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RESUMO

Sistemas de classificação de tráfegos em redes têm sido cada vez mais utilizados, em especial

de forma a garantir a disponibilidade e resiliência das mesmas. Com o uso de aprendizagem

de máquina (ML) as classificações tem se tornado mais precisas, e sendo capazes de detectar

diferentes tipos de ataques e anomalias que possam impactar a sua estabilidade. A coleta e

análise das informações trafegadas pode ser muito custosa e de difícil implementação. Com o

uso de redes definidas por software (SDN) sendo bastante discutido e popularizado, em espe-

cial no meio científico e acadêmico, exploraremos as facilidades proporcionadas pela adoção

desse tipo de rede para a coleta das informações necessárias para a classificação dos fluxos de

tráfego. Mais especificamente obtidas com a centralização da camada de controle da rede. Esse

trabalho consiste na aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina para a classificação de

fluxos trafegados nessas redes objetivando a detecção de ataques e anomalias. Realizamos tam-

bém um estudo comparativo do desempenho obtido pelos algoritmos utilizados (Expectation-

Maximization e C4.5).

Palavras-chave: Redes definidas por software. aprendizagem de máquina. detecção de ano-

malias. análise de fluxos de dados.



Evaluating Machine Learning Algorithms for Traffic Classification on SDN Networks

ABSTRACT

Network traffic classification systems have been increasingly used to ensure the availability

and resilience of computer networks. With the use of machine learning techniques, classifica-

tion systems have become more accurate and capable of detecting a wide range of attacks and

anomalies. The collection and analysis of data flows can be very costly and difficult to imple-

ment. The adoption of software-defined networking (SDN) have been widely discussed and

popularized, especially in the scientific and academic community, thus we explore the simplic-

ity afforded by the employment of this type of network to collect the necessary information for

flows classification. More specifically achieved with its centralized control layer architecture.

This work makes use of machine learning techniques for traffic flow classification in these net-

works aiming to detect attacks and anomalies. Furthermore, we conduct a comparative study

on the performance obtained by the Expectation-Maximization and C4.5 algorithms.

Keywords: software defined networking, machine learning, anomaly detection, traffic flow

analysis.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo de diferentes algorit-

mos de classificação de dados aplicados para a classificação de dados em redes definidas por

software (SDN). Nas seções seguintes serão explicadas as motivações, objetivos, contribuições

e a organização do documento.

1.1 Motivação

A classificação de tráfego em redes tem sido muito utilizada tanto para a aplicações

de políticas para o monitoramento do uso da rede, e a garantia da qualidade do serviço (QoS),

como para a detecção de anomalias e ataques maliciosos (NGUYEN; ARMITAGE, 2008). Com

a crescente evolução das redes, aliada ao aumento da nossa dependência em relação a elas,

surgem constantes preocupações acerca da segurança e da disponibilidade delas.

Nos últimos anos, de forma a se superar as limitações impostas pelo uso de técnicas ru-

dimentares de classificação, como, por exemplo, a classificação do tráfego baseada na porta uti-

lizada para a comunicação, e a fim de se obter uma classificação mais precisa dos dados trafega-

dos, vêm sendo estudados e aplicados o uso de técnicas de aprendizagem de máquina (ML). Em

especial com a utilização de algoritmos de aprendizagem supervisionada e não-supervisionada

(NGUYEN; ARMITAGE, 2008).

A proposta deste trabalho surge em um momento de grandes expectativas e avanços na

área de redes de computadores, relacionadas, principalmente, ao desenvolvimento das redes

definidas por software (SDN) (MCKEOWN et al., 2008). Visto que o conceito de redes SDN

proporciona uma facilidade no gerenciamento dos dispositivos de infraestrutura da rede com o

uso de métodos de comunicação padronizados, exploraremos esses benefícios para a coleta das

informações necessárias à análise e classificação dos fluxos trafegados. Acreditamos que com

a correta integração dessas áreas podemos ser capazes de implementar soluções completas de

análise de fluxos de tráfego para a detecção e remediação de anomalias.

1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre algoritmos de

classificação de dados para a categorização dos fluxos trafegados em redes SDN, a fim de se dis-
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tinguir o tráfego possivelmente malicioso do não-malicioso. Mais especificamente, iremos ava-

liar os algoritmos de Expectation-Maximization (DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977) e C4.5

(QUINLAN, 1993), por serem amplamente conhecidos e estudados, mas, no entanto, possuí-

rem poucas implementações, simulações e análises encontradas na literatura quando aplicados

a este contexto de detecção de anomalias em redes SDN.

Tendo este objetivo em vista, iremos explorar os benefícios em se utilizar esse tipo de

rede para a captura das informações necessárias, além de expor também as dificuldades e limita-

ções encontradas pelo ainda recente desenvolvimento das mesmas e sugestões para superá-las.

1.3 Contribuições

Podemos citar como contribuições deste trabalho:

• A aplicação de algoritmos de classificação supervisionada e não-supervisionada em flu-

xos de dados de redes SDN

• Uma comparação e avaliação do desempenho dos algoritmos quando aplicados ao con-

texto de distinção de tráfego malicioso em redes SDN

• Apontamento de limitações e desafios encontrados com a adoção deste tipo de rede, com

sugestão do uso novas funcionalidades disponíveis em especificações mais recentes do

OpenFlow e suas possíveis aplicações em trabalhos futuros

1.4 Organização

No Capítulo 2 deste documento são explicados os conceitos e trabalhos relacionados

que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho. No Capítulo 3 são explicados o

funcionamento dos algoritmos selecionados para a comparação. O Capítulo 4 oferece detalhes

de como os algoritmos e simulações foram executados, assim como a topologia da rede e as

ferramentas utilizadas para a geração dos fluxos de dados. Além disso, uma análise dos fluxos

e dos resultados obtidos pelos algoritmos é realizada, assim como uma comparação de desem-

penhos entre eles. Por último, o Capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas, além de sugestões

de trabalhos relacionados que podem ser desenvolvidos no futuro.
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2 BACKGROUND E TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo objetiva explicar alguns dos conceitos fundamentais necessários à com-

preensão do trabalho e prover um panorama dos trabalhos relacionados que vêm sendo desen-

volvidos na área. Explicaremos os princípios bases para a detecção de anomalias de rede que

utilizam aprendizagem de máquina, e também apresentaremos os fundamentos das redes SDN e

o funcionamento do protocolo OpenFlow. O objetivo deste capítulo é de apresentar as informa-

ções mais relevantes para a compreensão do trabalho, portanto consultas às referências citadas

são fortemente encorajadas para a obtenção de maiores informações acerca destes assuntos.

2.1 Detecção de Anomalias de redes usando Aprendizagem de Máquina

Aprendizagem de máquina é bastante utilizada para mineração de dados e possui uma

variedade de aplicações, como sistemas de busca, reconhecimento de padrões e classificação

de dados. Foi utilizado pela primeira vez no contexto de detecção de intrusões por (FRANK,

1994), servindo de base para a maioria das pesquisas futuras.

Diversos trabalhos existem na área de classificação de tráfego em redes utilizando ML,

seja para o monitoramento do uso e garantia da qualidade do serviço (QoS), como para a detec-

ção de anomalias e ataques maliciosos por sistemas de detecção de intrusões (IDS) baseados em

estatísticas. Antes disso, grande parte dos algoritmos de análise e classificação de tráfego de da-

dos em redes utilizavam técnicas de inspeção de pacotes, onde, dependendo da implementação,

os pacotes trafegados poderiam ser analisados e categorizados baseados: na porta utilizada para

a comunicação, análise do protocolo de comunicação ou tipo dos dados sendo transportados,

podendo também utilizar alguma combinação dessas três técnicas.

No entanto, o uso destas técnicas não garante uma classificação precisa, pois como é

afirmado em (NGUYEN; ARMITAGE, 2008), nem sempre é possível identificar a aplicação

através da porta utilizada. Nos casos em que, por exemplo, a aplicação use uma porta que

não esteja oficialmente registrada pela IANA, ou então, que o usuário tenha modificado a porta

padrão por já estar executando outra aplicação na mesma porta, torna-se inviável a correta iden-

tificação do tráfego. Também é possível que a aplicação utilize uma porta registrada apenas para

a comunicação inicial, onde, através de protocolos específicos, é determinada alguma outra para

as comunicações subsequentes. A classificação pela análise do protocolo utilizado também é

falha, visto que, novas aplicações, e atualizações às já existentes, são frequentemente dispo-

nibilizadas, o que tornaria necessário constante aprimoramento ao sistema de identificação de
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protocolos, e aplicações menos populares dificilmente seriam incluídas no sistema. Já a aná-

lise dos dados trafegados demanda um alto poder de processamento, o que pode levar a custos

elevados de infraestrutura e a atrasos na entrega dos pacotes se muitos dados tiverem que ser

analisados, além de que tal verificação pode infringir leis de privacidade do usuário. Não pode-

mos esquecer também do fato que todas essas informações podem estar criptografadas e então

nada poderá ser extraído delas.

