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Abstract. Recently, blind techniques have been applied to detect malicious 
traffic and attacks in honeypots. The honeypot traffic can be divided into 
legitimate and malicious traffic, where the legitimate traffic corresponds to 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), broadcasting, and 
synchronization, for instance. In practice, other servers connected to the 
network may be also targets for attacks and malicious traffic. Therefore, it is 
crucial to develop detection techniques for malicious traffic for such 
computers. In this paper, we propose a solution that blindly detects malicious 
traffic for any computer connected to the network. We validate our proposed 
solution considering two types of malicious traffic: synflood and portscan. 

Resumo. Recentemente, técnicas cegas têm sido aplicadas para detectarem 
tráfego malicioso e ataques em honeypots. O tráfego em honeypot pode ser 
dividido em tráfego legítimo e malicioso, onde o tráfego legítimo corresponde, 
por exemplo, ao DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), broadcasting 
e sincronização. Na prática, outros servidores ligados à rede podem ser 
também alvos de ataques e tráfego malicioso. Portanto, é crucial desenvolver 
técnicas de detecção de tráfego malicioso para tais computadores. Neste 
trabalho, propomos uma solução que cegamente detecta tráfego malicioso em 
qualquer computador conectado à rede. Validamos nossa solução proposta 
considerando dois tipos de tráfego malicioso: synflood e portscan. 

1. Introdução 

Hoje em dia, um dos maiores desafios na Internet é a garantia da segurança, obtida 
através da integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados. Existem várias 
maneiras de fornecer segurança, levando em conta tanto aspectos técnicos, através da 
utilização de equipamentos ou sistemas de segurança, quanto aspectos administrativos e 
pessoais, relacionado ao estabelecimento de políticas de segurança e campanhas de 
conscientização. Em relação a equipamentos ou sistemas de segurança, podemos usar, 
por exemplo: firewalls, sistemas de detecção de intrusão (IDS  Intrusion Detection 
System) e sistemas de prevenção de intrusão (IPS  Intrusion Prevention System) 
[Nakamura, e Geus 2010]. 
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 É importante estudar, pesquisar e desenvolver novas técnicas para detecção de 
atividades maliciosas. Isso é fundamental, pois a cada dia surgem novas ameaças e os 
ataques tornam-se mais sofisticados. Nesse sentido, este trabalho vem agregar novos 
conhecimentos e demonstrar uma nova técnica para detecção dos ataques de synflood e 
portscan. O que torna a técnica atrativa é o fato da detecção ser cega, não precisando de 
nenhum conhecimento prévio sobre o ataque; e automática, retirando a subjetividade na 
análise do ataque, reduzindo assim os erros de detecção. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, fazemos referência a 
trabalhos relacionados ao tema proposto. Na Seção 3, definimos as notações usadas 
neste trabalho. Na Seção 4, discutimos sobre logs de dados, e a forma como modelamos 
sinais e ruídos. Na Seção 5, caracterizamos os ataques de portscan e synflood. Na Seção 
6, propomos o esquema para o caso normalizado e para o não normalizado. Na Seção 7, 
explicamos em detalhes os experimentos realizados com os dados reais, e avaliamos 
vários esquemas de seleção da ordem do modelo, do inglês model order selection 
(MOS), apresentando os resultados experimentais que comprovam a validade da nossa 
abordagem. Na Seção 8, fazemos nossas considerações finais. 

2. Trabalhos Relacionados 

Vários métodos têm sido propostos para a identificação e caracterização de 
atividades maliciosas. Métodos clássicos normalmente empregam mineração de dados 
[He, Hu, Yao, Kan, Wang, e Xiang 2008] [Ghourabi, Abbes, e Bouhoula 2010] e 
análise regular de arquivos [Raynal, Berthier, Biondi, e Kaminsky 2004] para detectar 
padrões que indicam a presença de ataques específicos no tráfego analisado. 

