevidamente acessadas fazem com que o software invadido perca informações, o que pode 

ocasionar respostas inesperadas, falhas ou, se bem estruturado, o invasor pode influenciar de 

alguma forma a resposta dada pelo software. Um exemplo disso é a possibilidade de, nas 

linguagens C e C++, poder se definir um tamanho para um vetor e ultrapassar esse tamanho. 

Ao se ultrapassar o tamanho do vetor, outras variáveis podem ser afetadas com os dados que 

foram escritos. Ações como essas não acontecem, por exemplo, na linguagem Java, onde uma 

exceção seria lançada ao se tentar algo semelhante, impossibilitando uma ação como essa. 

Outro exemplo de ataques em que o usuário tem acesso a uma conta é o ataque 

conhecido como SQL injection. Nesse tipo de ataque, o usuário tem acesso a uma conta em 

um sistema que faz consultas a um banco de dados. Assim, uma consulta maliciosa é a chave 

para se obter informações que não deveriam ser reveladas, através da manipulação dos 

comandos presentes nessa consulta. A Tabela 4 abaixo mostra os ataques da  categoria User-

to-Root, segundo a classificação apresentada em Mukkamala et al. [32]. Informações 

detalhadas sobre esse tipo de ataque podem ser encontradas no apêndice D. 
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Tabela 4 - Ataques U2R, segundo a classificação de [32] 

Tipo de ataque Serviço Mecanismo Efeito do ataque 

Eject Sessão de usuário Buffer overflow Ganha acesso ao 

shell do root 

Ffbconfig Sessão de usuário Buffer overflow Ganha acesso ao 

shell do root 

Fdformat Sessão de usuário Buffer overflow Ganha acesso ao 

shell do root 

Loadmodule Sessão de usuário Poor environment 

sanitation 

Ganha acesso ao 

shell do root 

Perl Sessão de usuário Poor environment 

sanitation 

Ganha acesso ao 

shell do root 

Os Sessão de usuário Má administração de 

arquivos 

temporários 

Ganha acesso ao 

shell do root 

Xterm Sessão de usuário Buffer overflow Ganha acesso ao 

shell do root 

 

 

 

2.5.4 Ataques Probe (Varredura).  

 

Ataques de varredura são tipicamente a tática usada quando se quer estar preparado 

para um ataque maior. Invasores vasculham o ambiente procurando portas abertas, 

conhecimento sobre topologia de rede ou saber quais são as máquinas que estão no ambiente, 

por exemplo. Essas informações são usadas para se ter mais conhecimento sobre o alvo a ser 

atacado e saber quais são seus pontos fracos.  

Dentre os ataques Probe, pode-se citar o PortSweep, Satan, Nmap, entre outros. 

Muitas ferramentas úteis para realização desse tipo de ataque podem ser encontradas na 

Internet, o que faz com que eles sejam uma praga ainda mais perigosa. A Tabela 5 abaixo 

mostra os ataques dessa categoria, segundo a classificação apresentada em Mukkamala et al. 

[32]. Informações detalhados sobre esse tipo de ataque podem ser encontradas no apêndice B. 
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Tabela 5 - Ataques Probe, segundo a classificação de [32] 

Tipo de ataque Serviço Mecanismo Efeito do ataque 

IpSweep Icmp Abuso Identifica máquinas 

ativas 

Mscan Muitos Abuso Procura 

vulnerabilidades 

conhecidas 

Nmap Muitos Abuso Identifica portas 

ativas na máquina 

Saint Muitos Abuso Procura 

vulnerabilidades 

conhecidas 

Satan Muitos Abuso Procura 

vulnerabilidades 

conhecidas 

 

 

 

 

2.6    ESTATÍSTICAS DE ATAQUES A REDES DE COMPUTADORES. 

 

O Cert.br (Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a  Internet brasileira - 

http://www.cert.br/), é mantido pelo  NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto 

BR - http://www.nic.br/index.shtml), do Comitê Gestor da Internet no Brasil. 

O grupo acompanha a ocorrência de incidentes no Brasil, apoiando e coordenando ações 

contra esses incidentes. Também realiza trabalhos, cursos e palestras sobre incidentes e 

formas de prevenção contra os vários tipos de pragas que circulam no mundo das redes de 

computadores. De acordo com as informações presentes no sítio oficial, dentre as atividades 

do Cert.br estão:  
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Tratamento de Incidentes 

 Suporte a processos de recuperação e análise de ataques e de sistemas 

comprometidos; 

 Trabalhar de forma colaborativa com outras entidades, como outros CSIRTS, 

universidades, provedores de acesso e outros; 

 Manter estatísticas públicas dos incidentes tratados e de relatos de spam recebidos. 

 

 

Treinamento e Conscientização 

 Oferecer treinamentos na área de tratamento de incidentes de segurança.  

 Desenvolver documentação de apoio para administradores de redes Internet e 

usuários. 

 Realizar reuniões com setores diversos da Internet no Brasil, a fim de articular a 

cooperação e implantação de boas práticas de segurança. 

 

 

Análise de Tendências de Ataques 

 Aumentar a capacidade de detecção de incidentes, correlação de eventos e 

determinação de tendências de ataques no espaço brasileiro da Internet. 

 Obter através de honeypots de baixa interatividade, dados sobre o abuso da 

infraestrutura de redes conectadas à Internet para envio de spam.  

 

 

O grupo coleta também estatísticas de ataques ao longo de vários anos, inclusive 

estatísticas do ano corrente (no caso, 2011), acumuladas até os dias de hoje. Essas estatísticas 

ilustram o comportamento dos ataques e seu crescimento ao longo dos anos, como mostra a 

Figura 5, logo abaixo. O ano de 2011, até a data de escrita deste Capítulo, apresentava as 

informações da Figura 6, onde são mostrados os tipos de ataques referentes ao ano de 2011 

(acumulados de janeiro a março/2011). A tabela 6 mostra os totais mensais e trimestrais 

classificados por tipo de ataque, ao longo do ano de 2011. 
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Figura 5. Ataques acumulados ao longo dos anos. Fonte: Cert.br 

 

 

        Figura 6. Ataques referentes ao ano de 2011 (acumulados de janeiro a março/2011). Fonte: Cert.br 
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Tabela 6 - Totais mensais e trimestrais do ano de 2011 classificados por tipo de ataque. Fonte: Cert.br 

Mês jan fev mar Total 

Total 16840 26289 47630 90759 

Worm(%) 1041(6) 865   (3) 1207 (2) 3113 (3) 

Dos(%) 9    (0) 9    (0) 13  (0) 31  (0) 

Invasão(%) 6    (0) 8    (0) 25  (0) 39  (0) 

Web(%) 996  (5) 784  (2) 1005(2) 2785(3) 

Scan(%) 8343(49) 8234(31) 8820(18) 25397(27) 

Fraude(%) 3098 (18) 3457 (13) 3814  (8) 10369(11) 

Outros(%) 3347 (19) 12932(49) 32746(68) 49025(54) 

 

 

O número total de notificações de incidentes no primeiro trimestre de 2011, de acordo 

com a Tabela 6, foi ligeiramente inferior a 91 mil. Esse dado corresponde a um aumento de 

quase 118% em relação ao trimestre anterior e de 220% em relação ao mesmo período de 

2010.  

As tentativas de fraude apresentam crescimento de 45,8% em relação ao trimestre 

anterior e de 23,6% em relação ao mesmo período de 2010. Ataques a servidores Web 

cresceram 10% em relação ao trimestre anterior e 68,6% em relação ao mesmo período de 

2010. 

As varreduras reduziram 7,4% em relação ao trimestre, mas aumentaram 141,1% em 

relação ao mesmo período de 2010. Serviços que podem sofrer ataques de força bruta (como o 

SSH e TelNet) são muito visados,  correspondendo a 17,4% e 3,4% de notificações, 

respectivamente.  

Estas estatísticas são apenas alguns exemplos que dão idéia das proporções do 

crescimento de ataques a redes de computadores no Brasil. Com essas estatísticas, pode se 

observar que o crescimento de pragas é algo rápido e que necessita ser combatido e estudado, 

a fim de se garantir proteção a dados sigilosos ou de alguma forma, relevantes aos seus 

detentores.  
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2.7    PERFIL DOS IDS´s NO CAMPO COMERCIAL 

 

    Há diversos tipos de IDS que são usados no campo comercial nos dias de hoje, indo 

desde pequenos pacotes vendidos como proteção (como antivírus ou proteção para navegação 

pela Internet) até ferramentas voltadas para grandes empresas, com o intuito de proteger 

servidores de alto desempenho.  

   É importante observar que a implantação de uma ferramenta destas no âmbito comercial 

leva a escolha entre HIDS, NIDS, IDS ativos (os que podem tomar alguma decisão quando se 

deparam com um ataque, também conhecidos como IPS), passivos (IDS que apenas avisa 

sobre o ataque, mas não toma decisão sobre o que fazer) e todos os outros tipos abordados nos 

capítulos anteriores deste presente trabalho, mas também passa por questões técnicas do 

mundo das redes de computadores, como onde “encaixar” o IDS dentro da arquitetura da rede 

alvo, visto que em uma rede de computadores existem outros dispositivos de proteção. O IDS 

então deve ser posto de forma que se alie adequadamente ao restante da rede.  

   Um dos exemplos dados anteriormente, com uma rede de computadores sendo protegida 

por um firewall, mostra que o IDS deveria ser posto após esse dispositivo, a fim de que 

apenas pacotes filtrados por esse firewall chegassem ao IDS. Em IDS de hosts (HIDS), essa 

posição é naturalmente escolhida. Caso o IDS fosse posicionado antes do firewall, o IDS 

avisaria de possíveis ataques que nunca chegariam à rede, pois muitas dessas conexões seriam 

barradas pelo firewall depois que passasse pelo IDS, invalidando os avisos gerados pelo 

mesmo.  

   Também podem ser colocados em cada computador da rede, a fim de observar o trafego 

que chega ao computador observado ou voltar-se a detectar comportamentos estranhos dos 

usuários e dos softwares presentes. Dessa forma, observa-se que a decisão estrutural de um 

IDS depende do seu propósito, do ambiente em sua totalidade.  

