PROTEÇÃO DE
DADOS IONATETM
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Proteção de dados IonateTM, detecção de anomalias e segurança cibernética usando AI/ML
“Com a natureza elástica e a crescente complexidade dos ambientes nativos da nuvem, é cada vez mais
difícil encontrar a origem de uma anomalia ou incidente de segurança e responder rapidamente. Para
resolver isso, a AIOps com AISecurity permite a detecção de falhas e problemas de serviço através
da Detecção de Anomalias.”
Detectar anomalias em sistemas distribuídos em larga escala - especialmente ambientes nativos em
nuvem, onde um serviço é implantado em hardware heterogêneo e tem vários cenários de operação
normal - é extremamente difícil. Mas também é extremamente necessário. Até 2025, estima-se que
um quarto dos dados globais seja em tempo real, sendo com a IoT 95% disso.
Para operações comerciais normais, a detecção de anomalias é importante para qualquer organização
para proteger as áreas de missão crítica de seus negócios.
Também importa do ponto de vista da segurança.
A detecção de anomalias pode ajudar a encontrar uma atividade que possivelmente exponha atacantes
avançados, que podem fazer com que atividades executadas estejam fora de uma norma esperada.
Isso é especialmente verdadeiro de uma perspectiva em todo o sistema. Com alguns ataques, a
anomalia reveladora só aparecerá na análise de dados de todo o sistema, contra a de um dispositivo
singular. Isso se deve aos traços específicos das aplicações nativas da nuvem, conforme descrito abaixo.
Uma marca crucial das aplicações nativas da nuvem, que podem abranger vários provedores de nuvem,
é o inter-relacionamento em troca entre inúmeros VMs, contêineres, funções e malha de serviço.
Embora isso permita que algumas cargas de trabalho dimensionem para milhares em segundos, a
consequência não intencional é uma superfície de ataque elástico que se amplia para cima e para baixo
com as aplicações, tornando esses ambientes difíceis de proteger.
Embora os seguintes traços sejam em parte para dar um tremendo valor dos contêineres, eles também
contribuem significativamente para o desafio de garantir ambientes nativos da nuvem:




natureza efêmera extrema dos recipientes
número de conexões entre microserviços em escala [ou seja, número de grupos
interdependentes (e suas interrelações) em que as aplicações estão agora divididas]
aumentando a variedade de dados de numerosas fontes de dados VMs, contêineres, funções,
malha de serviço (rede)

