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RESUMO 

 

Estamos na era digital, onde a maior parte dos dispositivos eletrônicos estão conectados, 

transmitindo e recebendo informações através de uma rede. Geralmente, essas informações são 

de extrema importância e valor, como no caso das grandes empresas que são alvos constantes 

de pessoas e sistemas mal-intencionados, que causam prejuízos e problemas. Dessa forma, a 

detecção de ataques é de extrema importância para os administradores de redes, já que muitos 

métodos de proteção (controle de acesso, políticas de firewall, criptografia de dados), podem 

não ser suficientes. Os IDS – Intrusion Detection Sytem ou Sistemas de Detecção de Intrusão 

tornaram-se essenciais como complemento da infraestrutura das redes atuais, assim como novas 

técnicas de detecção integradas a essas ferramentas.Este trabalho propõe, a utilização de 

algoritmos de Data Mining para gerar padrões de detecção de ataques SYN Flood, com base 

nos dados do datasetKDDCup’99. Esses padrões gerados são utilizados para o desenvolvimento 

de um IDS, para detectar esse tipo de ataque. Os resultados mostraram que o IDS desenvolvido, 

foi eficaz na detecção de ataques SYN Flood. 

 

Palavras-chave: IDS, SNORT, Ataques, DoS, Syn Flood, Data Mining, J48, Random Tree. 
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ABSTRACT 

 

We are in the digital age, where most of the electronic devices are connected, transmitting and 

receiving information through a network. Generally, this information is of utmost importance 

and value, as in the case of large companies that are constant targets of people and malicious 

systems, which cause losses and problems. In this way, attack detection is of utmost importance 

to network administrators, since many methods of protection (access control, firewall policies, 

and data encryption), may not be sufficient. IDS - Intrusion Detection System have become 

essential as a complement to the infrastructure of the current networks, as well as new detection 

techniques integrated with these tools. This work proposes the use of Data Mining algorithms 

to generate SYN Flood attack detection patterns, based on data from the KDDCup’99 dataset. 

These generated patterns are used for the development of an IDS to detect this type of attack. 

The results showed that the IDS developed was effective in detecting SYN Flood attacks. 

 

Keywords: IDS, SNORT, Attacks, DoS, Syn Flood, Data Mining, J48, Random Tree. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Os sistemas de rede atuais são alvos dos mais diversos tipos de ataques, por motivos 

banais, econômicos ou pelo comércio criado, onde se vende ataques a quem esteja interessado 

em comprar (NAFIR et al., 2014). Dessa forma a detecção de ataques em redes é uma tarefa 

fundamental para operadores de rede na Internet (ENACHE e SGÂRCIU, 2014). O ataque a 

Sony Pictures em novembro de 2014, onde 100 Terabytes de dados foram roubados, contendo 

lançamentos de músicas e vídeos inéditos, especulando-se perdas superiores a 100 milhões de 

dólares (RICHWINE, 2014), é apenas mais um exemplo dos prejuízos causados pelas intrusões. 

Muitas técnicas de proteção são utilizadas a fim de administrar os riscos de segurança 

da informação (controle de acesso, políticas de firewall, criptografia de dados). Estes métodos 

não são suficientes e por isso a necessidade da utilização dos IDS -  Intrusion Detection System 

ou Sistemas de Detecção de Intrusão, onde tornaram-se um complemento essencial para a 

infraestrutura de segurança de quase todas as organizações (CHANDRASEKHAR e 

RAGHUVEER, 2014; ENACHE e SGÂRCIU, 2014; LAHOTI et al., 2014). 

Existe uma busca incessante por parte de pesquisadores e estudiosos, por técnicas mais 

eficientes de detecção de intrusão para utilização pelos IDS. Por exemplo, em Silva (SILVA, 

2005), o autor propõe o uso de redes neurais artificiais no auxílio a detecções em redes de 

pacotes TCP/IP. Ele acredita que a capacidade de generalização das RNA – Redes Neurais 

Artificiais mantém uma taxa alta de acertos para novos ataques. 

Em Souza et al. (SOUZA e MONTEIRO, 2008), os autores acreditam que um NIDS – 

Network Intrusion Detection System ou Sistema de Detecção de Intrusão de Rede por 

anomalias, aliado a uma rede neural para aprendizagem, torna a detecção mais eficaz. Temos 

exemplos teóricos utilizando aprendizado de máquina com o classificador Naive Bayes, onde 

os autores baseiam-se na ideia de que a ponderação das amostras mais recentes, permite ao 

classificador se adaptar mais rapidamente a novos ataques (GUMUS et al., 2014). 

Os IDS monitoram dinamicamente as ocorrências em um sistema e arbitram se esses 

eventos são suscetíveis de um ataque. Foram criados para auxiliar os administradores de rede, 

quando alguma atividade suspeita ou maliciosa ocorre, dispara um aviso e registra a ocorrência 

(COMER,1988; ENACHE e SGÂRCIU, 2014; ZAMAN e KARRAY, 2009; NJOGU et al., 

2013). 

Um dos mais populares IDS é o Snort, que é definido como um sistema de detecção de 

intrusão de código aberto, capaz de analisar o tráfego em tempo real e analisar registros de 
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pacotes em redes IP. Realiza análises de protocolos, conteúdos de buscas, varredura de portas 

e outros, em locais que possam ser alvos para iniciar uma intrusão. (SNORT, 2016). 

O Snort é uma ferramenta constantemente atualizada e bastante popular pela 

flexibilidade em suas regras, de forma que podem ser personalizadas de acordo com a 

necessidade do administrador, se tornando muito útil para a detecção de intrusões não 

conhecidas e não encontradas na base de dados. Permite assim que, determinado um 

comportamento ou característica para a intrusão, criar uma regra para que elimine essa 

vulnerabilidade (SNORT, 2016). 

Este trabalho tem como objetivo geral, obter métodos mais eficientes de detecção de 

intrusão para o ataque DoS SYN Flood (também conhecido como Neptune), utilizando técnicas 

de Data Mining aplicadas a um IDS desenvolvido, e integrado ao IDS Snort. Dessa forma, é 

feita uma tentativa de tornar as redes mais seguras contra esse tipo de ataque, e contribuir com 

pesquisas e estudos já existentes na área.  

Para alcançar o objetivo geral, foi necessário atender um conjunto de objetivos 

específicos para elaboração deste trabalho que são: (i) estudo da estrutura de redes TCP/IP, (ii) 

estudo e utilização do dataset KDDCup'99, (iii) pesquisa e utilização das etapas da KDD, 

incluindo a etapa de Data Mining com o auxílio da ferramenta Weka, (iv) integração do SNORT 

com o IDS desenvolvido, (v) testes de eficiência utilizando datasets e ferramentas geradoras de 

ataques. 

Sendo assim, o restante deste trabalho foi divido da seguinte forma: no capítulo 2 é 

apresentada a fundamentação teórica para a realização do trabalho, capítulo 3 são abordadas as 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento, o capítulo 4 são apresentados os trabalhos 

relacionados, no capítulo 5 é apresentado o trabalho desenvolvido, no capítulo 6 são 

apresentados os resultados obtidos com o trabalho. Por fim, no capítulo 7 é feita a conclusão e 

as considerações finais do trabalho. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os tópicos estudados, que foram fundamentais para a 

conclusão deste trabalho. 

 

2.1.  Redes TCP/IP 

 

O modelo de referência TCP/IP foi criado com o intuito de conectar várias redes de 

maneira uniforme, e fosse capaz de sobreviver à perda de hardware de sub-redes, sem 

interromper as conversações existentes. Segundo (TANENBAUM, 2012), o modelo TCP/IP se 

divide em 4 camadas: 

 

 Enlace:  é a camada mais baixa do modelo TCP/IP, descreve o que os enlaces como 

linhas seriais e a Ethernet clássica precisam para a interconexão com o serviço não 

orientado a conexões, não é uma camada propriamente dita, mas uma interface entre os 

hosts e os enlaces de transmissão. 

 

 Rede: a tarefa da camada de rede é permitir a inserção de pacotes na rede pelo host e 

garantir o tráfego deles até o destino. Define dois protocolos, o IP que é acompanhado 

pelo ICMP. A camada de Internet é responsável pelo roteamento e entrega dos pacotes 

IP ao destino.    

 

 Transporte: está localizada acima da camada de Internet e sua função é manter uma 

comunicação entre os hosts origem e destino. Define então o protocolo TCP que é 

orientado a conexões e confiável, faz controle de fluxo no destino, para entrega dos 

pacotes sem erros de uma determinada origem a qualquer computador na Internet. Outro 

protocolo definido por essa camada é o UDP, não orientado a conexões e também não 

confiável. Geralmente utilizado por aplicações que não necessitam sequência ou 

controle de fluxo como o do TCP. 

 

 Aplicação: localizada acima da camada de transporte, contendo os protocolos de nível 

mais alto como TELNET, FTP, SMTP, DNS e outros. Recebe os dados das camadas 

mais baixas e fornece os serviços direto aos usuários através de seus protocolos. 
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Figura 1 - Ilustração de alguns protocolos de acordo com sua camada TCP/IP. 

 

Fonte: Tanenbaum (2012, p. 28). 

 

  

2.2.  Definição e tipos de Intrusão 

 

Uma situação onde podemos definir uma intrusão ou ataque, são ações executadas com 

a finalidade de comprometer a integridade, confidencialidade ou disponibilidade de dados ou 

recursos (JUNQI; ZHENGBING, 2008). 

Bishop (2004) define esses três componentes da seguinte forma: 

 

 Integridade: refere-se à confiabilidade e integridade dos dados ou recursos, 

garantindo que são provenientes de uma fonte confiável. 

 

 Confidencialidade: ocultação de informações ou recursos. Por exemplo, manter 

em segredo informações decorrentes de áreas sensíveis, tais como governo ou 

indústria. 

 

 Disponibilidade: refere-se à capacidade de usar a informação ou recurso 

desejado. 

 

As intrusões ocorrem por meio de exploração de técnicas ou engenharia social. A 

engenharia social explora a pessoa que pode conceder acesso ao recurso, ludibriando e 
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enganando para que possa alcançar seus objetivos. Esse recurso pode ser uma senha ou outras 

informações que comprometam a segurança da rede que será atacada. 

No caso da utilização de técnicas para intrusões, os atacantes exploram vulnerabilidades 

na implementação de sistemas, serviços, protocolos e outros. Existe também os problemas 

gerados por usuários e administradores, como a configuração e manutenção imprópria dos 

sistemas, senhas ineficientes ou ainda alguma brecha que possa ser deixada (NAKAMURA; 

GEUS, 2007). 

Os ataques são definidos em 4 categorias principais dependendo da camada TCP/IP em 

que ocorrem (ZAMAN e KARRAY, 2009; CAMPOS e LIMA, 2012). As categorias principais 

de ataques, de acordo com a camada TCP/IP em que ocorrem podem ser vistas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Relação de categoria de ataques por camada do TCP/IP. 