   Questões como sistemas operacionais, versões desses sistemas, experiência das equipes 

de monitoramento do ambiente, topologia da rede, entre outras, devem ser levadas em 

consideração. Uma equipe experiente pode usar o IDS apenas como suporte, como uma 

ferramenta a mais na tarefa de observação dos ataques. Confiar demasiadamente apenas na 

ferramenta pode levar a situações desfavoráveis, quando o IDS encontrar falsos positivos ou 

falsos negativos. O IDS poderia ser, por exemplo, um ajudante, diminuindo o montante de 

dados que os profissionais analisariam, filtrando dados relevantes, como mostram Everton 

Gamba e Gaspare Giuliano em [55].   
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 Como os IDS´s não são ferramentas inteligentes o suficiente para entender todas as 

nuances presentes em uma rede de computadores, é necessário conhecimento por parte da 

equipe de profissionais que desejam usar uma ferramenta como essa, assim como o 

conhecimento do ambiente no qual será usada, para melhor aproveitamento e melhor uso do 

IDS. Por exemplo, se um IDS estivesse protegendo um servidor com sistema operacional 

Linux, ao notar um ataque dirigido ao sistema operacional Windows, o IDS lançaria um  

aviso. O ataque poderia não surtir efeito algum caso passasse, mas o aviso seria lançado de 

qualquer forma, pois a ferramenta não tem conhecimento suficiente para saber que essa 

informação é irrelevante se aplicada à semântica daquele ambiente. 

  Em ambientes comerciais, a regra de “achar falsos positivos é melhor que achar falsos 

negativos” pode não ser aceitável, pois achar um falso positivo e bloqueá-lo pode significar 

perda de negócios importantes, bloqueios de visitas a sites de vendas, a impossibilidade de um 

cliente observar dados importantes ou até mesmo informações que seriam necessárias 

imediatamente. Daí o discernimento de uma equipe bem estruturada de profissionais, aliada a 

essas ferramentas, se mostra necessário. A passagem de um falso negativo dispensa 

comentários, uma vez que é um ato naturalmente prejudicial, geralmente danificando o alvo.  

  Como as redes de computadores (a Internet, por exemplo) são geralmente usadas para 

poupar tempo no que diz respeito a acesso a informações e ter um nível de acessibilidade alto 

a essas mesmas informações, empecilhos como esses podem acarretar problemas sérios com 

stakeholders ou assuntos ligados à competitividade comercial. 

  Dessa forma, é importante observar que  IDS´s são ferramentas úteis na tarefa que se 

propõem a fazer, no entanto o fator humano deve ser levado em consideração, não deixando 

essa tarefa unicamente nas mãos dos IDS´s. Essas ferramentas devem ser utilizadas apenas 

como um ajudante, dando suporte à decisão da equipe de TI responsável pela segurança do 

ambiente.  
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Capítulo 3 
 

 

TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 

 

 

Este Capítulo trata das técnicas de classificação de padrões usadas ao longo do 

trabalho, para a finalidade do estudo proposto. As técnicas utilizadas foram o ELM [9], OS-

ELM [10] e o kNN [31] assim como a apresentação dos conceitos de Perceptron, MLP 

[47][48] e Backpropagation, que são conceitos importantes e representam premissas básicas 

para se chegar às técnicas mais atuais de redes neurais artificiais. 

O processo tradicional de uso das redes neurais do tipo Multi layer Perceptron 

(MLP) geralmente se dá pela definição de uma arquitetura (escolha da quantidade de 

neurônios, camadas escondidas e esquema de conexão) e ajuste dos pesos de conexões. Em 

geral, a arquitetura é construída empiricamente, através de experimentos e o ajuste dos pesos 

se dá através de algum algoritmo de aprendizagem, como o algoritmo backpropagation, por 

exemplo.  

Uma topologia de redes neurais artificiais (RNA) que utilize o algoritmo 

backpropagation requer várias épocas de treinamento (uma época corresponde a uma 

apresentação completa do conjunto de treinamento à rede neural, sendo, portanto, um 

processo custoso passando por uma iteração completa através dos dados de treinamento), a 

fim de se ajustar os pesos das conexões de forma que a rede se aproxime satisfatoriamente do 

resultado esperado na generalização. Além disso, vários parâmetros (quantidade de épocas de 

treinamento, critérios de parada, entre outros) necessitam ser escolhidos de forma a se obter o 

melhor modelo de classificador, o que pode não ser uma tarefa trivial. 

As técnicas ELM e OS-ELM foram escolhidas para este trabalho devido ao seu 

desempenho computacional frente a outras técnicas clássicas da área [9][10][58][59]. O ELM 

apresenta um desempenho que pode ser até milhares de vezes superior às técnicas 

convencionais, ainda apresentando capacidade de generalização satisfatória [9]. Mukkamala 

et al. [4] ressalta que redes MLP levam um longo tempo para treinamento, podendo não 

convergir a uma solução aceitável.  

O OS-ELM segue os passos do ELM, sendo derivado originalmente dele e tendo 

como característica ainda a capacidade de aprender sequencialmente [10], o que faz dele uma 

solução conveniente para o problema estudado.  
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O kNN é um dos algoritmos mais simples para reconhecimento de padrões, sendo 

também muito conhecido. Nele, um padrão é reconhecido de acordo com sua similaridade 

com outros padrões de treinamento. Como medida para definir essa similaridade geralmente é 

usada alguma forma de distância, como por exemplo, distância de Hamming ou Euclidiana, 

ou alguma medida de distância que melhor se enquadre ao problema estudado. 

 

 

3.1    Redes Neurais Artificiais 

 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos computacionais que respeitam certas 

propriedades particulares: 

 

 Capacidade de se adaptar ou aprender 

 Generalizar  

 Agrupar ou organizar dados 

 

São estruturas distribuídas, formadas por grande quantidade de unidades de 

processamento (os neurônios) interconectadas. Nas RNA´s algumas estruturas básicas são 

presentes e sua formação é inspirada no cérebro humano. Dessa forma, uma analogia entre os 

elementos da RNA e os do cérebro humano pode ser estabelecida: 

 

 São compostas por unidades de processamento (neurônios) 

 Interligadas por um grande número de conexões (sinapses) 

 

A Inteligência Artificial (IA) conexionista acredita que construindo um sistema que 

simule o funcionamento do cérebro, o mesmo poderá ser dotado de inteligência, isto é, terá a 

capacidade de aprender, assimilar, errar e aprender com seus erros. As Figuras 7 e 8 ilustram 

os neurônios naturais  e artificiais, respectivamente. 
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Figura 7 - Neurônio natural. Fonte: http://ceticismo.wordpress.com 

 

 

 

Observando o neurônio natural e fazendo breve analogia ao neurônio artificial (Figura 

8 logo abaixo), podemos observar que o neurônio artificial tem características vindas do 

neurônio natural, tais como entrada e saída (dendrito e axônio). 

 

 

Figura 8 - Neurônio artificial. Fonte: http://www.din.uem.br/ia/neurais/ 

 

 

Os neurônios artificiais têm algumas características comuns: 

 Sinais são apresentados à sua entrada (  ,   , ... ,  ); 

http://ceticismo.wordpress.com/
http://www.din.uem.br/ia/neurais/
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 Cada entrada é multiplicada por um peso (  ,   , ... ,   ), que indica sua influência 

no disparo de saída do neurônio;  

 É feita a soma ponderada dos sinais, que produz um nível de atividade; 

 Se esse nível é maior que um limite, acontece a ativação. 

 

Os neurônios recebem dados nas suas entradas, computam uma função (função de 

ativação) sobre essas entradas e enviam o resultado adiante (através de suas saídas). O estado 

de ativação dos neurônios podem assumir valores binários (0 e 1), bipolares (-1 e +1) e reais, 

sendo definidos através da sua função de ativação.  

A função de ativação presente em cada neurônio processa o conjunto de entradas 

recebido e o transforma em estado de ativação, envolvendo tipicamente adições, comparações 

ou transformações matemáticas. 

As conexões conectam os neurônios entre si, sendo responsável pelo conhecimento da 

rede. Geralmente tem um valor que pondera sua relevância, sendo este valor conhecido como 

“peso”. RNA´s também podem ter topologias associadas. Em uma RNA com múltiplas 

camadas, pode-se ter, por exemplo, uma topologia completamente conectada, parcialmente 

conectada ou localmente conectada. Essas arquiteturas podem ainda possui loops (por 

exemplo, redes recorrentes) ou não (redes feedforward).  

 

As RNA´s têm sido empregadas onde métodos tradicionais têm se mostrado 

inadequados. Dentre as áreas onde as RNA são comumente utilizadas, pode-se destacar: 

 

 

 Classificação de padrões 

 Clustering/categorização 

  Aproximação de funções  

 Previsão  

 Otimização 

 Memória endereçável pelo conteúdo  

 Controle 

 Entre outras 
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3.1.1 Perceptron 
 

No final da década de 50, Rosenblatt criou, na Universidade de Cornell, o Perceptron. 

O Perceptron se utiliza do neurônio artificial como unidade de processamento, conforme 

ilustrado na Figura 9, abaixo. 

 

 

Figura 9 - Perceptron. Adaptado de http://gsuryalss.wordpress.com/2011/08/20/perceptron/ 

 

 

O Perceptron de Rosenblatt pode ser considerado o primeiro modelo de rede neural 

artificial. O modelo memoriza conceitos, pode aprender a responder verdadeiro (1) ou falso 

(0), por exemplo, de acordo com as entradas a ele apresentadas. Dessa forma, “estudando” os 

padrões que lhe são mostrados.  

Vetores de um grupo de treinamento são apresentados para o Perceptron um após o 

outro. Se a saída está correta, nenhuma mudança nos pesos entre a camada de entrada e o 

Perceptron será feita, entretanto se o resultado é incorreto, seus pesos e bias são atualizados, 

valendo-se das regras de aprendizado presentes no Perceptron. Uma época de treinamento 

corresponde a uma passagem por todos os padrões de treinamento do Perceptron. 

Como pode ser notado pelas informações até agora apresentadas relativas ao Perceptron, 

algumas limitações são naturais a esse primeiro modelo de rede neural artificial. Uma delas é 

que sua saída só pode assumir dois valores (Verdadeiro ou Falso). A segunda limitação vem 

por conta do Perceptron poder classificar apenas vetores linearmente separáveis.  

 

 

 

http://gsuryalss.wordpress.com/2011/08/20/perceptron/
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O funcionamento do Perceptron segue alguns passos:  

 Inicializar pesos e o threshold  

 Apresentar nova entrada  

 Calcular saída atual 

 Atualizar pesos 

 

O último passo (atualizar peso) é feito da seguinte forma:  

 
Wi( t + 1 ) = Wi ( t ) + n[( d ( t ) - Y ( t ) ] x1 ( t ) , 0<= i <= N-1 

 

Onde d(t) = +1 se a entrada for da classe A e -1 se for da classe B, n é uma fração menor 

que 1 (taxa de aprendizado),  e d(t)  é a saída desejada para a entrada correta. Os pesos não 

são alterados se a rede tomar a decisão correta.  

