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RESUMO

O acesso à informação é fundamental para as pessoas em geral, em diversos âmbitos da

sociedade. Para permitir a comunicação de dados entre usuários espalhados geograficamente, as

redes de computadores surgiram como um meio efetivo para permitir o tráfego de informações.

Dentre os tipos existentes, destacam-se as redes sem fio (wireless), que, devido à facilidade

de uso, vem sendo amplamente utilizado no mercado por pessoas e empresas. Cabe ressaltar

que tecnologias atuais tais como celulares, notebooks, Internet das Coisas (Internet of Things)

e casas inteligentes (smart houses) são tópicos relevantes e que merecem destaque. Com essa

crescente expansão tecnológica, surge a preocupação com a qualidade e com o desempenho

de redes para auxiliar os gerentes e responsáveis pelas infraestruturas de comunicação. Deste

modo, analisar as informações que passam na rede se tornou uma importante tarefa, assim

como a detecção de ataques e anomalias no tráfego. Diante deste cenário onde as redes sem

fio possibilitam ampla conectividade entre as pessoas, gerando uma alta troca de informação e

possibilitando que novas ameaças surjam com a finalidade de prejudicar a rede, este trabalho

propõe a criação de uma ferramenta que utilizará a análise proativa na detecção de anomalias

em redes sem fio. Para que seja possível a identificação destas anomalias, será utilizada a téc-

nica de detecção baseada em conhecimento junto com a análise de tráfego de rede, para que

seja possível a criação de uma base de assinaturas. Ao término deste trabalho, serão também

apresentados alguns cenários reais bem como serão conduzidas experimentações para validar

as técnicas utilizadas.

Palavras-chave: WiFi, Rede Sem Fio, Análise de Tráfego de Rede, Detecção de Anomalia

.



ABSTRACT

Access to information is essential for people in general, used in several contexts. To al-

low communication of data between geographically dispersed users, computer networks have

emerged as an effective means of dealing with information traffic. Among the existing types,

the most important are wireless networks, which, due to it ease use, have been widely used

in the market by people and companies. It should be noted that current technologies such as

cell phones, notebooks, Internet of Things and smart houses are relevant topics that deserve

attention. With an increasing technological expansion, the concern with the quality and the

performance of networks arise to assist the managers and responsible for the infrastructures of

communication. In this way, analyzing information traversed through has become an important

task, as well as the detection of attacks and anomalies in traffic. In view of this scenario where

wireless networks allow broad connectivity between people, generating a high information ex-

change and allowing new threats to arise in order to harm the network, this work proposes the

creation of a tool that will use proactive analysis in the detection anomalies in wireless net-

works. In order to be able to identify these anomalies, knowledge-based detection techniques

will be used together with the network traffic analysis, to create a subscriber base. At the end

of this work, some real scenarios will be presented as well as experiments will be conducted to

validate the used techniques.

Palavras-chave: WiFi, Wireless, Network Traffic Analysis, Anomalie Detection .
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1 INTRODUÇÃO

A informação sempre foi algo fundamental para as pessoas e, nos dias de hoje, é encon-

trada por diversos meios, seja através de livros, rádio ou televisão. Essa troca de informação

pode ser feita de várias formas e uma delas é através de uma rede de computadores.

As redes de computadores possibilitam que as informações sejam trocadas entre um ou

mais computadores interligados por cabos, fibra ópticas, linhas telefônicas, entre outros meios

(MOTA FILHO, 2013). Esta interligação entre computadores pode ser interna ou externa, onde

internamente é classificado como intranet e a externa como extranet. De acordo com o espaço

geográfico, a rede recebe a classificação de Local Area Network (LAN), Metropolitan Area

Network (MAN) e Wide Area Network (WAN).

Com a crescente quantidade de informação e com a evolução dos meios de transmissão,

novos tipos de tecnologias surgem. Dentre as tecnologias destacam-se os dispositivos móveis,

onde a acessibilidade à informação teve um aumento significativo. Devido a estes avanços,

outras tecnologias foram desenvolvidas ao longo dos anos como por exemplo rede sem fio,

Internet-das-Coisas (IoT - Internet of Things), Beacons, Hotspot, para citar algumas.

As redes sem-fio (popularmente conhecida como Wi-Fi), assim como as cabeadas, possi-

bilitam que a troca de informações ocorra entre aparelhos porém não havendo a necessidade de

que estejam interligados fisicamente através de cabos. Os dispositivos que desejam tornar pos-

sível essa troca de informação, devem possuir uma placa de rede que possibilite uma conexão

sem-fio. Com o surgimento desta nova tecnologia de comunicação, novos protocolos surgiram

para padronizar a troca de informação por este meio. Nos dias atuais, há ocasiões onde a rede

sem fio é liberada em espaços públicos, onde por muitas vezes são direcionadas para eventos ou

outras atividades afins. Com o sinal desta rede, ainda é possível reunir informações ou dados

estatísticos dependendo da forma de como é aplicado. Lojas, como a BillaBong, tem usado

tecnologias sem fio, como é o caso dos Beacons, para coletar informações de seus clientes para

aumentar suas vendas. Este é um dos vários exemplos que pode-se encontrar sobre um dos

benefícios que a tecnologia sem fio trouxe.

Embora as novas tecnologias tenham trazido benefícios para a troca de informação, novas

ameaças à rede também surgiram. Garantir a integridade dos dados se mostrou uma tarefa

ainda mais essencial. Embora se garanta uma conexão estável, nada impede que uma anomalia

na rede ocorra. As anomalias podem ser desde de problemas no equipamento até ataques, onde

nesta última, segundo Amaral e Lari (2004) não se pode estar cem porcento seguro quando se
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esta conectado a Internet.

Pensando nas anomalias que podem ocorrer, diferentes processos e protocolos foram cri-

ados visando a padronização da comunicação em rede e atentando à questão da segurança.

Isto fez com que a segurança fosse melhorada e ajudou na identificação de problemas na rede.

Visando esta melhoria e com o intuito de ajudar a identificar anomalias, há sistemas que moni-

toram e analisam a rede. A fim de melhorar a segurança dos servidores conectados à Internet

foram concebidos Sistemas de Detecção de Intrusão - Intrusion Detection System (IDS)), que

são mecanismos que procuram padrões na rede que indiquem ações maliciosas (AMARAL,

2004).

Porém nem sempre uma "anomalia" na rede implica em atos maliciosos. Algumas vezes

uma anomalia na rede, pode ocorrer por conta de um aparelho mal configurado, ou até mesmo,

uma placa de rede que não esteja funcionando como deveria. Pensando nisto, o objetivo do

trabalho foi desenvolver uma ferramenta de monitoramento e análise proativa de redes sem-fio

com detecção de um conjunto de anomalias consideradas importantes.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2 são descritas as classifica-

ções das redes de computadores de acordo com a sua área de abrangência; o Capítulo 3 introduz

aspectos importantes relacionados à rede sem fio; o Capítulo 4 apresenta a análise de tráfego de

rede, tais como técnicas e ferramentas utilizadas; No Capítulo 5, são apresentadas as técnicas

para a identificação de anomalias e problemas que podem ser encontrados em redes sem fio; O

Capítulo 6 apresenta os trabalhos relacionados e realiza uma comparação com outras pesquisas;

Já no Capítulo 7 é apresentada a solução que foi desenvolvida. O trabalho encerra apresentando

as considerações finais dos estudos realizados com sugestões de trabalhos futuros.
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2 REDES DE COMPUTADORES

Segundo Tanenbaum (2003), cada século na história da humanidade foi dominado por

uma única tecnologia e, no século XX, as principais conquistas tecnológicas se deram por conta

do processamento e da distribuição da informação. Com a troca de informação sendo uma

das principais causas influentes, conceitos como "centro de computação", começaram a ser

obsoletos. Mesmo separados por uma enorme distância, era possível, por exemplo, controlar

estoques de lojas ou enviar mensagens para diretores em diferentes filiais. Neste ponto, o antigo

modelo onde um computador realizava tarefas de forma centralizada, começou a ser substituído

pelo modelo de um conjunto de computadores de forma distribuída.

Redes de computadores caracterizam-se por dois ou mais computadores interligados por

qualquer meio, onde é possível haver uma comunicação (TANENBAUM, 2003). Sendo as-

sim, computadores ligados por cabos ou por sinal, caracteriza uma rede pois é possível trocar

informações entre os dois computadores. Para que seja possível esta troca, cada computador

deve possuir uma placa de rede, onde será ligado um cabo que permite a ocorrência de comu-

nicação. Esta placa, contém um endereço físico também conhecido como endereço MAC, que

é um número único para a identificação da placa de rede que se encontra no computador. O

mesmo se aplica para a conexão por sinal, é necessário uma placa de rede que possibilite esta

comunicação.

Porém as redes são compostas por uma variedade de diferentes sistemas em diferentes

plataformas (SANDERS, 2007). Para que houvesse um senso comum entre a comunicação de

diferentes máquinas, foram criados protocolos, que padronizam como a rede deve funcionar.

Os protocolos mais comuns são: Transmission Control Protocol (TCP), Internet Protocol (IP),

Address Resolution Protocol (ARP) e Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (IANA,

2017). Com vários protocolos padronizando diferentes partes da rede, se viu necessário separar

de acordo com seu funcionamento, com isto foi criado os modelos de referência TCP/IP e Open

System Interconnections (OSI) onde o modelo de referência TCP/IP específica a comunicação

de dados entre dois computadores através da Internet já o OSI tem o foco na comunicações em

rede. A Figura 1 mostra as camadas especificadas pelo modelo OSI.
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Figura 1 – Camadas do Modelo OSI.

Fonte: Adaptado de Bullock e Parker (2017, p. 86)

A primeira e a segunda camada é onde os protocolos de rede sem fio são aplicados, na

Seção 3.6 este tópico será aprofundado. Na Seção 2.1 serão vistas as classificações que uma

rede de computadores pode receber de acordo com sua escala de abrangência.

2.1 Classificação de Redes

Uma rede recebe uma classificação de acordo com a cobertura que pode ser transmitida.

A Tabela 1 mostra a classificação de cada rede informando: distância, meio, taxas e padrões.



15

Tabela 1 – Características de redes por extensão geográfica

Padrões e
Tipo rede Cobertura Meios Taxas típicas implementações

representativas

PAN ou Alguns Canais de RF 2 Mbits/s Bluetooth (IEEE
WAN metros (wireless) 802.15)

LAN ou Alguns Par trançado, 10 Mbits/s a Ethernet, Token ring,
WLAN quilômetros fibra óptica e RF 10 Gbit/s Token bus IEEE: 802.3,

(10.10 a 802.4, 802.5, WLAN
10.10 bit/s) 802.11 (Wi-fi)

MAN ou Centenas de Fibra óptica e 155 Mbits/s a DQDB (IEEE: 802.6),
WMAN quilômetros canais de RF 10 Gbit/s Metro-Ethernet, NG-

(155.10 a 802.4, 802.5, WLAN
10.10 bit/s) SDH, WMAN IEEE

802.16 (WiMAX)

WAN Nacional e Fibra óptica 64 kbits/s a DQDB (IEEE: 802.6),
Internacional Tbit/s (64.10 PDH, SDH/Sonet,

a 10 bit/s) Internet, MPLS,
OTN ITU-T (G.709)

Fonte: Adaptado de Carissimi, Rochol e Granville (2009, p.50)

Na Tabela 1, a partir dos exemplos, pode se ter uma noção do tamanho e da quantidade

de computadores que é possível ter em uma rede.

As conhecidas redes LANs, ou redes locais, são geralmente encontradas em locais de

tamanho reduzido, como casas, em um único edifício, escritórios (TANENBAUM, 2003). A

transmissão por este tipo de rede quase sempre é feita via cabo, onde todos os computadores

estão conectados. As LANs tem um tamanho restrito, o que significa que não ultrapassam os

10m e funcionam a uma velocidade de 10Mbps a 100Mbps (MOTA FILHO, 2013).