Com a natureza elástica e a crescente complexidade dos ambientes nativos da nuvem, é cada vez mais
difícil encontrar a origem de uma anomalia ou incidente de segurança e responder rapidamente. Para
resolver isso, a AIOps com AISecurity permite a detecção de falhas e problemas de serviço através
da Detecção de Anomalias.
Conceitualmente, a Detecção de Anomalias é simples de entender. Também conhecida como detecção
outlier, a detecção de anomalias é a identificação de eventos ou observações que diferem
significativamente da maioria dos dados (que é considerado 'normal'), potencialmente qualificando-se
como suspeita.
Na vida real, a Detecção de Anomalias não é tão simples.
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A verdadeira visibilidade na complexidade dos ambientes distribuídos em larga escala agora requer
recursos e ferramentas especializadas para fornecer uma visão de como tudo se une.
Medição e contexto são críticos, especialmente dados aos sistemas modernos. Correlacionar
manualmente volumes de dados para localizar anomalias é uma maneira infalível de falhar,
especialmente à medida que a complexidade do ambiente e a velocidade do experimento continuam
aumentando. E a incapacidade de monitorar TODOS OS DADOS (assim como suas interrelações) é outra
causa de falha.
Para ser bem sucedido, uma abordagem de monitoramento deve ser capaz de prever como uma falha
afeta outros serviços, bem como avaliar a criticidade de uma falha particular.
As aplicações e seus ambientes devem ser continuamente reavaliados, à medida que os parâmetros
de normal e anormal mudam constantemente em um ambiente nativo da nuvem.
Muitas soluções disponíveis hoje apenas monitoram partes do total de dados de uma empresa (ou
seja, registros, e-mails). Outros dados (como o que vem de um roteador wi-fi, ou IoTs) podem não ser
monitorados para uma anomalia. Isso deixa a vulnerabilidade de um ataque sendo lançado a partir
deste dispositivo de rede, por exemplo, de um indivíduo registrado usando o WiFi ou malware
convidado explorando uma vulnerabilidade IoT.
A maioria das soluções no mercado hoje categorizará erroneamente os eventos associados a um
ataque como o tráfego normal. Apenas o IONATE, com sua capacidade de também reunir e normalizar
dados desta fonte também, alertará rapidamente para tal ataque.
A implantação de AIOps e AISecurity depende com sucesso de garantir que todos os insumos de dados
sejam representados, bem como na qualidade e diversidade dos insumos de dados.
As variâncias no tamanho dos dados, bem como a estrutura, devem ser tratadas, uma vez que as fontes
de dados modernas diferem dos arquivos grandes, acesso sequencial e dados em lote como no
passado.
A má qualidade dos dados ou os conjuntos de dados não-representacionais se correlacionam
diretamente com modelos imprecisos e incompletos. Os desenvolvedores devem saber, prever e
codificar todas as verificações e validações apropriadas para construir modelos eficazes.
Assim, o AIOps e a AISecurity só podem ter sucesso quando uma solução pode localizar e normalizar
todas as fontes e tipos de dados e, portanto, representar verdadeiramente todos os componentes e
inter-relacionamentos entre, um ambiente distribuído.
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Um exemplo de um fluxo de trabalho de alto nível da solução de detecção de anomalias iONATe.
Primeiro, localizamos e coletamos dados de todas as fontes de dados que precisam ser monitoradas.
Então definimos KPIs para todas as fontes de dados. Nosso algoritmo altamente sofisticado e
configurável então define os comportamentos esperados ou previstos de cada medida.
Uma vez feito isso, ativamos a solução para monitorar todas as medidas. Qualquer desvio de um
comportamento previsto é identificado como uma anomalia a ser investigada.
Se a anomalia for determinada como um falso positivo, (ou seja, não uma anomalia e não representa
nenhuma ameaça), achatamos ou suprimimos essa anomalia retreinando o algoritmo usando os
pontos de dados sinalizados.
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A solução de segurança cibernética IONATE AI/ML
O IONATE resolve os problemas associados a conjuntos de dados pobres e incompletos através das
seguintes etapas, que são então descritos com mais detalhes.
1. Extrair: Localizar e extrair todas as fontes de dados, incluindo lugares de difícil acesso, como
dispositivos IoT
2. Normalizar: Transforme todos os dados identificados (Adaptador inteligente de dados)
3. Trem: Determinar e refinar métricas apropriadas
4. Prever: Estabelecer o comportamento previsto na linha de base
5. Ativar: Monitora em tempo real e alerta para instâncias que se desviam das previsões
6. Adapte: Identifique automaticamente se uma instância sinalizada é realmente uma anomalia
ou é um falso positivo
1. Extrair
Um dos principais diferenciais do IONATE é nossa capacidade de reunir e monitorar todas as fontes de
dados, conhecidas e desconhecidas. Através do nosso processo proprietário de Extrato, Transformação
e Carga (ETL), nossa solução se aproveita e, em seguida, normaliza todas as fontes de dados. Com a
solução IONATE, tudo é monitorável porque todos os dados são extraíveis.
Monitoramos todos os sistemas, produtores de dados e consumidores através do seguinte:


Ionate Intelligent Crawler, com base em padrões de IA/ML, extrai automaticamente
informações relevantes de propriedades web, engalhando serviços ou sistemas voltados para
o cliente de tal forma que simula o comportamento humano.
Os usuários podem visualizar insights estatísticos sobre os rastreamentos que estão sendo
executados, bem como visões históricas, de todos os sistemas, produtores de dados e
consumidores.
O executor de tarefas do nosso sistema de alto desempenho (baseado na Plataforma de
Super Computação IONATE) e a estrutura de paralelização superam os desafios usuais do
design do sistema, eficiência de I/O e rede, e robustez que geralmente cercam os
rastreadores.