Por conta das limitações impostas pelo Perceptron, seu uso se tornou restrito, 

principalmente pelo fato de problemas do mundo real serem em sua grande maioria não 

linearmente separáveis. Com a evolução das redes neurais artificiais, camadas adicionais 

puderam ser inseridas nas redes neurais artificiais, de forma que em conjunto com funções de 

ativação não lineares, problemas não linearmente separáveis agora poderiam ser também 

resolvidos. O desenvolvimento do algoritmo backpropagation (discutido mais adiante) foi um 

dos motivos que possibilitaram a retomada dos estudos em redes neurais artificias. 

 

 

3.1.2 Perceptron com múltiplas camadas (MLP – Multi-Layer Perceptron) 
 

 

As MLP são redes feedforward com uma ou mais camadas entre os nós de entrada e 

saída. As camadas adicionais (também chamadas de camadas escondidas) são diretamente 

conectadas a todos os outros neurônios das camadas posteriores. A representação de um MLP 

encontra-se na Figura 10.  
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Figura 10 - Rede neural MLP. Adaptado de http://www.realintelligence.net/tut_mlp 

 

 

Como ilustrado na Figura 10, uma MLP é constituída por nós fonte (camada de entrada), 

uma ou mais camadas escondidas (na Figura 10, duas camadas) e com exceção da camada de 

entrada, todas as outras camadas são constituídas por neurônios, e portanto apresentam 

capacidade computacional. A MLP é uma generalização do Perceptron. 

Algumas características são aparentes: 

 

 Uma MLP é uma rede feedforward, o que significa que todas as saídas de seus 

neurônios se conectam unicamente às entradas dos neurônios da camada posterior, 

sem laços de realimentação. Dessa forma, os sinais se propagam camada por camada, 

em um sentido progressivo; 

 A rede neural artificial pode ser completamente conectada, caso que acontece quando 

cada nó de uma camada é completamente conectado a todos os outros nós da camada 

adjacente, parcialmente conectada, quando algumas sinapses (ligações) podem estar 

http://www.realintelligence.net/tut_mlp
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faltando e localmente conectada. O termo “localmente conectada” se refere à 

conectividade de um neurônio de uma camada da rede neural artificial com relação a 

somente um subconjunto de todas as possíveis entradas. 

 

O número de nós fonte (nós da camada de entrada) da rede neural é determinado pela 

dimensionalidade do espaço observado, o número de neurônios na camada de saída é 

determinado pela dimensionalidade da resposta desejada. Assim, o projeto de uma MLP 

requer a observação de alguns aspectos: 

 

 A determinação do número de camadas escondidas; 

 A determinação do número de neurônios em cada camada escondida; 

 A especificação dos pesos sinápticos, que ligam os neurônios. 

 

O terceiro ponto leva ao conceito de algoritmo de aprendizagem, pois é o algoritmo de 

aprendizagem que aplica a política de atualização dos pesos sinápticos. Redes neurais 

artificiais são empregadas na solução de diversos problemas, através da utilização desses 

algoritmos. Um algoritmo clássico e muito empregado na área de redes neurais artificias é o 

backpropagation [76], também conhecido como backprop, que será apresentado na próxima 

seção. 

 

 

3.1.3 BackPropagation 

 

O algoritmo Backpropagation baseia-se na heurística de aprendizado por correção de 

erro (o erro é retro propagado da camada de saída, passando pelas camadas intermediárias da 

RNA), podendo ser visto como do algoritmo Least Mean Square, desenvolvido por Bernard 

Widrow [77]. 

O algoritmo Bakpropagation é considerado um marco no estudo de RNA´s, pois é um 

método de treinamento aceitável do ponto de vista computacional e que resolve o problema de 

realizar a propagação reversa do erro pelas camadas da RNA com múltiplas camadas, pois 

este problema atrasou por muito tempo o desenvolvimento da área de redes neurais artificiais.  

Basicamente o algoritmo consiste de dois passos, através das camadas da RNA: o passo 

direto e o reverso. No passo direto, um padrão é apresentado à camada de entrada da RNA, 
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propagando-se através da rede camada por camada, produzindo na camada de saída a resposta 

dada à entrada aplicada. Durante esse passo os pesos sinápticos não se alteram.  

No passo seguinte, o passo reverso, os pesos que antes se apresentam inalterados são 

ajustados, de acordo com a política de atualização do algoritmo de aprendizagem, aplicando-

se uma regra de aprendizagem por correção de erro. Um sinal de erro é produzido, 

comparando-se a resposta dada pela MLP à resposta correta (que é conhecida). Este sinal de 

erro é propagado de volta através dos mesmos neurônios utilizados no passo anterior, 

percorrendo um caminho contrario (daí o nome Backpropagation) pelas sinapses, que têm 

agora seus pesos ajustados, de modo que a resposta obtida se aproxime do padrão de resposta 

desejado. Uma escrita do Bakpropagation em pseudocódigo pode ser vista na Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Pseudocódigo para o BackPropagation 
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3.1.4 ELM (Extreme Learning Machine) 
 

O algoritmo apresentado em Extreme Learning Machine em [9], foi desenvolvido para 

suprir deficiências de algoritmos mais clássicos de redes neurais. O tempo de treinamento de 

uma rede neural MLP backpropagation, por exemplo, é muitas vezes lento a ponto de tornar 

seu uso inviável para determinados problemas. Desde então seu uso tem sido feito em vários 

estudos, como em Zhan Li et al. [60], onde foi usado pelas suas características de rapidez e 

boa capacidade  de generalização. 

 

 

Dessa forma, o ELM foi desenvolvido com os seguintes propósitos: 

o Alcançar o menor erro de treinamento; 

o Obter a menor norma de pesos; 

o Obter a melhor generalização; 

o Diminuir o tempo de processamento 

 

 

De acordo com [9], tradicionalmente todos os parâmetros das redes neurais necessitam 

ser ajustados e existe uma dependência entre diferentes parâmetros. Apesar de métodos de 

gradientes descendentes serem comumente usados em algoritmos de redes feedforward, esses 

algoritmos são geralmente lentos e podem convergir para mínimos locais, além de 

necessitarem de muitos passos para se alcançar um resultado de generalização satisfatório. 

Em [9], os autores mostram que nem todos os parâmetros (como pesos de entradas e 

bias da primeira camada escondida) necessitam de ajustes, tornando o treinamento mais 

rápido. Experimentos mostram que a escolha aleatória desses parâmetros torna o treinamento 

mais rápido, produzindo também uma boa generalização. Os autores apontam que a 

velocidade do ELM pode ser milhares de vezes superior dos que os algoritmos clássicos de 

aprendizagem para redes feedforward, sendo esta afirmação embasada em experimentos feitos 

com bases de dados públicas e utilizando algoritmos como MLP com backpropagation, SVM 

e C4.5, por exemplo. As Tabelas 7 e 8 mostram dados experimentais relacionados ao tempo e 

taxa de acerto do ELM em comparação com outras técnicas. De acordo com essas tabelas, a 
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técnica ELM consegue ser centenas de vezes mais rápida que as técnicas backpropagation ou 

SVM, conseguindo resultados equivalentes em termos de taxa de acerto.  

A técnica ELM têm sido estudada e aperfeiçoada por outros pesquisadores, como por 

exemplo Yoan Miche et al. [58] e Emilio Soria-Olivas [59], que propuseram o OP-ELM 

(Optimally Pruned Extreme Learning Machine) em 2009 e o BELM (Bayesian Extreme 

Learning Machine) em 2011, respectivamente. 

 

Tabela 7 - Tempos dos algoritmos ELM, Backpropagation e SVM com a base de dados pública California 

Housing. Fonte: Huang et al. [9] 

Algoritmo Tempo (segundos) No. de Svs/neurônios utilizados 

 Treinamento Teste  

ELM 0,272 0,143 20 

backpropagation 295,23 0,286 20 

SVM 558,4137 20,9763 2534,0 

 

 

 

Tabela 8 - Taxa de de acerto no conjunto de teste dos algoritmos ELM, SVM, AdaBoost, C4.5 e RBF com 

a base de dados pública Diabetes. Fonte: Huang et al. [9] 

Algoritmos Taxa de acerto do teste (%) 

ELM 76,54 

SVM 76,50 

AdaBoost 75,60 

C4.5 71,60 

RBF 76,30 

 

 

 

Segundo [34][35], redes neurais com ajustes de pesos feedforward de uma única  

camada escondida, com Ñ neurônios escondidos e com pesos de entrada e bias da camada 

escondida selecionados aleatoriamente podem aprender exatamente   padrões de treinamento 

distintos. O ELM, então, deve ser aplicado a redes neurais com uma única camada escondida 

(SLFNs – Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks) e usa os conceitos descritos 
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nessa Seção, portanto têm os pesos de entrada e os bias da camada escondida selecionados 

aleatoriamente, os pesos de saída determinados analiticamente e apenas uma camada 

escondida.  

Huang et al. [9] afirmam que o ELM tem a característica de obter pesos de menor 

norma, obtendo assim melhor desempenho na generalização da rede e com menor custo 

computacional.  

Por fim, os autores de [9] apontam que a teoria de Barlett´s da generalização do 

desempenho em redes neurais mostra que encontrando o menor erro de treinamento, menor é 

a normalização dos pesos e maior tende a ser o desempenho da generalização produzido por 

essa rede neural. Apesar de o algoritmo apresentar custo computacional consideravelmente 

baixo, trabalhos vêm sendo desenvolvidos para melhorar ainda mais seu desempenho, a 

exemplo dos trabalhos [58][59][52], que introduzem melhorias como a poda de neurônios 

pouco usados, uso de mais funções de kernel e métodos bayesianos. 

 

 

3.1.4.1 Classificação com o ELM 

 

Dados N exemplos de treinamento (  ,   ), onde     [             ]
     

 
,  

    [             ]      
 

 e sendo n o número de características e m o número de 

classes. Uma rede neural feedforward com uma camada escondida e Ñ neurônios escondidos, 

  padrões de treinamento e com função de ativação ( ) pode ser representada 

matematicamente pela Equação 1: 

 

∑     (   )     
   ∑    (            )     

 
                     (1) 

 

 

 

onde  = 1, ... , N,     [             ]
  é o vetor de pesos que conecta o i-ésimo  

neurônio escondido com os neurônios de entrada,     [             ]  é o vetor de pesos 

que conecta o i-ésimo neurônio escondido com os neurônios de saída,    é o bias do i-ésimo 

neurônio escondido e       é o produto interno entre    e    e   é a quantidade de padrões. A 

função ( ) pode ser praticamente qualquer função não linear [9], sendo escolhida a função 

sigmoidal para o presente estudo. 