As redes metropolitanas, ou MANs, abrangem uma área maior se comparada com as

redes LANs. Enquanto as LANs são mais utilizadas em ambientes mais próximos, as MANs

permitem interconexões da estrutura de uma cidade, por exemplo. Um exemplo bem comum de

rede MAN, é a rede de televisão disponível. Segundo Tanenbaum (2003), a rede cresceu a partir

de antigos sistemas de antenas comunitárias que eram utilizadas em áreas que possuíam uma

fraca recepção de sinal. No início eram colocadas grandes antenas em colinas altas para que o

sinal chegasse na casa de pessoas. Com esta ideia, as empresas começaram a obter concessões

dos governos para conectar cidades via cabos.
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Também existem as redes geograficamente distribuídas, ou WANs, onde abrangem-se

países ou continentes. Segundo Mota Filho (2013), as redes WANs tem um alcance que pode

cobrir o mundo e até o espaço sideral, por não conter limitações de distância. O autor ainda cita

como um exemplo de rede WAN a Internet.

Por fim, existem as redes sem fio ou wireless. Estas redes possuem um ponto de acesso

(ou Access Point - AP) para dispositivos que possam se conectar nesta rede. São exemplos

tablets, celulares, notebooks, netbooks, ou qualquer outro dispositivo capaz de efetuar uma

comunicação entre dois pontos, dependendo da tecnologia presente. As redes sem fio que são

encontradas mais facilmente são as Wireless Local Area Networks (WLANs), que são redes

LANs que disponibilizam sinal.

2.2 Gerência de Redes

A gerência de rede é uma área importante para que seja possível tornar uma conexão está-

vel. Com a falta desta gerência, a infraestrutura pode estar sujeita a ataques vindas de usuários

maliciosos ou até mesmo sujeita a problemas, como em cabos. Estes tipos de problemas, se não

tratados, podem ocasionar danos como: lentidão, perda de dados, perda de equipamento, etc.

Para uma empresa, onde os danos são maiores, dentre os problemas que uma rede pode

apresentar lentidão é o mais comum dentre eles. Uma rede lenta pode fazer com que os fun-

cionários trabalhem menos pois, o tempo de acesso a arquivos em um servidor demora pra

responder, ou então, precisa-se enviar dados de clientes para o servidor, porém não se consegue

acessar porque há comunicação desnecessária sendo trafegada na rede. Problemas deste tipo,

fazem com que os funcionários percam tempo de trabalho, fazendo com que a rede prejudique

o trabalho ao invés de ajudar a melhor o desempenho.

É por este motivo que a rede deve ser monitorada e inspecionada de forma constante e pró-

ativa, não somente quando erros (e outros problemas) acontecem. Com uma rede funcionando e

com alta disponibilidade, os funcionários melhoram seu desempenho em tarefas que dependam

da mesma.

Visando os problemas que podem ser causados na rede, há os princípios da gerência de

rede do modelo FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance e Security) desenvol-

vido pela ISO (International Organization for Standardization) que visam medidas de moni-

toramento. A Tabela 2.2, mostra em ordem as áreas funcionais da gerência e as medidas que

devem ser tomadas.
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Tabela 2 – Camadas do modelo FCAPS

Área Medidas
Fault Procurar e corrigir problemas
Configuration Monitorar e controlar a rede de um ponto central
Accounting Gerenciamento de recursos de setores
Performance Minimiza o congestionamento e gargalos
Security Visa a segurança tanto interna (o que pode ser acessado)

quanto externo (invasões)
Fonte: Adaptado de Farmer, Lane, Bourg e Wang. (2016, p.379)

2.3 Discussão

Com base em estudos abordados neste capítulo sobre as redes de computadores, identifica-

se a importância das redes que surgiram com o intuito de interligar cidades e assim, tornaram

possível a troca de informação. Com isto, a necessidade de criar padrões de comunicação, mo-

delo de funcionamento e de classificar as redes, se fizeram necessários. Também foi discutido

o modelo de funcionamento definido pela OSI, bem como outros modelos de comunicação que

padronizam e reforçam as definições entre as camadas dos protocolos.

A classificação da rede, se mostra importante para que seja aplicado determinados padrões

para aquele tipo específico de rede. Cabe ressaltar que em rede sem fio, alguns dos padrões

existentes não são diretamente aplicáveis à redes LAN e vice-versa.

Também foi possível ver através do FCAPS como a gerência tem um papel importante na

área de redes de computadores. Através de um bom gerenciamento, problemas como lentidão

na rede ou ataques podem ser identificados mais rapidamente, isto acaba fazendo com que o

dano causado seja minimizado. Outro ponto que o FCAPS mostra é que, tendo como base as

áreas e as medidas citadas da Tabela 2.2 também é possível monitorar e melhorar os índices de

desempenho de sistemas de comunicação interligados em rede para cada área de gerência.

O próximo capítulo discute as redes sem fio em detalhes, foco do presente trabalho, onde

suas características serão abordadas com profundidade. Estas características são: o sinal, os

protocolos que são utilizados e algumas das dificuldades que podem ser encontradas ao utilizar

esta tecnologia.
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3 REDES SEM FIO

As redes sem fio são onde os dados são trocados entre aparelhos que não possuam uma

conexão através de cabos. Ela é relacionada as camadas 1 e 2 (física e enlace) do modelo OSI

(FOROUZAN, 2009). Os meios de transmissão de dados são diversos e, no caso da conexão

sem fio, há transmissões por infravermelho, micro-ondas, rádio e Wi-Fi. As redes de computa-

dores que utilizam o sinal Wi-Fi e que trabalha com a transmissão de dados via radiofrequência,

faz com que o sinal possua algumas características como frequência, canal, perda de sinal e in-

terferência.

Alguns dos conceitos foram adaptados das comunicações cabeadas e outros foram cria-

dos especificamente para ela, como é o caso do Extended Service Set Identifier (ESSID), que

refere-se ao nome da rede. Entre as características, também está a técnica Carrier Sense Mul-

tiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) que, assim como na comunicação cabeada,

previne as colisões. Porém não é possível implementar a CSMA/CA exatamente como a Car-

rier Sense Multipe Access with Collision Detection (CSMA/CD), porque as redes trabalham de

maneiras diferentes. A solução para implementação desta técnica foi que, quando uma estação

não consegue acesso após um determinado período, ela entra em uma fila para realizar a trans-

missão, diferente da CSMA/CD que ganha um novo prazo (FOROUZAN e MOSHARRAF,

2013). Com isto, estações que estão há mais tempo tem uma certa vantagem.

Outra característica que é oriunda da comunicação cabeada é o meio compartilhado: nas

redes sem fio todas as estações estão conectadas em um concentrador (equipamento que inter-

conecta equipamentos e estações), permitindo a captura de dados trafegados (RUFINO, 2011).

Porém, o risco associado é muito maior neste tipo quando é comparado com o risco de possuir

um meio compartilhado nas redes cabeadas .

Nas próximas seções serão detalhadas as características, frequências, sinal, canal, mode-

los de operação e os problemas que são enfrentados na utilização deste tipo de rede. Também

serão abordados os protocolos empregados para a rede sem fio.

3.1 Frequência

A frequência utilizada pela rede sem fio, está disponível em três faixas, sendo elas: 902 -

928 MHZ, 2,4 - 2,485 GHz e 5,150 - 5,825 GHz (RUFINO, 2011). A frequência de 2,4 GHz é

utilizada por muitos serviços, por esta razão, esta faixa é tratada como suja ou poluída. Alguns

exemplos de aparelhos que utilizam esta faixa são telefones sem fio e Bluetooth. Há também a
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faixa com frequência de 5 GHz, que é utilizada no Brasil, e sua principal diferença é a distância

que pode alcançar. Ainda há as frequências licenciadas, que são optadas por algumas soluções

de rede sem fio, por serem menos sujeitas a interferência e por terem um alcance maior.

Segundo Rufino (2011), as frequências são usadas por vários tipos de serviços, entre eles:

rádios, TVs, operadoras de telefonia móvel, entre outras. Porém a maioria destas faixas não são

padronizadas. O que acontece é que, em um local, uma determinada faixa pode ser usada para

as operadoras e em outro pode ser usada pelas emissoras de TVs. O autor ainda comenta que,

quanto maior a frequência menor será a distância que esta frequência alcançará.

3.2 Canal

As faixas de frequências são divididas em intervalos menores chamados de canais para

possibilitar a transmissão paralela de sinais simultaneamente (RUFINO,2011). Os exemplos

mais conhecidos são os canais de rádio e TV. Os canais encontrados em redes sem fio, vão de 1

a 14, onde cada canal possui sua respectiva frequência.

Uma característica dos canais é que, não existem emissoras com canais próximos, isto

ocorre por causa da interferência que um canal causa ao outro (RUFINO, 2011) . Este efeito,

pode ser visto também, nos canais de TV, onde canais transmitidos muito próximos, podem

causar interferência.

3.3 Spread Spectrum

Spread Spectrum é uma tecnologia que originalmente havia sido desenvolvida para uso

militar, onde distribuía o sinal por toda faixa de frequência de forma uniforme. Esta tecnologia

era utilizada pelo fato de estar menos sujeita a ruídos e, embora fosse facilmente detectada, se

quem estivesse recebendo o sinal não soubesse o padrão de alteração da frequência, para este

receptor não passaria de um ruído (ZIEMER, 2007). Há vários modelos de spread spectrum,

porém os dois mais comuns são o Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) e o Direct

Sequence Spread Spectrum (DSSS) (COLEMAN; WESTCOTT, 2014).

Segundo o autor Ziemer (2007), o modelo FHSS utiliza a banda 2,4 GHz que é dividida

em 75 canais. As informações são enviadas utilizando esses canais em uma sequência pseu-

doaleatória onde a frequência de transmissão dentro da faixa vai sendo alterada em saltos. O

autor também explica a utilização da DSSS, que utiliza uma técnica chamada code chip, que

consiste em separar cada bit de dados em 11 subbits que são enviados de forma redundante por
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um canal, porém em frequências diferentes. Diferente da FHSS, a banda da DSSS é dividida

em três canais apenas (LIU, 2009).

A Orthogonal Frequency Division Multiplexing/Modulation (OFDM) é um outro tipo de

transmissão que é utilizado pelos dois tipos de rede. A maioria dos padrões atuais de rede sem

fio a adotam principalmente pela capacidade de identificar interferências e ruídos, o que permite

a troca ou isolamento de uma faixa ou mudar a velocidade de transmissão.

3.4 Time-Division Multiple Access

O TDMA (Time-Division Multiple Access), é um dos protocolos empregados para quando

há vários aparelhos conectados à um AP. O protocolo atua definindo tempos de comunicação

iguais para cada usuário. A Figura 2 ilustra como é a divisão do tempo.

Figura 2 – TDMA.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para cada tempo, o AP se comunica com um único aparelho, o tempo gasto nesta co-

municação é igual para o aparelho dois e três. Na transição de uma comunicação para outra

a informação que esta sendo enviada, é interrompida e a comunicação com o outro aparelho

começa. Este processo ocorre até que a informação seja transmitida totalmente.

Para que seja possível implementar o TDMA, os autores Cionca, Newe e Dadarlat (2008)

citam alguns pre-requisitos como: roteamento de informação para eliminar atraso causado por

ordenação errado de nós, prevenção de conflitos secundários, prevenção de colisões inesperadas

causadas por sincronização e considerar informações longas que possam gerar colisões.
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3.5 Modos de Operação

Segundo Rufino (2011), o padrão 802.11, que será abordado na Seção 3.6, define dois

tipos de modos de operação. O primeiro é o Ad-Hoc, onde vários equipamentos podem se

conectar diretamente uns ao outros. O autor ainda faz uma analogia com as redes ligadas por

cabos coaxiais, onde um cabo interligava todos os equipamentos. Este tipo de modo cria vários

problemas de segurança por não possuir um concentrador, porém resolve questões pontuais,

como acessos momentâneos para trocas de arquivos por exemplo.

O outro modo de operação citado é a infraestrutura, onde um equipamento (ou concentra-

dor) é o centralizador da rede. Assim um concentrador consegue concentrar todos os clientes em

um ponto e com isto, torna-se possível também concentrar medidas de segurança e de maneira

que sejam iguais para todos os que estão conectados no concentrador, resolvendo o problema de

segurança encontrada no modo Ad-Hoc. Uma das vantagens deste tipo de modo, é a facilidade

em interligar com redes cabeadas ou com a Internet. Nestes casos o concentrador age como um

gateway ou ponte.

3.6 Padrões

O Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE), formou grupos de trabalho

com objetivo de definir padrões de uso redes sem fio, onde um destes grupos recebeu o nome

de 802.11. Esse grupo reúne especificações que definem como deve ser a comunicação neste

tipo de rede. Gast (2005), mostra através de uma imagem, alguns protocolos onde são aplicadas

seguindo a camada OSI.