 

Fonte:  Adaptado de Zaman et al. (ZAMAN e KARRAY, 2009). 
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2.2.1. PROBING (exploração)  

 

A principal característica dessa categoria de ataque é a coleta de informações sobre uma 

rede de computador, com o propósito de burlar os controles de segurança. Alguns ataques desta 

categoria, podem ser vistos na Tabela 1, assim como os serviços utilizados pelos atacantes, 

plataformas vulneráveis, mecanismos para efetuar o ataque e o efeito que eles exercem sobre a 

rede ou host. 

 

Tabela 1 - Ataques relacionados a categoria de Probing. 

Nome Serviço 
Plataformas 

vulneráveis 
Mecanismo Efeito 

Ipsweep Icmp Todas 

Abuso de  

funcionalidade  

 

Encontra  

computadores  

ativos  

 

Mscan Vários Todas 

Abuso de  

funcionalidade  

 

Descobre  

vulnerabilidades  

conhecidas  

 

Nmap Vários Todas 

Abuso de  

funcionalidade  

 

Encontra serviços  

(portas tcp e udp)  

ativas  

 

Saint Vários Todas 

Abuso de  

funcionalidade  

 

Descobre  

vulnerabilidades  

conhecidas  

 

Satan Vários Todas 

Abuso de  

funcionalidade  

 

Descobre  

vulnerabilidades  

conhecidas  

 
Fonte: Darpa (DARPA, 2016). 
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2.2.2.  DoS (Negação de serviço)  

 

O ataque DoS – Denial of Service ou Negação de Serviço, acontece quando o atacante 

envia um grande número de mensagens que esgote alguns recursos da vítima, como CPU, 

memória, banda ou outro e não consiga mais atender as requisições. Na Tabela 2, podemos ver 

exemplos de ataques DoS, assim como os serviços utilizados pelos atacantes, plataformas 

vulneráveis, mecanismos para efetuar o ataque e o efeito que eles exercem sobre a rede ou host. 

 

Tabela 2 - Ataques relacionados a categoria DoS. 

Nome Serviço 
Plataformas 

vulneráveis 
Mecanismo Efeito 

Apache2 http Apache 

Abuso de 

funcionalidade 

 

Interrupção do 

serviço http 

 

Back 

 
http Apache 

Abuso / Bug no 

sistema 

 

Queda no tempo 

de resposta 

 

Land N/A SunOS Bug no sistema 

Sistema 

operacional 

indisponível 

 

MailBomb Smtp Todas 

Abuso de 

funcionalidade 

 

Consumo de 

recurso 

 

SYN 

Flood(Neptune) 
TCP Todas 

Abuso 

de funcionalidade 

 

Negação de 

serviço 

 

Ping of 

Death 

 

Icmp Todas Bug no sistema Indisponibilidade 

Process 

Table 

 

TCP Todas 

Abuso de 

funcionalidade. 

 

Impede execução 

de novos 

processos. 

 

Smurf Icmp Todas 

Abuso de 

funcionalidade 

 

Queda no 

desempenho da 

rede 

 

SyslogD Syslog Solaris Bug no sistema 

Queda do serviço 

Syslog. 

 

TearDrop N/A Linux Bug no sistema. 

Reinicializa 

computador 

vítima 

 

UDPStorm 

Echo / 

chargen 

 

Todas 

Abuso de 

funcionalidade. 

 

Queda no 

desempenho da 

rede 

 
Fonte: Darpa (DARPA, 2016). 
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2.2.3. U2R (User to Root attack)  

 

Essa categoria utiliza algum dos ataques da sua lista, para acessar o sistema como um 

usuário padrão e então passa a explorar as vulnerabilidades para ganhar acesso de root. Na 

Tabela 3 podemos ver exemplos de ataques U2R, assim como os serviços utilizados pelos 

atacantes, plataformas vulneráveis, mecanismos para efetuar o ataque e o efeito que eles 

exercem sobre a rede ou host. 

 

Tabela 3 - Ataques relacionados a categoria U2R. 

Nome Serviço 
Plataformas 

vulneráveis 
Mecanismo Efeito 

Eject 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

Solaris Buffer overflow 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

Ffbconfig 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

Solaris Buffer overflow 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

Fdfomat 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

Solaris Buffer overflow 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

Loadmodule 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

SunOS Bug 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

Perl 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

Linux Bug 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

PS 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

Solaris Bug 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

Xterm 

Qualquer sessão 

de usuário 

 

Linux Buffer overflow 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

 

Fonte: Darpa (DARPA, 2016). 
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2.2.4. R2L (Remote to local attack) 

 

Ocorre quando o atacante envia pacotes para uma máquina através da rede, mas não tem 

uma conta nessa máquina, e explora alguma vulnerabilidade para ganhar acesso local como 

usuário da máquina. Na Tabela 4 podemos ver exemplos de ataques R2L, assim como os 

serviços utilizados pelos atacantes, plataformas vulneráveis, mecanismos para efetuar o ataque 

e o efeito que eles exercem sobre a rede ou host. 

Tabela 4 - Ataques relacionados a categoria R2L. 

Nome Serviço 
Plataformas 

vulneráveis 
Mecanismo Efeito 

Dictionary 

Qualquer serviço  

que possua 

autenticação por 

nome e senha 

 

Todas 

Abuso de 

funcionalidade 

 

Acesso como 

usuário 

legitimo 

 

Ftp-write FTP Todas 

Configuração 

indevida 

 

Acesso como 

usuário 

legitimo 

 

Guest Telnet, Rlog Todas 

Configuração 

indevida 

 

Acesso como 

usuário 

legitimo 

 

Imap IMAP4 Linux Bug 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

 

Named DNS Linux Bug 

Shell com 

privilégios de 

administrador 

 

Phf Http Todas Bug 

Execução de 

comandos 

como usuário 

http 

 

Xlock X Todas 

Configuração 

indevida 

 

Obtém senha 

através de 

falsificação 

da identidade 

 

Xsnoop X Todas 

Configuração 

indevida 

 

Capacidade 

de monitorar 

teclas digitadas 

remotamente 

 

  

Fonte: Darpa (DARPA, 2016). 
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2.3. Sistemas de detecção de intrusão 

 

Um sistema de detecção de intrusão é definido como um sistema de proteção que 

monitora o tráfego e o comportamento de uso computacional, para detectar qualquer atividade 

suspeita que possa comprometer a rede. O IDS é capaz de alertar os administradores sobre 

possíveis ataques ou comportamentos anormais na rede, obtendo informações importantes 

sobre tentativas de ataques, que não se pode obter normalmente (TRAN e JAN, 2006; 

NAKAMURA e GEUS, 2007; FAGUNDES et al.). 

Em 1987, Denning et al. (DENNING et al., 1987) criou um IDS de propósito geral, 

onde detectava ataques analisando comportamento, métricas e estatísticas, cobrindo apenas um 

dispositivo na rede. Então em 1990 Heberlein et al. (HEBERLEIN et al., 1990), abordou um 

conceito a nível de rede, onde o IDS analisava os pacotes no segmento da rede e detectava o 

tráfego que estivesse fora do padrão definido, trazendo alguma ameaça para a rede. Em 

(NAKAMURA e GEUS, 2007) são apresentados os dois tipos principais de IDS: 

 

 Baseado em Host (HIDS - Host Intrusion Detection System): utilizam arquivos de 

logs ou agentes de auditoria para detecção de intrusão. São capazes de monitorar acessos 

em arquivos, modificações em permissões, processos do sistema, programas em 

execução, entre outros. Normalmente os HIDS são considerados ferramentas ao invés 

de sistemas. Pois devido as detecções serem realizadas em informações de logs e 

registros do sistema, por muitas vezes os alertas não são em tempo real. A localização 

de um HIDS em uma rede TCP/IP pode ser vista na Figura 3. 

Figura 3 - Localização de um HIDS em uma rede TCP/IP. 

 

Fonte: Autor. 
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Baseado em rede (NIDS - Network Instrusion Detection Sytem): o sistema de 

detecção de intrusão baseado em rede monitora um segmento de rede, capturando 

pacotes e comparando o cabeçalho e o conteúdo com assinaturas e padrões conhecidos. 

A localização de um NIDS em uma rede TCP/IP pode ser vista na Figura 4. 

 

Figura 4 - Localização de um NIDS em uma rede TCP/IP. 

 

Fonte: Autor. 

O NIDS se divide em duas partes: os sensores espalhados na rede e o gerenciador ou 

console. Os sensores são responsáveis pela captura, formatação dos dados e analisar o tráfego 

da rede, o gerenciador faz com que os sensores trabalhem de forma integrada definindo os 

alertas para cada comportamento suspeito detectado. Uma característica importante é a 

capacidade de detecção em tempo real, devido ao sensor estar no mesmo segmento do servidor 

atacado, ele pode responder ao ataque em tempo real, mas isso não garante que o ataque não 

foi efetivado. Os IDS podem utilizar duas abordagens para detectar uma intrusão, por anomalias 

ou assinaturas. Abaixo temos a definição dada por (SCARFONE e MELL, 2007) para cada um 

desses métodos. 

 

 Baseado em assinaturas: a detecção baseada em assinaturas tem como objetivo, 

comparar as assinaturas do banco de dados do IDS com caracteres dentro dos 

pacotes analisados, a fim de identificar um padrão de caracteres conhecidos de 

ataques e emitir um alerta ao administrador. É a forma mais simples de detecção de 

intrusão, pois efetivamente utiliza apenas uma operação de comparação de 

sequência de caracteres, mesmo assim é muito efetivo para intrusões conhecidas. 
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 Baseado em Anomalias: nesse modelo o IDS busca um padrão de comportamento 

diferente do considerado normal. É criado um perfil, onde é monitorado as 

características dos usuários, hosts, conexões de rede ou aplicações durante 

atividades típicas, então quando o IDS percebe uma atividade com um 

comportamento diferente do perfil definido, emite um alerta ao administrador. 

 

Um IDS confiável, deve manter uma baixa ocorrência de falsos positivos e falsos 

negativos (BISHOP, 2005). Os parâmetros mais importantes na estimação de desempenho de 

um IDS, segundo (CAMPOS et al., 2012) são mostrados na Tabela 5. 

 

            Tabela 5 - Parâmetros de desempenho de um IDS. 

Parâmetro Definição 

Taxa de detecção (DR) Ataque ocorre e o alarme dispara. 

Falso Positivo (FP) Ataque não ocorre, mas o alarme dispara. 

Verdadeiro Negativo (TN) Ataque não ocorre e o alarme não dispara. 

Falso Negativo (FN) Ataque ocorre, mas alarme não dispara. 

Fonte: Campos et al. (CAMPOS et al., 2012). 

2.4. Datasets 

 

Datasets são conjuntos de dados de tráfego coletados de uma rede, contendo ou não 

tráfego malicioso (KDD CUP 99, 2016). A seguir pode ser visto exemplos de datasets e suas 

respectivas descrições. 