Para que a rede apresente erro de treinamento igual a zero, devem existir   ,   e    

tais que:  
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∑     (   )     
   ∑    (            )     

 
     (2) 

 

Os algoritmos tradicionais de aprendizagem de máquina trabalham de forma a tentar 

otimizar os pesos de entrada (  ), os pesos de saída (  )  e dos bias (   , fazendo com que 

seja minimizada a diferença entre a saída obtida (  ) e a esperada (  ).  

O ELM trabalha de forma diferente nesse ponto, pois foi matematicamente provado 

[9] que os pesos    e os bias    podem ser selecionados aleatoriamente em redes feedforward 

com uma camada escondida e que usem funções de ativação infinitamente diferenciáveis. 

Dessa forma, esses pesos não necessitam ser calculados, necessitando apenas das otimizações 

dos pesos de saída   . Isso faz com que o algoritmo seja processado em apenas um passo, 

ficando livre dos ajustes de otimização. Dessa forma, o ELM não utiliza gradiente.  

A partir da distribuição aleatória desses pesos (  ) e dos bias (  ), o ELM passa a ser 

representado por  ̂ pelo método dos mínimos quadrados, do sistema linear Hβ = T, onde 

 

      (3) 
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]

     

  (4) 
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  (5) 

 

 

   [
  
 

 
  
 
]

    

  (6) 

 

 

 

 

Foi então mostrado em [9] que a solução que gera a menor norma pelo método dos 

mínimos quadrados para o sistema linear Hβ = T é: 
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 ̂      (7) 

 

 

onde H  é a matriz inversa generalizada de Moore-Penrose [29][33] da matriz H. Assim, o 

ELM trata o processamento como a resolução de um sistema linear, determinando 

analiticamente os pesos de saída através da matriz inversa generalizada da matriz de saídas da 

camada escondida. A Figura 12 ilustra os elementos que compõem o algoritmo ELM, com os 

padrões    inseridos na camada de entrada, passando pelas sinapses, chegando até a acamada 

escondida, onde juntamente com a função de ativação, os pesos e bias formam a matriz  . 

Após multiplicar-se H e β, tem-se a saída esperada   . 

 

 

Figura 12 - Representação do algoritmo ELM. Adaptado de http://www.ntu.edu.sg/home/egbhuang/ 

 

 

 

 

3.1.5 OS-ELM (Online Sequential Extreme Learning Machine) 

 
 

Em aplicações reais, nem sempre os dados de treinamento estão disponíveis durante a 

fase de aprendizagem. Em algumas situações esses dados são apresentados de forma online  
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bloco-a-bloco (chunk-by-chunk) ou um-a-um. Na forma de blocos, vários padrões são 

apresentados ao modelo, enquanto que um-a-um é uma forma especial, onde apenas um 

padrão é apresentado por vez. 

Especificamente em relação ao problema enfrentado pelo presente estudo, intrusão em 

redes de computadores, os dados de treinamento obedecem a essa característica, pois novos 

ataques e ameaças surgem a todo o momento ou têm seu padrão de comportamento alterado, 

visando burlar mecanismos já existentes para detecção de intrusão.  

Dessa forma, o algoritmo OS-ELM [10] se apresenta como uma especialização do 

algoritmo ELM, com a possibilidade de incorporar ao modelo padrões de treinamento 

apresentados sequencialmente, de forma online ao longo do tempo.  

No OS-ELM, os padrões são descartados após serem aprendidos, os padrões já 

aprendidos não precisam ser reaprendidos sempre que novos chegarem.  

Na Equação 7, a matriz Pseudo-Inversa de Moore-Penrose H  pode ser calculada 

através da Pseudo-Inversa à Esquerda, dada por H =          . Dessa forma, a Equação 7 

passa a ser calculada como a Equação 8, que é a solução dos mínimos quadrados da Equação 

3. A implementação dos mínimos quadrados da Equação 8, é então o resultado do OS-ELM. 

 

 

 ̂              (8) 
 

 

Dado um conjunto inicial de treinamento     {       }   
   e considerando que     ̃ 

a solução da Equação 8 pode ser escrita como        
- 
  

     onde        
   . 

Os novos padrões que chegam são representados por      {       }      
     , onde    

representa o número de novos padrões a serem aprendidos.  Assim, levando em conta    e   , 

a solução da Equação 8 passa a ser escrita como a Equação 9, onde    é representado pela 

Equação 10. 

 



 46 

        
  [

  

  
]
 

[
  

  
]    (9) 

 

    [
  

  
]
 

[
  

  
]          (10) 

 

 

Para que o aprendizado sequencial ocorra, é necessário expressar      em função de   , 

  ,    e   , ao invés de estar escrito em função de   . Os passos para essa transformação são 

detalhados em [10]. Dessa forma,        passa a ser escrito de acordo com a Equação 11, onde  

         
   .  

 

 

             
    

 (      
   )           (11) 

 

 

Generalizando a solução de (8) para a chegada de novos dados, tem-se (12), onde            

        
     . Dessa forma,        utiliza     

  (inversa) ao invés de     . Para resolver, 

utiliza-se então a fórmula de Woodbury, dando-se a solução de       
   de acordo com (13): 

 

 

                 
      

 (          
   )  (12) 

                     
            

      
             

                              
     

      
      

                                         
      

          
                (13) 

 

 

3.2   k-Vizinhos Mais Próximos (kNN – k-Nearest Neighbors) 

 

O algoritmo kNN (k-Nearest Neighbor), segundo Adebayo et al. [30] e Liwei e 

Mohammad [31], usa os vizinhos mais próximos para desempenhar o processo de 

classificação. É um dos mais simples algoritmos para reconhecimento de padrões, onde um 
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objeto é reconhecido pela maioria de votos levando em consideração as classes dos seus k-

vizinhos mais próximos (classe mais comum entre os vizinhos mais próximos).  

A escolha da variável k pode influenciar o algoritmo, geralmente o aumento no valor de 

k reduz o efeito de ruído na classificação, entretanto pode resultar em fronteiras mais suaves 

entre as classes, de acordo com Adebayo Adetunmbi et al.  [30]. 

O algoritmo conta ainda com a função que define quão similar são os vizinhos 

estudados. Essa função geralmente é a distância Euclidiana, entretanto podem ser usadas 

outras distâncias que se melhor enquadrem no problema estudado.  

A fase de treinamento com o kNN é bastante rápida, pois apenas necessita armazenar os 

padrões de treinamento, o que faz dele uma ferramenta atrativa ao problema estudado nesse 

trabalho. Entretanto, existem técnicas, tais como redes neurais MLP, que apresentam maior 

poder de generalização que o kNN. Por outro lado, técnicas como MLP podem demandar um 

maior custo computacional, custo esse que é um fator crítico na classificação de tráfego em 

redes de computadores. A escolha dos atributos que constituem os padrões de treinamento é 

importante no kNN, pois como não existem pesos para evidenciar a importância dos atributos, 

não existem atributos mais relevantes.  

A escolha dos vizinhos mais próximos (na fase de uso) pode ser custosa, o que pode 

fazer o kNN não ser uma opção atrativa para certos tipos de problemas. Técnicas para se 

escolher atributos mais relevantes, conforme Wei Li et al. [17] e Liwei Kuang et al. [31], 

juntamente com a inserção de pesos, podem ser melhorias aplicáveis ao algoritmo durante a 

criação do modelo. 
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Capítulo 4 
 

EXPERIMENTOS 
 

 

 

 

Os experimentos deste trabalho foram comparados com Mukkamala et al. [4], por 

conta de seu trabalho ter alcançado as maiores taxas de acerto na base de dados utilizada em 

nosso estudo. Dessa forma, os resultados apresentados por Mukkamala et al. [4] tiveram 

desempenho mais significativo do que a maioria dos trabalhos encontrados na literatura, mas 

apesar disso, um comitê de classificadores foi utilizado, o que pode influenciar no 

desempenho computacional da solução.  Dessa forma, os resultados obtidos pelo presente 

trabalho foram comparados com [4] com a finalidade de atestar a capacidade de generalização 

que as técnicas empregadas (ELM e OS-ELM) alcançariam. 

Apesar da tentativa de reprodução da base usada pelos autores, uma cópia fiel à sua 

não é passível de construção, pelo fato de que os autores construíram uma base de dados para 

seus experimentos, apontando apenas a quantidade de padrões e indicando que os mesmos 

foram escolhidos aleatoriamente. Dessa forma, não foi possível construir uma base de dados 

idêntica, mas sim uma aproximação dentro das informações que os autores disponibilizaram 

em [4]. A comparação idêntica deste presente trabalho com outros da literatura também seria  

difícil, visto que a maioria dos autores não especifica claramente qual conjunto da base KDD 

Cup 99' usou (como dito na seção que descreve a base, em seu sítio oficial existem 

subconjuntos, como o subconjunto de 10% do total da base, por exemplo). Os autores que 

como [4] usam um subconjunto especificamente criado para seus trabalhos, geralmente 

indicam a quantidade de padrões, sendo essa a única informação palpável para uma 

comparação com seus trabalhos. Nenhum dos autores indica o tempo que suas soluções 

necessitaram para treinamento. Em [4], no entanto, os autores indicam que para se colocar sua 

solução em um ambiente comercial, seriam necessárias melhorias no tempo computacional. 

Como essa é a única informação relacionada ao tempo, uma comparação fiel sobre essa 

característica também não é possível. 

A base de dados que se espelha no trabalho de Mukkamala et al. [4], conta com 

11.982 padrões de treinamento escolhidos  aleatoriamente, com o número de padrões 

proporcional a cada classe, com exceção da menor classe, que foi completamente adicionada a 

esse conjunto. A segunda base usada consiste no subconjunto da KDD Cup 99’ (conjunto 

contendo 10% da base total), encontrado no sítio oficial, com 494.021 padrões no total. Conta 
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também com 41 características, que vão desde as características básicas, que podem ser 

encontradas em qualquer conexão TCP/IP, quanto características relativas ao tipo de tráfego. 

Por exemplo, conexões que respeitam uma janela de tempo. Também conta com conexões que 

têm suas características relacionadas com determinados ataques como os R2L e U2R, que não 

apresentam um padrão sequencial, tendo suas nuances encontradas nos dados dos seus 

pacotes. Os experimentos usaram as duas bases, primeiramente para que fosse possível fazer 

uma comparação apropriada com os estudos de [4] (usando então a primeira base citada 

anteriormente) e a velocidade do processamento computacional (usando a base maior, o 

subconjunto oficial de 10% da KDD Cup 99’).  