Figura 3 – Protocolos nas camadas de enlace e física.

Fonte: Gast (2005, p.13)

O padrão 802.11, que na Figura 2 é aplicada nas duas camadas (física e enlace) e trata de
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uma visão mais geral e da arquitetura da rede, transmite a uma velocidade máxima de 2Mbps e

trabalha na banda 2,4GHz (RUFINO, 2011). Com o desenvolvimento da tecnologia, o padrão

802.11 recebeu extensões. O autor Moreno (2016), cita as extensões que são mais comuns.

A primeira delas é o padrão 802.11b, a mais popular nos dias atuais, que aumentou o

a velocidade de 2Mbps para 11Mbps. Ainda operando na frequência 2,4GHz, esta extensão

pode comunicar-se a velocidades mais baixas como 5,5Mbps, 2Mbps ou mesmo 1Mbps. Esta

extensão permite 32 clientes conectados.

O segundo padrão é a 802.11a. Este foi desenvolvido com o intuito de resolver os pro-

blemas existentes no 802.11 e 802.11b. Nesta nova versão, a velocidade teve um aumento

significativo de 11Mbps para 54Mbps, porém assim como a versão anterior pode operar em

frequências mais baixas. A frequência foi de 2,4GHz para 5GHz, que possui poucos concor-

rentes, porém o alcance é menor. Outro aumento foi no número de clientes que foi de 32 para

64. Uma diferença que há entre o padrão 802.11a e o 802.11b é que a 802.11b utiliza a modu-

lação DSSS e a 802.11a a OFDM. A 802.11a possui outra vantagem, o número de canais não

sobrepostos são 12, diferente do 802.11b que são três.

Outro padrão é o 802.11g, que surgiu para sanar uma desvantagem do padrão 802.11a.

Esta desvantagem era a incompatibilidade com a faixa do padrão 802.11b. Para que haja a

compatibilidade, o padrão utiliza a faixa 2,4GHz e tem características positivas do 802.11a.

Há vários outros padrões como o 802.11i que foca na autenticação, o 802.11n que refere-

se ao aumento da velocidade , 802.1x que traz características complementares à rede, entre elas

a autenticação, o 802.11k que diz respeito ao gerenciamento da WLAN, entre outras. A IEEE 1

ainda disponibiliza uma página com os grupos de trabalhos e os andamentos dos padrões.

3.7 Segurança

Diferente das redes cabeadas, onde o acesso às informações é feito através de fios, a

rede sem fio transmite o sinal para todos, ou seja, qualquer dispositivo que consiga receber

o sinal, pode acessar informações. Pensando na segurança, foi definido no protocolo Wired

Equivalent Privacy (WEP). Esse protocolo tem a premissa de que entre as estações de trabalho

e os concentradores, uma chave secreta deve ser compartilhada com a finalidade de codificar e

decodificar as mensagens trafegadas. O protocolo utiliza cinco chaves, sendo que uma chave

estática é cadastrada em cada equipamento e gera outras quatro chaves onde apenas uma é

1https://standards.ieee.org/develop/wg/WG802.11.html
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utilizada para a codificação. Contudo Gast (2005), cita que criptógrafos apontaram várias falhas

na utilização deste protocolo. O autor também comenta que, pessoas que tenham o intuito de

atacar a rede, muitas vezes conseguem atacar o tipo de criptografia em sua parte frágil.

Tendo em vista a fragilidade do protocolo WEP, surgiu o protocolo Wi-fi Protected Access

(WPA), que adiantou a parte de autenticação e codificação do trabalho que estava sendo feito

para o padrão 802.11i, com foco na segurança da rede sem fio. Esse protocolo foca na substi-

tuição do protocolo WEP e na autenticação, utilizando protocolos como o 802.11x e Extensible

Authentication Protocol (EAP). Por causa da diversidade de ambiente, o protocolo utiliza al-

guns métodos conforme a situação em que se encontra. Por exemplo, em locais menores será

previamente criada uma chave compartilhada (Pre-shared key ou WPA-PSK). A vantagem deste

método é a sua simplicidade, pois não necessita de equipamentos extras, como servidor de au-

tenticação. Uma das novidades da WPA é o protocolo Temporal Key Integrity Protocol (TKIP),

que é responsável pela gerência de chaves temporárias utilizadas pelos equipamentos, o que faz

com que a vulnerabilidade antes explorada em chaves no protocolo WEP seja sanada.

O protocolo mais seguro conhecido e utilizado hoje em dia, é o Wi-fi Protected Access2

(WPA2). Como o protocolo utiliza o EAP, ele disponibiliza métodos de autenticação, incluindo

a possibilidade de certificado digital. Um outro aspecto do WPA2 é que, por ter uma base

de dados centralizada e poder autenticar o usuário por qualquer meio, faz com que tenha uma

vantagem no aspecto gerencial na segurança.

3.8 Considerações

Os estudos sobre a rede sem fio, mostram que a rede ainda está em crescimento e mos-

tra um futuro promissor. Nota-se também que os padrões sempre procuram corrigir alguma

desvantagem das versões anteriormente criadas. Um ponto que é importante comentar é uma

certa dificuldade de empregar determinado padrão, por ser uma tecnologia relativamente nova,

fabricantes dos equipamentos tendem a ter que optar por um padrão ou outro. Um caso, que

é citado por Rufino (2011), é a utilização do 802.11a. Como citado na Seção 3.6, esse padrão

possui uma incompatibilidade com a 802.11b, o que fez com que fabricantes investissem em

equipamentos com o padrão 802.11g. Contudo estes padrões ajudaram a caracterizar e a surgir

novas tecnologias. Como são os casos dos padrões 802.11i e 802.11k que visam a segurança e

gerenciamento. Estes problemas ocasionaram a emergência dos protocolos WEP e WPA.

No Capítulo 4, serão abordados técnicas, captura e ferramentas utilizadas.



24

4 ANÁLISE DE TRÁFEGO DE REDE

Para se ter uma noção do estado da rede e sua saída, são aplicadas noções de análise de

tráfego e monitoramento. Em situações onde podem ocorrer uma falha na rede, a esta medida as-

sume este papel importante auxiliando gerentes. Desta forma, estes não precisam adivinhar qual

é a possível falha até chegar na solução, basta analisar o tráfego da rede, assim conseguindo-se

chegar à solução rapidamente.

A análise de rede é o processo de escutar e examinar o tráfego, com o intuito de: identi-

ficar problemas de desempenho; falhas na segurança; verificar o comportamento de aplicações

(CHAPPELL, 2012). Para analisar o tráfego da rede, é necessário capturar pacotes, converter

em dados legíveis e verifica-los para identificar anomalias na rede (SANDERS, 2007). A prá-

tica de capturar pacotes, também conhecido como sniffer de pacotes ou análise de protocolos,

é a habilidade de salvar pacotes originados de um tipo de rede, seja ela sem fio, Bluetooth ou

outra tecnologia.

Em qualquer rede pode ocorrer problemas ou alguma pessoa má intencionada pode tentar

causar alguma perda de dados. Para que seja possível identificar esses problemas há várias

técnicas para utilizar a análise e outras para capturar o tráfego de rede.

Nas seções a seguir, serão discutidas outras questões tais como captura de pacotes e fer-

ramentas relacionadas para efetuar a coleta e análise dos mesmos.

4.1 Técnicas de captura

A captura de pacotes, é feita através de softwares específicos para este fim. Para que seja

possível a coleta, é necessário usar filtros para a captura. Os filtros são trechos de código que

possuem parâmetros para uma determinada função. Um exemplo de filtro utilizado é: tshark

-D tshark -i wlan1 -c 2. Esse filtro retorna uma lista com dois pacotes que trafegaram na

interface WLAN. Cada parâmetro informado no trecho citado, desempenha uma função dentro

do software. O parâmetro -D, por exemplo, lista as interfaces, enquanto o parâmetro -i é usado

para especificar a interface. Para ajudar na captura do tráfego existem alguns métodos que

podem ser utilizados, como por exemplo o modo bridge, captura remota, espelhamento de

porta, captura de pacote e captura de tráfego em redes sem fio.

O modo bridge, também é conhecido como man-in-the-middle (MitM) (onde um vítima

“cai” na rede de alguém que quer causar algum dano à rede), consistem no tráfego passar por

um equipamento que a análise irá coletar os pacotes que passarem por ele. A desvantagem deste
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método é que, em tempo de execução haverá uma interrupção na comunicação.

Outra desvantagem: em caso de falha para apenas um ponto de coleta, não haverá outra

forma de capturar o tráfego passante, pois trata-se de um ponto de falha central. Segundo

Merino (2013), há também o modo Hub, que é quando a máquina conecta em uma das portas de

um switch, isso faz com que seja possível analisar dataframes que estão trafegando entre o Hub e

a máquina conectada. Outro método utilizado para capturar pacote consiste em salvar o tráfego

passante por um dispositivo ou appliance de rede, como por exemplo, alguns dispositivos da

Cisco (MERINO,2013).

O espelhamento de porta permite que um tráfego que passa entre uma porta ou mais de

um switch seja replicada para outra. Isso torna este método uma boa alternativa para a captura,

pois isto faz com que seja possível duplicar o tráfego para uma porta mais rápida evitando perda

de pacote. Também utilizando portas, existe a captura remota que é feita através de um aparelho

que se conecta remotamente em um outro. Este outro aparelho deve possuir um programa que

irá permitir a captura através de uma porta.

Por fim há a captura de tráfego em redes sem fio, que diferencia-se pelo conceito de

associação da rede cabeada. Como a rede sem fio possui estações, é necessário que estas estejam

associadas em uma rede e então, os pacotes e os protocolos funcionam da mesma forma que

na infraestrutura cabeada. A associação é feita no nível de enlace e baseia-se nos Service Set

Identifier (SSID), configurados nos pontos de acessos e vinculados a um canal. A captura pode

ser realizada sem que esteja associada a uma rede específica, isso implica em estar no modo

bridge e, caso haja dados criptografados é necessário "quebra-los"; ou estar associado à rede,

neste caso a captura é idêntica à rede cabeada.

4.2 Técnicas de análise

Em conjunto com as técnicas de captura, existem três técnicas que são indispensáveis

para efetuar a verificação da rede, sendo elas o casamento de padrões, a análise dos campos dos

protocolos e a filtragem de pacote (GALVÃO, 2013).

Na técnica de casamento de padrões, ou pattern matching, é preciso definir um escopo

antes de efetuar a captura e/ou filtragens. Caso a análise seja baseada em suspeita de alguma

atividade maliciosa a partir de um host, o escopo inicial desta caracteriza-se pelo tráfego origi-

nado deste. Com o escopo definido, a identificação dos pacotes é feita com uma combinação de

valores específicos durante a captura e/ou na filtragem dos pacotes a partir de arquivos de log.
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Para os valores nos filtros, são utilizadas listas popularmente conhecidas como "listas de pala-

vras sujas" (ou dirty word lists), assim é possível obter pistas relevantes da "investigação" que

se está fazendo.

Outra técnica utilizada é a análise dos campos dos protocolos (parsing protocol field) que,

a partir dos dados coletados da aplicação da técnica de casamento de padrões, é possível extrair

dados relevantes dos campos do cabeçalho, bem como do corpo (payload). É possível fazer esta

extração utilizando programas específicos, como por exemplo Wireshark e AirSnort.

A filtragem de pacotes (packet filtering), é a técnica que consiste em separar pacotes por

meio de filtros criados de acordo com os metadados dos protocolos em seus payloads. Na Seção

4.3 serão mostradas ferramentas que podem ser utilizadas para a análise e/ou para captura.

4.3 Ferramentas

Para auxiliar na análise do tráfego, há várias ferramentas com propósitos diferentes. Um

destes exemplos é o tcpdump, que é uma ferramenta open-source para captura de pacotes. Atra-

vés de uma expressão é possível extrair um trecho específico do tráfego da rede e, a partir

disto, fazer uma análise (TCPDUMP, 2017). O tcpdump também conta com uma versão para o

Windows chamada windump (WPCAP, 2017).

