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RESUMO

Enfrentar ataques DDoS constitui um problema de difícil solução, uma vez que o 
atacante emprega um grande número de máquinas em suas ações. A disponibilidade de 
ferramentas destinadas para esse fim aumentou, tornando mais frequente a sua ocorrên-
cia. Detectar a presença de um ataque constitui a primeira etapa para combatê-lo. Este tra-
balho apresenta alguns métodos de detecção de ataques DDoS, baseados na identificação 
de anomalias. O emprego de métricas mais sensíveis pode permitir a detecção antecipada 
de ataques DDoS, onde há um baixo percentual de pacotes maliciosos. Também é apre-
sentada uma sugestão para a implementação de um sistema colaborativo de detecção, 
que pode garantir maior eficiência nos resultados.
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ABSTRACT

Facing DDoS attacks is a challenging task since a potential attacker may use 
a large number of hosts in his actions. Today it is not difficult to find several different 
tools available for this purpose, making the occurrence of such attacks becoming 
very frequent. Detecting the presence of an attack is the first step to combat it. This 
paper presents some methods to detect DDoS attacks based on identification of 
anomalies. Employing sensitive metrics may allow the early detection of DDoS at-
tacks in network points where the rate of malicious packets is still growing. We also 
propose the construction of a collaborative detection system that may guarantee 
higher accuracy in the results.
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INTRODUÇÃO

A Internet, desde a sua criação, tem se expandido a cada ano, tanto em núme-
ro de usuários como em tecnologias envolvidas. De acordo com a Internet Systems 
Consortium, Inc. (ISC), em julho de 2011, foram computados 849.869.781 host’s 
permanentemente conectado a essa rede (Figura 1). Trata-se de um poderoso 
meio de comunicação que permite o compartilhamento de informações através da 
transferência de dados. Através desse meio, vários serviços, oferecidos por entida-
des governamentais ou privadas, podem ser acessados por usuários de qualquer 
parte do planeta através de um dispositivo conectado à rede.

Por outro lado, o tráfego de dados maliciosos, capazes de causar os mais 
diversos tipos de danos, também está presente nesse meio, e que podem advir de 
ataques planejados. Por isso, cuidados com o sigilo, a autenticidade, a integridade 
e a disponibilidade tornaram-se ainda mais imprescindíveis, e constituem preocu-
pações constantes tanto para empresas como para governos.

Figura 1. Número de host’s interconectados através da Internet. Fonte: (ISC, 2011)

A Internet atual é vulnerável a ataques de negação de serviço distribuídos 
(DDoS). Ataques desse tipo têm como objetivo fazer com que uma rede ou ser-
viço oferecido por ela fique inacessível a usuários legítimos, o que geralmente é 
alcançado quando um atacante envia pacotes a uma taxa maior do que a vítima 
pode processar (Castelúcio, 2009). Este é um dos diversos tipos de ataque que se 
aproveita das falhas de programação da pilha TCP/IP, que possibilita ao invasor 
explorar a enorme assimetria de recursos que existe entre a Internet e a vítima.

Cada vez mais os DDoS se tornam mais sofisticados e difíceis de detectar. 
Por isso mesmo trata-se de uma tarefa bastante desafiadora. Embora existam es-
tudos desde o ano de 2000, ainda não há uma resposta definitiva para a solução 
desse problema, de forma que ainda há espaço para contribuições.

Uma das maneiras de combater esse tipo de ataque se dá através da obser-
vação das fases que antecedem um ataque. Controlar um número expressivo de 
máquinas requer medidas de comando e controle para se garantir a eficiência do 
DDoS. Esse tráfego também transita pela Internet, e pode contribuir para a desco-
berta antecipada da botnet que realiza o ataque.

Existem várias iniciativas de estudos, com diferentes abordagens, voltados 
para a detecção de botnet’s maliciosas (Wang, 2009). Encontrar os componentes 
desta rede antes mesmo do ataque ocorrer constitui uma medida preventiva muito 
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vantajosa, já que pode evitar muitos danos a partir de ações tomadas contra os 
agentes previamente identificados. Entretanto, quando essas identificações não 
ocorrem, as redes ficam vulneráveis aos ataques, caso não haja outro mecanismo 
de defesa. Além disso, podem ocorrer ataques de inundação sem a formação de 
uma botnet, quando, por exemplo, usuários são convocados a participar voluntaria-
mente de um ataque organizado (Jornalnh, 2012). Sendo Assim, torna-se necessá-
rio o estudo de mecanismos eficientes de detecção de DDoS.

TRABALHOS RELACIONADOS

Existem várias pesquisas cujo objetivo consiste na minimização de danos 
causados por um ataque DDoS ou na compreensão dos mecanismos envolvidos 
nesse processo (Figura 2). Boa parte dos estudos concentra seus esforços na de-
tecção e classificação de anomalias, empregando as mais diversas técnicas, como 
em (Lakhina, 2005) e (Luo, 2013). Alguns desenvolvem métodos para a identifica-
ção dos focos de ataque, cujo objetivo é traçar a rota seguida pelos pacotes mali-
ciosos, como em (Law, 2002), (Demir, 2010), (Shui, 2013) e (Baskar, 2013). Outros 
estudam o comportamento das botnets nas fases que antecedem ao ataque, a fim 
de identificar os vetores de ataque antes mesmo de ele ocorrer, como em (Cabre-
ra, 2001), (Dittrich, 2008), (Ferrer, 2010), (Jin, 2012), (Sharifnya, 2013) e (Khattak, 
2014).