Os experimentos com a base maior são interessantes devido à natureza do problema, 

pois respostas rápidas frente aos ataques são necessárias, independente da quantidade de 

dados disponível para análise. Grandes empresas estabelecem contratos de segurança onde 

uma média de 3 horas é estipulada para que uma resposta seja dada. Assim, é fácil observar 

que nas maiores empresas do ramo computacional o esforço na área de segurança é ponto 

fundamental. 

As máquinas de aprendizado utilizadas foram as abordadas na Seção 3 (Técnicas de 

classificação), sendo elas o ELM, OS-ELM e o clássico algoritmo kNN, para que fosse 

possível comparar com uma técnica clássica diretamente. As técnicas ELM e OS-ELM foram 

executadas com o auxílio da ferramenta MatLab, enquanto que para  técnica kNN foi usada a 

linguagem Java. 

 

 

4.1      Atributos da base de dados KDD Cup 99' 

 A base de dados KDD Cup 99' conta com 41 características, contendo informações 

relativas às conexões presentes na base. As informações contidas indicam tipo de protocolos, 

serviços, origem e destino dos pacotes (nos casos em que o pacote tem origem e destino como 

o mesmo host, por exemplo), entre outras informações. 

 Algumas das informações contidas poderiam ser suficientes para detectar ataques mais 

simples, como no caso do pacote ter origem e destino iguais, que é algo inadmissível em uma 

rede TCP/IP. As entradas presentes na base KDD Cup 99', segundo Mukkamala et al. [32] e o 

sítio oficial da base de dados [23], são apresentadas na Tabela 9, logo abaixo.  



 50 

 

 

Tabela 9 - Entradas presentes na base de dados KDD Cup 99' segundo [32][23] 

Característica Nome  Descrição 

1 Duration Duração em segundos da 

conexão 

2 Protocol type Tipo de protocolo (Ex: 

TCP, UDP, etc) 

3 Service Serviço de rede no destino 

(Ex: http, telnet, etc) 

4 flag Status normal ou erro da 

conexão 

5 src_bytes Número de bytes de dados 

da origem para o destino 

6 dst_bytes Número de bytes de dados 

do destino para a origem 

7 land 1 se a conexão é do/para o 

mesmo host; 0 caso 

contrário 

8 Wrong_fragment Número de fragmentos 

errados 

9 urgent Número de pacotes 

urgentes 

10 hot Número de indicadores 

"hot" 

11 num_failed_logins Números de falhas em 

tentativas de login 

12 logged in 1 se logado corretamente; 0 

caso contrário 

13 num_compromised Número de condições 

"compromissed" 

14 root_shell 1 se o shell do Root foi 

obtido; 0 caso contrário 

15 su_attempted 1 se o comando "su root" 

foi tentado; 0 caso 

contrário 

16 num_root Número de acessos "root" 

17 num_file_creations Número de operações de 

criação de arquivos 

18 num_shells Números de prompts de 

shell 

19 Num_access_files Número de operações em 

arquivos de controle de 

acesso 

20 num_outbound_cmds Número de comandos 

"outbound" em uma sessão 

ftp 

21 is_host_login 1 se o login pertence à lista 

"hot"; 0 caso contrário 
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22 is_guest_login 1 se é um login de 

convidado; 0 caso contrário 

23 count Números de conexões para 

o mesmo para o mesmo 

host, tendo a conexão atual 

duração de 2 segundos 

24 srv_count Número de conexões para 

o mesmo com a conexão 

atual durando até 2 

segundos 

25 serror_rate Números de conexões que 

têm erros "SYN" 

26 srv_serror_rate Números de conexões que 

têm erros "SYN" 

27 rerror_rate _ Números de conexões que 

têm erros "REJ" 

28 srv_rerror_rate Números de conexões que 

têm erros "REJ" 

29 same_srv_rate Números de conexões para 

o mesmo serviço 

30 diff_srv_rate Número de conexões para 

serviços diferentes 

31 srv_diff_host_rate Números de conexões para 

diferentes hosts 

32 dst_host_count - 

33 dst_host_srv_count - 

34 dst_host_same_srv_rate - 

35 dst_host_diff_srv_rate - 

36 dst_host_same_src_port_rate - 

37 dst_host_srv_diff_host_rate - 

38 dst_host_serror_rate - 

39 dst_host_srv_serror_rate - 

40 dst_host_rerror_rate - 

41 dst_host_srv_rerror_rate - 

 

 

4.2      Configuração usada nos experimentos  

 Os experimentos relatados a seguir foram realizados utilizando as técnicas ELM, OS-

ELM e a técnica clássica kNN. Para tanto, foram usadas duas bases, que serão daqui em 

diante referenciadas como base1 (a base menor) e base2 (base maior). A base1 foi criada 

baseando-se nas informações de [4], a fim de comparação com seu trabalho, enquanto a base2 

encontra-se no sítio oficial da KDD Cup 99', sendo esta a base de 10% da KDD Cup 99' total. 

 O mesmo hardware foi utilizado em todos os experimentos, a fim de que todos 

tivessem à disposição o mesmo ambiente, com recursos equivalentes. Dessa forma, um 

computador com processador Core2 Duo e memória RAM de 1GB foi utilizado.  
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4.2.1 Experimentos com base1 

 

Os experimentos com as técnicas ELM e OS-ELM mostraram que a técnica ELM 

apresenta resultados com melhor taxa de generalização que o OS-ELM, porém o OS-ELM 

apresenta tempo computacional melhor. Para o problema enfrentado, as duas características 

são importantes, o que faz com que uma técnica não se sobreponha à outra. Em muitos casos é 

necessário construir uma vacina temporária para um novo tipo de ataque, enquanto ainda se 

estuda uma solução definitiva para o combate do mesmo. Em um caso assim, poderiam ser 

usadas as duas técnicas, de forma que o OS-ELM fosse usado de uma forma mais rápida, 

enquanto o ELM pudesse ser treinado com uma solução definitiva para o problema 

enfrentado.  

  Para se identificar a melhor configuração da rede neural usada no ELM, experimentos 

com variação do número de neurônios foram executados, a fim de se observar a resposta da 

técnica e obter a melhor taxa de acerto possível. Experimentos com conjuntos de 20, 25, 30, 

35 e 40 neurônios. 30 execuções para cada  configuração de neurônios foram realizadas. As 

Tabelas 10 e 11 mostram os resultados em função da variação de neurônios e do tempo, 

respectivamente, para o ELM usando-se a base1, com seus resultados ilustrados na Figura 13.  

 

Tabela 10 - Variação de neurônios, taxa de acerto (média) e desvio padrão para o ELM - base1 

Nº neurônios Treinamento (%) Teste (%)  

20 97,16 ± 0,13  97,01 ± 0,15 

25 97,30 ± 0,07 97,42 ± 0,09 

30 97,59 ± 0,04 97,37 ± 0,03 

35 97,58 ± 0,01 97,40 ± 0,03 

40 97,61 ± 0,02  97,79 ± 0,01 

45 97,53 ± 0,02 97,66 ± 0,02 

50 97,60 ± 0,03 97,76 ± 0,02 

 

Tabela 11 - Variação do tempo (média) e desvio padrão no ELM - base1 

Nº neurônios Tempo (seg) 

20 36,75 ± 0,49 

25 35,78 ± 0,47 

30 44,13 ± 0,49 

35 40,08 ± 0,48 

40 35,89 ± 0,47 

45 35,16 ± 0,50  

50 36,26 ± 0,49 
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Figura 13 - Tempo e taxa de acerto em função da variação de neurônios no ELM 

 

 

A técnica OS-ELM obteve o melhor tempo computacional de todas as técnicas 

utilizadas. Esse fato se deve por sua capacidade de processamento de dados em forma de 

chunks (blocos). Apesar disso, essa técnica não conseguiu obter resultados melhores que o 

ELM nem o kNN em relação à taxa de acerto. Esse fato, entretanto, não faz com que o OS-

ELM se torne menos interessante para o problema do que o ELM, pois em muitas situações 

vacinas temporárias foram criadas para novas ameaças, enquanto uma solução mais eficaz 

estava sendo criada. O OS-ELM, então, seria uma ferramenta que poderia ser usada 

devidamente em ocasiões como esta, onde uma demanda urgente pudesse surgir. As tabelas 

12 e 13 apresentam os resultados obtidos nos experimentos com a técnica OS-ELM na base1, 

em função da variação de neurônios e chunks, de acordo com a Tabela 12 e em função do 

tempo, de acordo com a Tabela 13. Assim, como no ELM, um conjunto de 20, 25, 30, 35 e 40 

foi utilizado, com cada configuração sendo executada 30 vezes, visando capturar o 

desempenho médio dentre todas as inicializações aleatórias dos pesos. 
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Tabela 12 - Variação de chunks, neurônios e taxa de acerto (porcentagem) com desvio padrão - OS-ELM 

base1 

Chunks 250 500 1000 2000 4000 

20 neurônios 79,12±0,12 79,68±0,12 79,99±0,11 80,33±0,12 80,38±0,11 
25 neurônios 78,01±0,10 80,31±0,09 80,2±0,09 80,3±0,09 82,99±0,08 
30 neurônios 82,78±0,08 85,22±0,07 85,32±0,07 87,4±0,06 86,99±0,06 
35 neurônios 87,91±0,08 88,36±0,06 93,58±0,05 92,9±0,05 92,55±0,04 
40 neurônios 90,93±0,08 87,93±0,07 89±0,07 89,9±0,07 90,1±0,06 
45 neurônios 89,07±0,07 91,12 ±0,07 89,92 ±0,06 90,72±0,05 91,96 ±0,05 
50 neurônios 91,71±0,06 91,01±0,05 90,1±0,06 90,01±0,06 90,13± 0,07 

 

 

Tabela 13 - Variação de chunks, neurônios e tempo (segundos) com desvio padrão - OS-ELM base1 

Chunks 250 500 1000 2000 4000 

20 neurônios 6,86±0,45 (s) 8,02±0,50 (s) 11,03±0,66 (s) 63±0,85 (s) 185,07±1,03 (s) 
25 neurônios 6,85±0,5 (s) 7,03±0,48 (s) 11,02±0,68 (s) 65±1,05 (s) 168,04±2,30 (s) 
30 neurônios 7,6±0,48 (s) 7,05±0,5 (s) 11,03±0,4 (s) 70,01±2,15 (s) 173,02±4,68 (s) 
35 neurônios 6,63±0,52 (s) 7,06±0,51 (s) 12±0,67 (s) 63,03±4,14 (s) 207,04±6,08 (s) 
40 neurônios 6,79±0,48 (s) 8,06±0,5 (s) 23,09±0,48 (s) 62±4,10 (s) 287 ± 9,2 (s) 
45 neurônios 7,45±0,54 (s) 7,98±0,53 (s) 16,12±0,95 (s) 66,1±4,06 (s) 286,03±12,3 (s) 
50 neurônios 7,43±0,6 (s) 7,9±0,52 (s) 16,22±0,7 (s) 64,15±4,30 (s) 285,03±15,43 (s) 
 

 

 

 Como pode ser observado, de acordo com as Tabelas 10 e 12, a técnica ELM obteve 

resultados melhores que o OS-ELM em relação à taxa de acerto (com 97,79% de acerto obtido 

no ELM e 93,58% obtido no OS-ELM, em média). O OS-ELM apresentou resultados melhores 

em relação ao tempo computacional (com 35,89 segundos no ELM e 12 segundos no OS-

ELM, em média). As figuras 14 e 15 ilustram graficamente o desempenho do OS-ELM, 

apresentado nas Tabelas 12 e 13, respectivamente. 