Recentemente, técnicas cegas de detecção automática de tráfego malicioso  que 
não exige conhecimento prévio de assinatura de dados, tampouco períodos de 
aprendizado de como a rede funciona  têm sido desenvolvidas para honeypots [David, 
da Costa, Nascimento, Holtz, Amaral e Sousa Júnior 2011] [da Costa, de Freitas, David, 
Serrano, Amaral e Sousa Júnior 2012]. No entanto, o tráfego em honeypot é mais 
simples, pois não existem aplicações legítimas em execução. Ele emula 
comportamentos de host de produção dentro de uma rede, a fim de seduzir e atrair os 
atacantes [Zakaria, e Kiah 2012]. 

O uso de esquemas de MOS para detecção de componentes altamente 
correlacionados, como atividades significantes de rede, e identificação de atividades 
maliciosas em honeypot  sem qualquer informação prévia ou assinaturas de ataques  
somente através da aplicação de esquemas de seleção ordem do modelo, foi proposto 
em [David, da Costa, Nascimento, Holtz, Amaral e Sousa Júnior 2011]. Critérios de 
Seleção de Ordem do Modelo são geralmente avaliados em simulações, comparando a 
ordem do modelo resultante com a verdadeira ordem do modelo [Dan, Ming, Tao, e 
Rong 2009]. 

Além do uso de técnicas cegas de detecção automática de tráfego malicioso 
aplicadas a honeypots, as mesmas foram utilizadas também para detecção do ataque de 
synflood e portscan, mostrando que é possível utilizar tais técnicas também em 
servidores legítimos [Tenório, da Costa, e Sousa Júnior 2013]. 

Neste trabalho, propomos um esquema cego e automático de análise de tráfego 
malicioso, para ser usado em qualquer servidor de rede. Inspirado em [David, da Costa, 
Nascimento, Holtz, Amaral e Sousa Júnior 2011] [da Costa, de Freitas, David, Serrano, 
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Amaral, e Sousa Júnior 2012] [Tenório, da Costa, e Sousa Júnior 2013], modelamos um 
tráfego real de rede de dados em três componentes: os sinais legítimos, os sinais 
maliciosos e o ruído. 

O sistema proposto baseia-se na decomposição de autovalores, no entanto, em 
contraste com [David, da Costa, Nascimento, Holtz, Amaral, e Sousa Júnior 2011] [da 
Costa, de Freitas, David, Serrano, Amaral, e Sousa Júnior 2012], consideramos a 
variação temporal do maior autovalor. 

3. Notação 

Neste artigo, os escalares são denotados por letras em itálico (a, b, A, B, , ), vetores 
por letras minúsculas em negrito (a, b), matrizes por letras maiúsculas em negrito (A, 
B), e ai,j denota o (i, j) elemento da matriz A. Os sobrescritos T e -1 são usados para 
matriz transposta e matriz inversa, respectivamente. 

4. Coleta de Dados 

As informações de log de um computador conectado à rede são formadas por registro de 
horário, protocolo, endereço IP (Internet Protocol) de origem, porta de origem, 
endereço IP de destino, porta de destino e informações adicionais, dependendo do tipo 
de protocolo de transporte utilizado. 

Para exemplificar esses dados, podemos considerar o seguinte log de tráfego 
TCP (Transmission Control Protocol): 

21:00:34.099289 IP 192.168.1.102.34712 > 200.221.2.45.80: Flags [S], seq 2424058224, win 14600, options [mss 1460, 
sackOK,TS val 244136 ecr 0,nop,wscale 7], length 0 

 Para tráfego UDP (User Datagram Protocol), o seguinte trecho de log é 
apresentado: 

21:24:42.484858 IP 192.168.1.102.68 > 192.168.1.1.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:26:9e:b7:82:be, length 300 

Neste trabalho, consideramos apenas as seguintes informações de log: registro 
de horário, tipo de porta e número de porta. 