 

 KDDCup'99: O KDDCup'99 é um conjunto de dados utilizados no 3º Concurso 

Internacional de Descoberta de conhecimento e Mineração de dados. A tarefa era 

construir um detector de intrusão de rede, um modelo preditivo capaz de distinguir 

“más” conexões ou ataques e conexões normais (KDD CUP 99, 2016). Esta base de 

dados contém um conjunto padrão de dados a serem auditados, que inclui uma grande 

variedade de intrusões simulados em ambiente militar e abrange as categorias de ataques 

DoS, R2L, U2R e Probing (KDD CUP 99, 2016). É o conjunto de dados mais utilizado 

para avaliação de sistemas de detecção de intrusão (TAVALLAEE et al., 2009). 
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 Darpa: O dataset Darpa foi criado no laboratório Lincoln do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), sob patrocínio da DARPA, onde foi coletado um conjunto de 

dados para avaliação de sistemas de detecção de intrusão. Os dados foram coletados de 

uma rede com tráfego em máquinas reais e simuladas, sendo os ataques efetuados contra 

máquinas reais. A coleta foi efetuada durante semanas, gerando arquivos com as 4 

principais categorias de ataques e tráfego normal (THOMAS et al., 2008). 

 

 UNB ISCX 2012: O dataset UNB ISCX 2012 foi criado pelo ISCX- Information 

Security Centre of Excellence, pertencente a Universidade de New Brunswick no 

Canadá. O dataset foi baseado no conceito de perfis, contendo descrições detalhadas de 

intrusões e modelos abstratos de distribuição para aplicações, protocolos ou entidades 

de rede de nível inferior. Os traços reais foram analisados para criar perfis de agentes 

que geram tráfego real para HTTP, SMTP, SSH, IMAP, POP3 e FTP. Então foi criado 

um conjunto de diretrizes para delinear conjuntos de dados válidos, que estabelecem a 

base para a geração de perfis. Os perfis foram utilizados em vários cenários com ataques, 

então capturado o tráfego e gerado os arquivos do dataset (UNB ISCX, 2016). 

 

 

2.5. KDD e Data Mining 

 

Atualmente nos encontramos na era da informação digital, onde a capacidade de coletar 

e armazenar dados é muito maior do que nossa capacidade de analisar e compreender os 

mesmos. Técnicas computacionais e ferramentas são essenciais para o suporte a extração de 

conhecimento útil em grandes volumes de dados. 

Essas técnicas e ferramentas são do campo da KDD - Knowledge Discovery in 

Databases ou Descoberta de Conhecimento em Base de dados, definido por Fayyad et al. como 

o processo de identificação de padrões válidos, potencialmente úteis e compreensíveis em 

dados. Data Mining ou Mineração de Dados, é a etapa principal desse processo, baseando-se 

em técnicas estatísticas, inteligência artificial, aprendizado de máquina e outros (FAYYAD et 

al., 1996). 
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2.5.1. O processo de KDD  

 

As etapas para descoberta de conhecimento podem ser vistas na Figura 5. Essas etapas são 

descritas por Fayyad et al. e citadas abaixo: 

 

 Compreensão do domínio: desenvolver uma compreensão do domínio (dados) e os 

conhecimentos prévios relevantes para identificar o objetivo do processo KDD. 

 

 Selecionar os dados: selecionar um dataset, ou um subconjunto de variáveis ou dados 

de amostras no qual a descoberta é para ser realizada. 

 

 Pré-processamento: também conhecida como etapa de limpeza, se corrige erros e 

inconsistências caso existam e remoção de dados com ruído. 

 

 Redução de dados e projeção: nesta etapa se converte os dados para que possam ser 

reconhecidos pelo algoritmo, e reduzido o número de variáveis caso necessário, com 

métodos de redução ou transformação de dimensionalidade. 

 

 Escolher o algoritmo de Mineração de Dados: inclui a seleção do método a ser usado 

para a busca de padrões nos dados, tais como decidir quais modelos e parâmetros mais 

apropriados. 

  

 Mineração de Dados: é a parte mais importante do processo, onde os dados são 

aplicados a um determinado algoritmo de Mineração de Dados com a finalidade de 

extrair padrões de conhecimento. 

 

 Interpretação/Avaliação dos dados: é etapa de interpretação dos padrões gerados e 

avaliado o retorno. 

 

 Utilizar a descoberta de conhecimento: na última parte do processo, já é conhecido 

os padrões e existe a descoberta de conhecimento, então é possível a tomada de ações 

sobre eles, documentar ou reportar aos interessados. 
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Figura 5 - Uma visão geral dos passos que constituem o processo de KDD. 

 

Fonte: Fayyad et al. (FAYYAD; PIATETSKI-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

 

2.5.2. Tarefas de Data Mining 

 

 As tarefas de Data Mining são responsáveis pelas informações que serão extraídas da 

base de dados, para determinar qual tarefa resolver, é essencial que conheça o domínio da 

aplicação e o que se deseja obter. As técnicas de mineração de dados estão diretamente ligadas 

as tarefas que irão resolver (FAYYAD; PIATETSKI-SHAPIRO; SMYTH, 1996). As principais 

tarefas de Data Mining são descritas de forma breve na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Principais tarefas de Data Mining. 

Classificação Descrição Exemplos 

Classificação 

Consiste em construir um modelo de 

algum tipo que possa ser aplicado a 

dados não classificados visando 

categorizá-los em classes. Um objeto 

é examinado e classificado de acordo 

com uma classe definida. 

-Classificar solicitações de pedidos 

de crédito. 

-Esclarecer fraudes na declaração 

do imposto de renda. 

Regressão 

Regressão é aprender uma função que 

mapeia um item de dado para uma 

variável de predição real estimada. 

-Prever a demanda futura de um 

novo produto. 

-Estimar expectativa de vida média 

dos brasileiros. 

Associação 
Identificação de grupos de dados que 

apresentem concorrência entre si. 

-Quais produtos são colocados 

juntos em carrinhos de 

supermercado. 

Segmentação 

(Clustering) 

Processo de partição de uma 

população heterogênea em vários 

subgrupos ou grupos mais 

homogêneos. 

-Agrupamento de clientes com 

comportamento de compras similar. 

-Comportamento de clientes em 

compras realizadas na web para uso 

futuro. 

Detecção de 

desvios 

(outliers) 

Identificação de dados que deveriam 

seguir um padrão esperado, mas não 

o fazem. 

-Detecção de intrusão em redes 

de computadores. 

Fonte: Campos et al. (CAMPOS et al., 2012). 
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2.5.3. Algoritmos de classificação 

 

Existem diversos algoritmos que utilizam técnicas de classificação e dos mais variados 

tipos, como Algoritmos de Bayes, Regras de decisão, Árvores de decisão e outros. Nesta seção 

são abordados de forma breve os 2 algoritmos utilizados neste trabalho: algoritmos árvore de 

decisão J48 e Random Tree. 

 

 J48: o algoritmo J48 é uma evolução do algoritmo C4.5 na linguagem Java. Esse 

algoritmo gera uma árvore de decisão baseada em conjunto de dados de treinamento, 

dessa forma criando padrões para classificar os conjuntos de teste. Utiliza a abordagem 

dividir-para-conquistar, reduzindo o problema em subproblemas, assim recursivamente 

(WITTEN e WITTEN, 2005). 

 

 Random Tree: o algoritmo Random Tree constrói uma árvore a partir de um conjunto 

de possíveis árvores, com K características aleatórias em cada nó. Nesse contexto, 

significa que no conjunto de árvores, cada uma delas tem uma chance igual de ser 

amostrada, podendo se dizer que as árvores têm uma distribuição “uniforme”. Árvores 

aleatórias podem ser geradas de forma eficiente, e o conjunto delas geralmente leva a 

modelos precisos (ALI et al., 2012). 
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3. TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 

 Neste capítulo são abordadas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento deste 

trabalho. Em 3.1 a ferramenta Snort que foi o IDS de monitoramento utilizado e em 3.2 a 

ferramenta Weka, que foi responsável pela execução dos algoritmos de Data Mining e geração 

dos padrões do ataque.    

 

3.1. Snort 

 

Neste tópico é abordada a ferramenta IDS Snort, que foi de fundamental uso neste 

trabalho. A seguir é feita uma introdução a ferramenta, assim como a sua arquitetura e 

características.   

 

3.1.1. Introdução ao Snort  

 

O Snort é uma ferramenta NIDS desenvolvida por Martin Roesch, “Open Source” com 

um código fonte otimizado e seus módulos desenvolvidos na linguagem de programação C. Sua 

documentação é aberta e de acesso público. 

Esse IDS usa uma interface Libcap, muito utilizada por ferramentas de análise de 

pacotes. É um sniffer que consegue analisar o payload (área de dados) dos pacotes e registrá-

los, quando os dados filtrados e comparados com as regras indicam uma intrusão ou ameaça, 

gera um alerta em um arquivo de log (KUROSE, 2010; SNORT, 2016). 

O Snort é uma ferramenta muito difundida e utilizada pelos administradores de redes, 

possuindo uma comunidade oficial de usuários que ultrapassam os 500.000 membros 

registrados e mais de 4 milhões de downloads. Conta com uma equipe de pesquisa denominado 

Talos, que é um grupo de especialistas em segurança de rede trabalhando proativamente para 

descobrir, avaliar e responder às últimas tendências em atividades Hacker, tentativas de 

intrusão, malware e vulnerabilidades (SNORT, 2016). 

Alguns dos profissionais de segurança mais renomados na indústria, incluindo a equipe 

e os autores de vários livros de referência em padrão de segurança, são membros do Talos. Esta 

equipe é apoiada pelos vastos recursos do Snort, tornando-se o maior grupo dedicado aos 

avanços na indústria de segurança de rede. Reflexo disso está nas regras de detecção 

constantemente atualizadas, assim como o código fonte. Novos padrões são inseridos nas regras 
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quase na mesma velocidade em que os órgãos responsáveis emitem alertas de ameaças 

(SNORT, 2016).  

 

3.1.2. Modos de operação 

 

Os modos de operação do Snort (SNORT, 2016) são: 

 

 Modo Sniffer: apenas lê os pacotes da rede e apresenta para o usuário de forma 

contínua na tela. 

 Modo Packet Logger: registra os pacotes para o disco. 

 Modo Network Intrusion Detection System (NIDS): onde o Snort analisa o tráfego 

na rede e compara com suas regras, executando diversas ações baseadas nelas. Modo 

mais complexo e configurável. 

 

3.1.3. Arquitetura e funcionamento 

 

A arquitetura do Snort é focada em desempenho, simplicidade e flexibilidade. É 

composta por 4 componentes básicos que fazem o processo de decodificação, pré-

processamento, detecção, registro e alerta ao administrador (ROESH, 1999). 

 

 Decodificador de pacotes: É o sniffer da rede, captura os pacotes de diferentes 

interfaces e os prepara para o pré-processamento ou para a etapa de detecção. Após 

capturados os pacotes, eles são “abertos” e decodificados, então é comparado o 

protocolo em uso com o comportamento normal para aquele protocolo, o próprio 

decodificador pode gerar alertas com base na análise dos cabeçalhos e pacotes fora do 

padrão definido nas regras (REHMAN, 2003; BEALE et al., 2004). 