Um exemplo de captura de tráfego em rede sem fio é: tcpdump -i wlan0 -n -s 64 -w

file.cap. Os parâmetros como -i, que especifica qual interface que será monitorada, servem para

indicar o que o tcpdump deve fazer. O exemplo utilizado, o tcpdump irá monitorar a interface

wlan e gravar em um arquivo com terminação .pcap (packet capture), indicando que 64 pacotes

foram coletados.

Uma ferramenta específica para redes sem fio, é o Airtraf, que é um programa capaz de

capturar pacotes, determinar a intensidade do sinal por base, determinar qual o SSID por base,

entre outras funcionalidades (AIRTRAF, 2017).

Outro programa é o AirSnort, que opera monitorando de forma passiva o tráfego da rede

sem fio (AIRSNORT, 2017). Outras funcionalidades deste software são: identificação de redes

e informações relacionadas, uso de WEP e possibilidade de varredura de canais. Ainda existem

vários outros programas como BSD Airtools, Netstumbler e Kismet.

Para a análise de tráfego em ambiente Unix existe o Ngrep que foi originalmente desen-

volvido para identificar e verificar anomalias em redes, tais como malware, zombies e vírus.

Através de uma expressão, o programa compara a expressão informada com o payload do pa-
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cote (NGREP, 2017).

Já o Wireshark, é uma das ferramentas mais conhecidas para análise de tráfego. As novas

versões contem um modo específico para redes sem fio. O Wireshark pode tanto analisar o

tráfego capturado de uma determinada interface quanto analisar dados extraído de um arquivo

pcap (WIRESHARK, 2017). Para captura de tráfego, o Wireshark utiliza a ferramenta TShark

que funciona como o tcpdump, porém tem a diferença de que o TShark é uma ferramenta que

faz parte da distribuição do Wireshark e, assim como o tcpdump, conta com uma biblioteca

chamada libpcap possibilitando exportar as informações coletadas para arquivos com extensão

pcap.

Um programa que é utilizado para descoberta de rede é o Nmap que possui código aberto

e que consegue determinar equipamentos ativos na rede (NMAP, 2017). Este programa é bas-

tante utilizado por administradores de rede também para fazer inventário, gerenciar serviços e

monitorar equipamentos.

4.4 Considerações

Os estudos deste capítulo mostraram que há várias formas de se fazer uma captura e de

observar os dados capturados. Dependendo da técnica que será utilizada para a captura do

tráfego, pode se tornar mais trabalhoso para se ter acesso as informações necessárias.

Partindo desta premissa, pode-se notar que, para a rede sem fio o modo bridge se mostra

uma técnica mais interessante, pois o tráfego que será coletado pode ser examinado exatamente

como o da rede cabeada, uma vez que a estrutura da rede sem fio estará conectada via cabo em

algum switch ou computador que fará a captura.

Bem como as técnicas de captura, a técnica de análise que se mostrou mais interessantes

para a identificação de anomalias, foi a de casamento de padrões, tendo em vista que a maioria

das ferramentas que são escolhidas utilizam este artifício.

Com isto, no Capítulo 5, sobre a detecção de anomalias, serão abordados tópicos como

problemas que podem ocorrer no tráfego da rede e técnicas de detecção.
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5 DETECÇÃO DE ANOMALIAS EM REDE

Segundo Chandola, Banerjee e Kumar (2009), detecção de anomalias é o ato de encon-

trar padrões em dados que não deveriam existir em um determinado comportamento. Essa não

conformidade dos dados gera uma peculiaridade, ou anomalia, que pode ser tanto um ato mali-

cioso ou um problema no comportamento normal da rede. Os autores ainda destacam que por

conta de alguns desafios encontrados para a prática de detecção, como por exemplo os diferen-

tes significados de "anomalia" em diferentes cenários, viu-se a preocupação de criar um mapa

determinado por fatores que influenciam a detecção. Bhojannawar, Bulla e Danawade (2013),

também destacam que alguns dos desafios como: restrições de recursos; alto custo de comuni-

cação; transmissão distribuída de dados; topologia dinâmica, mobilidade, heterogeneidade de

nós e frequente falha na comunicação; desenvolvimento em larga escala. A Figura 4 mostra os

fatores que influenciam a decisão de como deve ser feita a detecção de anomalias dependendo

do cenário.
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Figura 4 – Análise do tráfego de rede.

Fonte: Adaptado de Chandola, Banerjee e Kumar (2009, p.4)

Na próxima seção será explicado a caracterização do problema que é composto pela na-

tureza dos dados, classificação, tipo de anomalia e pela saída gerada.

5.1 Caracterização do problema

A natureza dos dados determina a aplicabilidade da técnica de detecção que será utilizada

(CHANDOLA; BANERJEE; KUMAR, 2009). Cada instância de dado pode ser descrita uti-

lizando atributos diferentes onde estes atributos podem ser de tipos diferentes, como binário,

categórico, ou contínuo. Esses dados podem ser categorizados, por exemplo, de acordo com

suas relações. Um exemplo é os dados de tráfego de trânsito e os dados ecológicos.
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O segundo fator que influencia na caracterização é a classificação dos dados. Esta classi-

ficação irá determinar se estão normais ou anômalos. A classificação pode ser feita através de

três técnicas de detecção, sendo elas: supervisionada, semi-supervisionada, não-supervisionada

(BHUYAN; BHATTACHARYYA; KALITA, 2013).

• Supervisionada: assume que já exista um conjunto de dados de treinamento classificados

entre normal e anômalo. A partir disto, qualquer dado que não foi "visto" até o mo-

mento é comparado contra os dois conjuntos para determinar a classificação do mesmo.

Entretanto, esta técnica possui dois problemas ao ser utilizada. A primeira é que os clas-

sificados como anômalos são menores comparado ao dados normais. E o segundo, é

conseguir dados anômalos para a classificação. Como solução para esses problemas, téc-

nicas surgiram pra sanar isto, como por exemplo, adicionar anomalias artificiais para o

treinamento do conjunto de dado.

• Semi-supervisionada: assim como a supervisionada, possui um conjunto de dados de trei-

namento, porém não possui dados anômalos. Isso faz com que esta técnica seja mais uti-

lizada do que a supervisionada, pois é necessário obter apenas o comportamento normal e

realizar a classificação de dados. O dado que não se encaixar na classificação considera-

se como anômalo. Embora seja mais utilizado que a supervisionada, há poucas técnicas

de detecção de anomalias que a utilizam por causa da dificuldade de encontrar um con-

junto de dados de treinamento que consiga abranger todos os possíveis comportamentos

anômalos nos dados.

• Não supervisionada: não possui treinamento e, por conta disto, possui mais aplicabi-

lidade. Esta técnica toma como princípio que, a o comportamento normal é mais fre-

quente que o comportamento anômalo. Se esta afirmação estiver errada, terá um alto

índice de alarmes falsos. Segundo Chandola, Banerjee e Kumar (2009), a técnica semi-

supervisionada pode ser adaptada para a não supervisionada. A adaptação se inserindo

algumas anomalias nos dados de treinamento.

O terceiro fator é definir três tipos: ponto, contextual ou coletivo.

• Ponto de anomalia: refere-se à uma instância de dados que são considerados anômalos se

comparados ao restante de dados. Um exemplo deste tipo de anomalia, é fraude de cartão

de crédito quando um gasto muito alto que não corresponde ao comportamento normal

de uma determinada pessoa. Esse tipo de anomalia é simples e é focada nas maiorias das
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pesquisas relacionadas a detecção de anomalia.

• Anomalia contextual: são anomalias que se encaixam em um contexto específico. Esse

contexto é induzido pela estrutura do conjunto de dados que podem ser de dois tipos: con-

textual onde é o contexto caracteriza o dado; e comportamental, onde o comportamento

determina a característica do dado.

• Anomalia coletiva: é quando uma sequência de instâncias de dados ocorre, caracteri-

zando uma única anomalia. Um exemplo na área de redes, é o do tráfego a seguir: http-

web, buffer-overflow, http-web, http-web, smtp-mail, ftp, http-web, buffer-overflow, ssh,

ftp ssh, smtp-mail, http-web, ssh, buffer-overflow, ftp, http-web, ftp, smtp-mail, http-web.

A sequência dos eventos buffer-overflow, ssh e ftp correspondem a um ataque web típico,

onde uma máquina remota copia dados de outro computador via File Transfer Protocol

(FTP).

Ainda há outros três tipos de anomalias para Wireless Sensor Network (WSN). A anomalia

em nós, que ocorrem em um único nó, um exemplo seria quando há falha na bateria. Anomalia

em rede, que ocorre em um grupo de nós, um exemplo seria problemas na comunicação por

causa de algum erro ou ataque.

E por último a anomalia em dados, que, como o nome diz, corresponde à problemas

existentes nos dados trafegados, que pode ser temporal (alteração dos dados em um período

de tempo), espacial (anomalia em um único nó, quando comparado com seus nós vizinhos) e

temporal espacial (um grupo de nós com dados alterados em um período de tempo) (BHOJAN-

NAWAR; BULLA; DANAWADE, 2013).

O último fator é a saída dos dados. Esta saída pode ser de dois tipos: ou pontos ou classi-

ficação. Se a saída for do tipo ponto, para cada instância de dados, é atribuída uma pontuação

dependendo do seu "grau de anomalia". Através desta pontuação, a saída dos dados corresponde

à uma lista de anomalias em forma de rank. Se for do tipo classificação, a saída dos dados será

classificada como normal ou anômala.

5.2 Anomalias

As anomalias podem ocorrer de diversas maneiras e, em alguns casos, podem ser muito

graves. Algumas, como é o caso do loop, podem causar a total inoperância da rede. Também

podem ocorrer anomalias como conflito de DHCP, IP duplicado, placa de rede com defeito e

rede lenta. Além destas anomalias, ainda podem ocorrer situações que podem acabar gerando
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problemas difíceis de serem antecipados. Um cenário bem comum, é uma pessoa tentar co-

nectar em uma rede sem fio e não ser possível, isto pode ocorre ou porque o roteador esta

configurado em um canal diferente do aparelho ou porque o roteador está no nível máximo de

pessoas utilizando-o. Lakhina, Crovella e Diot (2005) destacam uma lista de anomalias que são

comumente encontradas em redes backbone, a Tabela 3 mostra as anomalias e suas definições.

Tabela 3 – Anomalias comuns em redes backbone
Anomalia Definição Tráfego Afetado

Alpha Flows Alto fluxo de dados ponto a ponto máquinas de origem,
máquina de destino

(possivelmente em portas)
DOS Negação de Serviço máquina de origem,

(distribuído ou foco único) máquina de destino
Flash Crowd Congestionamento devido máquina de destino,

ao número de acesso porta de destino
Port Scan Escaneia várias portas de um conjunto máquina de destino,

pequeno de endereços de destino porta de destino
Network Scan Escaneia vários endereços de um conjunto máquina de destino,

pequeno de portas de destino porta de destino
Outage Events Mudança de tráfego devido a máquina de origem e

falha ou manutenção do equipamento máquina de destino
Point to Multipoint Tráfego de uma fonte para várias máquina de origem,

máquina de destino
Worms Escaneamento através de worms máquina de origem,

por máquinas vulneráveis máquina de destino
Fonte: Adaptado de Lakhina, Crovella e Diot (2005)

Também há anomalias que surgem em redes com topologia em estrela por exemplo, po-

rém estas são consideradas ataques. Entre essas anomalias, estão: ataques de software mal

intencionados, ataques pela camada física e ataques pela camada de enlace, onde este último

pode causar colisões excessivas nos pacotes de transmissões ou não aderir ao protocolo CSMA e

monopolizar o canal do roteador caracterizando um ataque do tipo Negação de Serviço (Denial

of Service - DoS) (MITROKOTSA e KARYGIANNIS, 2008).

Mourabit et al. (2015) mostram, na Tabela 4 os ataques, a camada em que são utilizadas

e o mecanismo de defesa contra eles.
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Tabela 4 – Anomalias consideradas ataques

Camada Ataque Mecanismo de defesa
Fisica Jamming Mensagens, monitoramento, autorização

Tampering redundância, criptografia Spread-spectrum
Link Colisão Correção de erro

Exaustão Limitar taxa
Unfairness Frames pequenos

Rede Spoofed, Alteração
ou roteamento de informação

Encaminhamento seletivo Detecção
Sinkhole

Sybil Verificação de certificados
Wormholes Detecção de nós suspeitos

Hello flood attacks por intensidade de sinal
Achnowledgment spoofing Criptografia, autenticação, monitoramento

Transporte Flooding Quebra cabeça
De-Synchronization Autenticação

Fonte: Adaptado de Mourabit et al. (2015)

Embora a maioria das anomalias que são encontradas possam ser de caráter malicioso,

ainda há possibilidades de que seja um comportamento inesperado na rede, como por exemplo,

um aparelho requisitar um IP e este não aceitar, o que acarreta em várias solicitações para todos

os roteadores.