Figura 2. Trabalhos relacionados a ataques DDoS

De maneira geral, o combate contra ataques DDoS requer a execução de 3 
etapas: (i) identificar a ocorrência de um ataque; (ii) rastrear a origem dos pacotes 
maliciosos; e (iii) acionar contramedidas que contribuam para a mitigação ou elimi-
nação dos danos causados pelo ataque, tais como filtragem e bloqueio de pacotes 
(Castelucio, 2009).

No que diz respeito à detecção, são propostos diferentes mecanismos ba-
seados em wavelet (Kaur, 2010) (Kaur, 2013), entropia (Lakhina, 2005) (Lucena, 
2008) (Xinlei, 2014), Bayes (Chwalinski, 2013) (Katkar, 2013), redes neurais (Chen, 
2013), distribuição polinomial (Paul, 2013,) tabela de roteamento (Park, 2000), de-
fense by ofense (Walfish, 2010), caracterização do tráfego (Feng, 2009), marcação 
de pacotes (Law, 2002) (Anitha, 2013), que podem adotar uma abordagem single-



30    – 4o Trimestre de 2015

-link (Lucena, 2008) (Demir, 2010) (Yuan, 2013) ou network-wide (Chen, 2006) (Fei, 
2012) (Buvaneswari, 2013) (Nafir, 2014). Algumas arquiteturas independem de 
base histórica (Lin, 2005), enquanto que outras têm seus parâmetros adaptados de 
acordo com uma baseline para melhor se ajustar a fatores sazonais (Kline, 2008).

Diversos pesquisadores sugerem que a detecção deste tipo de anomalia seja 
realizada junto à vítima, e que os alertas, bem como o rastreamento e as contrame-
didas, sejam realizados no sentido contrário do fluxo, como ocorre em COSSACK 
(Papadopoulos, 2003) e DefCOM (Mirkovic, 2005). Neste caso, o intuito dos ge-
rentes de rede é proteger a sua própria rede. Entretanto, mesmo com a detecção, 
o ataque já pode ter comprometido a vítima de alguma maneira e a execução de 
qualquer medida torna-se mais difícil devido à inundação de dados. Sendo assim, 
é altamente desejável que a detecção de ataques DDoS ocorra o mais rápido pos-
sível, antes que a inundação torne-se generalizada (Chen, 2007).

A detecção antecipada pode ser alcançada através da distribuição de detec-
tores em pontos afastados (Sardana, 2010), que não são objetivos do ataque, mas 
que constituem vias por onde passam os fluxos destinados à vítima. Obviamente, 
há um custo adicional para se manter tal arquitetura, mas que pode ser reduzido 
através de algumas medidas. Uma delas se faz por meio de uma abordagem cola-
borativa, onde o esforço conjunto de instituições pode proteger um número muito 
maior de redes e fortalecer o sistema como um todo, tornando-o mais viável e 
eficiente. Para reduzir o número de detectores necessários e ainda manter essa 
distribuição, basta realizar a inspeção de pacotes nos roteadores de borda de Sis-
temas Autônomos, já que constituem pontos de concentração de fluxo (Park, 2000) 
(Lin, 2005).

Nestes roteadores a concentração de volume de tráfego é bem elevada, tor-
nando a inspeção dos pacotes bastante custosa. Por isso é comum utilizar méto-
dos que minimizem a carga de processamento na coleta e tratamento de dados. 
Normalmente, isto é feito capturando-se apenas uma determinada percentagem 
dos pacotes que passam pela interface monitorada. Desta forma é possível realizar 
uma detecção baseada numa assinatura estatística do tráfego de rede associado 
a determinado tipo de anomalia (Estevez-Tapiador, 2004). Outra abordagem bem 
adequada para redes de backbone, dado o grande volume de pacotes que costuma 
atravessar seus roteadores, se dá através da inspeção dos fluxos de pacotes, sen-
do possível verificar se há ou não a presença de alguma anomalia correlata, sem 
a necessidade de inspecionar cada pacote IP trafegado na rede (Lucena, 2008) 
(Sanmorino, 2013).

No que diz respeito ao rastreamento da origem, são vários os sistemas pro-
postos que adotam diferentes abordagens, tais como marcação de pacotes (Cas-
telucio, 2009) (Law, 2002) (Anitha, 2013) e armazenamento de resumos baseados 
em filtros (Laufer, 2005) (Snoeren, 2002). A detecção dos ataques tem papel deter-
minante para a eficiência desses sistemas, devido à dependência existente entre 
essas etapas. Por conta disso, alguns trabalhos propostos já sugerem uma solução 
conjunta, como em (Xiang, 2011) e (Chen, 2007).

No que diz respeito à mitigação e eliminação dos efeitos causados pelo ata-
que, em (Walfish, 2010), os autores propõem uma solução baseada numa ação dos 
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usuários legítimos provocada pela vítima, cujo intuito é diferenciá-los das máquinas 
pertencentes à botnet que esteja atacando. Em (Wang, 2009) a solução prevê o 
compartilhamento de informações que auxiliam na manutenção de filtros cujo obje-
tivo consiste em bloquear tráfegos indesejados. Em ambos os casos, mecanismos 
de detecção também são necessários.

