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Programa PPGSW

● Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software;

● Mestrado Profissional em Engenharia de Software;

● Acordo de cooperação técnica entre empresa privada e a UFRN.

● http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgsw
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Voax Telecom LTDA

● Fundado em 2004;

● Provedor que atende a região do Brejo Paraibano com matriz em Guarabira-PB e filiais em 

Alagoinha-PB e Areia-PB;

● ≅ 10k clientes;

● ≅ 10Gbps de tráfego agregado;

● ≅ 245km de backbone de longa distância em fibra; 

● ≅ 950km de fibra para atendimento de cliente;

● Uma rede legada de 25% cabo e 75% ftth.
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Voax Telecom LTDA
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Voax Telecom LTDA
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Ataque DOS/DDOS
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DOS/DDOS
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Tipos de Ataques DOS/DDOS

● Quanto ao Tipo de vítima: 

○ Host, Aplicação, Rede, etc…
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Tipos de Ataques DOS/DDOS

● Quanto ao Tipo de vítima: 

○ Host, Aplicação, Rede, etc…

● Quanto ao Impacto:

○ Disrupção ou degradação.

● Quanto à Caracterização:

○ Caracterizáveis

■ Ex: TCP SYN flooding, UDP flooding, HTTP flooding,  etc...

○ Não caracterizáveis

■ Ex: Slowloris, Slow Read, Slow Body, etc ...
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Desafios

● Operar com dados online
○ Muitas soluções utilizam conjuntos de dados offline (Precisam estar disponíveis previamente)
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Desafios

● Operar com dados online
○ Muitas soluções utilizam conjuntos de dados offline (Precisam estar disponíveis previamente)

● Stream é teoricamente ilimitado (Armazenamento é proibitivo)

● Concept Drift

● Concept Evolution
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Algoritmo TEDA
(Typicality and Eccentricity Data Analysis)

● Algoritmo de aprendizado evolutivo;

● Algoritmo de detecção de outiliers;

● Tipicidade e Excentricidade;

● Algoritmo recursivo;

● Muito versátil.
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Pesquisa

● Decidimos utilizar o TEDA para detecção de DOS/DDOS;

● Busca de assinatura de diversos ataques;

● Validação em capturas próprias e Datasets públicos e recentes.
○ Ex: CICIDS2017 - University of New Brunswick - Canada.

19



Pesquisa - (UDP flood)
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Captura de 10 minutos realizada com um 

tráfego de fundo de uma transferência de 

arquivo via FTP limitada a 1Mbps e um 

ataque UDP flood injetado do minuto 3:33 

até 6:66.

A assinatura que podemos observar é:

Grande variação em PORT SRC/ PORT DST

Pequena variação de IP SRC/IP DST



Pesquisa - (NMAP)
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Captura de 10 minutos realizada com um 

tráfego de fundo de uma transferência de 

arquivo via FTP limitada a 1Mbps e um 

scan de portas agressivo com o software 

Nmap do minuto 3:33 até 6:66.

A assinatura que podemos observar é:

Alta variação de PORT SRC/ PORT DST 

por um tempo pequeno

Pequena variação de IP SRC/ IP DST



Pesquisa - (Dataset UNB)
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Sincronização com o que é informado no 

dataset;

Validação com dados já estudados.



Vídeo
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Gostaria de participar?

● Maior desafio é ter bases de dados reais para testar e validar o algoritmo;

● Buscamos constantemente assinaturas de diferentes tipos de ataques;

● Garantimos o sigilo das informações;

● Auxiliamos na captura do tráfego;

● Contato: marceloluizfranca@ufrn.edu.br
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Perguntas?
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