5.3 Técnicas

As técnicas utilizadas para a detecção podem ser de três tipos: comportamento, conheci-

mento ou sinal. A técnica por comportamento utiliza-se uma base para treinamento do sistema.

Com este treinamento, qualquer alteração no comportamento da rede que fuja do padrão trei-

nado, será tratado como uma anomalia. Essa técnica pode ser encontrada em alguns aparelhos

da Cisco onde, por exemplo, se em uma determinada porta o fluxo de dados for muito grande,

ele redireciona os dados para uma porta mais rápida. As técnicas mais conhecidas que trabalham

com a técnica por comportamento são: Redes bayesianas; Cadeias de Markov; Redes Neurais;

Lógica difusa (Fuzzy); Algoritmos genéticos; Algoritmos de agrupamento (Clustering); Siste-

mas imunológicos artificiais. O ponto positivo desta técnica, é que uma vez, conhecendo o fluxo

da rede, se torna mais fácil detectar. Porém, se uma rede não apresenta uma fluxo constante,

por menor alteração no comportamento da rede, o sistema irá enviar um alerta de anomalia. Isto

acaba gerando alertas falso-positivos.

Já a técnica por conhecimento não há treinamento e sim, uma base de dados com filtros
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criados para identificar anomalias. Se um dos filtros for aplicado, e este filtro conseguir identi-

ficar alguma anomalia, então o sistema alerta que uma situação problemática está ocorrendo na

rede. As técnicas que utilizam a técnica por conhecimento são: Máquina de estados finitos; Sis-

temas especialistas ou baseado em regras; Casamento de padrões (Pattern Matching); O ponto

positivo da utilização da detecção por conhecimento, é que ela gera poucos falso-positivos, pois

a detecção será feita através de filtros que identificarão a anomalia, logo, se uma anomalia não

corresponder ao filtro, o sistema não alerta. Por outro lado, esta vantagem também se torna uma

desvantagem pois, se no banco de dados não houver um filtro cadastrado, não será tornando

necessário criar assinaturas nova para cada nova anomalia que se deseja monitorar.

A análise de sinais, é uma técnica que analisa a quantidade de um determinado atributo

(quantidade de pacotes, quantidade de bytes, tráfego recebido e enviado) (BARFORD et al.,

2002). Para esta técnica, são utilizadas fórmulas matemáticas para quantificar e extrair in-

formações de sinais dos arquivos de captura. As técnicas que utilizam este tipo de análise

são: Análise estatística com filtros de Kalman (Kalman Filter Analysis); CUSUM (CUmulative

SUM); Análise de Séries Temporais e Wavelets;

5.4 Considerações

Através da caracterização dos problemas, pode-se determinar como deve ser feita a cap-

tura bem como definir qual a técnica que melhor se em caixa no cenário que deseja-se analisar.

Neste capítulo, também foi possível analisar as diversas técnicas para se detectar uma anomalia.

Algumas destas técnicas se mostram mais eficazes que outras dependendo do cenário que será

feita a detecção, como é o caso das técnicas por comportamento e conhecimento.

Com estes estudos, foi possível verificar a importância de se caracterizar o problema, pois

é a partir dele que será feito toda a parte de detecção. Com isso, no Capítulo 6, serão discutidos

quatro trabalhos que utilizaram estas técnicas em cenários diferentes.
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6 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo serão apresentados trabalhos relacionados ao tema estudado referente a

detecção e análise proativa de anomalias em redes sem fio. Durante o levantamento, foram uti-

lizadas as bases de dados Scopus e Web of Science, sendo as palavras-chave Wireless, Analysis

e Anomaly. Por conta da palavra "anomaly", foi possível filtrar os trabalhos com uma maior pre-

cisão porém, em sua grande maioria, esta palavra anomalia possuiu um sentido maior de "ata-

que" ao invés de "problema". Por conta disto, os trabalhos que foram coletados apresentam

mais ataques contra a rede ao invés de um comportamento fora do padrão da rede. Isso também

fez com que a maioria dos trabalhos encontrados fossem baseados em detecção por comporta-

mento, utilizando outras técnicas com a finalidade de ou definir uma melhor abordagem para

uma dada situação ou para melhorar uma já existente.

Dentro dos trabalhos pesquisados, destaca-se Geethanjali et al. (2013) que tem como in-

tuito examinar as vulnerabilidades de redes sem-fio em situações de Man-in-the-middle. Tam-

bém foram encontrados trabalhos como Mitrokotsa e Karygiannis (2008) que visou mostrar as

arquiteturas utilizadas em redes sem-fio, alguns tipos de ataques que essas redes sofrem e desa-

fios encontrados neste tipo de rede. Além destes, há também o trabalho de Czekster et al. (2016)

onde foi desenvolvido um aplicativo para celular chamado Hamdroid que comunica-se com um

sistema de monitoramento instalado na rede. O aplicativo recebe alertas e notificações sobre

ataques detectados na rede e aplica medidas criadas contra o ataque ou aplicar alguma outra

configurada previamente, sendo as opções: bloquear porta, bloquear IP e desligar o servidor.

O trabalho apresentado por (PERLIN, NUNES e KOZAKEVICIUS, 2011), tem como

objetivo principal promover um melhor entendimento sobre o funcionamento e as principais

abordagens utilizadas em sistemas detectores de intrusão. Para a área de detecção de anoma-

lias em redes, é importante conhecer os diversos tipos de abordagem que podem ser utilizadas.

Neste trabalho, os autores, em um primeiro momento, explicam o que é a detecção de intru-

são, e quais são as atividades básicas que um sistema de detecção possui, sendo elas: coleta,

análise e resposta. Os autores dão ênfase às classificações a partir destas atividades básicas,

assim, é possível classificar os sistemas detectores de intrusão com mais exatidão. O trabalho

também possui seu foco em mostrar algumas técnicas utilizadas na detecção baseada em ano-

malias, que consistem, basicamente, em analisar um determinado padrão e informar que algo,

fora deste padrão, ocorreu. Estas técnicas apresentadas, que referem-se a este tipo de detecção

são mostradas em três grupos, sendo elas a detecção por conhecimento, comportamento e sinal,
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onde este último é utilizado no trabalho dos autores. A técnica de detecção de anomalia através

das transformadas Wavelet encontra-se na classificação de análise de sinais, por se tratar de

ferramentas matemáticas, que são utilizadas para analisar um sinal em diferentes níveis de reso-

lução, e também por demonstrar aplicabilidade para a análise, tráfego e detecção de anomalias,

em diferentes escalas de tempo. Os autores exemplificam como é a utilização da transformada

Wavelet discreta (TWD) e, logo após, é apresentado um comparativo de trabalhos que foram

estudados com os tipos de transformadas Wavelet utilizadas. Este comparativo levou os auto-

res à conclusão que, embora tenha sido uma tarefa difícil devido às diferentes metodologias de

obtenção e uso de dados de entrada, a transformada Wavelet discreta se mostrou com melhor

desempenho em relação ao custo computacional e também que as transformadas Wavelet se

mostraram promissoras na detecção de anomalias. Os autores ainda destacam que um desafio

encontrado neste meio é o aprimoramento dos mecanismos, pois há diversidade em relação às

transformadas Wavelet, assim como as estratégias utilizadas.

Também há os autores que utilizam a técnica de identificação por comportamento em seus

trabalhos como os autores Mourabit et al. (2015) e Bharathi (2016). O trabalho apresentado por

(MOURABIT, et al., 2015) propõe um método que diminua o número de atributos redundantes

na classificação de ataques à Wireless Sensor Network (WSN) aplicando o método CfsSubse-

tEval e a abordagem BestFirst utilizados pelo programa Weka que visa mineração de dados.

Os autores explicam que, com o crescente uso de WSN nos dias atuais, tornou-se interessante

a busca por soluções de problemas em diversas áreas. Porém, os equipamentos que são utili-

zados nestas redes possuem limitações de hardware, por isso, o cuidado na área da segurança

com estes equipamentos deve ser maior. Criptografia e autenticação são os dois sistemas que,

segundo os autores, formam a primeira barreira de proteção contra ataques. A segunda barreira,

é formada por sistemas de detecção de intrusão (IDS), que têm a função de analisar a rede e

detectar o máximo de problemas de segurança. Nesta barreira, os autores destacam que existem

dois tipos de abordagem: A por regras, que são regras definidas para identificar uma determi-

nada assinatura na rede, e a por anomalias, que, baseada no comportamento normal do sistema,

irá comparar as atividades normais com as atividades identificadas como suspeitas. O artigo

ainda conta com duas tabelas: Em uma delas é possível visualizar os principais tipos de ataque,

qual camada ocorre e qual o mecanismo de defesa adotado; e a outra mostra a classificação dos

ataques. Com essas análises, os autores afirmam que apenas com técnicas de criptografia, não

seria possível atingir os resultados esperados. Para atingir o resultado esperado, foram utili-
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zados trabalhos relacionados, a fim de buscar as técnicas mais promissoras. Como resultado,

foram encontradas duas abordagens. A primeira é a técnica de detecção de mau uso (misuse

detection technique), esta técnica visa observar o comportamento da rede e verificar se algum

padrão (assinaturas) de ataque conhecido, que é armazenado no banco de dados, foi detectado.

Os autores apontam que a falha de usar esta técnica é que só é possível identificar algum ataque,

se o sistema possuir o padrão previamente salvo no banco de dados. A segunda técnica diz res-

peito à detecção de anomalias. Essa técnica, ao contrário da anterior, analisa o comportamento

da rede. A técnica procura detectar comportamentos anômalos que ocorrem na rede. Segundo

os autores, antes de colocar esta técnica em prática, é necessário “ensinar” o sistema a reconhe-

cer o comportamento normal da rede. Os autores também explicam que a principal desvantagem

do uso desta técnica é o alto índice de falsos positivos, uma vez que durante a aprendizagem da

rede, não há tentativa de intrusão. Com isso, os autores ainda apresentam técnicas de análise e

detecção que foram utilizadas no trabalho, como por exemplo, o algoritmo de agrupamento K-

means (K-means clustering algorithm), onde cada nó coleta uma parte “normal” da rede, envia

para o nó central que analisa e devolve para cada nó, a partir disto é iniciada a análise da rede.