 

 Pré-processador: O pré-processador permite analisar os dados de diferentes maneiras 

antes da detecção, ele pode ajustar os dados para que chegue da melhor forma para o 

mecanismo de detecção e possa ser comparado com as regras. Muitos ataques modernos 

dependem da substituição de dados em sobreposição de fragmentos.Quando o pacote é 

grande, ele é fragmentado e enviado em partes para o destino, então a assinatura é 

enviada em partes também. Acontece que o IDS necessita da assinatura completa para 
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comparar com as regras e detectar o pacote malicioso, então o pré-processador pode 

fazer a desfragmentação e montar novamente o pacote, preparando-o para o mecanismo 

de detecção (REHMAN, 2003; BEALE et al., 2004). 

 

 Mecanismo de detecção: Após os pacotes serem remontados pelo pré-processador, ele 

passa para o mecanismo de detecção, que é responsável por detectar alguma atividade 

de intrusão. Para isso, as estruturas de dados internas leem todas as regras e comparam 

com todos os pacotes. Ao comparar o pacote com a regra, se for detectado uma intrusão, 

é gerado um log ou alerta, caso contrário é descartado. Esta é a fase que mais ocupa 

recursos do hardware, então podemos ter detecções atrasadas, não sendo mais em tempo 

real. Esse tempo vai depender de vários fatores, como o número de regras, 

processamento da máquina em que está rodando o Snort, fluxo na rede e outros 

(REHMAN, 2003). O mecanismo de detecção do SNORT pode ser visto na Figura 6.  

 

 Registro e Alerta: O mecanismo de registro no Snort tem a função de arquivar os 

pacotes que foram reconhecidos na comparação com as regras, enquanto o mecanismo 

de alerta é responsável por avisar o administrador que uma regra foi acionada. Os 

registros e alertas dentro da ferramenta são configuráveis e o usuário pode especificar 

quais serão habilitados. Dessa forma, é possível filtrar os dados que realmente importam 

dentro do contexto da rede em que se encontra. Existe uma grande variedade de opções 

para enviar os alertas e como registrar seus pacotes. Exemplos de alertas são através de 

janelas de pop-up para uma estação de trabalho Windows, um arquivo de log, sockets 

Unix ou ainda alertas SNMP. Para armazenar os registros é possível utilizar um banco 

de dados SQL, como o MySQL ou PostgreSQL (BEALE et al., 2004). 

 

  



31 

 

Figura 6 - Mecanismo de detecção do Snort. 

 

    Fonte: Adaptado de Baker (BAKER, 2007). 

 

3.1.4. Regras 

 

Uma das funções que mais chamam a atenção no Snort é a capacidade dos seus usuários 

escreverem suas próprias regras, além da grande base de regras que vem por padrão com a 

ferramenta. Dessa forma, o usuário não depende de fornecedores ou agências externas quando 

surgem novos ataques, pode escrever suas próprias regras para eliminar a vulnerabilidade e 

depois compara-las com a comunidade oficial. 

Uma regra é definida como um conjunto de instruções projetadas para analisar o tráfego 

de rede de acordo com um padrão especificado. Após identificado esse padrão efetua uma ação 

previamente definida (BEALE et al., 2004). 
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Segundo (REHMAN, 2003), a estrutura das regras do Snort é dividida em duas partes 

lógicas: cabeçalho da regra e opções da regra. Como pode ser visto na Figura 7. 

 

Figura 7 - Estrutura básica das regras do Snort 

 

    Fonte: Rehman (REHMAN, 2003). 

 

 Cabeçalho da regra: O cabeçalho é geralmente considerado a parte principal das 

regras, uma vez que ele identifica a ação que deve ser tomada quando a regra é 

sinalizada. Na Figura 8 podemos visualizar os campos que fazem parte do cabeçalho e 

uma breve descrição (REHMAN, 2003). 

 

Figura 8 - Estrutura do cabeçalho de regra do Snort. 

 

Fonte: Rehman (REHMAN, 2003). 

 

Action- Ação que deve ser tomada quando a regra é sinalizada, geralmente um alerta. 

Protocol- Filtra um determinado protocolo em que a regra deve ser aplicada, por 

exemplo o protocolo IP, ICMP, UDP. 

Address- Possui dois campos, um para o endereço de origem, e outro para o endereço 

de destino para o pacote em que a regra é aplicada. 

Port- Possui dois campos, um para porta de origem e outro para a porta de destino do 

pacote em que a regra é aplicada. 

Direction- Este campo define a direção da regra, no caso de utilização na regra de  

“ -> ”, indica que origem e destino são da esquerda para a direita. 

 

 Opções da regra: Os campos de opções de regra são colocados dentro de parênteses, e 

são separadas por ponto e vírgula, onde a ação do cabeçalho é ativada, apenas se todas 

as condições dentro dos parênteses forem atendidas. Na figura 9 temos um exemplo de 

regra com cabeçalho e opções, que quando ativada emite um alerta ao detectar um 

pacote de ping ICMP com TTL igual a 100. 
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Na Figura 9 podemos visualizar um exemplo de regra dentro do Snort. As regras dentro 

do IDS Snort são conhecidas pela facilidade de criação, assim como a seu uso e personalização 

(REHMAN, 2003). 

 

Figura 9 - Exemplo de regra no Snort. 

 

   Fonte: Rehman (REHMAN, 2003). 

3.2. WEKA 

 

Weka é um conjunto de ferramentas de pré-processamento de dados e algoritmos de 

aprendizagem de máquina. O software é open source e foi desenvolvido na universidade de 

Waikato, na Nova Zelândia (WITTEN e FRANK, 2005). 

O nome Weka significa Waikato Environment for Knowledge Analysis ou Waikato 

ambiente para análise do conhecimento. O sistema é escrito em Java e distribuído sob os termos 

da GNU. 

 O Weka fornece amplo suporte para todo o processo de Data Mining experimentais, 

incluindo preparar os dados de entrada, avaliar os esquemas de aprendizagem estatisticamente, 

visualizar os dados de entrada e o resultado da aprendizagem. Com o Weka é possível pré-

processar um dataset, executá-lo em um esquema de aprendizagem e analisar o classificador 

resultante e o seu desempenho. Esse conjunto de ferramentas possui métodos para os principais 

problemas de Data Mining: regressão, classificação, clusterização, mineração de regras de 

associação e seleção de atributo.  

 O software Weka possui uma interface gráfica do usuário chamada explorer, que dá 

acesso a todas as suas instalações usando a seleção de menu e preenchimento de formulários. 

Você pode rapidamente ler um dataset de um arquivo ARFF (ou planilha) e construir uma 

árvore de decisão dele. Existem muitos algoritmos para você explorar e a interface lhe ajuda na 

seleção de cada um (WITTEN e FRANK, 2005). 
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4. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Este capítulo apresenta alguns trabalhos encontrados na literatura que abordam 

propostas de IDS, utilizando técnicas de Data Mining. Como em Panda et al. (PANDA e 

PATRA, 2008) onde os autores apresentam uma proposta de Data Mining para que seja 

integrado a um IDS. 

O trabalho citado utiliza a tarefa de classificação e os algoritmos de árvore de decisão 

ID3, J48 e o algoritmo de Bayes para estimar o desempenho. Para os testes os autores utilizaram 

o dataset KDDCup'99, com 10% do seu conteúdo dividido nas quatro categorias de ataque: 

Probing, DoS, U2R e R2L.  

Os dados filtrados foram inseridos na ferramenta de Data Mining Weka, e testado a 

eficiência dos 3 algoritmos com validação cruzada. Dessa forma é dividido o conjunto de dados 

em subconjuntos de mesmo tamanho, onde um desses subconjuntos é utilizado para o teste e o 

restante para gerar os parâmetros, dessa forma é calculado a acurácia do modelo. 

Em Senthilnayaki et al. (SENTHILNAYAKI et al., 2013) é utilizado um algoritmo de 

árvore de decisão modificado, baseado no algoritmo J48, melhorando o existente, segundo os 

autores. Para testes também optaram pelo dataset KDDCup'99, selecionando 10% dos dados 

totais contidos. 

No trabalho proposto foi observado a redundância de dados provenientes do dataset, 

então na fase de pré-processamento, são removidas essas redundâncias. Após o algoritmo 

seleciona 9 características importantes, dentro de 42 presentes e com o resultado os dados são 

classificados como normal ou como anomalia. Se classificados como anomalia, são 

categorizados dentro de uma das 4 classes de ataque (Probing, DoS, U2R e R2L). 

No estudo apresentado por Campos et al. (CAMPOS et al., 2012), é proposto um modelo 

teórico de IDS, utilizando Data Mining. Inicialmente foi utilizado dois classificadores, J48 e 

Redes Neurais MLP. 

O dataset utilizado foi o KDDCup'99, também foi observado pelo autor do trabalho 

citado a redundância dos dados, que são muito prejudiciais a ataques da categoria U2R, 

impedindo o aprendizado de registros menos frequentes por parte do algoritmo. Então 

modificou-se o dataset visando reduzir o número de atributos, passando de 42 para 27. 

Segundo os autores, os testes primeiramente foram feitos com os dois algoritmos 

anteriormente citados e considerando duas classes de detecção, normal e intrusão, dentro da 

ferramenta Weka. Após, efetuaram os mesmos testes, mas desta vez utilizando os 
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classificadores J48 e Redes Bayesiana, considerando 5 classes de ataques: Normal, Probing, 

DoS, U2R e R2L. 

Após analisar os trabalhos relacionados, é possível fazer algumas comparações com o 

presente trabalho e posteriormente algumas considerações. Na Tabela 7 podemos visualizar as 

principais diferenças entre este trabalho e os trabalhos mencionados. 

 

  Tabela 7 - Comparativo entre trabalhos estudados e o trabalho proposto. 

 

  

 

     Fonte: Autor. 

 

i) Os trabalhos apresentados generalizam as detecções, não sendo analisado em 

nenhum momento um ataque específico. Fato que ocorre no trabalho 

desenvolvido, onde o foco de detecção é para o ataque SYN Flood.  

 

ii) Todos os trabalhos estudados geram padrões para os ataques, e o teste dos 

padrões gerados acontece dentro da ferramenta Weka. Apenas este trabalho 

implementa esses padrões em um IDS e os testa em um ambiente real. 

 

iii) A utilização do IDS SNORT trabalhando de forma integrada a um IDS 

desenvolvido é proposta apenas neste trabalho. 

  

Trabalho KDDCup’99 
Data 

Mining 
SNORT Implementação 

Panda et al. ✔ ✔ ✖ ✖ 

Senthilnayaki et al. ✔ ✔ ✖ ✖ 

Campos et al. ✔ ✔ ✖ ✖ 

Este Trabalho ✔ ✔ ✔ ✔ 
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5. TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

Neste capítulo é apresentado o trabalho desenvolvido, dividido em 3 grandes etapas: (i) 

geração dos padrões do ataque, (ii) log de pacotes suspeitos (iii) detecção do ataque. Cada etapa 

do trabalho foi descrita de forma detalhada nas subseções deste capítulo. 