Ionate Spider, semelhante ao rastreador web, extrai informações relevantes de propriedades
não web como RDMBS (suporte para todos os bancos de dados conhecidos - Oracle, MySQL,
Postgre, MS SQL, Sybase, Informix, DB2, etc.), fontes de dados NoSQL, servidores de arquivos
(NFS, FTP, Samba, etc.), servidores de e-mail e todos os documentos ms e acrobata disponíveis
em servidores de arquivos ou e-mails.
Ionate Agent pode procurar documentos em um sistema de desktop. O comportamento é
semelhante ao do “spider”. O agente pode ser instalado manualmente ou um sistema de
gerenciamento de desktop pode ser usado para empurrar atualizações.
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2. Normalizar
O Adaptador de Dados Inteligente Ionate fornece a versatilidade e flexibilidade necessárias para
analisar e explorar todo e qualquer tipo de dados e criar algoritmos que possam evoluir conforme
necessário.
A capacidade de transformar todas as variedades de dados garante que nossa solução abrange todo o
seu ambiente distribuído.
Transformamos ou normalizamos, todas as fontes de dados, mesmo aquelas desconhecidas, através
do nosso Adaptador inteligente de dados.
O armazenamento de dados crus e inalterados permite flexibilidade na análise e exploração de dados,
e permite que consultas e algoritmos evoluam com base em dados históricos e atuais.
Por exemplo, no momento em que novos dados são inseridos em uma plataforma, a solução pode
fornecer uma sugestão como "isso se parece com dados de clientes; a última vez que dados
semelhantes foram recebidos essas transformações foram aplicadas, esses campos mascarados, e
essas políticas de ciclo de vida de dados foram criadas."
O adaptador altamente configurável define as métricas (ou KPIs) encontradas, ao mesmo tempo em
que permite a intervenção manual para modificar os KPIs (ou seja, fornecendo direção específica de
cluster, bem como instrução para salvar e nomear ou descartar métricas).
3. Trem
Para entender como as métricas são definidas, é necessária uma rápida discussão sobre rastreamento.
O rastreamento é fundamental para entender como as solicitações fluem e, como tal, revela detalhes
sobre a disponibilidade e o tempo de resposta do serviço.
Isso pode ajudar a encontrar fontes de latência (que são prejudiciais em um ambiente distribuído) bem
como erros. Ao traçar uma solicitação enquanto viaja de um serviço para outro e acompanhando a
duração de operações importantes dentro de cada serviço, surge uma imagem de quaisquer problemas
de desempenho ou gargalos que possam impactar uma solicitação dentro de um sistema distribuído.
Ao agregar continuamente registros de rastreamento, insights sobre normas estatísticas de
disponibilidade de serviços e tempo de resposta emergem.
Nosso algoritmo de treinamento altamente sofisticado e configurável usa essas normas estatísticas
para estabelecer métricas, ou KPIs (como retratado em "Cinco Passos para o Treinamento").
Com a verificação de qualidade e validação de dados autônomos do nosso algoritmo ajudando a
aprender o comportamento esperado dos dados, milhares de verificações de validação são criadas
automaticamente sem a necessidade de codificação para atualizar essas verificações ao longo do
tempo.
Esta descoberta automática de KPIs determina automaticamente os parâmetros de agrupamento (por
exemplo, categorizando as potenciais palavras-chave).
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Cinco passos para o treinamento
Passo 1: Preparar registros de comportamento esperado em um formato apropriado e campos
necessários
Passo 2: Determine palavras-chave, registros-chave e onde a aplicação estes devem residir; executar
trabalho; avaliar os resultados. Resultados aceitos igualando a métrica para esse cluster
Passo 3: Treine para a métrica estabelecida:





Métrica de carga
Ajuste o tamanho do “balde”
Comece a treinar
Treinamento de acabamento

Passo 4: Prepare logs que detectem comportamento anômalo, escolhamétrica relevante, detecção de
lançamento
Passo 5: Compare valores reais com previsões e determine a probabilidade de que o valor real seja
legítimo; (através dos IDs trace correlacionados com uma anomalia escolhida, os usuários podem
investigar imediatamente os registros do aplicativo em questão)
As métricas são altamente configuráveis, com cada correlacionada com um aspecto especificado
propositalmente de uma parte de um aplicativo (ou serviço ou rede e roteador).
Para aprender o comportamento esperado, os parâmetros normais de dados são obtidos agregando
continuamente todos os dados que dizem respeito à forma como as solicitações viajam através de um
ambiente de microserviços.
As métricas são ainda mais adaptadas às necessidades exatas e ambiente de um cliente usando nosso
algoritmo altamente sofisticado e configurável. Nossa solução identifica métricas-chave por conta
própria e, também permite que os usuários refinem ainda mais uma métrica conforme necessário.
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4. PREVER LINHA DE BASE

Executando previsões métricas. A imagem acima mostra a simplicidade de prever a atividade de linha
de base para a métrica de um serviço de contagem de passageiros chamada "número de veículos
usados". O usuário define o intervalo de tempo e, em seguida, executa a previsão.
Uma vez que o normal esperado, ou linha de base prevista, é estabelecido, o sistema investiga
automaticamente quaisquer outliers (ou medida anormal). Outliers são explosões inesperadas em uma
atividade, especialmente no contexto de uma detecção de ataque e intrusão de rede.
No entanto, como um outlier não é necessariamente sempre perigoso, os clientes definem as
condições que desencadeiam um alerta, bem como as ações a serem tomadas. As ações de exemplo
incluem alertas para instâncias que se desviam das previsões (por exemplo, notificações de e-mail ou
a criação automática de bilhetes do Support Desk).
5. Ativar
Uma vez que os KPIs de alcance normal são definidos, o sistema é ativado e o monitoramento
começa. Ambientes complexos exigem monitoramento que ofereça a simplicidade e clareza de uma
visão geral do sistema de alto nível, mas também permite que os usuários entendam completamente
para solucionar transações e processos específicos.
Nossa solução fornece essas visões (estatísticas de alto nível para monitoramento e estatísticas de
nível inferior para solução de problemas), salvando todos monitorados em um banco de dados de
série de tempo, o que permite comparações com valores históricos.
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Uma vez que o monitoramento é ativado, o monitoramento pode ser visto por métrica, em tempo
real ou por lote (o que significa eventos capturados em uma série temporal).