4.1. Modelagem dos Dados 

Dividimos os dados coletados em q períodos de tempo de N amostras, onde cada 

amostra é coletada em um determinado intervalo de tempo. Cada elemento  

representa o número de vezes que a porta m aparece na n-ésima amostra, dentro do q-
ésimo período de tempo. 

O dado coletado no q-ésimo período de tempo é representado por , 
onde M representa a quantidade de portas, e N representa a quantidade de amostras. A 
matriz  contém todo o tráfego (sinal, ruído e ataque), e podemos modelá-lo como: 

,                                              (1) 

onde  é a matriz que representa o tráfego legítimo,  ®epresenta o ruído, e  
representa o tráfego malicioso. Considera-se como ruído todo tráfego que não está 
diretamente associado a um serviço requisitado pelo usuário, mas que também não é um 
ataque. 
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Figura 1. Matriz de tráfego , para q Q. 

 Nosso objetivo neste artigo é detectar o posto da matriz , dado apenas a 
matriz . Dessa forma, se o posto { }  0, temos um tráfego malicioso; por outro 
lado, se posto{ }  0, não há tráfego malicioso. 

5. Caracterização dos Ataques de Portscan e Synflood 

Nesta seção, mostramos propriedades importantes do portscan e do synflood. Essas 
propriedades são importantes para explicar a validade da solução proposta. 

De acordo com a Figura 2, o portscan transmite apenas dois pacotes para cada 
porta TCP, e um pacote para cada porta UDP. Note que há uma alta correlação uma vez 
que o tráfego é igual. 

 

Figura 2. Tráfego malicioso representado por M portas versus n amostras de 
tempo (M = 10 e n = 120). Este padrão de tráfego representa o tráfego 
caracterizado pelo portscan, consistindo do escaneamento em portas TCP e 
UDP. 
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 O protocolo TCP é descrito pela RFC 793, de setembro de 1981. Trata-se de um 
protocolo confiável para a transmissão de dados, pois garante a entrega das 
informações. Observando a Figura 2, apenas dois pacotes são associados a cada porta 
TCP devido justamente à natureza de seu funcionamento. Neste caso o cliente envia um 
pacote com a flag TCP SYN ativa e recebe de volta um pacote com a flag TCP RST 
ativa, indicando que o alvo não está com a porta em funcionamento. Já o protocolo UDP 
é descrito pela RFC 768, de agosto de 1980. Trata-se de um protocolo extremamente 
simples e rápido, um dos motivos por não ser orientado à conexão. Observando a Figura 
2, apenas um pacote é associado a cada porta UDP devido justamente à natureza de seu 
funcionamento. Os gráficos para as portas TCP coincidem, da mesma forma como os 
gráficos para a porta UDP coincidem.  

Na Figura 3, podemos observar o ataque de synflood, que consiste no envio de 
centenas de pacotes com a flag SYN ativa, num curto período de tempo. Em nosso caso, 
considerando-se esse ataque, se um servidor estivesse com a porta 80 aberta, o mesmo 
seria sobrecarregado e o serviço fornecido por ele poderia se tornar indisponível. Num 
intervalo de tempo de dez minutos houve mais de 210.000 pacotes relacionados ao 
ataque, um tráfego incomum numa rede de dados, especialmente pelo fato de ser 
concentrado num curto período de tempo. 

 

Figura 3. Tráfego malicioso representado por M portas versus n amostras de 
tempo (M = 1 e n = 120). Este padrão de tráfego representa o tráfego 
caracterizado pelo synflood. 