Além deste algoritmo, os autores apresentam mais três técnicas, Naïve-bayes, técnica através

de classificação; Support Vector Machines (SVM), técnica que utiliza algoritmo de aprendiza-

gem supervisionado; e Random Forest, usa dados coletados para utilizar na aprendizagem do

sistema. Ao fim, os autores fazem um quadro com as vantagens e desvantagens das técnicas

utilizadas. Nos experimentos, foi feito um comparativo entre as técnicas apresentadas, onde

as métricas avaliadas foram: Matriz de confusão,taxa de classificação, tempo de construção do

modelo e consumo de memória. Os autores destacam que o dataset que foi utilizado foi baseado

no padrão KDD Cup 1999. Durante os experimentos, os autores utilizaram o método CfsSub-

setEval e a abordagem BestFirst a fim de melhorar a aprendizagem. Os ataques utilizados nos

experimentos eram dos tipo Remote to User (R2L), User to Root Attacks (U2R), Denial of Ser-

vice (DoS) e Probe que têm como foco as camadas de rede, física, dados e transporte. Como

conclusão, os autores recomendam fortemente que seja utilizada técnica de data mining para

detectar ataques e intrusões nas rede WSN. Já o trabalho apresentado por (GEETHANJALI, et

al., 2013), tem como objetivo principal examinar as vulnerabilidades de redes Wi-Fi e propor

um sistema para proteção a infraestrutura da rede. Os autores comentam sobre três tecnologias

que fazem com que o WI-FI possa funcionar nos dispositivos móveis. O primeiro deles é o

sinal do rádio que através de pontos de acesso (antenas e roteadores), onde são transmitidos os
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sinais para equipamentos que possuem WI-FI, criam uma conexão entre o usuário e a rede. As

outras duas tecnologias que são apresentadas são: A placa WI-FI (que é onde é feita a troca de

dados) e os Hotspots (que são pontos onde equipamentos com placas WI-FI podem se conec-

tar). Também é abordado o padrão 802.11 que é utilizado para a definição da interface entre o

cliente wireless e a estação base. Os autores também abordam alguns aspectos que impactam

na utilização de redes WI-FI, como por exemplo: Configuração de uma rede de pequeno porte,

intrusos (que segundo os autores, são pessoas que utilizam alguma técnica para acessar infor-

mações confidenciais em uma rede) e os ataques contra a rede. Logo após, os autores citam

as dez maiores ameaças consideradas por eles, onde são encontra as: Data interception, DoS,

rogue APs, wireless intruders, misconfigured APs, Ad-Hocs e soft APs, misbehaving clients,

endpoint attacks, evil twin APs e wireless phishing. Com isso os autores abordam sobre as

vulnerabilidades e ataques da rede sem fio, onde são mostrados quatro grandes grupos: ataques

baseadas em criptografia; ataques baseados em Wired Equivalent Privacy (WEP), onde é dado

ênfase à ataques FMS, Korek e PTW; ataques em Wi-Fi Protected Access (WPA), onde o ênfase

é no ataque Chop-Chop; e por último ataques WPA2, onde a proteção é mais robusta se com-

parar à WEP e WAP. Também é comentado sobre outros tipos de ataques como por exemplo:

ARP poisoning, Hole196 e Man in the middle onde é o foco do trabalho. Para a implementação,

os autores prepararam um cenário para ataque man in the middle, e após “conhecerem” a rede,

como por exemplo saber qual a range de ip’s , foram executados alguns “ataques”. Em ordem,

os autores fizeram os ataques para: Recuperar senha; tentar conectar em uma rede WLAN; fazer

com que o tráfego passe pelo computador do intruso (ARP spoofing); alterar dados da vítima.

Para a área de segurança os autores utilizam alguns programas, onde para: descoberta de AP

são citados Airodump-ng (Linux) e NetStumbler (Win); para captura de pacote aparecem os

programas Aircrack-ng Suite e Ettercap; análise de tráfego TamoSoft CommView for Wi-Fi e

WireShark (antigamente chamado de formerly Ethereal); e para a vulnerabilidade e validação

foram os programas Airbase, BackTrack Penetration, Testing Distribution, Nmap, Zenmap e

WiCrawl. Como resultado, os autores concluem que, o trabalho acabou tendo como tema prin-

cipal identificar evidências deixadas por intrusos. Os autores também afirmam que, intrusos não

irão deixar evidências e que configurar uma rede sem fio é fácil, porém proteger a infraestrutura

é mais difícil quando o assunto é ataques vindo de pessoas de fora (intrusos).

Porém com uma abordagem diferente, há o trabalho dos autores Leal e Muller (2017).

O trabalho de Leal e Müller (2017), com o intuito de identificar anomalias em tráfego de rede
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cabeadas. Os autores utilizam a técnica de detecção por conhecimento onde, através de um

banco de assinaturas, é possível identificar uma determinada anomalia. Os autores começam

seu trabalho definindo anomalias em rede, como sendo um evento de ataque, falha no equipa-

mento, problema de configuração ou até mesmo sobrecarga de um serviço. Ainda é explicado

que para a identificação das anomalias, alguns aspectos são importantes como por exemplo, a

natureza da entrada de dados. Este aspecto, determina qual será a lógica aplicada para a identi-

ficação da anomalia. Outro aspecto que impacta na identificação é classificação. As anomalias

são classificas em três classes: pontuais, um exemplo seria de uma transação bancária de alto

valor da conta de um cliente que geralmente não realiza este tipo de ação; contextuais, quando

algo inesperado acontece, como por exemplo IPs duplicados; coletivas, onde uma sequência de

anomalias ocorre caracterizando algo maior, um exemplo é um ataque à rede. Há também a

classificação quanto ao modo de detecção, que pode ser: supervisionada (onde assume-se que

há um conjunto de dados referente a rede em seu estado normal e em seu estado anômalo para

treinar a aplicação), semi-supervisionada (onde assume-se que há apenas um conjunto de dados

referente a rede em seu estado normal) e o não supervisionada (não exige treinamento). Com

isto, a detecção gera uma saída, que pode ser classificada por pontuação, onde é atribuída uma

pontuação para cada instância de nos dados, ou por classificação, onde a saída é classificada

como normal ou anômala. Os autores também explicam que a detecção pode ser feita de três

modos: por conhecimento, onde uma base de dados é consultada; por comportamento, onde

uma aplicação é treinada para identificar a anomalia; e análise de sinais, onde é criado um perfil

que é passado para a rede. Os autores ainda explicam a importância da análise no tráfego na

rede, onde podem ser identificados problemas que podem trazer a total inoperância da rede.

São explicadas as técnicas para a análise de rede, como casamento de padrões, análise dos cam-

pos dos protocolos e filtragem de pacotes. Também são comentadas ferramentas para a análise

como Wireshark, Tshark, Nmap e Tcpdump. Com isto, os autores explicam que estas ferra-

mentas foram utilizadas para a criação da ferramenta proposta, onde as anomalias que foram

identificadas são: conflito de servidores DHCP, loop na rede, tráfego de vírus na rede, erro de

CRC e rede lenta. A ferramenta é um sistema que é instalada em um computador, onde este

computador fica em modo bridge (ponte) coletando dados da rede com o intervalo de cinco em

cinco minutos, e armazenando estes dados durante uma semana. Para cada uma destas anoma-

lias, primeiramente foram feito testes em laboratório e posteriormente aplicadas em ambientes

reais. Ao identificar uma anomalia, o sistema dispara três alertas sendo eles: um e-mail, uma
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mensagem para o aplicativo Telegram 1 e um alerta pelo próprio sistema. Como conclusão, a

ferramenta se mostrou satisfatória identificando todas as anomalias propostas.

6.1 Comparativo entre trabalhos relacionados

A Tabela 5 apresenta um quadro comparativo entre os trabalhos relacionados estudados,

demonstrando qual a técnica de detecção foi utilizada, o objetivo do trabalho, o ambiente apli-

cado e o tipo de anomalias: se tratou-se de um ataque ou problema na rede.

Tabela 5 – Comparativo de trabalhos relacionados

Autor Técnica Objetivo Ambiente Anomalia
Mourabit. et al
(2015)

Detecção por
comportamento

Diminuir o nú-
mero de atributos
redundantes na
classificação de
ataques

WSN Ataques

Perlin, Nunes
e Kozakevicius
(2011)

Análise de sinal Comparação entre
trabalhos que
utilizam transfor-
mada de Wavelte
e analise de sinal

Não se
aplica

Ataques

Geethanjali, et al.
(2013)

Detecção por
comportamento

Examinar as vul-
nerabilidades de
redes Wi-Fi e pro-
por um sistema
para proteção a
infraestrutura da
rede

WSN Ataques

Leal e Müller
(2017)

Detecção por co-
nhecimento

Desenvolver uma
aplicação que
detecte e análise
de forma proativa
anomalias em
redes cabeadas

LAN Problemas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos trabalhos que tem o foco direcionado para a rede sem fio, é possível notar que a

utilização da técnica por comportamento é muito utilizada. Porém nota-se também que, por

conta do lugar em que foi escolhido fazer a detecção e o propósito da aplicação, fazem com

que essa técnica se torne mais fácil de se implementar. No caso do trabalho dos autores Leal

e Müller (2017), esta técnica não se mostra eficaz pois, em um cenário onde uma anomalia

1https://web.telegram.org
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está ocorrendo, a detecção por comportamento terá que ser treinada naquele ambiente anômalo,

fazendo com que a anomalia seja um comportamento típico da rede, quando na verdade não é.

No caso do trabalho de Perlin, Nunes e Kozakevicius (2011), a técnica de análise de sinais se

mostra eficaz quando se tem os dados, como por exemplo o número de pacotes. Porém para que

se tenha estes dados pronto é necessário coletar estas informações e através de outra técnica.

6.2 Considerações

Com base nos trabalhos relacionados, foi possível posicionar as diferenças entre este tra-

balho e os demais. Nos trabalhos apresentados, a sua grande maioria focam em ataques contra

a rede. Apenas um dos trabalhos, o de Leal e Muller, tem foco em anomalias, ou problemas,

que ocorrem internamente na rede, porém o mesmo tem foco nas redes LANs e não WLANs.

Com isso, no Capítulo 7, será mostrado o desenvolvimento do trabalho proposto.
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7 PROJETO

Este capítulo irá descrever a ferramenta desenvolvida. Nas seções seguintes serão discu-

tidos os objetivos, a análise dos pacotes, verificação e tratamento de anomalias, o ambiente de

avaliação e por fim sobre o funcionamento da ferramenta.

7.1 Objetivos

7.1.1 Geral

O objetivo geral deste trabalho foi o de desenvolver uma solução em software que de-

tecta e analisa proativamente um conjunto específico de anomalias no tráfego de rede local em

comunicações sem fio (WLAN). Para alcançar o objetivo, foi empregada a metodologia de aná-

lise de pacotes baseada em conhecimento, que permitiu a identificação do ponto de origem de

um determinado problema (anomalia). A solução proposta foi dividida em três etapas princi-

pais: captura de tráfego, análise de tráfego e identificação de anomalias. A Figura 5 mostra um

esboço inicial do ambiente da aplicação.

Figura 5 – Ambiente da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor

A solução proposta foi executada em um equipamento (computador ou notebook), onde



43

ficou no mesmo ambiente em que se encontrava os APs que seriam monitorados. Através da

placa Wi-Fi do equipamento utilizado para o monitoramento foi possível coletar os pacotes

utilizando o modo promíscuo.

7.1.2 Específicos

Os objetivos específicos são:

• Aprofundar os conhecimentos sobre arquiteturas de redes sem fio e ocorrência de anoma-

lias de redes de computadores;

• Investigar, em detalhe, as principais anomalias com foco nos problemas ocasionados em

redes sem fio;

• Configurar máquinas com ferramentas específicas de monitoramento de redes sem fio,

capturando e coletando dados que evidenciem as anomalias sob investigação;

• Apresentar relatórios para gerentes de redes possibilitando a tomada de decisão;

• Aprimorar técnicas e métodos para captura de dados com foco em anomalias de redes

sem fio e apresentar estas para gerentes de redes para melhorar a confiabilidade.

7.2 Captura de pacotes

Para captura foram criados scripts para a coleta de pacotes do tráfego de rede sem fio

local. A cada coleta é gerado um arquivo pcap onde é feita a análise. Também para capturar

os pacotes, é colocado um equipamento em modo promíscuo, assim sendo coletado um número

maior de dados. Para capturar o tráfego é utilizado o software tcpdump, onde os arquivos

coletados são salvos na extensão pcap e colocados em uma pasta para serem analisados em um

segundo momento. A quantidade de dados coletados é definida por um número de pacotes. Ao

atingir este número, é criado o arquivo pcap. Cada arquivo é nomeado com a data e hora que foi

feita a captura. Como os arquivos de captura podem ter tamanhos muito grandes, dependendo

da rede analisada, após serem analisados, são descartados.

7.3 Análise de pacotes

Para a análise, é utilizada a técnica por conhecimento, tendo em vista que esta técnica

gera menos falso-positivos e que é mais indicada para quando já esta ocorrendo uma anomalia

na rede. Sendo assim, para a análise são criadas assinaturas, ou filtros, que identifiquem anoma-

lias específicas. Os filtros são compostos por parâmetros utilizados pelo software Tshark e são
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aplicados nos arquivos pcaps gerados pelo processo de captura. Quando a rotina de análise de-

tectar que foi gerado um arquivo novo, a mesma aplica os filtros cadastrados para a identificação

de anomalias. Caso seja identificada alguma anomalia é gerado um alerta para informar que está

ocorrendo uma anomalia na rede analisada. Ao final, o arquivo pcap analisado é descartado.

7.4 Verificação e tratamento de anomalias

Diferente dos trabalhos relacionados voltados à rede sem fio, onde tem foco em ataques,

este trabalho foca em anomalias que são causadas por problemas de dentro da rede. As ano-

malias identificadas são: sinal fraco, problema de autenticação, lentidão de rede e alto número

de usuários. Para cada cenário, são criados filtros para analisar aquele cenário em específico.