A aplicação de ML baseia-se no uso de um conjunto de dados onde cada instância é

representada por pacotes de um mesmo fluxo, que possui características próprias específicas,

também chamadas de features. Um fluxo de dados fica aqui definido como um conjunto de

pacotes transmitidos unidirecionalmente pela rede entre dois dispositivos, podendo serem di-

ferenciados não apenas pelos dispositivos participantes como também através do protocolo e

porta utilizados, dependendo do nível de especificidade desejada. Utilizando uma combinação

entre o algoritmo e as features mais apropriadas para o contexto do problema, objetiva-se ser

capaz de agrupar os fluxos semelhantes de forma rápida e correta, permitindo que informações

possam ser analisadas e categorizadas em tempo real, a fim de se identificar anomalias no trá-

fego. Devido a análise de fluxo ser custosa e não escalar bem para redes de alta velocidade e uso

intenso, muitas implementações utilizam amostragem do tráfego, objetivando não afetar, signi-

ficativamente, o desempenho da rede (HOHN; VEITCH, 2003), mas ainda assim classificando

grande parte do mesmo. Alguns exemplos de features comumente utilizadas neste contexto são:

intervalo de tempo entre pacotes, tamanho médio dos pacotes (em bytes), duração e tamanho

(bytes) do flow (ZANDER; NGUYEN; ARMITAGE, 2005).

Os algoritmos mais utilizados neste contexto podem ser divididos entre os que utilizam

aprendizagem supervisionada e não-supervisionada. Explicaremos as principais características

de cada um deles nas subseções seguintes.

2.1.1 Aprendizagem Supervisionada

Algoritmos de aprendizagem supervisionada objetivam classificar os dados de entrada

em diferentes classes pré-determinadas, e para isso é necessária uma etapa de treinamento, antes

da efetiva classificação (MOHRI; ROSTAMIZADEH; TALWALKAR, 2012).

Durante a etapa de treinamento são utilizados como entrada conjuntos de dados de exem-

plo, corretamente pré-classificados entre as diferentes possíveis classes. Através da análise de

tais dados, o algoritmo constrói um modelo de classificação, que deve ser capaz de representar

todas as classes existentes no conjunto de entrada da forma mais genérica possível. Após o trei-



13

namento, dados nunca observados poderão ser classificados empregando as regras do modelo

gerado. Vale notar que os dados apenas serão classificados em classes existentes no conjunto

de exemplo que deu origem ao modelo sendo usado (REICH; FENVES, 1991).

As principais diferenças entre os vários algoritmos existentes consistem no modo em que

o modelo de classificação é generalizado e de que forma ele é utilizado. Podemos citar Naive

Bayes (RISH, 2001) e Árvores de Decisão (QUINLAN, 1986) como exemplos de aprendizagem

supervisionada. Diferenças entre os algoritmos usualmente estão associadas à sua performance

em relação a quantidade de dados corretamente classificados, e dependem do tipo dos dados

sendo classificados. Um estudo comparativo entre dez algoritmos populares de aprendizagem

supervisionada pode ser visto em (CARUANA; NICULESCU-MIZIL, 2006).

2.1.2 Aprendizagem Não-Supervisionada

Algoritmos de aprendizagem não-supervisionada agrupam de forma automática, e sem

a necessidade de treinamento prévio, as informações com características similares, detectando

tais semelhanças a partir de definições específicas do problema e do algoritmo. Os agrupa-

mentos formados são conhecidos como clusters, e por isso tais algoritmos também podem ser

referidos como de clusterização.

Clusters podem ser exclusivos, onde uma instância pertencerá a apenas um único grupo,

ou não, onde ocorrem intersecções entre eles. Os grupos podem também ser probabilísticos,

onde os dados possuem uma diferente probabilidade de pertencer a cada um deles.

Diferentes parâmetros de execução, como o número de grupos que queremos obter,

assim como a ordenação dos dados a serem analisados, podem resultar em divisões comple-

tamente distintas para um mesmo algoritmo e conjunto de dados (HALKIDI; BATISTAKIS;

VAZIRGIANNIS, 2002). Por este motivo determinar o melhor algoritmo ou o melhor número

de clusters para um dado problema pode ser uma tarefa difícil (RAND, 1971).

É importante salientar que uma execução irá sempre gerar a quantidade de grupos so-

licitada de acordo com as características específicas do algoritmo e da massa de dados, e que

um esforço adicional de nomenclatura de tais grupos pode ser necessário se desejarmos obter

o seu significado. K-means (HARTIGAN; WONG, 1979), Expectation-Maximization (EM)

(DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977) e Mean shift (COMANICIU; MEER, 2002) são exem-

plos de algoritmos de clusterização. Sendo a principal diferença entre os algoritmos de clusteri-

zação baseada na sua definição de cluster, assunto que é explorado por (ESTIVILL-CASTRO,

2002).
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2.2 Redes SDN

A arquitetura das grandes redes atuais surgiu há bastante tempo, baseadas em comunica-

ções extremamente limitadas entre clientes e servidores específicos. Com o constante avanço e

desenvolvimento, tanto das redes, em especial a Internet, como da computação e seus novos pa-

radigmas de, por exemplo, computação paralela e distribuída, suas características não mais são

adequadas e otimizadas para as necessidades existentes (Open Networking Foundation, 2012).

Hoje em dia trafegamos muito mais informações, e possuímos cada vez mais dispo-

sitivos conectados as nossas redes, mais do que jamais fora imaginado quando planejadas, por

exemplo, com o uso de big data e a popularização dos dispositivos móveis e redes sem fio. Além

do aumento do número de dispositivos físicos conectados as redes tivemos também o avanço da

virtualização, que acarretou em um crescente número de máquinas virtualizadas acessando-as,

temos, portanto, um número cada vez maior de dispositivos conectados, e a possibilidade de

novos dispositivos serem adicionados a qualquer momento, inclusive automaticamente, como

acontece em infraestruturas de servidores que se adaptam a carga de uso. Em virtude dessas e

outras mudanças, as redes vêm sendo adaptadas e tem se tornado cada vez mais complexas.

Muitos são os fatores que influenciem na disponibilidade e estabilidade da rede, desde as

configurações dos equipamentos, o fabricante e modelo dos mesmos, até a versão do software

interno sendo utilizado. Por esse motivo, e também pelo fato de atualizações nos dispositivos

normalmente exigirem muitas atividades manuais, visto não existir uma interface padrão de

configuração, mudanças em infraestrutura de redes grandes e complexas costumam ser evitadas,

já que alterar todos os dispositivos necessários pode ser demorado e manter a rede instável por

um longo período (Open Networking Foundation, 2012).

Redes definidas por software, também chamadas de software-defined networks (SDN),

constituem um importante avanço para o meio científico e acadêmico, pois, por serem definidas

e controladas por softwares, permitem que informações sejam facilmente coletadas e analisa-

das em tempo real (Open Networking Foundation, 2012). Com a obtenção dessas estatísticas

possibilita-se uma melhor compreensão sobre o funcionamento e uso da rede, podendo poste-

riormente serem utilizadas para manutenção e um melhor controle da mesma, além de permitir

que testes sejam executados com facilidade, por exemplo, testes de desempenho e testes de

novos protocolos de rede.

SDN é uma arquitetura de rede proposta para resolver os problemas citados acima, en-

tre outros, através da separação do controle da rede dos seus dispositivos físicos, tornando-as

facilmente programáveis. Em redes SDN, o controlador passar a ter uma visão global da rede,
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Figura 2.1 – Arquitetura de redes SDN

Fonte: Open Networking Foundation (2012)

ao passo que seus dispositivos e aplicativos não mais precisam se preocupar com sua estrutura e

conseguem tratá-la de maneira simplificada. Com isso, os dispositivos de rede, físicos e virtuais,

se tornam mais simples pois não mais precisam saber como processar centenas de protocolos

e regras diferentes, e passam simplesmente a aceitar instruções do controlador externo (Open

Networking Foundation, 2012). Um diagrama exemplificando a arquitetura de uma rede SDN

pode ser visto na Figura 2.1.

Um dos grandes benefícios é que os administradores e pesquisadores tornam-se capazes

de acessar informações e alterar configurações da rede de forma unificada, sem precisar acessar

os diversos dispositivos pertencentes a ela, já que temos um controlador que centraliza todas as

informações e é capaz de se comunicar com os dispositivos através de um protocolo universal

que permite monitorar e alterar o comportamento da mesma em tempo real. Devido ao fato de os

controladores serem na verdade softwares externos executando independentemente do switch, o

uso de SDN dá flexibilidade aos administradores para configurar, gerenciar, e otimizar os recur-

sos da rede com o uso programas automáticos e algoritmos que podem, por exemplo, fazer uso

de inteligência artificial. Ao se permitir que esses softwares possam ser escritos e implemen-

tados pelos próprios administradores, é eliminada a dependência de implementações internas e

possíveis restrições impostas pelos fabricantes dos dispositivos, tornando-os facilmente adaptá-

veis às necessidades específicas de cada rede.