 

5.1. Geração dos padrões do ataque 

 

Inicialmente a proposta deste trabalho era gerar os padrões para 3 diferentes tipos de 

ataques DoS, utilizando algoritmos de classificação. Durante a implementação, percebeu-se a 

complexidade envolvida nas etapas de descoberta do conhecimento, e para que cada etapa fosse 

efetuada da melhor forma, foi mantido apenas um ataque como alvo do estudo, que está entre 

aqueles de maior ocorrência na categoria DoS.  

  Ainda durante a implementação, percebeu-se também que os algoritmos Random Forest 

e Naive Bayes, não geravam uma árvore de decisão dentro da ferramenta Weka, necessária para 

a criação das regras. Dessa forma optou-se pela escolha de outro algoritmo, que atendia as 

necessidades do trabalho. 

Esta etapa é responsável pela geração dos padrões para o ataque DoS SYN Flood. Esses 

padrões foram gerados a partir da mineração dos dados contidos no dataset KDDCup’99, 

utilizando os algoritmos de Data Mining (J48 e Random Tree), dentro da ferramenta Weka. Os 

dados do dataset KDDCup’99 passaram pelo processo da KDD de pré-processamento, 

mineração e interpretação/avaliação. A arquitetura de geração das regras pode ser vista na 

Figura 10. 

Figura 10 - Arquitetura de geração das regras. 

 

     Fonte: Autor. 
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5.1.1.  Pré-processamento 

 

Nesta parte do processo de descoberta do conhecimento, acontece o tratamento dos 

dados. São filtrados os registros relevantes para o trabalho e verificada a relevância de cada 

atributo para o ataque, assim como a correlação e a similaridade entre eles. 

O KDDCup’99 é fornecido em formato texto, onde em um arquivo contém os dados 

capturados separados por vírgula. Com a necessidade do pré-processamento, foi criada uma 

base chamada “dataset” dentro do Microsoft SQL Server, com uma tabela nomeada “ataques”, 

contendo todos os atributos do dataset.  

Foi verificado que apenas um dos atributos não apresentava o nome, e os dados da 

respectiva coluna constavam o nome do ataque. Dessa forma, o atributo em questão foi 

nomeado como “attack” e após os dados foram importados para a base.  

Inicialmente no dataset, continham 42 atributos e 494.021 registros com dados 

coletados de tráfego. Esses atributos podem ser vistos na Figura 11.  

 

Figura 11 – Tabela attack com os atributos do KDDCup’99. 

 

Fonte: Autor. 
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O objetivo era gerar padrões para diferenciar os dados de tráfego normal e de ataques 

SYN Flood. Como os dados de outros ataques não eram necessários, foi filtrado então o atributo 

attack igual a “neptune” ou “normal”, obtendo 204.479 registros. 

 Após restringir os pacotes apenas aos de foco do trabalho, foram analisados os 42 

atributos do dataset, onde verificou-se a semelhança de valores entre cada atributo. Como o 

objetivo na geração dos padrões era diferenciar o normal de ataque, atributos com valores iguais 

foram considerados irrelevantes. 

Atributos onde o valor só pode ser definido ao final do ataque, também não foram 

considerados. A necessidade de detecção em tempo real os torna sem importância, assim como 

os atributos que não são relacionados com as características de um ataque DoS. 

Feita a análise descrita, restaram 6 atributos relevantes. Os atributos foram divididos de 

acordo com a classificação do KDDCup’99, que são: (I) características individuais de uma 

conexão TCP: duration, protocol_type, src_bytes, (II) características de tráfego (utilizando 2 

segundos de intervalo): count, srv_count e (III) identificação do ataque: attack. A descrição de 

cada um dos atributos pode ser vista na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Descrição dos atributos do KDDCup’99. 

Atributo 

 

 

 

 

Descrição 

duration Duração (em segundos) da conexão. 

 protocol_type Tipo do protocolo. 

src_bytes 
Tamanho do pacote da origem para o 

destino. 

count 
Número de conexões para o mesmo 

host no intervalo de 2 segundos. 

srv_count 
Número de conexões para o mesmo                

serviço no intervalo de 2 segundos. 

attack Rótulo do ataque. 

Fonte: Autor. 

 

Para executar a etapa de Data Mining e aplicar os algoritmos aos dados, ainda no pré-

processamento, foi necessário criar o dataset com os atributos e dados do KDDCup’99 na 

extensão .arff. Esse que é o formato de leitura dentro da ferramenta Weka, possuindo uma 

sintaxe própria e estrutura dividida em cabeçalho e dados, como pode ser visto no trecho a 

seguir. 
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@relation ataques 

 
@attribute duration numeric 

@attribute protocol_type {tcp,udp,icmp} 

@attribute src_bytes numeric 

@attribute count numeric 

@attribute srv_count numeric 
@attribute attack {neptune.,normal.} 

 

@data 

0,tcp,194,8,8,normal. 

0,tcp,206,18,18,normal. 

0,tcp,286,3,9,normal. 
0,tcp,216,5,5,normal. 

0,tcp,263,10,10,normal. 

 
 

Após a criação do dataset, ele foi executado dentro da ferramenta Weka, onde os dados 

passaram por uma última alteração na etapa de pré-processamento. Os dados totais eram 

204.479 registros, sendo 107.201 pacotes neptune e 97.278 normais, como pode ser visto na 

Figura 12. 

 

  Figura 12 - Atributo attack após execução na ferramenta Weka. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para que as regras criadas não fossem tendenciadas, devido as diferenças nas 

quantidades das amostras, os dados passaram por um balanceamento. Foi utilizado então o 
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algoritmo SpreadSubsample (ARORA, 2013) dentro da ferramenta, responsável por deixar a 

amostra igual para o atributo classificado, de acordo com a quantidade de registros desejada. 

Para o trabalho apresentado, utilizou-se como parâmetro 97.000 registros para cada 

normal e SYN Flood, arredondando os dados totais. Após a execução do algoritmo, a quantidade 

passou a ser igual para ambos, finalizando a etapa de pré-processamento. Os dados prontos para 

a etapa de Data Mining podem ser vistos na Figura 13.  

 

Figura 13 - Dados prontos para o Data Mining. 

 

Fonte: Autor. 
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5.1.2.  Data Mining 

  

 A etapa da KDD de Data Mining é responsável pela geração dos padrões a partir dos 

dados. Com o dataset preparado dentro da ferramenta Weka para receber a mineração, 

selecionou-se a opção de testes das regras geradas. A opção escolhida foi “Use training set”, 

onde todos os dados do dataset passam pelas regras criadas, e é verificado se eles foram 

classificados corretamente. 

 Os algoritmos de classificação J48 e Random Tree foram executados, gerando os 

padrões para o atributo attack. Esses algoritmos foram escolhidos, devido aos resultados 

gerados por eles, ser uma árvore de decisão, facilitando na criação das regras.  

Na execução do algoritmo J48, os testes indicaram 193.903 registros classificados 

corretamente, e apenas 97 incorretamente. Em porcentagem de acerto na classificação, o 

algoritmo teve 99,95% de acertos, e apenas 0,05% erros.  

Para o algoritmo Random Tree, houveram resultados semelhantes, com 193.915 

registros classificados corretamente e 85 incorretamente. O percentual de acertos e erros se 

manteve, devido a pequena diferença entre os dados incorretamente classificados para o 

tamanho da amostra. O que mudou consideravelmente para os dois algoritmos, foi a árvore de 

decisão gerada. A árvore do J48 ficou com 29 nodos, enquanto a do Random Tree com 101. A 

árvore de decisão gerada pelo algoritmo J48 pode ser vista na Figura 14, e a do algoritmo 

Random Tree pode ser vista na Figura 15 e Figura 16.  
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Figura 14 - Árvore gerada pelo algoritmo J48.  

 

Fonte: Autor. 
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Figura 15 - Árvore gerada pelo algoritmo RandomTree parte 1.  

 

Fonte: Autor. 
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Figura 16 - Árvore gerada pelo algoritmo RandomTree parte 2. 

 

Fonte: Autor. 
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Classificações corretas/incorretas 

Classificações corretas/incorretas 

5.1.3.  Interpretação/Avaliação 

 

A etapa de interpretação e avaliação dos dados, é responsável pela análise dos resultados 

obtidos com o Data Mining. A árvore de decisão gerada, nos mostra o comportamento dos 

dados para o ataque SYN Flood e para o tráfego normal, separando cada um dos registros nos 

padrões que os identificam. 

Dessa forma, é necessário analisar os padrões mais relevantes. Para fins de estudo, 

levou-se em conta, os 3 padrões que obtiveram o maior número de registros selecionados como 

ataque. Essa análise foi feita separadamente para cada algoritmo. 

 

 J48 

 

Regra 1: 

 

count <= 54 

|   src_bytes <= 0 

|   |  count > 2 

|   |  |   count <= 18 

|   |  |  |  |   srv_count <= 12: neptune. (662.0/28.0) 

 

Interpretação: se houver um número total de pacotes menor ou igual a 54, e um número 

maior do que 2 e menor ou igual a 18 pacotes, com tamanho menor ou igual a 0, enviados 

de um mesmo host para o host monitorado, desde que esse host possua 12 ou menos 

conexões para um mesmo serviço, em um intervalo de 2 segundos, é um ataque SYN 

Flood. 

 

Regra 2: 

 

count <= 54 

|   src_bytes <= 0 

|   |   srv_count <= 18 

|   |   |   |   count > 18: neptune. (1141.0)   

 

Interpretação: se houver um número menor ou igual a 54 pacotes totais, e um número 

maior que 18 pacotes de tamanho menor ou igual a 0, enviados de um mesmo host para 

o host monitorado, desde que esse host possua 18 ou menos conexões para um mesmo 

serviço, em um intervalo de 2 segundos, é um ataque SYN Flood. 
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Classificações corretas/incorretas 

Classificações corretas/incorretas 

Classificações corretas/incorretas 

Regra 3: 

 

count > 54 

|   src_bytes <= 6: neptune. (95107.0)  

 

Interpretação: se houver um número maior do que 54 pacotes totais, com tamanho 

menor ou igual a 6, enviados de um mesmo host para o host monitorado, em um 

intervalo de 2 segundos, é um ataque SYN Flood. 
 

 

 Random Tree 

 

Regra 1: 

 

count < 54.5 

|   src_bytes < 0.5 

|   |    srv_count < 6.5 

|   |    |   srv_count >= 3.5 

|   |    |   |   count >= 6.5 : neptune. (375/0)  

 

Interpretação: se houver um número menor que 54.5 pacotes totais, e um número 

maior ou igual a 6.5 pacotes, com tamanho menor ou igual a 0.5, enviados de um mesmo 

host para o host monitorado, desde que esse host possua 3.5 ou mais e menos do que 6.5 

conexões para um mesmo serviço, em um intervalo de 2 segundos, é um ataque SYN 

Flood. 