Como se está trabalhando com rede sem fio, grande parte das anomalias que são detectadas,

possuem filtros que buscam pelo sinal que está sendo emitido no meio. Sendo assim alguns dos

filtros podendo possuir um trecho semelhante a outro. A Figura 6 mostra a localização de onde,

as anomalias abordadas no trabalho, ocorrem.

Figura 6 – Anomalias abordadas

Fonte: Elaborado pelo autor

7.5 Ambiente de avaliação

Para testar a solução, primeiramente foi feito testes em laboratório, onde foi estudado o

comportamento de uma rede normal e o comportamento das quatro anomalias que foram pro-
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postas a serem identificadas. Os experimentos feitos tiveram o objetivo de focar em cenários

mais próximos possíveis de ambientes reais, para que os filtros não se diferenciem de um cená-

rio para outro uma vez que após os testes. Também visando os cenários, foram coletados dados

estatísticos para serem utilizados como base no desenvolvimento das assinaturas, visando ce-

nários onde o número de pacotes que trafegam são diferentes, com isso visa-se diminuir ainda

mais a taxa de alertas falso-positivos. As estatísticas são geradas a partir dos dados coletados

dos arquivos de captura. Destes aquivos coleta-se dados como frequência, canal utilizado, nível

do sinal e número de pessoas conectadas no intervalo da coleta de dados. A extração dos dados

dos arquivos de coleta é feita através da análise dos arquivos gerados. Também cabe ressaltar

que foram feitos vários testes com arquivos diferentes para a criação dos filtros e dos scripts de

análise para a geração de alertas e estatísticas.

Com os resultados obtidos dos teste realizados foi possível aplicar o sistema em uma

empresa da região que possuía grande parte das anomalias identificadas. As anomalias que

ocorriam eram: rede lenta, problemas de autenticações, interferência de canal e travamento de

toda a rede. Como as assinaturas aplicadas do sistema tem o intuito de identificarem o foco das

anomalias, as melhorias na rede desta empresa foram feitas de forma mais eficiente pelo fato do

sistema informar quais APs possuíam maior número de clientes e quais os canais que estavam

muito próximos dos outros causando interferência.

7.6 Ferramenta

O sistema desenvolvido tem a funcionalidade de capturar pacotes de redes sem-fio, analisa-

las e devolver informações relevantes sobre a rede a partir de arquivos de capturas. Nas seções

a seguir serão descritos a arquitetura do sistema, o seu funcionamento e os scripts utilizados no

módulo de captura.

A ferramenta desenvolvida também contém relatórios com dados referentes a rede. Os

relatórios que foram inicialmente pensados foram de rank dos AP’s com as maiores médias de

pessoas conectadas, dados dos AP’s (frequência, canal, SSID, nível de sinal, número médio de

pessoas conectadas), logs de detecções de anomalias e logs de alertas emitidos pelo sistema.

7.7 Arquitetura

O sistema é dividido em três módulos: base de dados, sistema web e módulo de captura.

A Figura 7 mostra a arquitetura do sistema onde a base de dados recebe dados, grande parte do
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tempo, pelo módulo de identificação e consumido pelo sistema web.

Figura 7 – Arquitetura do Sistema

Fonte: Elaborado pelo autor

Para uma melhor utilização da máquina, o ambiente escolhido para a aplicação ser execu-

tada é Linux. A distribuição utilizada é o Linux Mint 18.3 (Sylvia) que utiliza os repositórios de

pacotes da distribuição Ubuntu. Isso faz com que os pacotes que são instalados no Mint sejam

também possíveis de se utilizar no Ubuntu.

Para o armazenamento de dados foi escolhido o SQLite versão 3.11.0 visando um melhor

aproveitamento de espaço em disco. Como o SQLite gera bancos com tamanhos relativamente

pequenos, é possível implementar o sistema em computadores com pouco espaço em disco.

Já para o sistema web, foi utilizado o framework Django versão 2.0.1. O framework é

utilizado pela linguagem Python 3. Além desta duas implementações, foi também criado um

ambiente virtual para o Django. O virtualenv é uma ferramenta criada em Python para criar

ambientes virtuais onde a versão utilizada foi a 15.0.1. Para o módulo de identificação, foi

utilizada a linguagem Python na versão 3 juntamente com Shell Script para que fosse possível

tanto a inserção de dados quanto para a aplicação das assinaturas de identificação.

A estrutura de pastas do sistema é a mostrada pela Figura 8:

Figura 8 – Estrutura de Pastas

Fonte: Elaborado pelo autor

A estrutura pode ser alterada desde que haja ajustes nas configurações tanto no framework,

que se encontra na pasta "central", quanto nos nos scripts de identifiação.
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7.8 Funcionamento

A base de dados utilizado é o SQLite, visando que o banco armazenará grandes quantida-

des de dados. Seu intuito é armazenar dados que, em um segundo momento, serão atualizados

ou pelos scripts ou pelo sistema web.

O sistema web por sua vez atua em sua maior parte do tempo, como um: gerenciador

de filtros (registrando, ativando, excluindo ou editando), gerador de relatórios, gerenciador de

configuração para os scripts e central de alerta para eventuais problemas encontrados.

Já os scripts por sua vez executam a coleta e análise de dados. É neste momento que toda

informação dos APs e aparelhos conectados a eles é coletada. A partir disto é feito o tratamento

de dados e em seguida aplicado os filtros para identificação de problemas. A Figura 9 mostra

interligação entre os três módulos.

Figura 9 – Funcionamento do Sistema

Fonte: Elaborado pelo autor

Os filtros aplicados no módulo de captura foram todos criados a partir de estudos de
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cada anomalia identifica. Após encontrado um padrão nas anomalias os filtros são utilizados

parâmetros do tshark para a criação dos filtros. Um exemplo de filtro criado é:

tshark -r #arquivo# -T fields -e wlan.sa "wlan.sa == #apMac# &&

wlan.fc.type_subtype == 0x0008" | sort | uniq

Este filtro identifica todos os aparelhos conectados a um determinado AP. Para uma performance

melhor da aplicação dos filtros sobre os dados coletas os filtros são aplicados por scripts criados

em Python, desta forma a manipulação de dados se torna mais fácil.

7.9 Módulo de captura

Os scripts funcionam em três etapas: captura, inserção ou atualização dos dados e iden-

tificação de problemas. É importante ressaltar que não se pode garantir que os scripts tragam

todas as informações, pois no momento em que a captura foi efetuada, algum equipamento pode

estar desconectado da rede e, por esta razão, não há como coletar os dados.

Na etapa de captura é realizado um comando para definir a frequência e canal que será

monitorado e logo a seguir é iniciado a coleta de pacotes utilizando a ferramenta tcpdump. Com

o comando também é gerado um arquivo de extensão pcap que leva a data e hora da ação. Para

o arquivo é configurado previamente pelo usuário/analista um tamanho máximo variando de

acordo com o tempo que se deseja capturar. Quanto maior o arquivo mais dados podem ser

coletados e maior será o tempo de captura. É possível alterar o parâmetro, ao invés de definir

um tamanho define-se um tempo de coleta. Com a captura feita, o arquivo é salvo em uma pasta

para que o próximo script possa ler o arquivo.

Na segunda etapa (inserção ou atualização) o arquivo é lido e são implementados dois

scripts, um para os APs e outro para os aparelhos. O script responsável pelos APs, aplica um

filtro para identificação apenas dos APs. Após a aplicação do primeiro filtro as informações

retiradas referentes aos APs são: MAC, intensidade do sinal, frequência, padrão implementado,

canal. Com isto é criado uma thread para inserir ou, se o AP já estiver na base de dados,

atualizar os dados de cada AP filtrado. Ao final da ação é chamado o script dos aparelhos que,

assim como o do AP, tem como função inserir ou atualizar os dados dos aparelhos referente

ao AP que foi recentemente inserido ou atualizado. Para isto, é aplicado um filtro para coletar

todos os aparelhos que estavam conectados àquele AP. Com o aparelho são coletados os dados:

MAC, intensidade do sinal, padrão utilizado, frequência e canal. Com base no MAC também se

consegue descobrir quem é o fabricante do aparelho, desta forma é possível indicar qual marca
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de aparelho causa mais problemas. Após a identificação do aparelho, é realizado a mesma rotina

dos APs: é disparada uma thread para cada aparelho, inserido ou atualizado os dados e então

finalizada a rotina.

Na última etapa são aplicados os filtros de detecção de anomalias. Para cada filtro, foi

criado um arquivo para aplicar as identificações e, para criar threads para agilizar o processo

de identificação, foi criado um arquivo que lê os arquivos de acordo com o registro feito no

sistema web. Contanto que os arquivos tenham sido registrados e incluídos na pasta script do

projeto, este arquivo irá ordenar a execução de cada script de acordo com a prioridade definida.

Esta prioridade varia entre 1 (a mais alta) e 10 (a mais baixa). Após as três etapas, o arquivo é

excluído da pasta e então é iniciado o processo novamente.

7.10 Base de dados

A base de dados armazena informações tanto do lado do sistema quanto do módulo de

identificação. Da parte do sistema, como foi utilizado o Django, é necessário algumas tabelas

padrão como por exemplo "django session", que tem a função de armazenar os dados da sessão

feita por um usuário do sistema.

Já o módulo de identificação utiliza a base de dados para armazenar os dados coletados

referentes aos aparelhos e APs identificados. Estes dados, como comentado na Seção 7.9 são:

MAC, fabricante, intensidade do sinal, canal, entre outros.

7.11 Sistema Web

O sistema web tem como função mostrar as informações de uma forma amigável para

quem o utiliza. Para que o sistema possa ser utilizado, primeiro deve-se criar um ambiente

virtual na ferramenta virtualenv. Com isto utiliza-se o Django para criar um servidor local.

Com a montagem do ambiente finalizado, loga-se no sistema e então é possível navegar

entre os módulos de: Access Point, Aparelhos, Relatórios, Filtros e Registros do Sistema. Tanto

o módulo de Access Point quanto o de Aparelhos, leem da base de dados os dados inseridos

pelos scripts de captura do módulo de identificação. Já o módulo de Registros lê os dados

inseridos pelos scripts de identificação já formatados para exibir na tela do sistema. O único

módulo que alimenta para a utilização no módulo de identificação é o de Filtros. Neste módulo,

são registrados quais os scripts serão executados para a identificação de problemas e em que

ordem eles serão executados.
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A Figura 10 mostra a tela de aparelhos identificados no sistema, onde é possível ver: a

qual AP ele esta conectado, MAC, fabricante, padrão de conexão, canal, frequência, nível de

sinal em relação ao AP conectado, se está ativo na rede e quando foi a última vez que o sistema

identificou o aparelho.

Figura 10 – Sistema Web - Aparelhos

Fonte: Elaborado pelo autor
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8 RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os cenários aplicados para que tornou possível a criação

de assinaturas de identificação de anomalias, bem como a especificação de cada problema e seu

diagnóstico

8.1 Lentidão em rede de comunicação

Em sua grande maioria, quando a conexão com a Internet se torna lenta, o primeiro item

que os usuários culpam, é a rede. Porém nem sempre a culpa é da rede, há casos em que o

culpado é o próprio usuário ou um número muito concentrado de clientes em um único AP. Nas

Seções 8.1.1 e 8.1.2 serão mostrados os dois ambientes que se identificou esse tipo de anomalia.

8.1.1 Número alto de aparelhos

Em um roteador onde tem um número muito alto de aparelhos conectados a um AP, a

taxa de pacotes que trafega se torna muito alta. Como o número dos aparelhos é alto, a banda

disponibilizada pelo provedor que chega no AP é dividida entre todos. Neste cenário o que

pode ocorrer é um aparelho novo não conseguir utilizar mais banda, fazendo com que quando

ao tentar acessar algum site o mesmo não abra. Isso aparenta para o usuário que não há acesso

à Internet.

Para esta anomalia, são utilizados os filtros do Wireshark que identificam quando um

aparelho está em modo de "power save", ou seja, quando um aparelho está conectado porém

não esta consumindo banda. Neste estado o aparelho apenas envia pacotes que informam ao

AP que ainda está conectado. Com base neste filtro, é possível ver todos os aparelhos que estão

conectados ao AP.