Embora possamos ter diversas implementações do modelo de Redes SDN, neste trabalho

utilizaremos o protocolo OpenFlow (MCKEOWN et al., 2008) para realizar a interação entre

o plano de dados e o plano de controle, por ser, atualmente, um dos mais utilizados no meio
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acadêmico.

2.2.1 OpenFlow

O OpenFlow é um protocolo para a implementação do conceito de redes SDN conce-

bido por pesquisadores de reconhecidas universidades americanas (MCKEOWN et al., 2008),

que visa suprir a necessidade existente de uma interface padrão e aberta de comunicação e

configuração de dispositivos de rede. O protocolo especifica instruções primitivas básicas que

podem ser usadas por uma aplicação externa para configurar a camada de roteamento de dados

dos dispositivos de rede, inibindo a necessidade de os fabricantes implementarem uma inter-

face específica que possa, eventualmente, expor o funcionamento interno dos seus switches. É

também considerado uma grande contribuição para o desenvolvimento das redes definidas por

software, por ser o primeiro protocolo aberto e padronizado para o uso de SDN a permitir a

direta manipulação desta camada (Open Networking Foundation, 2012).

Conforme pode ser visto na proposta de adoção do OpenFlow (MCKEOWN et al.,

2008), grande parte dos switches e roteadores modernos existentes no mercado utilizam o con-

ceito tabelas de fluxo (flow tables) para serem capazes de implementar regras de firewall, NAT

e QoS, além de coletar estatísticas dos fluxos de dados. Embora as especificações internas de

cada dispositivo sejam diferentes o OpenFlow explora um conjunto de informações comumente

encontradas na maioria deles, e propõe a utilização de um protocolo padrão para a programação

da tabela de fluxos nos diferentes modelos disponíveis.

A arquitetura de funcionamento do OpenFlow pode ser dividida em três partes:

1. O plano de dados do switch, que consiste em uma tabela de fluxo, possuindo ações asso-

ciadas a cada registro, e que determinam como o fluxo deve ser processado (mais abaixo

estão descritas as ações básicas necessárias para o correto funcionamento de um disposi-

tivo OpenFlow);

2. Um canal seguro de comunicação, que conecta o switch a um controlador remoto e per-

mite que comandos e pacotes sejam trocados entre si através do protocolo OpenFlow;

3. O protocolo, que provê um método universal e padronizado de comunicação entre con-

troladores e quaisquer switches compatíveis, permitindo que registros da tabela de fluxo

possam ser criados e modificados remota e programaticamente, evitando que diferenças

nos modelos dos dispositivos acarretem em dificuldades na configuração dos nodos da

rede.



17

Um registro da tabela de fluxo contém ao menos três campos, conforme a Tabela 2.1, são

eles: o cabeçalho (header fields) do pacote, que define o fluxo, as ações (actions), que definem

como ele será processado, e estatísticas (counters), que mantém informações como o número

de pacotes e sua quantidade média de bytes, além do tempo decorrido desde o recebimento do

último pacote.

Tabela 2.1 – Componentes de uma tabela de fluxo
Header Fields Counters Actions

Fonte: Open Networking Foundation (2009)

Na primeira geração de switches OpenFlow, o cabeçalho de um fluxo é definido por uma

10-tupla conforme a Tabela 2.2 abaixo, podendo ser definido por todos os campos, ou apenas

quantos forem necessários, por exemplo, apenas o Ether source pode ser especificado, de forma

a ser aplicado a todo o tráfego proveniente de um dispositivo específico.

Tabela 2.2 – Campos do cabeçalho de uma tabela de fluxo
Ingress
Port

Ether
source

Ether
dst

Ether
Type

VLAN
id

VLAN
priority

IP src IP dst IP
proto

IP
ToS
bits

TCP/
UDP
src port

TCP/
UDP
dst port

Fonte: Open Networking Foundation (2009)

O conceito de fluxos é utilizado para identificar o tráfego e, através de regras pré-

definidas, que podem ser estáticas ou dinamicamente programadas em tempo real pelo con-

trolador SDN, permite com que cada um seja tratado de maneira específica, de acordo com as

ações a ele associadas. As possíveis ações são definidas como:

1. Encaminhar os pacotes para uma porta ou conjunto de portas específicas, de forma a

possibilitar o roteamento do pacote pela rede;

2. Encapsular e enviar os pacotes para um controlador (via uma conexão segura), sendo tipi-

camente utilizada no primeiro pacote de um fluxo, para que o controlador possa analisar

e decidir se alguma regra deve ser acrescentada ou modificada na tabela;

3. Descartar os pacotes, podendo ser usado para garantir a segurança e estabilidade da rede,

como, por exemplo, remediação de ataques DoS;

4. Prosseguir com o tratamento do pacote pelo método tradicional de processamento do

switch, de forma a manter a compatibilidade com sub-redes que não utilizem OpenFlow.

Como vimos, switches OpenFlow suportam ações que mantém a compatibilidade com

redes tradicionais, e por isso redes SDN podem ser usadas concomitantemente às tradicionais.

Tal compatibilidade beneficia os administradores por permitir que mantenham ambos modelos
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de rede funcionando, afim de adotar gradativamente o OpenFlow conforme a necessidade. Pes-

quisadores também são muito beneficiados, visto que experimentos podem ser realizados em

paralelo à redes já existentes, juntamente ao tráfego de aplicações regulares, mas de maneira

isolada, já que as regras da tabela nos permitem tratar cada fluxo de dados independentemente.

Se um dado switch suporta o formato de cabeçalho e as 4 ações básicas acima definidas

ele é considerado um switch compatível com o protocolo OpenFlow versão 1.0, no entanto isso

não impede que outras ações e campos de cabeçalho estejam disponíveis. Neste trabalho uti-

lizaremos apenas as características suportadas por switches deste tipo. Detalhes dos requisitos

e especificações técnicas da arquitetura e do protocolo OpenFlow podem ser encontrados na

documentação oficial disponibilizada pela Open Networking Foundation.
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3 CLASSIFICAÇÃO DE TRÁFEGO USANDO APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

3.1 Algoritmos Selecionados

Conforme visto na seção de background os tipos de algoritmos de classificação de dados

mais utilizados para a classificação de tráfegos de rede são aqueles pertencentes a classe dos

algoritmos de aprendizagem supervisionada e não-supervisionada. Para o presente trabalho

escolhemos utilizar um algoritmo de cada classe afim de comparar suas performances.

Usaremos dois algoritmos muito conhecidos que serão brevemente explicados nesse ca-

pítulo com referências para artigos onde informações detalhadas do seu funcionamento e provas

matemáticas podem ser encontradas.

3.1.1 Expectation-Maximization

Utilizaremos o algoritmo genérico de Expectation-Maximization (EM) e o aplicaremos

a Misturas Gaussianas. Dado algoritmo caracteriza-se como de aprendizagem não supervisio-

nada, e é conhecido como uma variação do K-means. Seu comportamento é baseado em uma

função de distribuição probabilística, e é calculada a probabilidade de o dado pertencer a cada

um dos possíveis clusters, representados neste caso pelas gaussianas.

O algoritmo EM foi assim nomeado e explicado pela primeira vez em (DEMPSTER;

LAIRD; RUBIN, 1977), onde ele é generalizado e uma análise de convergência é proposta

para uma ampla variedade de problemas, tornando-o uma importante ferramenta de análise

estatística. A análise de convergência inicialmente proposta continha um erro, e uma prova

corrigida e mais detalhes de convergência podem ser encontradas em (WU, 1983).

Tal algoritmo objetiva localizar a máxima verossimilhança local dos parâmetros estatís-

ticos de um modelo em casos nos quais as equações não podem ser diretamente solucionadas,

tipicamente devido ao fato que tais equações incluem variáveis latentes e parâmetros desconhe-

cidos dos dados observados. Podendo ser usado para a solução de problemas onde há de fato

uma ausência de informação nos dados observados, ou em casos em que possa ser resolvido

de maneira simplificada através da utilização da hipótese de que existem dados adicionais não-

observados. A aplicação do EM para Misturas Gaussianas faz uso da hipótese da existência dos

dados adicionais não-observados, que neste caso seria a informação da gaussiana ao qual ele

pertence.

Obter a solução da máxima verossimilhança normalmente requer derivar a função da
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verossimilhança em relação aos dados não conhecidos, ou seja, os parâmetros e variáveis laten-

tes, e solucionar as funções resultante simultaneamente. No entanto, em modelos estatísticos

nos quais existam variáveis latentes, este procedimento usualmente resulta em um conjunto

de equações insolucionáveis, onde a solução dos parâmetros depende das variáveis latentes e

vice-versa.