6. Solução Proposta 

Basicamente, a ordem do modelo de um conjunto de dados é estimada pelo número de 
componentes principais correlacionados, com energia significativamente maior do que o 
resto dos componentes não correlacionados. Em outras palavras, a ordem do modelo 
pode ser caracterizada por uma diferença de energia entre os componentes principais e 
os componentes de ruído. No contexto do tráfego de rede, os componentes principais 
são representados pelas atividades de rede mais comuns, tais como os fluxos de rede 
altamente correlacionadas que têm, por exemplo, a mesma porta de destino [David, da 
Costa, Nascimento, Holtz, Amaral e Sousa Júnior 2011]. A eficácia e eficiência dos 
métodos baseados em Análise de Componentes Principais (PCA) dependem do esquema 
MOS adotado, uma vez que cada esquema possui diferentes probabilidades de detecção 
para diferentes tipos de dados [da Costa 2010]. 
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Consideramos dois casos, um caso normalizando , e outro caso não 
normalizando. A proposta consiste em adaptar as soluções às características dos ataques 
de synflood e portscan. Dessa forma, constroem-se duas matrizes de correlação; uma 

referente ao caso normalizado , e outra referente ao caso não normalizado 

. 

6.1. Caso Normalizado 

Na detecção do portscan, encontram-se baixos valores associados com este ataque, 
Figura 2, mas eles ocorrem de forma repetida, já que estamos escaneando diversas 
portas (tráfego correlacionado). Então, quando normalizamos as matrizes , o 
portscan pode ser detectado. 

A normalização de vetores pode ser obtida através da seguinte equação: 

,                                                     (2) 

para q = 1, ..., Q onde  é a média de e  é o desvio padrão de . 

Uma vez que os vetores  são obtidos, podemos construir a matriz , e então 
determinar a matriz de correlação, com a finalidade de se encontrar os autovalores. 

 ,                                              (3) 

onde N é o número de amostras de tempo dentro de cada q período de tempo. 

A decomposição em autovalores de  é dada por: 

,                                           (4) 

onde  é a matriz diagonal formada pelos autovalores, e a matriz  contém os 
autovetores correspondentes a cada autovalor. No entanto, para nossos esquemas de 
seleção de ordem do modelo, apenas os autovalores são necessários. 

Selecionando apenas a diagonal principal da matriz , via diag{ , e 
variando q = 1, ..., Q, podemos construir a matriz . 

Assumindo que os autovalores  estão em ordem decrescente, isto é, 

, a primeira coluna da matriz contém a Variação 
Temporal do Maior Autovalor (VTMA). 

Conforme mostrado na Seção 6, utilizando o VTMA nos esquemas de seleção de 
ordem do modelo, é possível detectar a presença de tráfego malicioso mesmo que 
aplicações legítimas estejam sendo executadas. 

6.2. Caso Não Normalizado 

Na detecção do synflood há um enorme tráfego não correlacionado. Assim, 
diferentemente do portscan temos, neste caso, apenas um tráfego, mas com um valor 
alto. Então, não podemos normalizar esse tráfego já que a normalização causaria uma 
redução abrupta do valor elevado associado a este ataque, fazendo com que ele 
desapareça. 
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Assim, com o objetivo de se detectar o synflood, não podemos normalizar a 
matriz . Com a exceção da normalização, todos os outros procedimentos para se 
encontrar o VTMA são iguais aos descritos na Subseção 6.1. 

6.3. VTMA combinado com Esquemas de Seleção de Ordem do Modelo 

Cada esquema de seleção de ordem do modelo possui diferentes características. Usamos 
os seguintes métodos em nossas simulações:  
(AIC) [da Costa, Thakre, Roemer e Haardt 2009] [Wax e Kailath 1985], Minimum 
Description Length (MDL) [da Costa, Thakre, Roemer e Haardt 2009] [Wax e Kailath 
1985], Efficient Detection Criterion (EDC) [Wax e Kailath 1985] [Zhao, Krishnaiah e 
Bai 1986], RADOI [Radoi e Quinquis 2004], Exponential Fitting Test (EFT) [Quinlan, 
Barbot, Larzabal e Haardt 2007] [da Costa, Roemer, Castro Junior, Ramos, Schwarz e 
Sabirova 2011] e  (SURE) [Ulfarsson e Solo 2008]. 

Os métodos EFT e EDC mostraram resultados satisfatórios para nosso esquema. 
No caso do EDC, o critério utilizado é uma função da média geométrica g(i), e média 
aritmética a(i), do menor autovalor i. Note que e , q = 1, ..., Q, devem estar na 

ordem decrescente.  