Apesar dos avanços na detecção do tráfego não desejado, especialmente 
sobre backbones de alta velocidade, muitas das abordagens apresentam um custo 
computacional elevado, requerem mudanças na infraestrutura ou mesmo apresen-
tam resultados imprecisos. Por isso, a demanda por métodos mais eficientes justi-
fica o desenvolvimento de estudos nessa área. Soluções baseadas na correlação 
de dados e agregação do tráfego em fluxos parecem ser a tendência para soluções 
futuras (Feitosa, 2008).

(Moura, 2009) propôs em sua dissertação de mestrado uma abordagem sin-
gle-link para a detecção de anomalias em enlaces de uma rede WAN a partir da 
observação da entropia de fluxos de pacotes IP que passam por uma dada interfa-
ce, combinado ao uso de um estimador de comportamento para estas séries tem-
porais, no caso a estimativa de Holt-Winters (Brutlag, 2000). Tal abordagem parece 
ser adequada também para tráfegos entre WAN’s, devido às características dessa 
métrica e do estimador empregado. Entretanto, foram empregados neste trabalho, 
para os estimadores estudados, parâmetros padrão, baseados nos valores adota-
dos em (Brutlag, 2000), e que, supostamente, se adequariam a qualquer tráfego e 
tipo de anomalia. Adotar a mesma abordagem entre SA, talvez não seja a mais efi-
ciente. Parâmetros mais ajustados ao tráfego podem ser mais adequados, mesmo 
com um maior índice de falsos positivos.

(Chen, 2007), por outro lado, propôs um novo esquema distribuído de detec-
ção com agregação de informações através da comunicação entre vários domínios 
de rede e alcançou bons resultados, no que diz respeito ao número de falsos aler-
tas e prevenção da inundação causada. Neste esquema a detecção é realizada em 
três camadas. Na camada mais baixa, todos os roteadores executam um algoritmo 
capaz de detectar flutuações suspeitas de tráfego, enviando um alerta a um servi-
dor. Na segunda camada, fica a cargo deste servidor construir uma sub-árvore que 
mapeia dentro do SA o caminho do suposto ataque. Na camada mais alta, os servi-
dores dos diferentes SA, que participam deste Sistema Colaborativo e formam uma 
rede sobreposta, comunicam-se entre si, mapeando todo o percurso do ataque.

No ataque conhecido como 3.4 DDoS Attack, que ocorreu no dia 04/03/2011, 
dezenas de websites da Coréia do Sul, incluindo websites de agências financeiras, 
de bancos, de shoppings, de fóruns, de portais, e, principalmente, governamen-
tais, tornaram-se alvos de um ataque bem expressivo. Trata-se de um ataque de 
dimensões semelhantes ao do 7.7 DDoS Attack, que também mobilizou uma botnet 
com milhares de máquinas. Devido a uma ação colaborativa fornecida pelo sistema 
AhnLab Smart Defense (ASD), boa parte dos usuários tiveram garantida a continui-
dade do serviço apesar do ataque massivo (Ahnlab, 2011).

Tais sistemas tem se mostrado promissores no combate ao DDoS e, por conta 
disso, parece bastante plausível que a ação colaborativa de sistemas single-link se 
adeque a um cenário de detecção inter-SA, cujo o intuito é detectar ataques DDoS 
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o mais longe da vítima possível, prevenindo antecipadamente a inundação. Contu-
do, a seleção da métrica que se adeque a esse cenário pode ser determinante para 
a eficiência do sistema como um todo. Métricas mais sensíveis, como a entropia 
de Shannon e Divergência, aplicadas nas distribuições estatísticas dos endereços 
IP ou dos tamanhos dos pacotes, têm sido consideradas eficazes na detecção de 
tráfego anormal (Xiang, 2011). Entretanto, os elevados índices de falsos positivos e 
a dificuldade encontrada na configuração dos parâmetros que determinam as mar-
gens de segurança são problemas que precisam ser contornados para viabilizar o 
seu emprego.

Acredita-se que o compartilhamento de alertas e a correlação de dados po-
dem colaborar fortemente para o descarte dos falsos positivos e permitir o uso de 
técnicas mais sensíveis para a redução do nível de falsos negativos.

NEGAÇÃO DISTRIBUÍDA DE SERVIÇO

De acordo com a cartilha de Segurança para Internet, disponibilizada pelo 
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.br), DDoS (Distributed Denial of Service) consiste num ataque de negação 
de serviço distribuído, onde um conjunto de computadores é utilizado para tornar 
indisponíveis um ou mais serviços ou computadores conectados à Internet (CERT.
BR, 2011).

Na maioria das vezes, o intuito desses ataques não é realizar uma invasão, 
mas impedir que usuários legítimos utilizem um determinado serviço de um compu-
tador ou rede. Para tanto, o atacante promove na vítima um aumento do consumo 
de recursos, tais como memória, poder de processamento, espaço em disco e, 
principalmente, largura de banda. Estes efeitos são provocados quando a vítima 
recebe uma quantidade de pacotes ou solicitações maior do que o serviço pode 
suportar (Feitosa, 2008).