O EM se baseia no principio de que é possível solucionar tais equações quando se são

arbitrariamente escolhidos valores para os parâmetros, e sendo assim torna-se possível o cálculo

e obtenção dos valores das variáveis latentes, até então desconhecidas, que poderão então serem

utilizadas para se calcular e estimar, mais precisamente, os parâmetros. Tais operações são

realizadas diversas vezes até que todos os valores convirjam para pontos fixos. Pode não ficar

claro que tais valores irão realmente convergir, no entanto, pode ser visto no trabalho de (WU,

1983) que é provado, matematicamente, que os valores de fato convergem, e, que a derivada da

verossimilhança neste caso será muito próxima de 0, significando ser um ponto de máximo ou

um ponto de sela da função.

É possível que a função de verossimilhança utilizada possua múltiplos máximos, e não

há nenhuma garantia de que o máximo global será obtido. Assim a solução encontrada poderá

ser apenas um máximo local, dependendo dos parâmetros de inicialização utilizados. Em alguns

casos, a solução poderá também não ser a esperada, ou não ser relevante para o contexto da

classificação. Por exemplo, na aplicação de EM para modelos de mistura gaussianas, uma

das soluções possíveis poderá ser com uma das funções tendo parâmetros de covariância igual

a zero e valor da média igual a de um dos pontos, resultando, portanto, em uma solução de

clusterização válida, mas contendo um cluster com apenas 1 elemento.

Modelos de misturas e o algoritmo EM são muito utilizados na área de ML para a clus-

terização de dados, reconhecimento de padrões, processamento de imagens e visão computa-

cional. O algoritmo pode ser utilizado na área de redes para a classificação e agrupamento de

fluxos de tráfego provenientes de uma mesma aplicação. Com o uso de informações dos flu-

xos trafegados, como, a quantidade de pacotes, tamanho dos dados, duração da transmissão, é

possível se identificar fluxos que possuam comportamentos semelhantes. Exemplos de seu uso

para a identificação de fluxos de tráfego de diferentes aplicações podem ser encontrados em

(MCGREGOR et al., 2004) e (ZANDER; NGUYEN; ARMITAGE, 2005).

O algoritmo EM é realizado em dois passos, conhecidos como E, de expectation, e M,

de maximization. Sendo X o conjunto dos dados observados e Z dos dados completos, e x e z

observações desses conjuntos, a sua definição genérica pode ser dada como:

1. No passo E são estimadas as probabilidades a posteriori de cada componente, dado por
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p(z|x, θ(m))

2. No passo M o parâmetro θ é atualizado e calculado através da maximização da função Q

definida em 3.1, utilizando as estimativas da etapa anterior:

Q(θ, θ(m)) = E
[
log p (Z|θ) |x, θ(m)

]
=

∫
Z(x)

log p (z|θ) p
(
z|x, θ(m)

)
dz (3.1)

Os passos E e M são executados sequencialmente quantas vezes forem necessárias para

que o θ calculado convirja. Cada iteração garantidamente resultará em um aumento do lo-

garitmo da verossimilhança, e conforme já citado anteriormente, o algoritmo garantidamente

convergirá para um máximo local da função.

Modelos de Mistura Gaussiana (GMM) são utilizados para a representação de subpo-

pulações que contenham características específicas que as diferenciem do resto da população

representada, sendo utilizados para problemas de inferência estatística e de identificação de

subgrupos em dados coletados que não possuam tais informações. De modo geral, um modelo

mistura pode ser descrito por um número N de observações xi=1...N distribuídas de acordo com

K funções de distribuição. Sendo cada função pertencente a uma mesma família (neste trabalho

utilizaremos distribuições normais, ou gaussianas), mas com diferentes parâmetros θj=1...K , e

possuindo um coeficiente de mistura φj=1...K que representa qual a participação da função no

modelo, devendo estar contida no intervalo [0, 1] e respeitar
∑K

j=1 φj = 1.

Uma distribuição gaussiana multivariada com d dimensões é representada comoN (x|µ,Σ),

onde µ é o seu vetor de médias de dimensão d, e Σ a sua matriz d × d de covariância. E uma

mistura gaussiana sendo então representada como uma soma ponderada das gaussianas que a

compõe, resultando em:

p(x|θ) =
k∑

j=1

φjN (x|µj,Σj)

Mostraremos as equações finais que utilizaremos para a aplicação do EM de forma a

solucionar modelos de mistura gaussiana. A derivação matemática completa das equações mos-

tradas anteriormente nas que serão vistas a seguir podem ser encontradas em (CHEN; GUPTA,

2010).

Definimos γ(m)
ij como sendo a estimativa, na m-nésima iteração, da probabilidade de que

a i-ésima amostra pertença a j-ésima gaussiana, ou seja:

γ
(m)
ij , P (Zi = j|Xi = xi, θ

(m)) =
φ
(m)
j N

(
xi|µ(m)

j ,Σ
(m)
j

)
∑k

l=1 φ
(m)
l N

(
xi|µ(m)

l ,Σ
(m)
j

) ,
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que são as nossas probabilidades a posteriori calculadas no passo E, e nos permitem obter a

função Q(θ, θ(m)) (3.1) atualizada.

O passo M do algoritmo pode ser desenvolvido utilizando a funçãoQ(θ, θm), de forma a

se obter as seguintes equações para a atualização dos parâmetros das gaussianas que descrevem

nosso modelo, sendo n(m)
j =

∑n
i=1 γ

(m)
ij :

µ
(m+1)
j =

1

n
(m)
j

n∑
i=1

γ
(m)
ij xi, j = 1, . . . , k

Σ
(m+1)
j =

1

n
(m)
j

n∑
i=1

γ
(m)
ij (xi − µ(m+1)

j )(xi − µ(m+1)
j )T , j = 1, . . . , k

φ
(m+1)
j =

n
(m)
j

n
, j = 1, . . . , k

O algoritmo K-means é considerado uma simplificação do EM quando aplicado a mo-

delos de misturas gaussianas, por poder ser comparado a um caso no qual as covariâncias sejam

consideradas fixas e correspondentes a matriz identidade, e onde o dado possa pertencer a so-

mente um único cluster, utilizando apenas as probabilidades 0 e 1. Por esse motivo, ele é muitas

vezes utilizado como ponto de partida para a inicialização dos parâmetros do modelo mistura

a ser resolvido pelo EM, provendo um método de inicialização não-aleatório que permite com

que o algoritmo convirja mais rapidamente. Diversas outras técnicas de inicialização para se

obter uma convergência mais rápida e visando otimizar a probabilidade de que a máxima ve-

rossimilhança global seja encontrada são estudadas e podem ser encontradas em (BIERNACKI;

CELEUX; GOVAERT, 2003) e (BLÖMER; BUJNA, 2013).

Um dos desafios que podemos encontrar ao se utilizar EM para a clusterização de dados

está na escolha da quantidade de clusters nos quais os dados serão classificados, pois ao utili-

zarmos uma quantidade muito alta podemos estar obtendo clusters muito específicos, que, por

exemplo, incluam apenas 1 elemento, e, portanto, não representem satisfatoriamente nenhuma

informação relevante, assim como poucos clusters podem vir a gerar classificações muito abran-

gentes para o nosso objetivo.

3.1.2 C4.5

O C4.5 é um algoritmo utilizado para a geração de árvores de decisão, cuja implemen-

tação original e explicações matemáticas são detalhadas em (QUINLAN, 1993). Sendo uma
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extensão do algoritmo ID3 (QUINLAN, 1986), onde alguns de seus principais aprimoramentos

estão relacionados ao tratamento de atributos numéricos contínuos, a possibilidade de utiliza-

ção de dados de treinamento com atributos omissos e a execução de uma etapa de poda, ou

simplificação, da árvore após a sua criação.

O algoritmo gera árvores de decisão baseado nos dados de treinamento fornecidos e

utilizando conceitos da Teoria da Informação. Os dados de treinamento constituem um conjunto

de amostras já classificadas, onde cada uma delas possui atributos (features) que a definem,

assim como a classe a qual ela pertence.

Uma árvore de decisão possui dois tipos de nodos:

• Nodo folha, que indica a classificação da amostra

• Nodo de decisão, que especifica um teste a ser executado sobre a amostra, e possui uma

subárvore para cada possível resultado

Ao se utilizar uma árvore de decisão para classificação de uma amostra, partimos do

nodo raiz e seguimos seus ramos de acordo com os nodos de decisão, onde o resultado de

cada teste indica o caminho a ser percorrido, até que um nodo folha seja encontrado, que então

indicará a classe a qual o dado pertence.