A estimativa da ordem do modelo d pode ser representada por , através das 
seguintes expressões: 

                                                   (5) 

 J(i) ,                      (6) 

onde . 

Para usar a Equação 6 devemos primeiramente colocar o vetor de autovalores 
em ordem crescente.  

Para os métodos baseados no EFT, isto é, R-D EFT II, R-D EFT, M-EFT, e 
EFT, temos que calcular os coeficientes limitantes, conforme mostrado em [da Costa, 
Roemer, Castro Junior, Ramos, Schwarz e Sabirova 2011]. Sem os coeficientes citados, 
os métodos baseados no EFT não podem ser aplicados. Calculando esses coeficientes e 
aplicando o EFT é possível encontrar a ordem do modelo de nosso esquema. 

7. Simulações 

Nesta seção, descrevemos os experimentos realizados, a fim de validar o esquema 
proposto para a detecção de ataque de portscan e synflood em um computador. 

7.1. Análise dos Dados 

Para esta simulação foi utilizado um computador (sistema operacional Linux  Ubuntu 
Kernel 3.8.0-29) realizando tarefas comuns (acesso à web, principalmente), durante um 
intervalo de duas horas. O software tcpdump foi utilizado para capturar o tráfego de 
rede, como mostrado na Figura 4. Uma vez que o tráfego é capturado, procedemos com 
a extração dos campos de interesse dos logs: horário, protocolo, endereço IP de origem, 
porta de origem, endereço IP de destino, e porta de destino. Com base nesses campos foi 
possível construir os gráficos do número total de pacotes entrantes e saintes versus o 
tempo de simulação, associados ao tráfego legítimo, ruído, e também aos ataques. 
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Às 21:54h foi realizado o portscan, a fim de simular um atacante que quer saber 
o estado das seguintes portas: TCP 21, 22, 23, 25, 110, 143 e 161, e UDP 69, 123 e 445. 
No intervalo de tempo que vai de 22:10h às 22:19h conduzimos o ataque de synflood 
(log abaixo), a fim de simular um atacante que quer causar negação de serviço (DoS  
Denial of Service), acarretando na indisponibilidade de serviços. 

22:10:04.986927 IP 192.168.1.104.64263 > 192.168.1.102.600: Flags [S], seq 3652238756, win 1365, length 0 

22:10:04.986961 IP 192.168.1.102.600 > 192.168.1.104.64263: Flags [R.], seq 0, ack 3652238757, win 0, length 0 

A Figura 4 mostra o tráfego do sinal, que consiste em solicitações e respostas na porta 
TCP 80, porta TCP 443 e UDP 53. A porta TCP 80 está relacionada ao acesso web não 
criptografado, a porta TCP 443 ao acesso web criptografado, e a porta UDP 53 está 
associada à resolução de nomes, DNS (Domain Name System). 

 

Figura 4. Tráfego do sinal representado por M portas versus n amostras de 
tempo (M = 3 e n = 120). Este padrão de tráfego representa apenas o sinal 
legítimo, sem nenhum tipo de ataque ou ruído. 

O tráfego do ruído (log abaixo) é formado pela porta UDP 67 e UDP 68, 
associadas ao DHCP, conforme pode ser visto na Figura 5. Os gráficos coincidem. 

21:24:42.484858 IP 192.168.1.102.68 > 192.168.1.1.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:26:9e:b7:82:be, length 300 

21:24:42.487652 IP 192.168.1.1.67 > 192.168.1.102.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 548 

 

Figura 5. Tráfego do sinal representado por M portas versus n amostras de 
tempo (M = 2 e n = 120). Este padrão de tráfego representa apenas o ruído, 
consistindo do tráfego relacionado às portas UDP 67 e UDP 68. 