Um ataque DDoS baseia-se no emprego de centenas ou mesmo milhares de 
máquinas, normalmente comprometidas, que juntas são usadas numa ação coor-
denada. A quantidade de elementos empregados serve para potencializar o ataque, 
mas são requeridas algumas etapas para que o ataque ocorra de forma organizada 
e eficiente. De forma geral, são 3 as fases: (i) “intrusão em massa”, na qual ferra-
mentas automáticas são usadas para comprometer máquinas e obter acesso privi-
legiado (acesso de root); (ii) instalação de software DDoS nas máquinas invadidas 
com o intuito de montar uma rede de ataque; (iii) lançamento de pacotes contra 
uma ou mais vítimas, consolidando efetivamente o ataque (Solha, 2011).

A estrutura geral adotada nesse tipo de ataque é composta pelos seguintes 
elementos:
•	Atacante: Máquina que coordena o ataque e controla os mestres;
•	Mestre: Máquina que recebe ordens do atacante e as repassa para os escravos;
•	Client: Aplicação residente em cada mestre usada para receber as ordens do 

atacante e repassá-las aos escravos, enviando as instruções para os respecti-
vos daemons;

•	Escravo: Máquina que recebe ordens dos mestres e gera o tráfego contra um ou 
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mais alvos, conforme definido pelo atacante;
Daemon: Aplicação residente em cada escravo usada para receber as ordens do 
mestre e executá-las, efetivando assim o ataque;
•	Vítima: Máquina que sofre o ataque.

Essa forma de atuação contribui não apenas para a constituição de tráfegos bas-
tante significativos, mas também para o anonimato do atacante no momento do 
ataque. A maneira como os elementos são organizados pode ser visualizado na 
Figura 3.

Figura 3. Estrutura de um ataque DDoS

Recentemente, grupos de hackers têm convocando internautas interes-
sados em participar de ataques de negação de serviço contra diversas insti-
tuições, muitas vezes como forma de protesto ou retaliação (Labovitz, 2010). 
Normalmente, os ataques são previamente combinados através de calendários 
organizados, e os programas utilizados para esse fim são disponibilizados na 
internet para download por esses grupos (Jornalnh, 2012). Neste caso, o ataque 
de inundação não segue a estrutura descrita na Figura 3, uma vez que os ata-
ques são iniciados voluntariamente, não havendo a necessidade de máquinas 
que assumem o papel de atacante ou de mestres. Vale salientar que milhares 
de usuários que realizaram o download desse programa tiveram suas máquinas 
infectadas (Symantec, 2012).

Existe uma grande variedade de ataques DDoS, e que podem ser classi-
ficados de acordo com o grau de automação, vulnerabilidade explorada, meca-
nismos de propagação, etc. Foi proposto em (Specht, 2004) uma taxonomia que 
agrupa estes ataques em duas classes principais: ataques de esgotamento da 
largura de banda e ataques de esgotamento de recursos (Figura 4). No primeiro 
caso, a inundação da rede da vítima atrapalha o acesso ao serviço, enquanto 
que no segundo, o consumo de recursos impede a vítima de processar requisi-
ções de usuários legítimos.
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Figura 4. Taxonomia de um ataque DDoS

Os ataques de esgotamento da largura de banda caracterizam-se pelo envio 
de grande quantia de tráfego IP (Flood Attacks), tais como UDP Flooding e ICMP 
Flooding, ou pela amplificação de ataque, quando os zumbis enviam pacotes para 
um endereço de broadcast IP e toda a sub-rede associada a esse endereço manda 
mensagens de resposta à vítima (Figura 5).

Figura 5. Amplificação de ataque

No caso nos ataques de esgotamento de recurso, podem ser exploradas al-
gumas fragilidades da pilha de protocolos TCP/IP, e por conta disso, utilizar esta 
modalidade contra qualquer computador conectado à Internet. O uso adulterado 
dos protocolos TCP SYN e PUSH+ACK constituem exemplos deste modalidade de  
ataque. O envio de pacotes mal formados constitui outra maneira de consumir re-
cursos da vítima. Neste caso, os pacotes IP apresentam algum tipo de incoerência 
em seu cabeçalho, como, por exemplo, todos os bits do campo QoS com o valor 1, 
ou mesmo o endereço de origem igual ao endereço de destino. Em todos esses ca-
sos, e em outros não citados, o aumento número de processos ativos causado pela 
atividade dos zumbis podem consumir todo o poder de processamento da vítima 
ou mesmo derrubar o sistema. Um dos fatores que contribuem para a dificuldade 
na identificação dos fluxos maliciosos, advém da natureza das requisições, que 
geralmente possuem conteúdo aparentemente legítimo e são originados a partir de 
conexões TCP válidas.
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MÉTODOS DE DETECÇÃO

De maneira geral, combater ataques DDoS requer a execução de 3 etapas: (i) 
identificar a ocorrência de um ataque; (ii) rastrear a origem dos pacotes maliciosos; 
e (iii) acionar contramedidas que contribuam para a mitigação ou eliminação dos 
danos causados pelo ataque, tais como filtragem e bloqueio de pacotes (Castelucio, 
2009). O presente trabalho tem seu enfoque na etapa de identificação do ataque.

