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Introdução

● Grupo de Trabalho da RNP 2017/2018

● Programa de P&D em Internet Avançada
● Serviços/produtos de rede
● Aplicações de análise de monitoramento
● Cibersegurança

● Membros da USP e da UTFPR
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Motivação

● Aumento nas taxas de transmissão
● Maior interesse dos atacantes
● Necessidade de monitorar mais pontos na rede (amostragem)
● 765.000 pacotes/s, 16.371 eventos/s, 1,3TB/dia [CAIS, SCI2015]*

● “Até 2020, 99% das vulnerabilidades exploradas continuarão sendo 
aquelas já conhecidas pelos times de Segurança e TI há pelo 
menos um ano” [Greg Young, Gartner]
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* 1/19 de amostragem



Motivação

● Difícil ter o sistema ideal
● Monitoramento apenas em momentos relevantes 
● Armazenamento do mínimo de dados para detecção em 

memória volátil 
● Armazenamento do mínimo de dados para investigações e 

aprendizado automático na memória não volátil
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Motivação

● Usar ferramentas para análise de big data →  correlação de 
eventos e detecção antecipada de ataques
● Processamento de fluxo em tempo real
● Armazenamento seletivo de dados
● Aprendizado de máquina (Qual a melhor técnica? Como 

escalar?) 
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Objetivos
● Arquitetura para análise de big data de sensores 

distribuídos heterogêneos, em busca de ataques o mais 
rápido possível

● Análise de desempenho, e de falsos positivos e falsos 
negativos, em busca da melhor técnica de correlação de 
dados que antecipe ataques

● Mecanismo de aprendizado de ataques simples (protótipo 
para um mecanismo mais robusto para ataques compostos 
por diversas etapas)

● Interface web para configuração e visualização 6



Solução preliminar
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Visão do módulo de organização
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Desafios atuais

● Qual tipo/classe de ataques é o ideal para esse sistema detectar 
em relação a ferramentas existentes?

● Qual tipo/classe de ataques é o ideal para esse sistema 
antecipar em relação a ferramentas existentes?
● Literatura aponta relevância mas sem especificar
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Dúvidas relacionadas com monitoramento

● É possível ter acesso a sensores e histórico de tráfego da RNP? 
Ou mesmo números que permitam um modelo desse tráfego?

● Há exemplos de ataques que foram detectados por meio da 
análise de tráfego? Se sim, os ataques foram detectados 
previamente, durante a realização ou apenas posteriormente ao 
incidente? (Conversa com o CAIS sendo agendada)

● É viável ter o sistema em uma única instância para toda a rede 
acadêmica? (Números do CAIS mostram que não)
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Status atual e próximos passos

● Arquitetura proposta - OK
● Criação de um sistema realista - Em andamento

● Dados de serviços da UTFPR e da USP x dados de serviços de 
larga escala – wikipedia

● Ataques simulados periodicamente
● Busca por potenciais clientes – PoPs? CAIS? - Próximo passo
● Implementação dos mecanismos iniciais – Próximo passo
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Objetivos ao fim da Fase 1
● Identificar e visualizar um novo ataque contra uma sub-rede específica

● criação da linha do tempo de ataques gerados na rede protegida pelo 
sistema, ou com destino à própria rede, a fim de facilitar a busca pelo 
início do ataque

● identificação correta da segunda tentativa de um novo ataque, 
imediatamente e antecipadamente, após o sistema ter aprendido com o 
sucesso da primeira tentativa

● geração e atualização de gráficos com o índice de risco de sub-redes 
protegidas pelo sistema à medida que ataques vão sendo realizados contra 
as mesmas
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