È××× Í·³°-·± Þ®¿·´»·®± »³ Í»¹«®¿²9¿ ¼¿ ×²º±®³¿9=± » ¼» Í·¬»³¿ Ý±³°«¬¿½·±²¿· ‰ ÍÞÍ»¹ îðïí

ëìì ½ îðïí ÍÞÝ ‰ Í±½ò Þ®¿ò ¼» Ý±³°«¬¿9=±



  

7.2. Decomposição em Autovalores (EVD  EigenValue Decomposition) 

Tal como descrito na Seção 4, o tempo total de 120 minutos de simulação foi 
fragmentado em Q = 6 períodos de N = 20 minutos cada, no qual usamos um tempo de 
amostragem de 1 minuto. Como a simulação começou às 21:00h, o primeiro período vai 
de 21:00h até 21:20h (T1), o segundo de 21:20h até 21:40h (T2), o terceiro de 21:40h até 
22:00h (T3), o quarto de 22:00h até 22:20h (T4), o quinto de 22:20h até 22:40h (T5) e, 
finalmente, o sexto de 22:40h até 23:00h (T6). Assim, foi possível construir Q = 6 
matrizes do tráfego total (sinal + ruído + ataque). É evidente que em nem todos os 
períodos o ataque está presente, apenas em T4 ocorreu o ataque de synflood (Figura 3), e 
em T3 o ataque de portscan (Figura 2). 

 

Figura 6. Autovalores associados ao caso normalizado, sobre cada intervalo de 
tempo. Nesta figura é possível observar que o maior autovalor, que é 
relacionado ao portscan, é bem maior do que os outros. 

Uma vez que temos as matrizes para cada período, é possível obter as 

matrizes de correlação  e , relacionadas a cada matriz . Com isto, foi 
possível obter o conjunto de autovalores para cada matriz de correlação, gerando um 

total de 2Q vetores de autovalores: 6 vetores relacionados à matriz , construída a 

partir da normalização de (Figura 6), e 6 vetores relacionados a , construído a 

partir da não normalização de (Figura 7). 

 

Figura 7. Autovalores associados ao caso não normalizado, sobre cada 
intervalo de tempo. Nesta figura é possível observar que o maior autovalor, que 
é relacionado ao synflood, é muito maior do que os outros. 
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 Calculando os autovalores de cada matriz  e , podemos reduzir a 
dimensão de nossa matriz , e obter algumas conclusões interessantes, oriundas das 
propriedades da decomposição em autovalores das matrizes de correlação, como por 
exemplo: os autovetores associados a cada autovalor são ortogonais entre si, e também 
linearmente independentes; e os autovalores são reais e não negativos. 

7.3. Aplicando a Seleção de Ordem do Modelo à Análise dos Dados 

Embora possamos observar a variação dos autovalores relacionados aos ataques, o 
trabalho não está completo até encontrarmos um modelo que se aplique a este esquema. 
A estimativa da ordem do modelo por inspeção visual é realizada seguindo critérios 
subjetivos, tais como considerando-se apenas autovalores superiores a outros e 
identificando visualmente uma grande lacuna entre dois autovalores consecutivos. 
Então, para que esse trabalho seja o mais completo e objetivo possível testamos vários 
métodos de MOS, como: AIC, MDL, EDC, RADOI, EFT e SURE. 

 

Figura 8. Variação temporal do maior autovalor relacionado ao caso não 
normalizado. É possível notar o autovalor relacionado ao ataque de synflood, 
que é muito maior que os outros autovalores. 

Antes de mostrarmos os resultados obtidos com a aplicação dos modelos, vamos 
discutir os valores de entrada para cada abordagem de MOS. As Figuras 8 e 9 mostram 
os maiores autovalores obtidos (VTMA), oriundos dos Q = 6 intervalos de tempo, nos 
quais foram aplicados os esquemas de seleção de ordem do modelo existentes, a fim de 
detectar o tráfego malicioso. 