Atualmente, os métodos de detecção de ataques DDoS podem ser agrupa-
das em duas classes principais, cujas métricas se baseiam ou na assinatura de 
ataques ou na presença de anomalias no tráfego (Xiang, 2011). Na primeira classe, 
deve-se conhecer um conjunto de assinaturas, tais como padrões ou conjuntos de 
caracteres, presentes em pacotes maliciosos. Neste caso, além de ser necessário 
conhecer a assinatura do ataque, o custo computacional para identificar os ataques 
é bem elevado, e o seu emprego em tráfegos backbone torna-se inviável, a não 
ser que sejam empregados métodos estatísticos para reduzir o número de paco-
tes inspecionados. Na outra classe, alterações no comportamento da rede servem 
como indicação da presença de tráfego malicioso, sendo desnecessário conhecer 
assinaturas para a identificação de ataques.

Nas métricas baseadas em anomalias, o comportamento do tráfego de rede 
em condições normais serve de base para a determinação de limites que são ul-
trapassados na presença de ataques. Nesse caso, a principal vantagem reside na 
capacidade de detectar ataques desconhecidos. Podem ser baseados em limiares 
fixos (threshold) ou limites que são atualizados em tempo de execução a partir de 
estatísticas geradas durante o período em que ataques não são detectados.

Os alertas com limiares fixos são adequadas para medidas como, por exem-
plo, consumo de memória ou processamento, mas são limitados quando há algum 
tipo de variação, mesmo que esperada (sazonalidade) (Moura, 2009). Neste caso, 
o número de falsos positivos pode crescer de forma indesejável. Por outro lado, em 
ataques mais elaborados, limites atualizados em tempo de execução podem ser 
treinados pelos atacantes, de forma que o sistema vai, gradualmente, interpretando 
como normal o comportamento anômalo da rede. Além disso, equilibrar as taxas 
de falsos positivos com as de falsos negativos pode não ser uma tarefa simples 
(Xiang, 2011).

Entretanto, várias métricas baseadas na teoria da informação tem sido pro-
postas para tentar compensar essas limitações. A entropia de Shannon, por exem-
plo, fornece o grau de concentração de uma dada distribuição de valores, enquanto 
que a divergência mede a diferença entre duas distribuições de probabilidade. Es-
sas técnicas tem sido consideradas efetivas na detecção de ataques DDoS, parti-
cularmente quando se avalia as distribuições de endereçamento IP e de tamanhos 
de pacotes.

Entropia de Shannon

Em (Shannon, 1948) foi desenvolvida uma teoria da comunicação com o in-
tuito de tornar melhores os projetos de sistemas de telecomunicações. Trata-se 
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de uma medida da informação contida numa mensagem que Shannon chamou de 
entropia, e pode ser definida como:

Onde N é o número de diferentes ocorrências no espaço amostral e p
i
 é a pro-

babilidade associada a cada ocorrência i. O resultado varia entre zero e log2N, onde 
zero indica concentração máxima na distribuição medida, quando ocorre um único 
valor de i, e log2 N indica máxima dispersão na distribuição medida, quando todas 
as ocorrências tem a mesma probabilidade de ocorrência.

Em trabalhos anteriores percebeu-se que os valores de Entropia podem repre-
sentar a dispersão de valores presentes numa dada distribuição, e apresentam boa 
sensibilidade na identificação de ataques DDoS, quando a entropia dos endereços 
de origem e destino observados num determinado intervalo sofrem alterações ex-
pressivas em seus valores. A concentração de pacotes com o mesmo destino tende 
a aumentar repentinamente, ou seja, o valor de entropia associado ao endereço 
IP de destino diminui de forma inesperada. Quanto à entropia dos endereços de 
origem, o valor tende a aumentar, uma vez que aumenta a dispersão. Este último 
valor está diretamente ligado ao número de atacantes ativos e a taxa de pacotes 
que cada um envia à vítima. Vale salientar que técnicas de spoofing podem ou não 
ser empregadas nos endereços de origem, da maneira que o atacante achar mais 
conveniente para tentar mascarar a quantidade real de atacantes, bem como a sua 
localização, e a identificação da anomalia.

Divergência
Medidas de Divergência são amplamente empregadas em problemas estatís-

ticos cujo foco reside na identificação de mudanças em séries temporais (Bassevil-
le, 1993). Existem vários tipos de funções que podem ser empregadas para medir a 
diferença entre dois conjuntos (Li, 1995), tais como distância de Hellinger (Sengar, 
2008), divergência de Kullback-Leibler (Basseville, 1993), divergência Chi-Square 
(Feinstein, 2003), etc.

Diferente do que ocorre no cálculo da entropia, que retrata a dispersão dos 
valores em uma dada distribuição probabilística, a divergência permite a compara-
ção entre duas distribuições consecutivas, permitindo a identificação de mudanças 
abruptas. Quando ocorre um ataque DDoS, espera-se que o número de pacotes 
destinados a um determinado endereço cresça repentinamente, alterando significa-
tivamente sua distribuição de probabilidade. No corrente trabalho, serão abordadas 
duas modalidades: Chi-Square e divergência de Hellinger.