 

Regra 2: 

 

count < 54.5 

|   src_bytes < 0.5 

|   |    srv_count < 12.5 

|   |   |   srv_count >= 6.5 

|   |   |   |   count >= 11.5 : neptune. (640/0)  

 

Interpretação: se houver um número menor que 54.5 pacotes totais, e um número 

maior ou igual a 11.5 pacotes, com tamanho menor ou igual a 0, enviados de um mesmo 

host para o host monitorado, desde que esse host possua 6.5 ou mais e menos do que 

12.5 conexões para um mesmo serviço, em um intervalo de 2 segundos, é um ataque 

SYN Flood. 
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Classificações corretas/incorretas 

Regra 3: 

 

count >= 54.5 

|   src_bytes < 6 : neptune. (95107/0)  

 

Interpretação: Se houver um número maior ou igual a 54.5 pacotes totais, com 

tamanho menor a 6, enviados de um mesmo host para o host monitorado, em um 

intervalo de 2 segundos, é um ataque SYN Flood. 

 

A regra 3, a mais relevante entre as regras para o algoritmo J48, classificou 95.107 

registros SYN Flood, ou seja 98.04% dos dados totais para o ataque. A regra 3, a mais relevante 

entre as regras do algoritmo Random Tree, obteve o mesmo número de classificações e o mesmo 

percentual, isso devido as regras serem muito semelhantes.  

As outras regras selecionadas e apresentadas na análise, obtiveram um percentual menor 

do que 1% e poderiam ser desconsideradas. Para fins de testes e visualização das diferenças 

entre um padrão mais relevante e um menos relevante, decidiu-se mantê-las. Com as regras 

criadas, terminamos a etapa do processo de geração dos padrões do ataque. 

 

5.2. Log de pacotes suspeitos 

 

Esta etapa é responsável pelo monitoramento do host, que pode ser alvo de um ataque 

SYN Flood. O host é monitorado pela ferramenta Snort em modo NIDS, onde cada pacote 

recebido por ele, é verificado e determinado como suspeito ou não.  

Essa verificação em cada pacote recebido, é efetuada através de regras criadas dentro da 

ferramenta. Essas regras são apresentadas a seguir, explicando-as de forma detalhada. 

 

 Regras para o algoritmo J48 dentro do SNORT: 

 

alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"zero";GID:1;sid:10000001; 

rev:001;dsize:<1;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote TCP de tamanho 0. 

 

alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"zero";GID:1;sid:10000002; 

rev:001;dsize:<1;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote UDP de tamanho 0. 
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alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"zero";GID:1;sid:10000003; 

rev:001;dsize:<1;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote ICMP de tamanho 0. 

 

alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"menor6";GID:1;sid:10000004; 

rev:001;dsize:1<>6;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote TCP de tamanho entre 

1 e 6. 

 

alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"menor6";GID:1;sid:10000005; 

rev:001;dsize:1<>6;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote UDP de tamanho entre 

1 e 6. 

 

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"menor6";GID:1;sid:10000006; 

rev:001;dsize:1<>6;) 

Função:  um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote ICMP de tamanho 

entre 1 e 6. 

 

 Regras para o algoritmo Random Tree dentro do SNORT: 

 

alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"zero";GID:1;sid:10000001; 

rev:001;dsize:<1;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote TCP de tamanho 0. 

 

alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"zero";GID:1;sid:10000002; 

rev:001;dsize:<1;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote UDP de tamanho 0. 

 

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"zero";GID:1;sid:10000003; 

rev:001;dsize:<1;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote ICMP de tamanho 0. 
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alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"menor6";GID:1;sid:10000004; 

rev:001;dsize:1<>5;) 

Função: um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote TCP de tamanho entre 

1 e 5. 

 

alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"menor6";GID:1;sid:10000005; 

rev:001;dsize:1<>5;) 

Função:  um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote UDP de tamanho entre 

1 e 5. 

 

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"menor6";GID:1;sid:10000006; 

rev:001;dsize:1<>5;) 

Função:  um alerta é gerado se o host monitorado receber um pacote ICMP de tamanho 

entre 1 e 5. 

 

Como pode ser visto, as regras dentro do Snort para cada algoritmo são iguais em alguns 

casos e muito semelhantes em outros. Os padrões do algoritmo J48, tem como tamanho dos 

pacotes envolvidos em suas regras entre 0 e 6 bytes, gerando um alerta quando tamanho é 0 e 

outro alerta quando o tamanho está entre 1 e 6 bytes. 

Foram criadas então regras semelhantes para o algoritmo Random Tree. Não foi possível 

utilizá-las para ambos, devido aos pacotes nas regras do Random Tree possuírem tamanhos 

entre 0 e 5 bytes, gerando um alerta quando tamanho é 0 e outro alerta quando o tamanho está 

entre 1 e 5 bytes. 

Essas regras estão em arquivos separados, nomeados como “j48.rules” e 

“randomtree.rules”. Os arquivos são utilizados de acordo com o algoritmo escolhido para 

detecção. 

Após gerado o alerta por uma das regras, a ferramenta cria um log dentro de um arquivo 

chamado “alerts.csv”. A saída de alerta nesse formato, foi atribuída dentro do arquivo principal 

de configuração da ferramenta “Snort.conf”, como pode ser visto na linha a seguir. 

 

output alert_csv: /var/log/SNORT/alerts.csv dstport, msg, src, dst, proto 

 

Na linha dentro do arquivo, também é atribuído o caminho em que o arquivo deve ser 

gerado e populado, seguido dos atributos desejados do pacote capturado. Os atributos 
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selecionados para a criação de log foram: porta de destino, mensagem, IP de origem, IP de 

destino e o protocolo utilizado. O arquivo de logs suspeitos gerados pelo Snort, pode ser visto 

na Figura 17. 

 

Figura 17 - Logs de pacotes suspeitos gerados pelo Snort. 

 

Fonte: Autor. 

 

5.3. Detecção do ataque 

 

Esta é a última etapa do desenvolvimento do trabalho, sendo responsável pela detecção 

do ataque SYN Flood. A ideia inicial era que essa detecção fosse efetuada pelo IDS SNORT, 

através de suas regras personalizadas.  

Devido a necessidade de verificar todos os hosts que estão enviando pacotes para o host 

monitorado, verificar a quantidade de pacotes que esse host enviou e o serviço utilizado, tornou-

se inviável a utilização do IDS Snort para esse fim, sendo ele utilizado para outra etapa, como 

descrito anteriormente. 
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Desta forma, optou-se por desenvolver um novo programa para ser utilizado como IDS. 

Esse programa foi desenvolvido na linguagem de programação Java, executada de forma 

integrada e em paralelo ao IDS Snort. Os padrões para detecção do ataque SYN Flood gerados 

na etapa de Data Mining, foram criados dentro do programa em forma de métodos. Ao iniciar 

o IDS, é inserido o IP do host monitorado, selecionado o algoritmo desejado, e então 

selecionada uma das regras anteriormente citadas, que deve detectar o ataque. Na Figura 18 

pode ser vista a interface da aplicação. 

 

   Figura 18 - Interface da Aplicação Java.  

 

Fonte: Autor. 

 

Para iniciar o monitoramento, é utilizado o botão executar. Antes que o monitoramento 

inicie efetivamente, o IDS desenvolvido seleciona o IP do campo “Ip Monitorado”, e altera o 

IP contido na variável “ipvar”, dentro do arquivo de configuração do Snort “snort.conf”.  

Essa variável é responsável por indicar ao IDS Snort o IP do host monitorado. Em 

seguida é verificado o algoritmo selecionado, e dentro do mesmo arquivo de configuração, é 

alterado o arquivo de regras que devem ser utilizadas. Para o algoritmo J48 é escrito no arquivo 

“J48.rules”, e para o algoritmo Random Tree é escrito “randomtree.rules”.  
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  Após essa etapa de configuração, é liberado o monitoramento para o host dentro do 

programa desenvolvido. Em seguida o IDS aguarda a execução do Snort, para monitoramento 

de pacotes suspeitos e geração do arquivo de logs. 

 Os logs de pacotes suspeitos são lidos e armazenados pelo programa, e então o arquivo 

é apagado, em um intervalo de 2 segundos. Esse intervalo de tempo é o informado pelo 

KDDCup’99, da captura dos dados utilizados na geração dos padrões. 

Os dados são armazenados separadamente, de acordo com o host que enviou o pacote. 

Dessa forma é contabilizada a quantidade de pacotes enviados por ele, assim como a quantidade 

de conexões para cada serviço requerido. 

 Após, é feita uma chamada para o método que implementa a regra escolhida, onde os 

dados são verificados. O método retorna verdadeiro caso detecte um ataque SYN Flood, emite 

um alerta e gera um arquivo chamado “logAtaque”, dentro da pasta de logs do IDS Snort. 

Esse arquivo contém as seguintes informações: intervalo de ocorrência do ataque, IP do 

host atacante e quantidade de pacotes enviados. Criado o arquivo, a cada novo ataque detectado 

é incluída uma nova linha dentro dele, com os campos mencionados.  

Com a análise do arquivo “logAtaque” é possível verificar o funcionamento do IDS, e 

algum ataque efetuado contra o host monitorado. O arquivo de logs gerado pelo IDS 

desenvolvido, pode ser visto na Figura 19, em seguida na Figura 20 pode ser visualizada a 

arquitetura de detecção deste trabalho. 

 

Figura 19 - Arquivo de logs de ataques gerado pelo IDS desenvolvido. 

 

Fonte: Autor. 
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 Figura 20 - Arquitetura de detecção. 

 

                                                               Fonte: Autor. 
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6. RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos com o presente trabalho. Foi montado um 

ambiente de testes possível de simular ataques SYN Flood e sua detecção. Em 6.1 é apresentado 

o ambiente de testes criado, em 6.2 podem ser vistos os testes realizados para validação do 

trabalho, 6.3 são apresentados os resultados obtidos e em 6.4 é feita uma análise de 

desempenho.  

 

6.1. Ambiente de testes 

 

Nesta subseção é apresentado o ambiente criado para a geração dos testes, e então a 

obtenção dos resultados do trabalho proposto. Para criar o ambiente necessário, foi utilizado 

um notebook Acer Intel Core I5, 4Gb de memória RAM, como host monitorado, denominado 

“Servidor”. Como host atacante, foi utilizado um Notebook Samsung Intel Celeron Dual Core, 

com 4Gb de memória RAM.  

Os equipamentos foram conectados a um roteador Wireless Intelbras WRN 342, ambos 

conectados pela rede Wifi. No servidor foi instalado a distribuição Linux Ubuntu 16.04, o IDS 

Snort e o IDS desenvolvido. No host atacante foi instalado a distribuição Linux Ubuntu 16.04, 

as ferramentas para ataques DoS Slowloris e Hping3 (MOUSTIS e KOTZANIKOLAOU, 2013; 

AL-MUSAWI, 2012). 