 55 

 

 

 

 

Figura 14 - Variação dos chunks (blocos de dados) e quantidade de neurônios em relação à taxa de acerto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Variação do número de chunks e neurônios em relação ao tempo 
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 O algoritmo kNN apresentou uma boa taxa de generalização com a base1, entretanto a 

técnica obteve o pior desempenho de todas no quesito tempo computacional. A medida de   

influcia a taxa de acerto e o tempo necessário para o algoritmo desempenhar sua classificação, 

tendo a     como a melhor medida do algoritmo, considerando a relação entre tempo 

computacional e taxa de acerto. O desempenho da técnica em relação à variação do parâmetro 

 , taxa de acerto e tempo computacional pode ser observado na Tabela 14 e no gráfico da 

Figura 16, logo abaixo. 

 

 

Tabela 14 - Tempo e taxa de acerto em função da variação do parâmetro k 

k Taxa de acerto Tempo  

1 97,46 ± 0   (%) 590 ± 0   (s) 

2 97,49 ± 0   (%) 584 ± 0   (s) 

3 95,13 ± 0   (%) 601 ± 0   (s) 

4 95,47 ± 0   (%) 690 ± 0   (s) 

5 94,87 ± 0   (%) 593 ± 0   (s) 

6 95,09 ± 0   (%) 594 ± 0   (s) 

7 93,43 ± 0   (%) 600 ± 0   (s) 

 

 

 

Figura 16 - Tempo e taxa de acerto em função da variação do parâmetro k 
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4.2.2 Experimentos com base2 

 

          Como indicado no início desta Seção, experimentos com a base2 foram realizados para 

que fosse possível atestar o desempenho computacional das técnicas com uma base de dados 

de grandes proporções. 

           Baseando-se na melhor configuração encontrada com os experimentos da base1, a 

mesma configuração foi usada para os experimentos com a base2, de modo que a medida do 

tempo computacional e taxa de acerto dessas configurações fossem obtidas.  

 Os experimentos com a base2 tiveram o mesmo comportamento dos experimentos 

com a base1 em relação ao ELM e OS-ELM, com o ELM apresentando a melhor taxa de 

acerto entre as duas técnicas, seguido pelo OS-ELM. A técnica kNN (que ficou em segundo 

lugar em relação à taxa de acerto na base1), necessitou de 3 dias para processar a base2, tendo 

assim apresentado o maior custo computacional. As configurações escolhidas para cada 

técnica estão presentes na Tabela 15, com seus resultados apresentados na Tabela 16.  

 

 

 

Tabela 15 - Configurações para a base2 

Técnica Nº neurônios chunk k 

ELM 40 - - 

OS-ELM 35 1000 - 

kNN - - 2 

 

 

 

 

Tabela 16 - Resultados obtidos com a base2 

Técnica Treinamento (%) Teste (%) Tempo (segundos) 

ELM 98,82 ± 0,01 98,84 ± 0,01  737,99 ± 3,60    
OS-ELM 97,37 ± 0,75   97,34 ± 0,78   340,070 ± 5,80  

kNN - 97,23 ± 0 259200 ± 0 
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 Os resultados obtidos neste presente trabalho, juntamente com os resultados 

apresentados por Mukkamala et al. [4] são listados na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17 - Resultados encontrados em [4], ELM, OS-ELM e kNN com base1 (*) e base2 (**). 

Classificador Acerto(%) 

SVM[4] *98,85 

RP[4] *97,09 

SCG[4] *80,89 

OSS[4] *93,64 

Ensemble of ANN[4] *99,3 

MARS[4] *92,75 

Ensemble of ANN, MARS and SVM[4] *99,82 

ELM *97,79/98,84** 

OS-ELM *93,58/97,34** 

kNN *97,49/97,23** 
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Capítulo 5 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

 

 

Como apresentado neste trabalho, os estudos de detecção de ataques utilizando redes 

neurais procuraram alcançar uma baixa taxa de erros e um tempo computacional que fosse 

aceitável para um ambiente real, além de incorporar novos padrões ao modelo ao longo do 

tempo, sem necessidade de iniciar um novo treinamento do início, mas apenas apresentando 

os novos padrões que deveriam ser reconhecidos.  

As técnicas utilizadas foram os algoritmos ELM, OS-ELM e o clássico kNN. O uso 

desses algoritmos mostrou que é possível alcançar uma boa capacidade de generalização para 

o problema, assim como um tempo computacional aceitável no processamento de uma massa 

de dados de tamanho consideravelmente grande, como mostraram os experimentos com o 

ELM e OS-ELM.  

Os modelos gerados pelo processo classificaram os padrões apresentados em intrusivos 

ou normais, assim como em [15]. Esses padrões estão presentes na base de dados KDD Cup 

99’, que é um benchmark, sendo a base de dados usada na maioria dos trabalhos que abordam 

o tema.  

Neste trabalho foram usadas como ferramentas de apoio às atividades, como o MatLab e 

a linguagem de programação Java, ferramentas cujos recursos foram necessários à realização 

deste trabalho. As redes neurais utilizadas foram descritas na seção de experimentos, tendo 

sido executadas 30 vezes, a fim de se ter uma medida da média e desvio padrão para os 

experimentos. O algoritmo kNN não necessita de desvio padrão, pois sempre apresenta os 

mesmos resultados em termos de tempo e erro de classificação. 

Os experimentos tiveram seus resultados comparados com [4] em termos de poder de 

generalização, os tempos de treinamento alcançados foram considerados satisfatórios, tendo 

como base medidas apresentadas pelos trabalhos levantados no Estado da Arte, entrevistas 

com especialista da área e os dados obtidos no estudo. Assim, os resultados alcançados são 

comparáveis aos tempos de empresas especializadas no assunto, ao dar uma resposta a uma 

nova ameaça.  
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5.1    PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
 

O presente estudo apresenta a contribuição de ser pioneiro (de acordo com o 

levantamento realizado para a realização do trabalho) na aplicação das técnicas ELM e OS-

ELM ao problema de detecção de ataques a redes de computadores. As técnicas mencionadas 

são relevantes para o problema por apresentarem desempenho computacional e capacidade de 

generalização satisfatória, características que se apresentam como necessidades obrigatórias 

no problema enfrentado.  

Os experimentos, ferramentas e base de dados apresentados podem ser repetidos, com 

devidas adaptações, para cenários semelhantes. As técnicas apresentadas não foram 

encontradas em outros estudos, entretanto apresentaram comportamento favorável ao 

problema. Dessa forma, se tornam ferramentas interessantes para novos trabalhos na área de 

detecção de intrusão em redes de computadores.  

O estudo mostra ainda o desempenho computacional em termos de tempo das técnicas 

abordadas, o que é fator primordial para o ambiente comercial em qualquer área de 

computação, inclusive na de segurança, a fim de se ter respostas rápidas para incidentes, 

pragas ou qualquer outro tipo de ataque que tenha como alvo as informações a serem 

seguradas. 

Como conhecido, técnicas clássicas de aprendizagem de máquina podem ter bom nível 

de generalização, entretanto o tempo se torna um impedimento para que tais técnicas sejam 

utilizadas em determinadas áreas, como é o caso da segurança  das informações. Também é 

conhecido que programas maliciosos se espalham rapidamente pelas redes de computadores, 

inclusive com novas versões ou técnicas, tornando o tempo de resposta a novas ameaças algo 

ainda mais crucial. A contribuição do estudo então é a aplicação das técnicas desenvolvidas 

por Huang et al. para que uma resposta às ameaças possa ser dada em tempo hábil, 

minimizando os impactos sobre os alvos. 

 

 

5.2    TRABALHOS FUTUROS 

 

Para melhoria no presente estudo, alguns pontos podem ser atacados: 

 

 Separação de cada tipo de ataque; 

 Uso de mais máquinas de aprendizados; 
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 Seleção de características; 

 Tomada de decisões automáticas;  

 Montagem de laboratório para coleta de dados de ataques (honeypots) 

 

Em relação aos pontos mencionados logo acima, deve-se levar em consideração a 

relevância do uso de cada um deles para o ambiente em que vai ser empregado. Talvez nem 

todos os pontos necessitem ser empregados, devendo-se então levar em conta as necessidades 

do ambiente alvo. 

 

 Separação de cada tipo de ataque - O conhecimento sobre os tipos de 

ataques pode ser útil para que os administradores tracem um perfil dos 

atacantes e dos riscos que rondam seu ambiente. Dessa forma, podem ainda 

saber quais são as maiores ameaças e onde fortificar as defesas. 

 

 Uso de mais máquinas de aprendizado - O uso de mais maquinas de 

aprendizados é utilizado por vários estudiosos, tais como Mukkamala et al. [4] 

e Vegard Engen [16], por exemplo. Essa abordagem é interessante pelo fato de 

que técnicas diferentes podem se ajudar, suprindo dificuldades encontradas por 

cada uma delas e juntando esforços para solucionar o problema enfrentado. Um 

exemplo de uso dessa metodologia está em [4]. Os tipos “normal” e “ataque” 

poderiam ser classificados e a partir daí, ter maquinas de aprendizado 

especializadas para reconhecer cada uma das 4 classes de ataques presentes na 

base de dados KDD Cup 99’. Muitos trabalhos apontam a técnica SVM como 

uma boa candidata para reconhecimento dos padrões presentes nessa base de 

dados. Como a SVM (em sua forma primitiva) reconhece duas classes 

distintas, poderia se usar máquinas SVM especializadas em cada tipo, tendo 

como entrada padrões considerados “ataque” pelo IDS.  