A aplicação deste algoritmo para a classificação de fluxos de tráfego pode ser utilizada

para se identificar a aplicação de origem dos dados, através da utilização de estatísticas do sobre

o comportamento do fluxo. Alguns trabalhos utilizam o algoritmo neste contexto de identifi-

cação de fluxos de tráfego de aplicações específicas, e podem ser encontrados em (NGUYEN;

ARMITAGE, 2006) e (PARK; TYAN; KUO, 2006).

Para a geração da árvore de decisão o algoritmo utiliza a técnica de divisão e conquista

de acordo com as regras abaixo, e sendo T o conjunto de treinamento atual:

1. Se todas as amostras de T pertencem a mesma classe, então cria-se um novo nodo folha

na árvore de decisão que determina a escolha desta classe;

2. Se T não contém amostras, também cria-se um nodo folha ao qual será atribuída a classe

mais frequente no nodo pai;

3. Se as amostras de T pertencem a uma mistura de classes, então, neste caso, divide-se T

em partições de amostras de acordo com um teste X . O teste a ser utilizado é escolhido

a partir do atributo cujo particionamento gere o maior ganho de informação normalizado,

conforme explicado a seguir com a definição da função 3.5, e é então criado um novo

nodo de decisão. O algoritmo é então aplicado recursivamente para todas as subárvores

geradas pelo particionamento de T .



24

Demonstraremos a seguir as definições utilizadas pelo algoritmo para a avaliação e es-

colha do teste de particionamento da árvore que otimizem a classificação das amostras, expli-

cações detalhadas sobre elas podem ser encontradas em (QUINLAN, 1993).

Dado um conjunto de treino T com |T | elementos cuja classificação pertença ao conjunto

de classes C com |C| elementos, definimos freq(Ci, T ) como a quantidade de casos de T

que pertencem a classe Ci. Segundo o algoritmo, a informação contida em uma mensagem

depende da sua probabilidade p(x) de ocorrer, e pode ser medida em bits como − log2 (p(x)).

Ao selecionarmos randomicamente um elemento de T a probabilidade de que este elemento

pertença a Cj pode então ser calculada como:

freq(Cj, T )

|T |
,

e, portanto, a informação contida em uma mensagem de que T pertence a Cj é:

− log2

(
freq(Cj, T )

|T |

)
bits. (3.2)

Utilizando o cálculo de informação em 3.2 podemos obter a informação média necessá-

ria para a identificação da classe de um elemento qualquer de T da seguinte forma:

info(T ) = −
|C|∑
j=1

freq(Cj, T )

|T |
× log2

(
freq(Cj, T )

|T |

)
bits,

e, calcular a informação média necessária após uma partição de T com o teste X de n possíveis

resultados em Ti=1...n como:

infoX(T ) =
n∑

i=1

|Ti|
|T |
× info(Ti).

Sendo o ganho de informação obtido pelo particionamento de T com o teste X então

definido como:

gain(X) = info(T )− infoX(T ) (3.3)

No entanto, tal cálculo de ganho de informação beneficia casos em que o teste possua

muitos possíveis resultados, que em alguns casos podem ser específicos demais e inúteis para

predições e classificação de dados futuros, por exemplo, no caso de as amostras possuírem um

atributo identificador único. Portanto, de forma a evitar que testes desse tipo sejam utilizados

é proposta pelo autor a utilização do ganho normalizado através do cálculo do ganho potencial
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de informação gerado pela divisão de T em n partições definido como:

split info(X) = −
n∑

i=1

|Ti|
|T |
× log2

(
|Ti|
|T |

)
bits (3.4)

Utilizando as definições de ganho de informação (3.3) e ganho potencial de informação

(3.4), podemos então calcular o ganho normalizado, ou proporcional, da informação gerada

pela divisão que é de fato relevante para classificações da seguinte maneira:

gain ratio(X) = gain(X)÷ split info(X) (3.5)

Em casos onde a partição é quase trivial, ou seja, o particionamento resulta em um ganho

potencial de informação próximo de zero, a função gain ratio(X) torna-se instável, e, por isso,

é selecionado o teste que maximiza o ganho normalizado, mas estando sujeito a restrição de

que o ganho de informação seja pelo menos tão grande quanto o ganho médio de todos os testes

avaliados.

O algoritmo proposto em (QUINLAN, 1993) faz o uso de três tipos de testes para a

análise do ganho de informação. O teste mais simples para atributos discretos gera uma nova

subárvore para cada possível valor que o atributo possa assumir, no entanto, um teste mais

complexo também é previsto, onde neste caso os atributos discretos podem ter seus possíveis

valores agrupados de forma que uma única subárvore seja gerada por grupo. Já para atributos

de valores numéricos e contínuos, são analisados testes binários da forma A ≤ Z e A > Z,

comparando-se o valor A do atributo com um valor limite Z calculado pelo algoritmo de forma

a otimizar o particionamento gerado.

Afim de se produzir uma árvore menos complexa, após a geração da mesma pelo algo-

ritmo explicado, é então executado um processo de simplificação da árvore, também conhecido

como poda, que objetiva remover partes da árvore que não contribuam, significativamente, para

a acurácia da classificação. Detalhes sobre como o processo de simplificação é executado po-

dem ser obtidos no capítulo 4 da publicação original do C4.5 (QUINLAN, 1993).
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4 IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

No início deste capítulo comentaremos como a implementação foi realizada, as ferra-

mentas necessárias e como as simulações foram executadas. Mais adiante faremos uma análise

dos dados obtidos e proporemos métricas que serão utilizadas para a comparação dos algorit-

mos.

4.1 Implementação

Realizamos uma implementação de um módulo de controle para a captura e análise

dos fluxos. O módulo de controle foi implementado Python1 e é utilizado para o controle

do intervalo de tempo no qual as informações dos fluxos devem ser coletadas, e serve como

integração entre o controlador da rede SDN e os algoritmos de ML. Utilizamos o controlador

Floodlight2 para o gerenciamento dos dispositivos da rede. No momento de uma nova analise de

fluxos, é requisitado pelo nosso módulo, através da utilização da interface web (REST API) do

Floodlight, as informações e estatísticas dos fluxos presentes nas tabelas dos switches naquele

momento.

As informações retornadas são então tratadas e convertidas do formato JSON, em que

são retornadas, para um formato simplificado que será utilizado como entrada para o módulo de

classificação. Dos dados retornados, utilizamos apenas as informações de duração, quantidade

de bytes transferidos e número de pacotes trafegados em cada fluxo. Estes dados dos fluxos são

então enviados, juntamente a um identificador único para cada fluxo, ao módulo externo de clas-

sificação, que executa os algoritmos EM e C4.5 implementados. O resultado da classificação

é então retornado para o módulo principal, que, no momento, apenas armazena os resultados

obtidos em arquivos com formato CSV. Um diagrama exemplificando a implementação pode

ser visto na Figura 4.1.

Os algoritmos de ML apresentados no capítulo anterior foram implementados em Python

e baseados em implementações já existentes das ferramentas de código aberto Weka (WITTEN

et al., 1999) e Scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011). De forma a se obter informações sobre

os fluxos de dados que serão analisados, e posteriormente utilizados para a realização do estudo

comparativo de desempenho entre os algoritmos selecionados, foram executadas simulações

virtualizadas de uma rede SDN. Os arquivos CSV com o resultado das classificações foram

1Python 2.7.10. Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 28 mai 2015.
2Floodlight v1.0. Disponível em: <http://www.projectfloodlight.org/>. Acesso em: 28 mai 2015.
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Figura 4.1 – Diagrama da implementação do sistema de classificação

utilizados para a elaboração das tabelas e, com o uso da ferramenta R (R Core Team, 2015),

gerar os gráficos das seções seguintes.

4.2 Especificação das Simulações

Nesta seção detalharemos as informações sobre a infraestrutura utilizada para a simula-

ção dos fluxos de tráfego. Informaremos também as ferramentas utilizadas para a simulação da

rede e geração dos dados trafegados.

4.2.1 Infraestrutura da Rede

Para as execuções das simulações deste trabalho utilizamos uma topologia de rede SDN

simulada com o auxílio da ferramenta Mininet3, com um total de 10 switches, compatíveis com

OpenFlow versão 1.0, e controlados por um controlador remoto utilizando Floodlight. Onde

cada switch possui 10 dispositivos conectados diretamente a ele, e todos estão todos conectados

de forma que seja possível rotear um pacote entre quaisquer máquinas da rede. Os dispositivos

foram programados para gerar tráfego malicioso e não-malicioso, e estão distribuídos pela rede

conforme as quantidades indicadas na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Quantidade de dispositivos por comportamento
Servidores HTTP 1
Clientes HTTP 80
Hosts maliciosos gerando ataques DoS 6
Hosts maliciosos gerando Port Scan 13

3Mininet 2.2.1. Disponível em: <http://mininet.org/>. Acesso em: 28 mai 2015.
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4.2.2 Dados Trafegados

Durante a simulação utilizamos fluxos de tráfego HTTP gerados por um servidor criado

com o uso do módulo SimpleHTTPServer presente na linguagem de desenvolvimento Python,

e sendo acessado por clientes utilizando a ferramenta Wget4 incluída na distribuição Linux

Ubuntu5 executada. As requisições foram geradas randomicamente para três páginas diferentes,

sendo que o primeiro acesso de cada cliente poderia ocorrer a qualquer momento entre o início

e o fim da simulação, e os acessos subsequentes entre 20 a 90 segundos do acesso anterior.