 

Figura 21 - Ambiente de testes. 

 

     Fonte: Autor. 
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6.2. Testes realizados  

 

Os testes para a validação do trabalho foram realizados de duas formas: i) utilizando os 

datasets Darpa e UNB ISCX 2012 e ii) testes em tempo real utilizando as ferramentas Slowloris 

e Hping3. 

 

6.2.1. Testes com datasets 

  

Para a utilização de ambos os datasets, Darpa e UNB ISCX 2012, foram necessários 

alguns ajustes para expressar a realidade. Os arquivos dos datasets são no formato .pcap, 

contendo horas de capturas de pacotes. Esses arquivos são executados em segundos com o IDS 

Snort, dessa forma para a ferramenta, essas horas de tráfego são como segundos de tráfego. 

Como mencionado anteriormente, a detecção acontece com a análise dos dados em um 

intervalo de 2 segundos. Foi necessário então, “abrir” esses datasets, utilizando a ferramenta 

Wireshark e filtrar por intervalos de captura. O filtro utilizado pode ser visto na Figura 22.  

 

Figura 22 - Filtro de pacotes no Wireshark de acordo com o intervalo de captura. 

 

Fonte: Autor. 
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Filtrados os pacotes, eles são selecionados e salvos na extensão .pcap. Após este 

processo, foram adquiridas 4 amostras de ataque para o dataset Darpa, de acordo com o arquivo 

“Detection Scoring Truth”, fornecido dentro do site do dataset.  

No arquivo são descritos os momentos dos ataques, e utilizando o filtro apresentado na 

Figura 22, foi possível gerar os arquivos necessários. A pequena quantidade de amostras, se 

deve ao fato que, alguns momentos informados no arquivo para o ataque SYN Flood, não foram 

encontrados dentro do dataset. 

Como o dataset Darpa fornece o momento dos ataques, poderia se deduzir que um 

intervalo de tempo filtrado, não constando no arquivo de ataques, seria tráfego normal. Como 

alguns ataques mencionados não foram encontrados, e para não se basear em deduções, foi 

decidido utilizar para testes de tráfego normal, o dataset UNB ISCX 2012, que possui um 

arquivo de pacotes normais separado. 

Os dados do dataset UNB ISCX 2012 foram adquiridos, após a solicitação por e-mail, 

instruída dentro do site do dataset. Da mesma forma que no Darpa, foi filtrado os intervalos de 

2 segundos dentro do arquivo, e geradas 20 amostras de tráfego normal. 

Após a geração das amostras na extensão .pcap, foi conferido o IP de destino dos pacotes 

dentro de cada arquivo. Esse procedimento foi necessário para configurar o IDS desenvolvido, 

e o Snort para simular o monitoramento do host. Então os arquivos foram executados com o 

Snort, e o IDS trabalhando em paralelo. 

Foi verificada então a existência de algum ataque SYN Flood no arquivo de log gerado 

pela aplicação. Deve ser lembrando que a verificação de ocorrência de ataque, acontece em um 

intervalo de 2 segundos, ou seja, cada arquivo executado é um ataque ou não. 

 As amostras foram testadas separadamente com todas as regras criadas, para o 

algoritmo J48 e Random Tree. A execução de um arquivo .pcap dentro do Snort, pode ser vista 

na Figura 23. 
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Figura 23 - Execução de um arquivo .pcap no SNORT. 

 

Fonte: Autor. 

 

6.2.2. Testes em tempo real 

 

Para os testes em tempo real, executou-se o IDS desenvolvido e o Snort, iniciando o 

monitoramento no servidor. Com a ferramenta Slowloris foi efetuado ataques, em intervalos de 

1 minuto, com destino a porta 80. Foi enviado 500 pacotes em cada ataque, durante 30 minutos, 

para cada regra implementada. 

Foi considerado um monitoramento de 30 minutos neste cenário, acreditando ser um 

tempo adequado para o teste de falsos positivos. O intervalo de 1 minuto para efetuar cada 

ataque, foi julgado adequado para obtenção de resultados de detecções e possíveis falsos 

negativos. Conhecendo as regras implementadas, percebeu-se que 500 pacotes eram suficientes 

para testar a detecção do ataque SYN Flood e obtenção dos resultados. A execução de um ataque 

na ferramenta Slowloris pode ser vista na Figura 24. 

 

  Figura 24 - Execução de um ataque com a ferramenta Slowloris. 

 

    Fonte: Autor. 
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Com a ferramenta Hping3, foi efetuado ataques em intervalos de 30 segundos, enviando 

a quantidade máxima de pacotes possíveis, durante 4 segundos. O monitoramento durou 4 

minutos, para cada regra implementada.  

Na obtenção de resultados com essa ferramenta, por vezes foi iniciado o ataque, e 

nenhum pacote foi transmitido, visto com a ferramenta Wireshark. Dessa forma, os intervalos 

de ataques ficavam prejudicados, necessitando reiniciar o processo.  

Optou-se então por um tempo de monitoramento menor, para que fosse possível 

reiniciar o processo quando necessário. Foi determinado 4 segundos de duração para cada 

ataque, pois o número de pacotes enviados não foi definido, podendo existir um atraso no envio 

pela ferramenta, e não expressar a realidade nos testes. A execução de um ataque com a 

ferramenta Hping3 pode ser vista na Figura 25. 

 

Figura 25 - Execução de um ataque com a ferramenta Hping3 

 

       Fonte: autor. 

 

Após efetuado os testes descritos, foi analisado o arquivo “logAtaque” para cada regra 

testada. Dessa forma foi possível obter os resultados deste trabalho, apresentados na subseção 

6.3.  
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6.3. Resultados Obtidos 

 

Nesta subseção são apresentados os resultados obtidos com os testes realizados. Os 

dados estão separados de acordo com o método utilizado, dataset e tempo real.   

 

a) Resultados obtidos com Datasets. 

 

Na Tabela 9 e Tabela 10, são apresentados os resultados obtidos para o algoritmo J48 e 

Random Tree, a partir de testes com os datasets Darpa e UNB ISCX 2012. Utilizando para 

testes de tráfego malicioso o Darpa, e para tráfego normal o ISCX. 

 Para os testes utilizando datasets, a obtenção de resultados ficou separada da seguinte 

forma: i) para arquivos contendo somente ataques, foram extraídos os dados e contabilizadas, 

as detecções corretas e os falsos negativos, ii) para arquivos com tráfego normal, foram 

extraídos os dados e contabilizados, falsos positivos e verdadeiros negativos.  

   

 

Tabela 9 – Resultados obtidos para o algoritmo J48, utilizando datasets. 

Algoritmo J48 

Regras Tipo de Tráfego 
Quantidade de 

arquivos 
Total de 
pacotes 

FN TN FP 
Detecção 
Correta 

Regra 1 
Ataque SYN Flood 4 331 4 - - 0 

Normal 20 1.645 - 8 12 - 

Regra 2 
Ataque SYN Flood 4 331 4 - - 0 

Normal 20 1.645 - 19 1 - 

Regra 3 
Ataque SYN Flood 4 331 1 - - 3 

Normal 20 1.645 - 20 0 - 

     Fonte: autor. 
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Tabela 10 - Resultados obtidos para o algoritmo Random Tree, utilizando datasets. 

Fonte: autor. 

 

Analisando os resultados obtidos com datasets, e comparando a regra 1 em ambos, é 

possível perceber o padrão fraco gerado para detecção. Como mencionado anteriormente, essas 

regras possuíam uma classificação baixa de ataques, mas foram mantidas para a visualização 

de resultados. 

Nos dois casos, não foi detectado nenhum ataque corretamente, isso se deve ao fato das 

regras restringirem a um valor muito baixo o número de pacotes enviados, para considerar um 

ataque. Dessa forma, um ataque SYN Flood, que é caracterizado por enviar uma grande 

quantidade de pacotes, em um intervalo curto de tempo, não é detectado. Essa restrição na 

quantidade, também traz outros problemas, como o aumento de falsos positivos.  

Na regra gerada pelo algoritmo J48, houveram 12 falsos positivos em 20, e no Random 

Tree foram 3. Essa diferença se deve as características específicas na regra.  

A regra 2 também possui um padrão fraco, para ambos os algoritmos. Analisando os 

resultados, é possível perceber que não houve nenhuma detecção de ataque correta, ainda pelos 

mesmo motivos encontrados na regra 1, a restrição a quantidade de pacotes enviados.  

No caso dos falsos positivos, foi detectado apenas 1 para o algoritmo J48 e nenhum para 

o Random Tree. Esses resultados, se devem ao fato de a regra não considerar como ataque, 

valores tão baixos na quantidade de pacotes enviados. 

A regra 3, para o algoritmo J48, e também para o algoritmo Random Tree, possuem o 

maior número de classificações de ataques, ou seja, o padrão mais forte para detecção. No 

algoritmo J48, a regra 3 detectou 3 ataques corretamente, em 4 efetuados e não gerou nenhum 

falso positivo. Para o algoritmo Random Tree, também foram detectados 3 ataques em 4 

efetuados, e nenhum falso positivo. Analisando o motivo pelo qual não foi detectado um dos 

Algoritmo Random Tree 

Regras Tipo de Tráfego 
Quantidade de 

arquivos 
Total de 
pacotes 

FN TN FP 
Detecção 
Correta 

Regra 1 
Ataque SYN Flood 4 331 4 - - 0 

Normal 20 1.645 - 17 3 - 

Regra 2 
Ataque SYN Flood 4 331 4 - - 0 

Normal 20 1.645 - 20 0 - 

Regra 3 

Ataque SYN Flood 4 331 1 - - 3 

Normal 20 1.645 - 20 0 - 
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arquivos de ataque, tanto para o algoritmo J48, como para o Random Tree, foi percebido que 

no tráfego do ataque utilizado, os pacotes continham tamanhos maiores aos gerados nas regras. 

Acredita-se ser algo incomum para o ataque SYN Flood, que geralmente utiliza apenas pacotes 

com tamanho 0, aumentando a velocidade e quantidade no envio dos pacotes. 

 

b) Resultados obtidos com testes em tempo real. 

 

Nas Tabelas a seguir, são apresentados os resultados obtidos com os testes do IDS em 

tempo real. Na Tabela 11 e Tabela 12, podem ser vistos os resultados dos testes com a 

ferramenta Slowloris e Hping, para o algoritmo J48. 

 

 

Tabela 11 - Resultados obtidos para o algoritmo J48 utilizando a ferramenta Slowloris. 

Algoritmo J48 – Ferramenta Slowloris 

Regras Quantidade de Ataques FN TN FP 
Detecção 
Correta 

Regra 1 29 29 - 906 0 

Regra 2 29 29 - 19 0 

Regra 3 29 0 - 2 29 

      Fonte: autor. 

 

 Tabela 12 - Resultados obtidos para o algoritmo J48 utilizando a ferramenta Hping3.  