 

 

 Seleção de características - A seleção de características é um processo 

polêmico nos estudos encontrados, pois gera resultados controversos. Alguns 

autores [4][32][15][17][18] e tantos outros mais estudam o processo, muitas 

vezes encontrando resultados melhores ou piores em termos de generalização. 

Os resultados em termos de tempo não são mencionados, o que faz com que o 
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tempo seja uma variável pouco estudada. Outro ponto importante é que alguns 

autores que usam seleção de features, muitas vezes não usam um conjunto 

oficial do sítio de KDD Cup 99’, criando assim seu próprio conjunto de dados. 

Esses conjuntos muitas vezes são apenas acompanhados da explicação de seu 

numero de entradas de que foram construídos com dados escolhidos 

aleatoriamente. Dessa forma, o processo de seleção de features é algo que pode 

ajudar o estudo do problema, entretanto ainda carece de um estudo 

esclarecedor sobre o processo. 

 

 Tomada de decisões automáticas - A tomada de decisões automáticas poderia 

ser um melhoramento implementado, mas que também como os outros, deve 

ser visto criticamente. Se um IDS toma uma decisão, impedindo que 

determinado endereço ip se conecte a uma rede de computadores, pode estar 

fazendo com que vários outros endereços sejam bloqueados. O fator humano é 

importante para análises como essa. Por outro lado, um conjunto de ações 

poderiam ser tomadas, como por exemplo, impedir que conexões identificadas 

como varreduras fossem aceitas ou redirecionar essas conexões a um servidor 

que pudesse de alguma forma autenticá-las.  

 

 Criação de laboratórios para coleta de dados de ataques (honeypots) - 

Como visto através dos capítulos de experimentos e apresentação das técnicas 

utilizadas, algoritmos como o OS-ELM podem aprender ao longo do tempo, 

com dados que chegam durante a fase de uso do modelo do classificador. A 

criação de laboratórios que serviriam como iscas, com honeypots por exemplo, 

poderia ser usada para gerar coleta de dados e assim alimentar o conhecimento 

do IDS. A coleta pode ser incremental, alimentando o IDS ao longo do tempo e 

observando o comportamento do IDS, para verificar o comportamento do 

mesmo frente à contínua atualização de sua base de dados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 63 

Apêndice A – padrões de ataque do tipo Negação de Serviço 

 

A base de dados KDD Cup 99’ conta com 11 diferentes padrões de ataques do tipo 

negação de serviço. Uma breve descrição de cada um deles será dada, apresentando suas 

principais características. 

 

Apache2 

 Ataques do tipo Apache2 têm como objetivo ataques a servidores Web Apache 

(servidores que interagem com browsers utilizando protocolo HTTP). O ataque consiste em 

envio de requisições iniciais do protocolo HTTP com alto número de cabeçalhos. Enquanto 

uma requisição normal contém cerca de 20 cabeçalhos, uma requisição o ataque Apache2 

contém normalmente mais de 1000 cabeçalhos HTTP. O conteúdo desses cabeçalhos 

adicionais não é importante, podendo ser gerado aleatoriamente. O número maior de 

cabeçalhos torna o processamento lento aumentando o uso de processador e memória dos 

alvos, reduzindo o desempenho e naturalmente o aumentando o tempo de resposta para 

requisições legítimas, podendo até mesmo a tornar o alvo inoperante.   

 

Back 

 Outro ataque direcionado a servidores Web Apache, consiste em envio de solicitações 

HTTP contento grande números de caracteres “/” (barra invertida). Ao receber a solicitação, o 

URL anômalo torna o processamento lento, aumentando o uso de CPU e afetando o 

desempenho do sistema. O processamento é normalizado com o término do ataque. 

 

Land 

 O padrão de ataque Land tem como alvo certas implementações da pilha de protocolos 

TCP/IP. O único sistema operacional vulnerável a esse ataque mapeado na base de dados 

KDD Cup 99’ é o SunOS 4.1. O ataque consiste no envio de pacotes TCP-Syn (utilizado para 

fazer a negociação do início de uma conexão TCP) com endereço de origem igual ao endereço 

de destino. Ao receber o pacote, o SunOS 4.1 se torna totalmente inoperante, sendo necessário 

um desligamento  e a posterior religação para que o sistema volte ao ar. Esse ataque pode 

facilmente ser identificado, uma vez que pacotes com endereços de destino e origem iguais 

não são aceitos pelo TCP/IP. 
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MailBomb 

 O ataque do tipo MailBomb consiste no envio de milhares de mensagens de e-mail 

para um usuário com o objetivo de sobrecarregar o processamento da vítima (servidor de e-

mail baseados o protocolo SMTP). Implementações típicas do ataque enviam cerca de 10000 

mensagens de 1Kbyte (10 Mbytes de dados) para um usuário continuamente. O ataque então 

resulta e milhares de mensagens na caixa de postal eletrônica e a sobrecarga do servidor de e-

mails. A detecção desse tipo de ataque é relativamente subjetiva, devendo-se ter uma 

definição de quantos e-mails de um mesmo remetente é aceitável durante um determinado 

intervalo de tempo. Dependendo de cada situação, essas definições podem ter diferentes 

configurações. 

 

SynFlood  

 Também conhecidos como Neptune, em função do nome do primeiro programa que 

implementou esse tipo de ataque, o SynFlood abusam das característica do protocolo TCP.  

Antes do início de uma conexão TCP, é necessário estabelecer essa conexão. Essa ação é feita 

através do “handshake”, que faz o papel de mediador, criando as características da conexão. O 

computador destino então aloca memória para a nova conexão TCP assim que recebe o 

primeiro pacote TCPSyn do cliente. Se não fosse recebido o terceiro pacote do processo 

(TCP-Ack) após certo tempo (determinado por um temporizador), o computador destino 

assume que houve algum problema e desaloca os recursos que foram reservados. O ataque 

SynFlood então explora essa característica, enviando um enorme número  de pacotes 

TCPSyn, criando requisições falsas e assim fazendo com que o alvo aloque recursos que não 

necessitariam ser alocados. Essa ação faz com que o alvo perca desempenho, pare de atender 

requisições legítimas e até mesmo fique inoperante. Alguns sistemas operacionais criam 

exceções, paralisando o funcionamento do sistema operacional em decorrência desse ataque e 

em função da exceção levantada. O ataque pode ser notado observando-se o crescimento 

descontrolado das áreas de memória reservadas pelo sistema operacional para estruturas de 

controle de conexões TCP. 

 

Ping of death 

O ataque Ping of Death consiste no envio de mensagens ICMP-Echo com tamanhos 

incompatíveis com o aceitável (normalmente o ataque usa mensagens maiores que 64000 

bytes). Como os pacotes ping (ICMP-Echo) são bem menores que esse tamanho, os diversos 

sistemas operacionais e implementações TCP/IP reagiam de forma inesperada ao se deparar 
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com um pacote fonte de um ataque dessa natureza. As reações mais comuns são a 

reinicialização do computador ou paralisação das funções. Um IDS pode facilmente monitorar 

esse ataque, apenas verificando a incompatibilidade dos pacotes ping. 

 

Process Table 

Esse ataque tem como alvo verões do sistema operacional Unix. Seu modo de 

operação é baseado em como esses sistemas conexões e solicitações vindas de uma rede de 

computadores. O ataque tenta infectar a tabela de processos do sistema operacional. Essa 

tabela é responsável pelo carregamento de processos por parte dos usuários. Um usuário 

comum tem um limite na quantidade de processos que pode carregar, enquanto que um 

usuário Root não tem essa limitação (pois este tem poder de administrador). Como esse 

usuário é utilizado por processos associados a funções de rede do sistema operacional, se sua 

tabela for infectada sobrecarregada, impedindo a ativações de novos processos legítimos.  

 

Smurf 

No ataque Smurf, pacotes ICMP-Echo são enviados com endereço de destino 

broadcast (enviado a todos) e de origem igual ao sistema alvo do ataque. A vítima então terá 

uma sobre carga ao receber milhares de respostas para solicitações que ele não realizou. Um 

IDS pode perceber esse tipo de ataque observando a quantidade de pacotes Echo-Reply 

(pacotes criados em resposta ao ICMP-Echo) em relação aos pacotes Echo-Request (pacotes 

ICMP-Echo criados para requisição) enviados.  

 

Syslog 

Ataque de negação de serviço que tem como alvo o serviço Syslog do sistema 

operacional Solaris. O Syslog gera registros referentes a eventos da maioria dos sistemas 

operacionais Unix. Quando o Syslog recebe um registro de eventos de um computador 

remoto, tenta resolver o nome DNS é relativo ao endereço IP. Caso não consiga resolver o 

nome, uma falha causa sua indisponibilidade, restaurando o comportamento normal só após 

uma intervenção de um administrador de sistemas. Este ataque, então, explora a falha presente 

no funcionamento do Syslog. 

 

TearDrop  

Esse ataque explora falhas no tratamento de pacotes fragmentados em implementações 

da pilha TCP/IP de vários sistemas operacionais. Um pacote TCP/IP pode encontrar no 
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caminho percorrido entre enlaces algum que não suporte trafegar pacotes maiores que 

determinado tamanho (MTU – Maximum Transmission Unit), necessitando então de uma 

fragmentação. Algumas implementações do TCP/IP não realizavam o reagrupamento se 

houvesse alguma sobreposição de dados entre os diversos fragmentos recebidos. Essas 

implementações causavam a reinicialização do sistema operacional caso uma situação como 

essa viesse a ocorrer. 

 

UDPStorm  

O UDPStorm causa negação de serviços e alterações no desempenho de redes TCP/IP. 

Alguns dos serviços UDP geram respostas automáticas sem qualquer verificação de origem e 

autenticidade da solicitação recebida. Um atacante que envie um pacote com endereço de 

origem alterado, tentando-se se passar por outro indivíduo, pode gerar tráfego entre a vítima 

(por quem está se passando) e o computador prestador do serviço. 
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Apêndice B – padrões de  ataque do tipo Probing (Varredura) 

 

A base KDD Cup apresenta cinco padrões de ataques do tipo Probing (Varredura). 

Ataques dessa natureza são a forma preliminar de ataques maiores, servindo geralmente para 

extrair informações sobre as características da rede alvo do ataque real.  