Para o tráfego anômalo foram executadas simulações de ataques de negação de serviço

(DoS) e escaneamento de portas (Port Scan) gerados com a utilização da ferramenta Scapy6.

Sendo os ataques DoS executados ininterruptamente e direcionados ao nosso serviço HTTP da

rede, e os ataques de Port Scan executados sequencialmente para uma quantidade variável de

portas, entre 1024 e 65535, da mesma máquina. Ambos os fluxos de tráfego maliciosos foram

configurados de forma que, assim como o HTTP, fossem iniciados a qualquer momento entre o

início e o fim da simulação.

As simulações foram executadas de acordo com o comportamento descrito acima e uti-

lizando a implementação explicada na seção anterior, onde, após um período de 5 minutos,

foram obtidas as informações dos fluxos ativos naquele momento. É importante observar que

as configurações padrões do Floodlight foram alteradas de forma que os fluxos passam a ser

definidos apenas pelos endereços MAC e IP, de origem e destino dos pacotes, e que um fluxo é

considerado ativo se houve algum tráfego nos últimos 30 segundos.

4.3 Análise Comportamental dos Dados Trafegados

De forma a se estudar o comportamento dos dados trafegados, e a fim de se obter um

modelo sem a interferência de outros fluxos de tráfego, executamos primeiramente simulações

isoladas para cada tipo de tráfego. A seguir mostraremos gráficos e comentaremos as caracte-

rísticas observadas em cada um deles.

4GNU Wget Version 1.10. Disponível em: <http://www.gnu.org/software/wget/wget.html>. Acesso em: 28
mai 2015.

5Ubuntu 14.04 LTS. Disponível em: <http://www.ubuntu.com/> Acesso em: 15 mai 2015.
6Scapy 2.2.0. Disponível em: <http://www.secdev.org/projects/scapy/>. Acesso em: 28 mai 2015.
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4.3.1 Tráfego HTTP

Podemos observar uma clara diferença entre o comportamento dos fluxos HTTP direci-

onados aos clientes e ao servidor. O tráfego direcionado ao servidor é composto basicamente

de pacotes das requisições HTTP e pacotes de controle do protocolo TCP. Por esse motivo,

embora os clientes enviem uma quantidade significativa de pacotes, e o fluxo possa também

ter uma duração significativa, os pacotes normalmente possuem uma quantidade reduzida de

bytes que são trocados, sua grande maioria de sinais de controle do protocolo TCP. Já o tráfego

direcionado aos clientes contém, além dos pacotes de controle do TCP, muitos pacotes com os

dados requisitados pelo cliente, no nosso caso, páginas HTML, resultando em fluxos com uma

quantidade mais significativa de bytes trafegados. Os gráficos da Figura 4.2 mostram os fluxos

HTTP capturados, onde estão destacados dois grupos de fluxos, os direcionados ao servidor e

os direcionados aos clientes, conforme as características explicadas acima.

Figura 4.2 – Comportamento do tráfego HTTP
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4.3.2 Tráfego DoS

Tendo como objetivo sobrecarregar o computador de destino de forma a impedir novas

conexões, o tráfego gerado pelo ataque DoS consiste no envio de inúmeros pacotes de tentativa

de conexão com o servidor (TCP SYN). Comumente utiliza-se o mascaramento do endereço de

IP (IP spoofing), o que resulta em diversos fluxos sendo adicionados nas tabelas dos switches,

visto que estamos utilizando os endereços de rede e IP para a identificação dos fluxos, conforme

pode ser visto pela grande quantidade de pontos nos gráficos da Figura 4.3. Como a conexão

não é utilizada para trafegar nenhuma informação além dos dados de controle do protocolo, a

quantidade de bytes transferida por pacote é bastante baixa, e, caso exista um cliente da rede

com o IP que foi mascarado ele receberá uma resposta de conexão que não solicitou e a encer-

rará. Em particular, na Figura 4.4(b) comprova-se o crescimento proporcional da quantidade de

bytes trafegados em relação ao número de pacotes transmitidos. O comportamento não muito

padronizado dos gráficos presentes na Figuras 4.4(a) e 4.4(c) pode se explicado pela randomi-

zação utilizada para o mascaramento dos endereços de IP, resultando numa maior reutilização

de alguns desses endereços e, portanto, uma maior quantidade de pacotes e bytes transferidos.

Figura 4.3 – Comportamento do tráfego DoS
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4.3.3 Tráfego Port Scan

O ataque de escaneamento de portas (Port Scan) envia pacotes de início de conexão

para portas distintas do computador de que deseja-se descobrir portas abertas, ou seja, que

estejam respondendo positivamente a tentativas de conexão. Esse comportamento resulta em um

tráfego bem padronizado, onde ao se enviar uma tentativa de conexão para uma porta fechada

é retornado um pacote resposta indicando que não é possível se conectar aquela porta, e ao

tentar se conectar a uma porta aberta, é retornado um pacote indicativo de conexão que deve

ser respondido para se continuar a conexão ou encerrá-la. Com isso, para cada porta escaneada,

devemos ter 2 ou 3 pacotes de tamanhos muito semelhantes trafegando pela rede, por isso, como

podemos ver na Figura 4.4, o crescimento da quantidade de pacotes e dados trafegados é linear

e proporcional ao número de portas escaneadas. Como a rede simulada não possui atrasos, e

tem velocidade, praticamente, constante, a quantidade de portas verificadas cresce linearmente

com a duração do fluxo e o tempo decorrido.

Figura 4.4 – Comportamento do tráfego Port Scan

0 50 100 150 200 250

0
20

40
60

80

Duração do Fluxo (segundos)

Ta
m

an
ho

 d
o 

Fl
ux

o 
(K

B
)

(a)

0 500 1000 1500

0
20

40
60

80

Quantidade de Pacotes do Fluxo

Ta
m

an
ho

 d
o 

Fl
ux

o 
(K

B
)

(b)

0 50 100 150 200 250

0
50
0

10
00

15
00

Duração do Fluxo (segundos)

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 P

ac
ot

es
 d

o 
Fl

ux
o

(c)



32

4.4 Análise de Desempenho dos Algoritmos

A seguir discutiremos a classificação do tráfego de acordo com os algoritmos de ML

estudados e explicados no Capítulo 3. Para a realização deste estudo comparativo executamos

uma simulação com duração de 5 minutos, semelhante às executadas na seção anterior, no

entanto, desta vez com todos os tipos de trafego sendo gerados simultaneamente. Os dados

obtidos nesta simulação serão utilizados como dados de entrada para os algoritmos.

A fim de se comparar o desempenho dos algoritmos e ser capaz de calcular métricas

sobre os resultados obtidos, manualmente classificamos o tráfego de acordo com a máquina

que os originou, e como sabemos quais eram os comportamentos associados a cada uma delas,

somos capazes de definir como o tráfego deveria ser classificado. Utilizaremos algumas das

métricas definidas em (NGUYEN; ARMITAGE, 2008), conforme explicado:

• Acurácia – Porcentagem dos dados corretamente classificados pelo algoritmo

• Precisão – Porcentagem dos dados corretamente classificados como pertencentes a classe

analisada, dentre todos classificados como pertencentes a mesma

• Falsos Positivos (FP) – Porcentagem dos dados incorretamente classificados como per-

tencentes a uma dada classe

• Falsos Negativos (FN) – Porcentagem dos dados pertencentes a uma dada classe e que

foram incorretamente classificados como não pertencentes a ela

4.4.1 EM

Executamos o algoritmo EM para uma diferente quantidade de clusters (2 a 4), a fim

de se descobrir a melhor configuração para a clusterização dos dados analisados. É importante

notar que o algoritmo apenas realiza a separação dos fluxos em clusters, e que é necessária a

rotulação dos mesmos por um especialista, ou pela utilização de uma solução híbrida de algo-

ritmos supervisionados e não-supervisionados, também conhecida como semi-supervisionada,

e que é sugerida em (ERMAN et al., 2007b). Nas análises a seguir utilizamos uma rotulação

manual do resultados obtidos.
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4.4.1.1 EM para 2 clusters

A Tabela 4.2 mostra a distribuição dos fluxos classificados para cada um dos dois clusters

gerados. Conforme podemos ver pela tabela, todos os fluxos de tráfego HTTP e Port Scan

ficaram concentrados no mesmo cluster. Já o segundo cluster concentrou grande parte dos

fluxos do ataque DoS.