Algoritmo J48 – Ferramenta Hping3 

Regras Quantidade de Ataques FN TN FP 
Detecção 
Correta 

Regra 1 7 7 - 33 0 

Regra 2 7 7 - 3 0 

Regra 3 7 0 - 0 7 

      Fonte: autor. 

  

  

Os resultados obtidos com os testes em tempo real, foram analisados separadamente 

para cada algoritmo. Analisando a regra 1 para o algoritmo J48, houveram 36 ataques e 

nenhuma detecção correta, e 939 falsos positivos para um intervalo de 34 minutos de 

monitoramento. 
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Da mesma forma que os testes utilizando datasets, a restrição na quantidade de pacotes 

enviados causou os falsos negativos e falsos positivos. Reforçando o quão fraco é o padrão 

gerado. 

Para a regra 2, utilizando o algoritmo J48, foram 36 ataques e nenhuma detecção correta. 

Ocorreram 22 falsos positivos no intervalo de 34 minutos, reduzindo consideravelmente o 

número se comparado com a regra 1. 

Na regra 3, utilizando testes em tempo real para o J48, foram obtidas 36 detecções 

corretas em 36 ataques efetuados. Foram detectados 2 falsos positivos para a regra, durante o 

intervalo de 30 minutos com ataques da ferramenta Slowloris. Nos 4 minutos de monitoramento 

com ataques da ferramenta Hping3, não houveram falsos positivos. Analisando esses 

resultados, percebeu-se que em intervalos curtos, os falsos positivos podem não acontecer, mas 

em um tempo de monitoramento maior, eles ocorrem. 

Os testes em tempo real, foram efetuados da mesma forma para o algoritmo Random 

Tree. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 13 e Tabela 14. 

 

Tabela 13 -  Resultados obtidos para o algoritmo Random Tree utilizando a ferramenta Slowloris. 

      Fonte: autor. 

 

Tabela 14 - Resultados obtidos para o algoritmo Random Tree utilizando a ferramenta Hping3. 

     Fonte: autor. 

  

Algoritmo Random Tree – Ferramenta Slowloris 

Regras Quantidade de Ataques FN TN FP 
Detecção  
Correta 

Regra 1 29 29 - 130 0 

Regra 2 29 29 - 75 0 

Regra 3 29 0 - 1 29 

Algoritmo Random Tree – Ferramenta Hping3 

Regras Quantidade de Ataques FN TN FP 
Detecção 
Correta 

Regra 1 7 7 - 4 0 

Regra 2 7 7 - 4 0 

Regra 3 7 0 - 0 7 
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 Analisando a regra 1 para o algoritmo Random Tree, é possível perceber que ocorrem 

os mesmos problemas do algoritmo J48. A regra não obteve detecções corretas em 36 ataques 

efetuados, e gerou 134 falsos positivos no intervalo de 34 minutos, devido à restrição na regra. 

 A regra 2 do Random Tree, não obteve nenhuma detecção correta, e gerou 79 falsos 

positivos. Esse valor de falsos positivos é bem superior para a regra, comparado aos testes com 

dataset. Essas diferenças ocorrem pelo fato do monitoramento ocorrer em tempos diferentes, 

podendo existir um tráfego maior no host em um momento, gerando mais falsos positivos. 

 Os resultados obtidos pela regra 3, para o algoritmo Random Tree, nos mostra a 

relevância da regra. Foram obtidas 36 detecções corretas, em 36 ataques efetuados, e 1 falso 

positivo, no intervalo de 34 minutos.  

  

6.4. Análise de desempenho 

 

 Nesta subseção é apresentada a análise de desempenho do IDS, para os testes com 

datasets e tempo real. Os cálculos de desempenho foram efetuados da seguinte forma: 

 

 Cálculo de Falso Negativo: o percentual de falsos negativos foi calculado, a partir dos 

dados caracterizados como falsos negativos, em relação aos ataques efetuados, para 

ambas as ferramentas. 

 

 Cálculo da Taxa de Detecção: o percentual de detecção foi calculado, a partir da soma 

das detecções corretas, em relação a quantidade de ataques efetuados, para ambas as 

ferramentas. 

 

 Cálculo de Falso Positivo: foi utilizado dois cálculos para gerar o percentual de falsos 

positivos. Quando utilizado dataset, é calculado o total de falsos positivos em relação 

ao total de pacotes normais. O cálculo para os resultados em tempo real de falsos 

positivos, foi obtido calculando os falsos positivos, em relação ao total de detecções, 

que são falsos positivos e detecções corretas. 

 

 Cálculo de Verdadeiro Negativo: o percentual de verdadeiros negativos foi estimado, 

calculando a quantidade de verdadeiros positivos, em relação ao total de pacotes 

normais. Para os testes em tempo real, não foi estimado o percentual, pois não temos a 
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quantidade de pacotes que trafegaram na rede, durante o intervalo de 34 minutos de 

monitoramento. 

Na Tabela 15 e Tabela 16, podem ser vistos os desempenhos do IDS para cada 

algoritmo, utilizando datasets. Após, é feita uma análise dos percentuais obtidos. 

 

Tabela 15 - Desempenho do IDS com o Datasets para o algoritmo J48. 

     Fonte: do autor. 

 

   

Tabela 16 - Desempenho do IDS com o Datasets para o algoritmo Random Tree. 

    Fonte: autor. 

 

 

  Analisando o desempenho do IDS, é possível perceber que para ambos os algoritmos, 

as regras geradas com os padrões fracos, são totalmente inviáveis de utilização. A regra 1 e 

regra 2, possuem uma taxa de detecção de 0% para o Algoritmo J48.  

A regra 1 e 2 do algoritmo Random Tree, possui o mesmo percentual para detecções, 

que é de 0 %. Independente do percentual de falsos positivos, um IDS que não detecta ataques, 

não tem propósito. 

 A regra 3 para o algoritmo J48, obteve 75% de detecção, e não foram gerados falsos 

positivos. Para a regra 3 do algoritmo Random Tree, foi obtido o mesmo resultado. Esse 

percentual de detecção torna a regra totalmente viável de utilização, assim como o IDS. 

 

  

Desempenho do IDS com Datasets - Algoritmo J48 

Regras FN - Falso Negativo (%) 
TN - Verdadeiro Negativo 

(%) 
FP - Falso Positivo (%) DR - Taxa de Detecção (%) 

Regra 1 100 % 40% 60 % 0 % 

Regra 2 100 % 95% 5 % 0 % 

Regra 3 25 % 100% 0 % 75 % 

Desempenho do IDS com Datasets - Algoritmo Random Tree 

Regras FN - Falso Negativo (%) 
TN - Verdadeiro Negativo 

(%) 
FP - Falso Positivo (%) DR - Taxa de Detecção (%) 

Regra 1 100 % 85 % 15 % 0 % 

Regra 2 100 % 100 % 0 % 0 % 

Regra 3 25 % 100 % 0 % 75 % 
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  Na Tabela 17 e na Tabela 18, podem ser vistos os percentuais de desempenho do IDS, 

em tempo real. São apresentados os desempenhos separadamente para o algoritmo J48 e 

Random Tree.   

 

Tabela 17 - Desempenho do IDS em tempo real para o algoritmo J48. 

     Fonte: autor. 

 

  Tabela 18 - Desempenho do IDS em tempo real para o algoritmo Random Tree. 

    Fonte: autor. 

 

Assim como nos testes com datasets, a regra 1 e a regra 2 para o algoritmo J48 são 

inviáveis de serem utilizadas, o percentual de detecção para ambas é de 0%. A regra 3, possui 

um percentual de 100% de acertos para os ataques, e 5,2% de falsos positivos. Dessa forma, a 

regra 3 para o algoritmo J48, se mostra muito eficaz para seu propósito, que é detecção de 

ataques. 

Para o algoritmo Random Tree, a regra 1 e a regra 2 também possuem percentual de 

detecção de 0%. A regra 3 para esse algoritmo, detectou 100% dos ataques efetuados, e possui 

um percentual de 2,7 % de falsos positivos. Essa regra também se mostrou muito eficaz, com 

percentuais ainda melhores que a melhor regra para o algoritmo J48. 

Ao final da análise dos resultados obtidos, é possível perceber claramente o motivo de 

se eliminar padrões fracos, com poucas classificações. Mostra que esses padrões são casos 

excepcionais. 

 

    

Desempenho do IDS com testes em tempo real - Algoritmo J48 

Regras FN - Falso Negativo (%) 
TN - Verdadeiro Negativo 

(%) 
FP - Falso Positivo (%) DR - Taxa de Detecção (%) 

Regra 1 100 % - 100 % 0 % 

Regra 2 100 % - 100 % 0 % 

Regra 3 0 % - 5,2% 100 % 

Desempenho do IDS com testes em tempo real - Algoritmo Random Tree 

Regras FN - Falso Negativo (%) 
TN - Verdadeiro Negativo 

(%) 
FP - Falso Positivo (%) DR - Taxa de Detecção (%) 

Regra 1 100 % - 100 % 0 % 

Regra 2 100 % - 100 % 0 % 

Regra 3 0 % - 2,7 % 100 % 
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7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos com este trabalho mostram que foi possível utilizar técnicas de 

Data Mining, e encontrar padrões para ataques SYN Flood. Foi possível concluir que o 

desenvolvimento de um IDS integrado ao Snort, utilizando os padrões gerados, foi eficaz para 

a detecção desses ataques. Tais resultados permitem afirmar, que o objetivo deste trabalho foi 

alcançado, e acredita-se que o trabalho criado pode tornar as redes mais seguras para esse tipo 

de ataque. 

É importante salientar que os resultados foram obtidos em um ambiente controlado, mas 

as ferramentas utilizadas nos testes para os ataques, são bastante difundidas na Internet e 

utilizadas pelos atacantes. O IDS desenvolvido apresentou um percentual baixo de falsos 

positivos, em um intervalo de 34 minutos. Não foi verificado, se em um intervalo maior ou em 

outro ambiente de testes, o resultado seria diferente. 

O IDS desenvolvido é integrado ao Snort, mas não automatiza sua execução. Como 

melhorias possíveis ao IDS desenvolvido, é sugerida a automatização de execução do Snort 

pelo programa, não somente as alterações dos arquivos de configuração da ferramenta, como 

faz este trabalho. 

Uma outra sugestão de implementação, é a integração da API do Weka com o IDS 

desenvolvido, para geração dos padrões. Dessa forma, o IDS utilizaria a API e instanciaria seus 

métodos para a criação das regras, sem a necessidade da utilização da ferramenta Weka 

instalada. 

O processo de descoberta de conhecimento se mostrou complexo, mas com o estudo 

desenvolvido, foi visto que os padrões podem ser gerados para qualquer outro tipo de ataque. 

Uma otimização para o IDS desenvolvido, agregando a detecção de novos ataques, indica um 

caminho para trabalhos futuros. Dessa forma, ampliando a capacidade do programa e tornando 

as redes mais seguras. 
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