Com a quantidade de aparelhos, levando em consideração que os APs que estão sendo

monitorados fazem parte da mesma rede, é feita uma média de aparelhos na rede. Com esta

média e comparado com o número de aparelhos conectados a um AP. Se este número ultrapassa

a média, é gerado um log no sistema que informa que aquele AP tem um número de aparelhos

acima da média conectados. Com isto, é possível tomar decisões como: colocar outra AP para

dividir a quantidade de aparelhos conectados, disponibilizar mais banda para a região que o AP

está ou trocar o AP por outro mais robusto.
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8.1.2 Cliente com sinal fraco

Um cliente com sinal fraco, à primeira vista, parece não impactar diretamente na rede. Po-

rém um aparelho que se encontra muito distante do AP pode causar um lentidão extremamente

alta para quem está mais próximo do AP.

Como discutido na Seção 3.4, o TDMA tem a a função de dividir o tempo gasto da comu-

nicação entre o AP e o aparelho igualmente entre todos os aparelhos conectados ao AP. Porém

nem todos os APs encontrados no mercado possuem esta funcionalidade. Alguns fabricantes,

como a Mikrotik, possuem seu próprio protocolo. A Mikrotik, por exemplo, utiliza o protocolo

Nv2 que é baseado no TDMA (Mikrotik, 2018).

A partir desta premissa, é utilizado o filtro para se identificar o nível do sinal do apare-

lho em relação ao AP conectado. Segundo a Cisco (2004), o RSSI (Receive Signal Strength

Indicator), diminui a medida que o nível de sinal diminui.

Tabela 6 – Sinal por Megawatts

Sinal Megawatts
10 10
3 2
0 1
-3 0.5

-10 0.1
-20 0.01
-30 0.001
-40 0.0001
-50 0.00001
-60 0.000001
-70 0.0000001
-84 0.000000004

Fonte: Adaptado de Cisco (2014)

Com base na Tabela 8.1.2, foi estipulado através de testes que -40 é a mediana do sinal,

sendo que acima de -40 o sinal se caracteriza como médio-bom e abaixo de -40 o sinal é médio-

ruim. Após identificar o sinal o sistema informa se foi encontrado algum sinal fraco entre os

aparelhos conectado em um AP.

8.2 Problema de autenticação

Outro cenário comum encontrado é a falha na autenticação. Um aparelho tenta se comu-

nicar mas acaba não conseguindo, seja por que digitou a senha errada, ou o AP está cheio ou
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alguma configuração no aparelho que esta tentando se autenticar.

8.2.1 Autenticação de Aparelhos

Quando um aparelho tenta a autenticação, uma requisição é enviada, seja ela com WEP

ou WPA. Quando o AP responde esta, dependendo do método de criptografia, duas respostas

podem aparecer: falha ao se autenticar ou sucesso ao se autenticar. Quando se obtém sucesso

ao se autenticar, no caso do WEP, o envio de pacote já ocorre como mostra a Figura 10.

Figura 11 – Autenticação WEP.

Fonte: Elaborado pelo autor

Já no caso do WPA, o AP reconhece que a senha está correta, envia uma confirmação de

que a senha estava certa, envia um pacote informando a confirmação que já pode ser enviado os

dados e então a comunicação ocorre. A Figura 12 ilustra esta ação.

Figura 12 – Autenticação WPA.

Fonte: Elaborado pelo autor

Porém quando ocorre uma falha na autenticação, tanto no WEP quanto no WPA, ocorre

o mesmo processo de recusa. O AP envia uma mensagem de falha (rejeitado no caso WEP,

Figura 13 e falha no caso do WPA, Figura 14) e não envia mais pacotes.

Figura 13 – Autenticação WEP com falha.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 14 – Autenticação WPA com falha.

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste cenário, como pode ser usado tanto o WEP quanto o WPA, onde o filtro aplicado

para a detecção de falha de autenticação são nestes dois protocolos. Se for detectado que a falha

ocorreu no lado do aparelho por três vezes, como por exemplo digitar a senha errada, para o

sistema isto identifica que o usuário tentou se conectar e não conseguiu por algum motivo e

então a segunda parte do filtro (teste de comunicação com o AP) não é aplicada.

8.2.2 Access Point sem comunicação

Este filtro é aplicado quando um aparelho tenta se conectar mas não obtém resposta do AP

ou não foi diagnosticado que o aparelho possuiu alguma falha na hora da autenticação. Quando

isto ocorre é aplicado um filtro onde o MAC de origem é o AP e o de destino é o aparelho que

foi aplicado o filtro de autenticação.

Neste caso, o AP apenas envia pacotes, mas não responde aos pacotes vindos do aparelho,

fazendo com que não fosse possível a autenticação. Na Figura 15, é mostrado que o AP apenas

envia suas informações para no ambiente. Este tipo de comportamento ocorre quando o AP esta

avisando a todos os aparelhos próximos que há um AP que esta disponível para comunicação.

Estas informações que são disseminadas no ambiente informam aos aparelhos próximos, por

exemplo, qual o canal que deve-se utilizar para poder se conectar ao AP.

Figura 15 – AP sem comunicação.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Porém na Figura 16, o aparelho tenta a comunicação e não há resposta vinda do AP.

Figura 16 – Tentativa de comunicação com AP.

Fonte: Elaborado pelo autor

Do pacote 384 ao 387 é possível identificar a tentativa do aparelho tentando se conec-

tar ao AP porém sem obter resposta do mesmo. Este comportamento se repete até que uma

medida seja tomada, como por exemplo desligar e religar o AP. Quando a ação é feita, a comu-

nicação é feita normalmente. Julgando este comportamento a assinatura de autenticação pode

diagnosticar de qual lado é o problema: cliente ou AP.

8.3 Canal poluído

Quando há muitos aparelhos no mesmo canal, este se torna poluído. Com esta poluição a

eficiência do canal diminui fazendo com que tenha muita informação passando por este canal.

Utilizando o aplicativo Wifi Analyser no bloco 17 da Unisc, na Figura 17 é possível identificar

o que ocorre precisamente.
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Figura 17 – Análise de redes próximas do bloco 17.

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise foi realizada com uma duração de dois minutos e, durante este tempo, é possível

conferir que há redes que "desaparecem". Nas Figuras 18 e 19, no canal 9, é possível identificar

que por vezes as redes "UNISC FUNCIONARIO", "OWNTEC" e "UNISC EVENTOS" apare-

cem e somem.
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Figura 18 – Colisão entre canais.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 19 – Colisão entre canais.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para identificar o canal, é aplicado o filtro em todos os APs próximos, fazendo parte ou

não da rede. Com base nestas informações é possível determinar o canal mais utilizado, bem

como qual o canal que o aparelho deve utilizar para um melhor uso da rede.
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8.4 Interferência de Frequência

Assim como no canal, a interferência de frequência de canais adjacentes faz com que a

eficiência na transmissão de pacotes diminua. A Figura 20 mostra os canais que podem causar

interferência em outro.

Figura 20 – Colisão entre canais.

Fonte: Ngo, 2016

Com base nestes dados, foi criado um script onde todos os APs próximos são levados em

conta (assim como no canal). É aplicado um filtro onde verifica se há APs com canal próximos

aos canais que são considerados "mais limpos", sendo eles: 1, 6 e o 11. Caso haja algum

AP na faixa entre 1 e 6, por exemplo, é criado um alerta identificando os APs que estão com

interferência.

8.5 Discussão

Durante o capítulo, foram apresentados os problemas identificados e as soluções imple-

mentadas na ferramenta para a detecção dos mesmos. Com estas soluções, espera-se auxiliar

gerentes de redes a identificar problemas mais rapidamente e também resolve-los de forma mais

eficiente.

Também vale ressaltar que os ambientes que foram apresentados são de redes WLAN,

onde o tamanho vária de uma rede pequeno a médio porte e que o impacto de um desses pro-

blemas, embora seja em uma escala menor, ainda assim pode causar um prejuízo inimaginável

para quem utiliza a rede.
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9 CONCLUSÃO

O objetivo principal deste trabalho foi o de desenvolver um sistema que permitisse iden-

tificar anomalias em redes sem fio. Portanto, foram estudados os efeitos que as anomalias

causavam na rede através de arquivos coletado e, após testes em laboratórios, aplicado em am-

bientes onde poderiam ocorrer estas anomalias. Durante este processo de aplicação, os scripts

foram aprimorados e testados novamente e assim ficando mais precisos na hora da identifica-

ção. A criação da interface gráfica mostrou que através dela a visualização dos dados se tornou

mais acessível. Com o sistema desenvolvido também foram realizados ajustes em questões de

relatórios e telas, levando a finalização de sua primeira versão.

O sistema desenvolvido se mostrou muito satisfatório tanto em relação ao desempenho

quanto a funcionalidade. Também vale ressaltar que, por conta das tecnologias empregadas,

utiliza-lo em aparelhos de baixo custo como Raspberry Pi torna-se plenamente viável e com

baixo custo de implementação, já que este dispositivo já vem com a linguagem de programação

Python instalada. Outro aspecto muito interessante é a facilidade de acesso a informações e cri-

ação de assinaturas novas para que o sistema seja mais modular e escalável. Um dos exemplos

que pode ser citado é no módulo de relatórios, onde todas as informações podem ser vistas e

interpretadas de forma clara. Outro módulo que vale apena citar é o de filtro que possibilita

a inclusão de novas assinaturas bem como definir prioridade e se o script será utilizado como

filtro.

9.1 Trabalhos Futuros

Muito embora o sistema apresente vários pontos positivos em sua primeira versão, é pos-

sível melhorar e criar novas funcionalidades. Para as próximas versões, em cada módulo é

possível fazer ajustes.

Para o módulo de captura, como a placa de Wi-Fi não permite alterar o canal, é inte-

ressante utilizar no seu lugar um adaptador para captura. Desta maneira é possível melhor a

captura de outros canais melhorando a eficiência do filtro de canal poluído. Outro filtro que

se beneficiaria da mudança por um equipamento específico é o filtro de rede lenta. Como foi

explicado, o protocolo TDMA faz com que todo o tempo de comunicação entre o AP e seus

aparelhos conectados seja o mesmo. Para que o filtro seja mais preciso em seu diagnóstico, uti-

lizar um equipamento que empregue tal protocolo, ajudaria a afirmar que é possível identificar

o protocolo no arquivo de captura e assim acrescentar uma cláusula a mais na hora do filtro.
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Para o módulo web, embora o sistema seja responsivo, é interessante explorar outras

tecnologias. O interessante neste módulo é a possibilidade da criação de um aplicativo mobile.

Como o banco de dados foi criado usando o SQLite, a criação do banco de dados pela parte do

mobile se torna mais simples. O primeiro ponto é que o banco de dados pode ser simplesmente

transportado para o aplicativo, contanto que sejam lidas as tabelas certas, as informações estarão

disponíveis, o segundo ponto é que, o Django, cria arquivos com a criação das tabelas, isso

facilita a importação do banco e a criação do mesmo, neste caso sem nenhum dado, de uma

forma rápida.

Um outro módulo que poderia ser implementado é a criação de um web service para a

comunicação de dados entre o aplicativo e o módulo web. Desta forma o aplicativo poderia se

comunicar com o web service através de um caminho específico e sempre receber atualizações

pelo celular ou tablet.

Também como melhoria poderia ser adicionado um módulo de captura por rede cabeada,

já que pelo monitoramento de rede sem-fio não é possível obter algumas informações que pelo

monitoramento cabeado se teria, como por exemplo, o IP do AP ou do aparelho que possui

aquele MAC. Com a adição deste outro módulo de captura, seria possível criar outros relatórios

mais completos para tomada de decisão mais rápida por parte dos gerenciadores de redes.

Outro aspecto que é importante ressaltar, é a largura da banda. Com uma largura de banda

alta, o sinal fica mais forte porém a onda atinge uma área menor. Isto impacta diretamente no

filtro de sinal. Se implementada uma varredura nos equipamentos via SNMP, seria possível

obter mais informações sobre o AP e assim aprimorar todos os filtros.

Juntamente com este trabalho, seria interessante considerar a criação de um módulo rea-

tivo trabalhando em conjunto com a ferramenta desenvolvida aqui. Enquanto um identificaria

as anomalias (módulo proativo), o outro (módulo reativo) poderia, por exemplo, criar regras

para o firewall para bloquear acessos que estivessem por ventura prejudicando a rede.
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