Tabela 4.2 – Classificação dos fluxos pelo algoritmo EM para 2 clusters
Cluster 1 Cluster 2

HTTP 672 0
DoS 311 1842
Port Scan 114 0

Tendo em vista os resultados obtidos e o nosso objetivo de classificar e distinguir o

tráfego anômalo, para fins de cálculo das métricas de desempenho do algoritmo EM para a

classificação dos fluxos em 2 clusters utilizaremos a divisão em tráfego regular, representado

pelos fluxos HTTP, e anômalo, representado pelos ataques DoS e Port Scan.

Tabela 4.3 – Métricas de desempenho do algoritmo EM para 2 clusters
HTTP Anômalo (DoS + Port Scan)

Precisão 61.26% 100%
Falsos Positivos 18.75% 0%
Falsos Negativos 0% 18.75%

Podemos observar na Tabela 4.3 que a classificação do tráfego como anômalo obteve

uma precisão de 100%, no entanto, deixou de classificar 18.75% dos fluxos anômalos, resul-

tando em uma baixa precisão para os fluxos HTTP, de 61.26%. Além das métricas por clusters

calculadas e mostradas na Tabela 4.3, outra métrica muito utilizada para análise de desempenho

para a classificação do tráfego é a acurácia, neste caso, de 85.54%.

4.4.1.2 EM para 3 clusters

Veremos a seguir os resultados obtidos com a execução para 3 clusters. A Tabela 4.4

mostra as quantidades de fluxos classificados em cada cluster e nos permitirá compreender como

o tráfego foi organizado. Conforme podemos ver pela tabela, a maior parte dos fluxos de DoS

foi direcionada ao terceiro cluster, que contempla apenas fluxos de tráfego DoS. O restante dos

clusters obtiveram uma mistura dos fluxos restantes, não definindo com muita precisão nenhum

deles, conforme veremos na tabela de métricas (4.5).

Para fins de avaliação das métricas consideraremos um cluster para cada tipo de tráfego

da rede. Definiremos o cluster 3 como representante do tráfego DoS, por ser o único cluster
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Tabela 4.4 – Classificação dos fluxos pelo algoritmo EM para 3 clusters
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

HTTP 362 310 0
DoS 0 356 1797
Port Scan 84 30 0

com apenas um tipo de fluxo. Dos clusters restantes, o cluster 1 representará os fluxos de

tráfego HTTP por ter a maior quantidade deles, e a sua correta identificação ser considerada

mais importante do que a de Port Scan, no contexto deste trabalho.

Tabela 4.5 – Métricas de desempenho do algoritmo EM para 3 clusters
HTTP DoS Port Scan

Precisão 81.17% 100% 4.31%
Falsos Positivos 3.71% 0% 23.58%
Falsos Negativos 46.13% 16.54% 73.68%

Como podemos verificar nos dados apresentados na Tabela 4.5, novamente o cluster

com melhor desempenho foi o de ataques DoS, onde obtivemos 100% de precisão e 16.54% de

falsos negativos. No entanto, quando observamos as métricas dos outros clusters, vemos que

que o desempenho foi significativamente inferior, com uma precisão de 81.17% e taxa de falsos

negativos em 46.13% para o tráfego HTTP, e uma precisão extremamente baixa, em 4.31%,

com taxa de falsos negativos em 73.68% para o ataque de Port Scan. A métrica que avalia o

desempenho geral do algoritmo, a acurácia, obteve uma taxa de 74.48%.

4.4.1.3 EM para 4 clusters

A execução do algoritmo para a geração de 4 clusters fez com que novamente grande

parte dos fluxos DoS ficasse isolada em um cluster, assim como quase metade dos fluxos de

tráfego HTTP e Port Scan em outros. Os resultados dessa classificação podem ser vistos na

Tabela 4.6.

Tabela 4.6 – Classificação dos fluxos pelo algoritmo EM para 4 clusters
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

HTTP 336 0 336 0
DoS 350 0 0 1803
Port Scan 60 54 0 0

Podemos observar na Tabela 4.6 que três dos quatro clusters definidos apresentam ape-

nas um tipo de fluxo, e por isso os consideraremos como representações de cada um destes

fluxos. O fluxo HTTP será considerado pela união entre os clusters 3, que contém exclusiva-

mente tráfego HTTP, e o cluster 1, que também contém parte significativa deste tráfego.
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Tabela 4.7 – Métricas de desempenho do algoritmo EM para 4 clusters
HTTP DoS Port Scan

Precisão 90.08% 100% 100%
Falsos Positivos 18.09% 0% 0%
Falsos Negativos 0% 16.26% 52.63%

Desta vez, ambos os clusters representativos dos ataques de DoS e Port Scan obtive-

ram uma taxa de precisão de 100%, o que condiz com o resultado de 0% de falsos negativos

apresentado pelos clusters do tráfego HTTP. Como era de se esperar após a análise das métri-

cas individuais de cada cluster, foi neste caso que obtivemos a melhor acurácia dentre todos os

casos analisados, com um valor de 86.05%.

4.4.1.4 Comparação entre as 3 execuções do algoritmo EM

Como já foi observado anteriormente e podemos melhor visualizar na Figura 4.5, além

de ser o caso com maior acurácia, a execução para 4 clusters foi também a que obteve a maior

precisão na classificação do tráfego não-malicioso (HTTP). Assim como o caso para 2 clusters,

nenhum falso negativo foi identificado, e é importante ressaltar que, portanto, nenhum tráfego

HTTP foi incorretamente considerado como malicioso. Em um cenário no qual as classificações

obtidas fossem utilizadas para a remediação do tráfego malicioso, com, por exemplo, o bloqueio

do tráfego, não afetaríamos a disponibilidade dos serviços HTTP providos para os usuários

reais.

Figura 4.5 – Métricas comparativas da classificação do tráfego pelo algoritmo EM
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Na Figura 4.6 mostramos o resultado gráfico da classificação do algoritmo EM para o

caso de 4 clusters. Omitiremos a representação gráfica das outras execuções, pois, como pode

ser observado na Figura 4.5, a execução com 4 clusters foi a que obteve a melhor acurácia e

precisão na distinção e classificação dos fluxos de trafego HTTP.

Figura 4.6 – Resultado da classificação do tráfego pelo algoritmo EM para 4 clusters
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4.4.2 C4.5

Por ser um algoritmo de aprendizagem supervisionada foi necessária a execução de uma

etapa de treinamento do algoritmo antes da realização da classificação dos dados. O processo de

treinamento foi realizado a partir dos fluxos de tráfego coletados individualmente e apresentados

na seção que descreve o comportamento dos mesmos.

Os resultados consolidados da classificação gerada pelo algoritmo C4.5 podem ser vistos

na Tabela 4.8 e a representação gráfica dos fluxos e sua classificação podem ser vistas na Figura

4.7. Utilizaremos os dados das tabelas para a discussão da classificação que será vista a seguir
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e para o cálculo das métricas de desempenho que podem ser verificadas na Tabela 4.9.

Tabela 4.8 – Classificação dos fluxos pelo algoritmo C4.5
Classificado como

HTTP DoS Port Scan
HTTP 648 0 24
DoS 45 2108 0
Port Scan 34 0 80

Tabela 4.9 – Métricas de desempenho do algoritmo C4.5
HTTP DoS Port Scan

Precisão 89.13% 100% 76.92%
Falsos Positivos 3.48% 0% 0.85%
Falsos Negativos 3.57% 2.09% 29.82%

Figura 4.7 – Resultado da classificação do tráfego pelo algoritmo C4.5
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Como podemos observar nas tabelas 4.8 e 4.9, o algoritmo C4.5 foi extremamente eficaz

na classificação do tráfego DoS, com uma precisão de 100% e uma taxa de falsos negativos de
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apenas 2.09%. Embora a precisão da classificação dos fluxos HTTP tenha sido alta, com uma

taxa de 89.13%, e os falsos positivos representarem apenas 3.48% dos fluxos classificados, o

algoritmo não foi capaz de distinguir muito precisamente o tráfego HTTP do Port Scan. Tal

comportamento se deve provavelmente devido ao fato de que o fluxo das requisições HTTP

ter um comportamento bastante semelhante ao do escaneamento de portas, conforme comen-

tado anteriormente, resultando, portanto, em uma quantidade significativa de falsos negativos

(29.82%) para o tráfego de Port Scan.

4.4.3 Análise comparativa entre os algoritmos

Faremos agora uma breve comparação entre a melhor execução do algoritmo EM, com

4 clusters, e a execução do C4.5. A Figura 4.8 demonstra de forma gráfica as porcentagens das

métricas calculadas nas tabelas 4.7 e 4.9, e nos fornece um melhor método de comparação.