 

IPSweep 

IPSweep é utilizado é um ataque realizado para reconhecer alvos vulneráveis, 

arquiteturas de redes de computadores ou mesmo existência de redes de computadores (por 

exemplo, varredura para reconhecimento da existência de redes wireless desprotegidas). Os 

alvos desses ataques não sofrem efeitos adversos por ele, mas o IPSweep gera informação que 

pode ser utilizada para um outro ataque, sendo essa próxima etapa possivelmente danosa ao 

alvo. O IPSweep pode, por exemplo, enviar requisições ping para todos os endereços de uma 

rede de computadores e constrói um relação das respostas recebidas. Um IDS que monitore 

comandos ping que venham de um mesmo endereço de origem e tenham como alvo uma faixa 

contínua de endereços de destino pode será capaz de reconhecer esse tipo de ataque.  

 

Mscan 

Trata-se de um ataque de reconhecimento que consulta servidores DNS, buscando 

vulnerabilidades específicas em endereços IP encontrados nesses servidores. Possuindo 

código fonte facilmente disponibilizado através de sítios presentes na Internet, este ataque 

pode encontrar diversas vulnerabilidades nas máquinas encontradas através dos DNS varridos. 

Para a construção da KDD Cup, foram realizados Mscan para os computadores do domínio 

eyrie.af.mil, procurando pelas vulnerabilidades statd, imap, pop, computadores IRIX com 

contas de usuários sem senha, bind, vulnerabilidades cgi-bin em serviços web, NFS e serviços 

X.  

 

Nmap 

Ferramenta de varredura e reconhecimento capaz de buscar computadores, serviços e 

vulnerabilidades utilizando diversos mecanismos. Tem com finalidade principal determinar 

quais são as portas abertas em computadores, identificando assim quais serviços estão ativos. 

Pode determinar ainda a versão dos softwares presentes no alvo, dando ao invasor o 

conhecimento sobre quais vulnerabilidades pode focar em seu ataque. Uma ferramenta Nmap 
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pode tornar sua identificação difícil, pois pode configurar diversos aspectos relacionados a seu 

ataque, como velocidade e periodicidade de suas varreduras.  

 

 

Saint 

Saint (Security Administrator Integrated Network Tools) é uma ferramenta 

desenvolvida para administradores de rede, sistemas e profissionais de segurança da 

informação. Essa ferramenta pode gerar informações sobre serviços ativos em computadores 

remotos, sendo assim uma relevante fonte de informações para invasores em potencial.  

 

Satan 

Satan (Security Administrator Tool for Analyzing Networks), é consideravelmente 

semelhante à ferramenta Saint, descrita anteriormente. Ambos os ataques seguem o mesmo 

modo de operação, tendo como principal diferença os serviços e vulnerabilidades 

pesquisados. Um IDS pode identificar o ataque Satan baseando-se no perfil regular do tráfego 

gerado pela sua varredura.  
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Apêndice C – padrões de  ataque do tipo Remoto para Local 

 

Padrões de natureza “Remoto para Local” são extremamente perigosos, permitindo 

que um invasor que tenha apenas a capacidade de enviar pacotes TCP/IP para o alvo, no 

entanto se nenhum tipo  outro tipo de acesso adquira acesso como usuário legítimo. Nove 

padrões desse tipo de ataque estão presentes na base de dados, sendo eles: 

 

Dictionary 

 Ataque clássico que usa força bruta, tentando descobrir através de várias tentativas a 

um determinado computador ou serviço a conta e senha de um usuário válido. A principal 

vulnerabilidade desse tipo de ataque é humana e consiste no fato de que muitos usuários criam 

senhas fáceis para que possam se recordar. Todo serviço de rede que empregue autenticação 

por senha pode ser vítima do ataque, diversas ferramentas existem para realizar as tentativas 

de autenticação (como “Lophtcrack”, por exemplo). As ferramentas que implementam esse 

ataque fazem uso do dicionário de palavras no idioma do usuário para realizar a descoberta da 

senha, e essa ação é que caracteriza o nome do ataque.  Se o alvo utilizar uma palavra 

presente no dicionário, a ferramenta será capaz de adquirir a senha alvo mais rapidamente do 

que numa tentativa por força bruta totalmente cega (de todas as combinações de caracteres 

alfanuméricos até um determinado tamanho máximo de senha). No processo de construção  

base de dados KDD Cup 99’ um script chamado “NetGuess” realizava  de 10 a 100 tentativas 

de autenticação no serviço FTP, POP e TELNET um arquivo de dicionário e permutações 

simples  com o nome do usuário. Para que IDS´s possam detectar esse tipo de ataque, 

necessitam conhecer o protocolo das aplicações que empregam autenticação remota. Dessa 

forma, podem monitorar o número de erros nas tentativas de conexão em um determinado 

intervalo de tempo.  

 

FTP-WRITE 

 Esse padrão de ataque explora falha de configuração em serviços FTP que fornecem 

acesso a usuário que não necessitem de autenticação (anônimos). Se o diretório raiz se um 

serviço FTP tiver com proprietário o usuário “ftp”  ou seu proprietário estiver no mesmo 

grupo do usuário “ftp”, é possível que um usuário anônimo adquira permissão para escrita de 

arquivos no servidor FTP e até mesmo obtenha acesso de controle remoto ao servidor. 
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Guest 

 Variante do ataque Dictionary, o Guest tenta acesso não autorizado através do usuário 

Guest, usando sua conta. Este tipo de usuário é comum em sistemas operacionais, sendo 

inclusive habilitado na instalação padrão desses sistemas.    

 

Imap 

Ataques Imap explora o estouro de buffer (“bufer overflow”) em serviços Imap de 

servidores Linux, permitindo ao atacante a execução de código arbitrário no servidor atacado. 

Na construção da base de dados KDD Cup 99’, uma ferramenta disponível na Internet, 

conhecida como “Impack 1.03 Attack Toolkit”  Foi utilizada. Ferramentas como essa tornam 

os ataques mais destrutivos, uma vez que usuários sem conhecimentos técnicos podem 

facilmente adquiri-las e iniciar um ataque. É importante ressaltar que a ferramenta dispõe de 

instruções de uso, o que a faz ainda mais intuitiva para uso doméstico.  

 

Named  

Ataque que explora falhas no estouro de buffer em determinadas versões de servidores 

DNS (Domain Name System) Bind. Uma consulta de informações em DNS reverso (obter 

informações de nome a partir de um IP) especialmente preparada pode fazer com que o 

sistema se torne inoperante ou possibilitar a execução de  código malicioso no servidor. Um 

servidor de DNS Bind aloca uma área de memória de 4096 bytes para uma consulta do tipo 

DNS reverso. O ataque Named cria uma consulta que extrapola essa quantidade de memória, 

causando uma exceção buffer overflow. Um IDS pode facilmente monitorar ataques dessa 

natureza, verificando o tamanho da requisição criada (que não pode ser superior a 4096 

bytes). 

 

Phf 

 Phf é um programa CGI (Common Gateway interface), servindo então como um 

mecanismo de interação entre aplicações em um servidor Web e programas do sistema 

operacional, disponibilizado, por exemplo, em servidores Web Apache. O invasor então 

constrói parâmetros que permitem atacar o sistema, roubando, por exemplo, o arquivo 

“passwd” com usuários e senhas de um sistema Unix vulnerável. 

 

Sendmail 
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 O ataque Sendmail explora uma falha de buffer que existe na versão 8.8.3 do software 

de correio eletrônico SMTP, permitindo a execução de código com privilégios de 

administrador/Root. Uma mensagem é criada e enviada para o servidor alvo, sendo esta 

mensagem especialmente criada para que cause estouro de buffer. Assim, o invasor força o 

sistema a executar código de sua escolha.  

 

Xlock  

Neste ataque o invasor engana o usuário de uma sessão gráfica X a digitar sua senha 

em uma versão alterada (cavalo de Tróia) do programa Xlock, utilizado para bloquear uma 

sessão gráfica X depois de determinado intervalo de tempo com inatividade. Uma versão do 

programa Xlock foi especialmente criada para montar a base de dados KDD Cup 99’, com o 

intuito de simular esse ataque. Para que o Xlock seja bem sucedido, o invasor precisa de 

alguma forma ter acesso ao computador da vitima, para que possa instalar o Xlock. 

 

Xsnoop 

Para realizar o Xsnoop, o invasor deve monitorar todas as teclas   digitadas e enviadas 

por usuários para um servidor X desprotegido. O registro das teclas pode conter informações 

importantes, que darão subsidio para que o invasor tenha conhecimento suficiente para 

realizar novos ataques.  
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Apêndice D – padrões de  ataque do tipo Usuário para Superusuário 

 

Sete padrões de ataques dessa natureza estão presentes na base de dados KDD Cup 

99’. User-to-Root (Usuário para Superusuário) permite que usuários comuns passem a ter 

privilégios de superusuários, tendo então poderes que não deveriam possuir. 

 

Eject  

 Explora uma falha de estouro de buffer no usuário “eject”, disponibilizado no sistema 

operacional Solaris 2.5. Eject é um utilitário para gerenciamento de mídias removíveis, um 

usuário  com privilégios simples em um sistema vulnerável a esse ataque passara privilégios 

de administração e supervisão (privilégios de usuário Root). 

 

Ffbconfig 

Semelhante ao ataque Eject, estoura o estouro de buffer no programa Ffbconfig, 

presente o Solaris 2.5. O Ffbconfig configura placas gráficas instaladas no sistema e devido à 

falta de verificação de tamanho dos parâmetros passados ao programa, um invasor pode criá-

los de formar que sobrescreva áreas de memória, obtendo acesso ano autorizado.  

 

Fdformat 

Mais um ataque que explora estouro de buffer. O programa Fdformat, utilizado para 

formatar disquetes e cartões PCMCIA é um software vulnerável a este ataque, podendo ser 

usado como meio para execução desse tipo de ataque. 

 

LoadModule 

 O ataque LoadModule explora falhas no sistema operacional SunOS 4.1 que utilize o 

sistema Xnews de janelas. O programa xnew utiliza o módulo loadmodule para carregar 

certos dispositivos na memória. Devido a um erro de programação no módulo, um invasor 

pode obter privilégios indevidos de administração. 

 

Perl 

Explora falhas em certas versões na linguagem de script Perl. Um módulo denominado 

suidperl contém erro de programação que permite que qualquer usuário com conta ativa no 

sistema obtenha privilégios de administração. 
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OS 

 O ataque OS explora falhas no programa PS do sistema operacional Solaris 2.5. Se o 

usuário possuir privilégios de escrita em diretórios temporários, pode explorar falhas para 

executar códigos com privilégios de administrador. 

 

Xterm 

 Explorar uma falha que permite a execução de estouro de buffer na biblioteca Xaw do 

programa Xterm presentes no Red Hat Linux.  Permite ao usuário obter privilégios de 

administrador a partir de uma conta de usuário comum. 
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