 

Figura 9. Variação temporal do maior autovalor relacionado ao caso 
normalizado. É possível notar o autovalor relacionado ao ataque de portscan, 
que é bem maior que os outros autovalores. 
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 Na Figura 8 temos o caso não normalizado, usado para detectar o ataque de 
synflood. Nesta figura é possível comparar os resultados dos autovalores, com e sem o 
ataque. Podemos ver claramente como o componente relacionado ao ataque se destaca 
do restante. Na Figura 9 temos o caso normalizado, utilizado para detectar o ataque de 
portscan. Nesta figura é possível comparar os resultados dos autovalores, com e sem o 
ataque. Mais uma vez é possível ver claramente como o componente relacionado ao 
ataque se destaca do restante. 

As tabelas 1 e 2 foram obtidas após a aplicação dos métodos citados em nosso 
esquema. A Tabela 1 apresenta os resultados para o caso não normalizado, enquanto a 
Tabela 2 para o caso normalizado. 

Tabela 1. Caso Não Normalizado 

 
Método 

AIC MDL EDC RADOI EFT SURE 
Com 

synflood 
2 1 1 4 1 14 

Sem 
synflood 

4 1 0 1 0 13 

De acordo com as tabelas, vemos os resultados para os vários métodos de 
seleção de ordem do modelo, e dois que mais se destacaram. O Efficient Detection 
Criterion (EDC) e o Exponential Fitting Test (EFT) nos mostrou serem os modelos de 
ordem correta, que retornam valor igual a um, indicando que houve um ataque. Os 
métodos são eficazes na detecção de ambos os ataques (portscan e synflood). A 
eficiência do modelo pode ser observada também quando o mesmo é aplicado em 
situações onde não existem ataques; nestes casos, indicando que a ordem do modelo é 
igual à zero. 

Tabela 2. Caso Normalizado 

 
Método 

AIC MDL EDC RADOI EFT SURE 
Com 

portscan 
1 1 1 1 1 6 

Sem 
portscan 

0 0 0 1 0 1 

 Os métodos AIC e MDL mostram-se satisfatórios para o caso normalizado, 
porém não para o caso não normalizado. Os métodos RADOI e SURE não mostraram 
resultados coerentes para nenhum dos casos. O valor da ordem do modelo igual a um é 
esperado quando há o ataque, pois o mesmo representa a presença da componente 
principal, a componente que se destaca das demais, sendo neste trabalho referenciada ao 
ataque.  

8. Conclusão 

Neste trabalho propomos a Variação Temporal do Maior Autovalor (VTMA), para a 
detecção de portscan e synflood em uma rede de dados. Primeiramente mostramos o 
tipo de log de dados utilizados, em seguida propomos um modelo matemático para o 
fluxo de dados da rede, a fim de verificar a validade de nossa abordagem através de 
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resultados de simulações com arquivos de log reais, obtidos em um computador. Vários 
métodos de seleção de ordem do modelo foram experimentados com os dados da 
simulação, mostrando que o EDC e o EFT apresentaram os resultados mais coerentes 
para o esquema proposto. 

 Como sugestão de trabalhos futuros, a primeira seria a aplicação desta técnica a 
outros tipos de ataques, a fim de verificar se a mesma é capaz de detectar tais ataques. 
Além disso, de posse dos resultados deste artigo seria interessante a aplicação desta 
teoria na prática, através de testes contínuos em ambientes reais de produção, com o 
objetivo de comparar esta técnica com outras associadas a ferramentas já existentes no 
mercado, e também para aumentar a confiança do método quando o mesmo é submetido 
a uma quantidade maior de dados. Para isso, alguns passos prévios seriam necessários, 
gerando novos trabalhos, como por exemplo: elaboração de um script contendo o 
código de detecção dos ataques; adaptação do script em um servidor a fim de que o 
mesmo funcione como um serviço de rede (serviço de detecção de intrusão); e teste 
deste novo serviço em um ambiente real corporativo, verificando o quão eficaz é em 
relação a outros sistemas bem conhecidos no mercado e na literatura. 
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