Chi-Square
A Distância ou Divergência de Chi-Square, ou de X2, constitui uma medida que 

retrata a diferença entre duas distribuições de probabilidade, e pode ser definida da 
seguinte forma.

Sejam duas distribuições discretas de probabilidade, P = (p0, p1, … , pk-1) 
e Q =  (q0, q1, … , qk-1), onde pi ≥ 0, qi ≥ 0 e ∑ pi = ∑ qi = 1. Então, a divergência/
distância de X2 entre a distribuição atual P e anterior Q é dada pela expressão:
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Onde X2 pode assumir valores entre 0 e infinito, de forma que X2 (P||Q) = 0, 
quando P = Q. A medida em que as distribuições se tornam mais discrepantes, X2 
(P||Q) aumenta, e quando P ≠ Q,  X2 (P||Q) ≈ ∞. 

Vale salientar que esta medida de divergência é assimétrica, de forma que o 
pico formado devido à mudança no tráfego só ocorre no início do ataque, quando 
os valores calculados aumentam abruptamente. Para contornar o problema de di-
visão por zero na expressão (2), que ocorre quando qi = 0, este número pode ser 
substituído por um valor ε tão pequeno quanto se queira.

Distância de Hellinger
Distância de Hellinger (DH) também constitui uma forma de medir a divergên-

cia entre duas distribuições de probabilidade, independentemente da configuração 
de parâmetros (Sengar, 2008). Pode ser definida da seguinte maneira:

Sejam duas distribuições discretas de probabilidade, P = (p0, p1, … , pk-1) e Q =  
(q0, q1, … , qk-1), onde pi ≥ 0, qi ≥ 0 e ∑ pi = ∑ qi = 1. Então, a DH entre a distribuição 
atual P e anterior Q é dada pela fórmula:

Onde DH pode assumir valores entre 0 e 1, de forma que DH(P,Q) = 0, quando 
P = Q, e DH(P,Q) = 1, quando P e Q apresentam uma distância máxima. Esperam-
-se maiores valores de divergência no início e no final de um ataque, com a forma-
ção de picos que se destacam.

Limites de Segurança
Para identificar anomalias em séries temporais de medidas de divergência, 

causadas pelos ataques, podem ser empregados limites de segurança calculados 
a partir das seguintes expressões:

Onde μi e σi  representam, respectivamente, a média e o desvio padrão dos valores 
de divergência, atualizados através das expressões (5) e (6), cuja suavização das séries 
é ajustada por α. DIVi constitui o valor de divergência calculado no instante i.

Estimadores
O emprego de métricas como as descritas nas subseções acima fornece in-

formações relevantes sobre o tráfego de dados inspecionados e, quando utilizadas 
adequadamente, permitem a detecção de ataques DDoS. Para isso, a distribuição 
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probabilística das variáveis selecionadas deve sofrer uma alteração significativa ao 
ocorrer uma anomalia desta natureza. Além disso, existe a necessidade de deter-
minar os limites que separam o tráfego com ataque daquele considerado normal.

Durante a verificação de um tráfego livre de ataques DDoS, o valor da entropia 
referente aos endereços de destino, por exemplo, apresenta um valor diferente a 
cada intervalo de tempo. A partir da gravação desses valores calculados é possível 
montar uma série temporal de valores de entropia referente ao tráfego observado. 
Uma série temporal de predição, gerada com o auxílio de estimadores, pode servir 
como referência para o cálculo das margens de segurança que seriam ultrapas-
sadas após o início do ataque. No presente trabalho, serão abordados dois esti-
madores bastante empregados, Exponential Weighted Moving Average (EWMA) e 
Holt-Winters (HW).

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
Como o próprio nome diz, trata-se de um método que faz o cálculo da média 

móvel exponencialmente ponderada, também conhecido como suavização expo-
nencial simples (simple exponential smoothing). Pode ser expressa da seguinte 
maneira:

Onde xt representa a média estimada no instante t e Xt é o valor atual real. O valor 
de α reflete o peso conferido ao valor mais recente, e assume valores entre 0 e 1. 

Não é difícil perceber que, a cada iteração, as estimativas mais antigas perdem 
a influência no resultado calculado de maneira exponencial, de forma que quanto mais 
recente o valor, maior o peso creditado a ele. Dessa forma, o valor estimado representa 
uma média ponderada cujos valores mais recentes têm maior peso. Por conta disso, o 
traçado da série de estimativa gerada se assemelha ao traçado obtido com os valores 
reais. Quanto menor o valor de α, maior a suavidade no traçado da série.

Holt-Winters (HW)
Trata-se de um método de suavização exponencial tripla (triple exponential 

smoothing), que costuma ser empregado quando os dados da série apresentam 
tendência e sazonalidade. Para lidar com essas duas características, são utilizados 
mais dois parâmetros além daquele empregado na suavização exponencial simples 
em três equações que formam um conjunto resultante denominado Holt-Winters 
(HW). Existem dois modelos principais de HW, aditivo e multiplicativo, que tratam a 
sazonalidade de maneiras ligeiramente distintas (Kalekar, 2004). Na Tabela 1 são 
apresentadas as equações empregadas nesses dois modelos.