Figura 4.8 – Comparativo de métricas da classificação do tráfego pelos algoritmos EM e C4.5
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Conforme pode ser visto no gráfico, a acurácia do algoritmo C4.5 foi significativamente

maior, no entanto isto não significa que tal algoritmo seja de fato melhor que o EM. Visto que

nenhum algoritmo possui uma acurácia de 100% é impossível dizer qual o melhor, tal afirmação

depende do objetivo da classificação e também dos dados que serão trafegados e analisados no

cenário real.

É sabido que algoritmos supervisionados tem um bom desempenho apenas em casos nos
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quais todos os dados que serão classificados possuem amostras para o treinamento do algoritmo.

Portanto, é provável que em cenários onde a rede possa ser usada por qualquer usuário, e nos

quais não tenhamos controle das aplicações sendo executadas, o desempenho do C4.5 seja sig-

nificativamente inferior ao observado. Já o algoritmo EM não necessita de treinamento, sendo

então capaz de gerar clusters condizentes com os dados sendo trafegados. Contudo, depen-

dendo da variação comportamental do tráfego, é possível que, o parâmetro que define o número

de clusters a serem gerados precise ser atualizado, caso contrário fluxos completamente dife-

rentes podem acabar no mesmo cluster. Outro fator a ser considerado é que, o algoritmo EM

precisa ainda de uma fonte externa de interpretação dos clusters, sendo ela humana ou não, a

fim de interpretar o significado do que cada um dos clusters representa.

Numa possível adoção de um dos algoritmos, por exemplo, para um sistema de detecção

de intrusão, outro ponto importante a ser considerado está nas consequências associadas ao

erro de classificação dos fluxos. Se, por exemplo, for mais aceitável a classificação incorreta

de fluxos maliciosos como benignos, o algoritmo EM poderá ter um melhor resultado que o

C4.5, visto ter uma taxa de falsos negativos (FN) menor. No entanto, se a prioridade for a de

não detectar tráfico malicioso como benigno, talvez as custas de que parte do tráfego benigno

seja classificado como malicioso, o algoritmo C4.5 poderá ter uma melhor desempenho, visto

possuir uma menor quantidade de falsos positivos (FP).

Podemos também observar que a pior taxa de falsos negativos (FN) foi, para ambos os

algoritmos, na identificação do ataque de Port Scan. Este comportamento pode ser explicado

devido ao fato já comentado, de que o comportamento deste tipo de tráfego é muito parecido

ao de requisições HTTP, especialmente quando se são analisados apenas as informações de

duração, quantidade de dados e quantidade de pacotes trafegados pelos fluxos.
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5 CONCLUSÃO

Neste trabalho utilizamos uma rede SDN virtualizada onde simulamos fluxos de tráfego

HTTP e de ataques DoS e Port Scan a fim de obter estatísticas para a classificação dos mes-

mos. Após as simulações utilizamos os dados coletados e classificamos os fluxos com o uso de

conhecidos algoritmos de ML, para os quais calculamos métricas de desempenho e realizamos

uma comparação dos resultados obtidos.

Como explicado antes, a definição de um melhor algoritmo entre os analisados é in-

viável, e não faz parte da proposta deste trabalho. Contudo, as métricas aqui explicadas e

calculadas poderão ser utilizadas para guiar uma escolha de algoritmos para implementação em

trabalhos futuros, sempre levando em consideração que o desempenho obtido com eles depen-

derá das características específicas da rede em que serão utilizados.

Como contribuição deste trabalho demonstramos que é possível se beneficiar da inte-

gração entre as áreas de redes SDN e ML de forma a facilitar a coleta de estatísticas para a

análise de fluxos de dados trafegados em uma rede. No entanto por serem campos de estudo

relativamente recentes, e em constante crescimento, acreditamos que ainda existe um grande

espaço para novas descobertas, e incentivamos a realização de trabalhos futuros na área.

5.1 Dificuldades e Limitações Encontradas

Verificamos que com as informações utilizadas para a identificação do comportamento

dos fluxos de tráfego, a diferenciação entre os fluxos de DoS e HTTP foi bastante eficiente. No

entanto, ataques de Port Scan foram muitas vezes confundidos com o tráfego HTTP.

Embora as especificações do OpenFlow encorajem fortemente que todas as estatísticas

de tempo sejam fornecidas com precisão de nanosegundos, elas apenas obrigam o fornecimento

com precisão a nível de segundos. A utilização de versões de switches e controladores que

implementem este nível de precisão de nanosegundos nas estatísticas de tempo decorrido e de

inatividade do fluxo poderiam, por exemplo, permitir uma identificação mais precisa dos fluxos,

visto que os fluxos dos ataques utilizados são, em geral, bastante curtos.

Outras limitação encontrada está relacionada a quantidade de features disponíveis. Nas

versões dos sistemas utilizados apenas três delas estavam disponíveis: duração do fluxo, tama-

nho do fluxo e quantidade de pacotes trocados. Algumas outras features muito utilizadas não

estavam disponíveis, como, por exemplo, o tempo médio de intervalo entre pacotes (NGUYEN;

ARMITAGE, 2008), assim como estatísticas mais detalhadas das sobre as features observadas
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como: média, mediana, variância e, valores mínimo e máximos observados.

5.2 Trabalhos Futuros

Para se obter melhores resultados sugerimos, além da implementação e comparação de

diferentes algoritmos para a classificação do tráfego, algumas outras funcionalidades e estatísti-

cas que podem facilitar a correta distinção e classificação dos fluxos de dados pelos algoritmos

de ML.

Para a execução do trabalho utilizamos apenas as funcionalidades especificadas pela ver-

são 1.0 dos switches OpenFlow (Open Networking Foundation, 2009), e, por isso, sugeriremos

a seguir a utilização de algumas novas funcionalidades, encontradas nas especificações mais

recentes, e que podem possibilitar melhorias no desempenho dos algoritmos. Detalhes de suas

implementações e utilização podem ser consultados na documentação da versão em que foram

implementadas. Entre parênteses adicionamos o nome em inglês com a qual ela pode ser en-

contrada e a versão mínima do OpenFlow necessária para sua utilização de acordo com (Open

Networking Foundation, 2015).

• Monitoramento de Fluxos, que permite com que controladores adicionem monitores às

tabelas de fluxo para que recebam notificações toda vez que fluxos correspondentes a uma

regra definida forem adicionados, modificados ou deletados da tabela, tornando possível

uma implementação para tratamento em tempo real dos fluxos de dados (Flow Monitor -

v1.4);

• Medidores podem ser adicionados ao processamento dos fluxos de forma a permitir um

maior controle sobre os mesmos, com o uso de estatísticas como quilobits por segundo

(kb/s) e pacotes por segundo. Também permitem descartar pacotes que ultrapassem limi-

tes escolhidos para estas estatísticas, podendo portanto serem aplicados para a remediação

de algumas das classes de tráfego indesejadas (Meters - v1.3);

• Especificação de fluxos utilizando flags TCP, que possibilita que as tabelas de fluxos

utilizem os valores das flags dos pacotes TCP em seus registros, podendo ser utilizados,

por exemplo, para a diferenciação de fluxos de início (flag SYN) e finalização (flag FIN)

de conexões TCP (TCP flags matching - v1.5);

• Estatística de tempo ocioso para os fluxos é uma nova informação que permite saber a

quanto tempo um fluxo está inativo, ou seja, o tempo decorrido desde o recebimento do

último pacote (Flow Idle Time - v1.5).
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A versão mais recente do controlador utilizado (Floodlight) suporta atualmente apenas

as especificações de switches OpenFlow versão 1.0 e 1.3, e possui suporte experimental para as

versões 1.1, 1.2 e 1.4. Com isso, algumas melhorias disponíveis na versão 1.3 já poderiam ser

implementadas, e para outras seria necessário aguardar futuras versões do controlador. É im-

portante alertar que algumas das funcionalidades sugeridas acima, embora definidas na especi-

ficação do OpenFlow, têm sua implementação tratada como opcional, sendo portanto necessária

a verificação da disponibilidade delas nos switches e controladores utilizados.

Como podemos observar nos resultados obtidos, a quantidade de clusters utilizados afeta

significativamente o resultado. Alguns outros trabalhos, como (ERMAN et al., 2007a), mostram

que o valor utilizado para se capturar corretamente o comportamento dos fluxos trafegados pode

ser bem maior que número de aplicações sendo utilizadas, e por isso, a realização de simulações

com diferentes tipos de fluxos, e diferentes parâmetros, tanto da execução dos algoritmos de

ML, como da configuração do controlador são incentivados. Trabalhos futuros também podem

ser realizados de forma a remediar as anomalias detectadas, por exemplo, com a utilização de

regras de firewall ou definição de fluxos que descartem os pacotes recebidos.
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