Tabela 1. Equações dos Modelos de Holt-Winters

Componente HW Aditivo HW Multiplicativo

Residual at = α(Xt – ct–m ) + (1 –  α)( at–1 + bt–1 ) at = α(Xt ÷ ct–m ) + (1 –  α)( at–1 + bt–1 )

Tendência bt = β(at – at–1) + (1 – β)bt–1 bt = β(at – at–1) + (1 – β)bt–1

Sazonalidade ct = γ(Xt – at) + (1 – γ)ct–m ct = γ (Xt ÷ at) + (1 – γ)ct–m

Estimativa xt+1 = at + bt + ct+1-m xt+1 = (at + bt)ct+1-m
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Onde xt representa a média estimada no instante t e Xt é o valor atual real. at 
denota a componente residual, bt, a componente de tendência de crescimento, ct, 
a componente de periodicidade da série e m representa o tamanho do período. Os 
parâmetros α, β e γ refletem a importância conferida a cada componente.

Limites de Segurança
Para as margens de confiança, pode ser utilizada a seguinte expressão de 
suavização exponencial simples para o erro de estimativa:

et = γ| Xt – xt| + (1 – γ)et-m (8)

Onde et representa o erro de estimativa no instante t. A componente atualiza-
-se a cada erro calculado, levando-se em conta os erros calculados no período 
anterior.

De acordo com (Brutlag, 2000), baseando-se na teoria de distribuição estatís-
tica e em algumas suposições, este erro deve ser multiplicado por um valor de es-
cala δ para poder compor as margens de segurança. valores normalmente empre-
gados para δ estão entre 2 e 3, de acordo com (Mirkovic, 1998). Dessa forma, os 
limites superior e inferior podem ser calculados a partir das seguintes expressões:

limSup = xt + δ.et-m (9)

limInf = xt – δ.et-m (10)
Quando o valor real ultrapassa os limites, fica caracterizada a ocorrência de 

uma anomalia, que pode indicar a ocorrência de um falso positivo, caso não haja 
um ataque, ou a detecção do DDoS, caso haja.

CARACTERÍSTICAS DOS TRÁFEGOS INTER-SA

Um Sistema Autônomo (SA) é um grupo conectado de redes IP, executados 
por um ou mais operadores de rede, que tem uma mesma política de roteamento 
claramente definida (Hawkinson, 1996).

Sabe-se que todos os computadores se conectam à internet fazem parte de 
algum SA. Dessa forma, o tráfego de pacotes destinados a máquinas de outro SA 
deve passar por seus roteadores de borda, que concentram esses fluxos em enla-
ces inter-SA. Além disso, os SA podem permitir a passagem de tráfego de outros 
SA através de suas conexões. Por conta disso, o tráfego nestes enlaces tende a 
apresentar volumes altos, já que abrangem os fluxos de várias conexões, e a varie-
dade de endereços de origem e destino pode ser bastante ampla, particularmente 
quando o SA permite a passagem de tráfegos de outros SA.

PADRÃO NETFLOW

Tráfegos inter-SA comportam volume de tráfego agregado bastante elevado. 
Por conta disso, torna-se computacionalmente inviável inspecionar todos os paco-
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tes trafegados na rede. Entretanto, com o auxílio de protocolos, muitos roteadores 
permitem a exportação de informações relevantes do tráfego, viabilizando o seu 
monitoramento.

A Cisco Systems (Cisco, 2011) desenvolveu um protocolo proprietário aberto 
para a utilização em roteadores Cisco, embora também seja usado em equipamen-
tos de outros fabricantes, conhecido como NetFlow. Os serviços oferecidos por 
este padrão permitem que administradores de rede tenham acesso a informações 
referentes aos fluxos IP que passam por suas redes. Os dados exportados podem 
ser utilizados para vários propósitos, tais como gerenciamento e planejamento de 
redes, mineração de dados, combate a ataques DDoS, etc. Os roteadores compa-
tíveis com esse padrão gravam o tráfego que passa pelas interfaces e enviam para 
um ou mais servidores, também conhecidos como “coletores NetFlow”, informa-
ções detalhadas desses fluxos de dados, utilizando pacotes UDP ou SCTP (Stream 
Control Transmission Protocol).

De acordo com (Cisco, 2011), um fluxo IP é uma sequência unidirecional de 
pacotes que compartilham os mesmos valores para: IP de origem, IP de destino, 
porta de origem, porta de destino e protocolo. Além disso, caso o intervalo entre 
os pacotes exceda um dado valor, geralmente 15 segundos na maioria dos rotea-
dores, considera-se que um novo fluxo foi iniciado. Um fluxo IP também pode ser 
encerrado através de pacotes RST e FIN, para conexões TCP, ou quando o tempo 
de vida máximo do fluxo é alcançado, geralmente 30 minutos na maioria dos casos.

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA COLABORATIVO DE DETECÇÃO 

Nesta seção, será apresentada a sugestão de um sistema colaborativo que 
pode aproveitar as peculiaridades das métricas abordadas no corrente trabalho.

Neste sistema, o compartilhamento de dados entre diferentes Sistemas Autô-
nomos e a correlação de alertas pode reduzir os índices de falso positivos e permite 
uma detecção mais eficaz. Além disso, com o emprego de limites mais sensíveis, 
a detecção pode ocorrer antecipadamente, em pontos mais afastados da vítima.

No sistema aqui sugerido, a detecção do ataque DDoS ocorre em três etapas. 
Na primeira, os roteadores de borda enviam para um ou mais servidores pacotes 
do tipo NetFlow referentes aos fluxos que passam pelo Sistema Autônomo. A partir 
desses dados, podem ser montadas séries temporais que representam o históri-
co do tráfego avaliado. Nesta etapa, a cada atualização desta série, verifica-se a 
ocorrência de anomalias nas interfaces, de acordo com as métricas empregadas. 
Sob condições normais, espera-se que os valores calculados a partir desse extrato 
respeitem as margens de segurança, que também são atualizadas dinamicamente. 
Os pacotes NetFlow, gerados periodicamente, fornecem dados que são suficientes 
para a criação e atualização dessas séries temporais e limites.

Para se garantir o mínimo possível de ataques não detectados, critérios sufi-
cientemente rigorosos devem ser implementados, uma vez que a taxa de pacotes 
maliciosos pode ser relativamente baixa em Sistemas Autônomos que estejam mais 
afastados da vítima. Entretanto, a incidência excessiva de falsos positivos tornaria 
a técnica inviável. A seleção de métricas e parâmetros mais adequados ao tráfego 
monitorado pode atender a essas exigências, tornando os limites mais confiáveis.
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Verificar a presença de anomalias nos roteadores de borda dos Sistemas Au-
tônomos facilita, de certa forma, o monitoramento dos tráfegos, pois esses pontos 
são concentradores de fluxos. Entretanto, avaliações individualizadas das viola-
ções de limites ocorridos nos roteadores não garantem bons resultados, devido ao 
alto índice de falsos positivos ocasionados pelo emprego de limites mais sensíveis.

Na segunda etapa, as suspeitas identificadas na etapa anterior são avaliadas 
como um todo. Nesse momento, busca-se por afunilamentos de fluxo malicioso, 
caracterizado pela alteração no padrão de tráfego destacada na Figura 6 (c), quan-
do duas ou mais entradas e uma saída apresentam alertas. Essa configuração e 
aquela destacada na Figura 6 (a) constituem indícios da passagem de ataques 
DDoS pelo SA avaliado.

Figura 6. Padrões de Tráfego em roteadores de borda de Sistemas Autônomos

Os endereços mais frequentes num mesmo intervalo podem ser facilmente 
extraídos a partir da leitura de pacotes NetFlow. Através dessa análise, pode-se 
identificar o endereço da vítima, já que o número de pacotes direcionados a esta 
máquina tende a aumentar. Espera-se que essa identificação seja mais evidente na 
saída do SA, devido ao acúmulo do tráfego malicioso.

Uma vez identificada a vítima, um alerta pode ser montado e compartilhado 
com com outros SA. O padrão IDMEF trata da transmissão e do armazenamento de 
alertas e é bastante flexível (Debar, 2007), podendo ser adaptado para que atenda 
às necessidades desse sistema.

Na terceira etapa, o SA envia esse alerta para um ou mais SA participantes do 
sistema colaborativo. Pode-se utilizar o protocolo BGP para viabilizar essa comuni-
cação, uma vez que este protocolo permite a troca de mensagens entre SA, mesmo 
quando eles não são vizinhos. Desta maneira, forma-se uma uma rede sobreposta, 
como pode ser observado na Figura 7.
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Figura 7. SA participantes do Sistema Colaborativo de Detecção

Após o recebimento dos alertas, os mesmos podem ser armazenados numa 
tabela, para fins de correlação. Espera-se que sejam gerados vários alertas, mas 
a confirmação da presença do ataque só se dará quando, num dado intervalo de 
tempo, um mesmo endereço estiver presente em alertas de vários SA. Desta forma, 
os falso positivos gerados na primeira e na segunda etapa podem ser descartados, 
aumentando a eficácia do sistema. À medida em que os ataques se aproximam da 
vítima, o volume de tráfego malicioso aumenta e, consequentemente, torna-se mais 
evidente a confirmação e identificação do ataque, como pode ser visto na Figura 8.

Figura 8. Compartilhamento de alertas confirmando a existência de ataque

Esta sugestão apenas representa uma maneira de realizar a detecção de um 
ataque DDoS de forma antecipada seguindo um esquema colaborativo, e que ain-
da precisa ser melhor estudada para verificar sua viabilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora existam estudos desde o ano de 2000, ainda não há uma resposta 
definitiva contra ataques DDoS, de forma que ainda há espaço para contribuições. 
Soluções baseadas na correlação de dados e agregação do tráfego em fluxos, pa-
recem ser a tendência para soluções futuras.

Neste artigo, foram apresentados algumas das pesquisas relacionadas à de-
tecção de ataques DDoS, com enfoque nos métodos baseados na detecção de 
anomalias. Foram apresentadas, também, algumas das métricas que podem ser 
empregadas na identificação de ataques.

O emprego de métricas mais sensíveis representa uma maneira de realizar a 
detecção de um ataque DDoS de forma antecipada, pois possibilita a identificação 
de alterações mais suaves do comportamento do tráfego. A utilização de um es-
quema colaborativo, como o sugerido neste artigo, pode reduzir os índices de falso 
positivos e permitir uma detecção mais eficaz, tornando a solução mais viável.
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