Detecção ao vivo. Na captura de tela acima, uma métrica é monitorada ao vivo para um aplicativo,
serviço ou elemento escolhido em um ambiente distribuído. Nossa solução sinaliza dados que não
estão em conformidade com a linha de base esperada como uma anomalia potencial, e através de
nosso algoritmo proprietário determina e exibe uma probabilidade de que cada um é um verdadeiro
outlier.
Os dados monitorados são salvos em um banco de dados, por isso é possível comparar valores
históricos. Todos os logs produzidos por aplicativos containerizados são agregados. Isso acontece
quase em tempo real.
Esses logs podem então ser pesquisados e filtrados por serviço, aplicativo, host, datacenter ou outros
critérios para rastrear e investigar comportamentos curiosos em registros agregados.
6. Adaptar
Eventos ou observações que diferem significativamente da maioria dos dados, qualificando-se assim
como suspeitos, são sinalizados como potenciais vulnerabilidades para diagnóstico e resolução
imediatos.
O Analisador e Classificador de Rede Neural IONATE, uma rede automática de IA/ML, classifica
preditivamente os dados como não conformes ou compatíveis com base nas métricas e KPIs
estabelecidos.
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Detecção de anomalias em tempo real. Durante a detecção ao vivo, os usuários clicam em anomalias
potenciais (pontovermelho) e escolhem uma métrica para investigar. Nas métricas acima do tempo
real, a linha azul claro indica a linha de base mínima prevista; azul mais escuro indica a linha de base
máxima prevista. Valores mínimos e máximos, bem como valor médio, também são exibidos.
Com as anomalias de ponto vermelho divergindo tão claramente das faixas pré-definidas, a solução
investiga automaticamente os excepcionais. Se determinado que um ponto vermelho não significa
uma anomalia, o usuário pode selecionar esse alcance de dados específico para achatar o evento,
"suprimir a anomalia".
Essa requalificação em tempo real garante que tais eventos não sejam mais notados como um falso
positivo. Para treinar para uma métrica estabelecida, use os passos abaixo (cada um observado em
vermelho abaixo):
1.
2.
3.
4.
5.

Escolha um dos aplicativos implantados no cluster
Escolha uma das métricas produzidas por aplicativo acima escolhido
Escolha um intervalo de tempo de dados a serem usados para treinamento
Opcional: Visualizar a métrica, se desejar
Comece a treinar
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6. Assista ao status de trabalho de treinamento

Quando nossa rede neural proprietária determina se uma anomalia potencial é realmente um outlier,
ou se é um falso positivo, nossa solução então se adapta inteligentemente.
Falsos positivos são "achatados" ou "suprimidos" daqui para frente, classificando o comportamento
como normal, incorporando-o assim na linha de base esperada daqui para frente. Os verdadeiros
outliers desencadearão o alerta ou ação pré-determinado associado (como abrir um bilhete de help
desk para investigar o problema).
Resumo
Para a verdadeira segurança cibernética nos ambientes distribuídos atuais, todas as fontes de dados,
serviços e inter-relacionamentos em um ambiente devem ser encontrados, monitorados e analisados,
continuamente.
Os sistemas AI/ML, quando fornecidos com quantidades adequadas de treinamento e dados, não só
detectarão ameaças em tempo real, mas também poderão se adaptar ainda mais para desenvolver
cartilhas ofensivas e defensivas.
Com respostas ocorrendo na velocidade dos ataques de hoje, as ações necessárias podem ser
coordenadas em toda a rede distribuída de uma empresa.
Finalmente, a segurança cibernética que é inteligente o suficiente para se adaptar tão rapidamente, e
muitas vezes, e preditivamente com relação aos atacantes.
Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/ionate-data-protection-anomaly-detection-cyber-using-aimladhikari/
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Outras áreas de atuação da be.MAV:


Serviços, desenvolvimento e consultoria especializada;



Inovação tecnológica, redução dos custos de infraestrutura, melhoria de performance e
segurança;



IoT - Internet das coisas;



Segurança da Informação;



LGPD encontrar, proteger, controlar, autorizar e auditar;



Prevenção a desvios, perdas e fraudes;



Gestão de Telecom;



Transformação digital na comunicação e atendimento;



Blockchain como serviços (BaaS);



Captura de transações (rede de adquirência).
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Quem é a be.MAV
A empresa nasceu no ano de 2014 com o objetivo inicial de atuar na representação e consultoria para
prevenção a desvios, perdas e fraudes e na área da segurança da informação. A oferta de soluções teve
crescimento à medida que outros fornecedores, que acreditam na nossa forma de trabalho, nos
procuraram.
Nossa filosofia é ter somente parceiros especialistas em suas áreas e comprometidos com
os nossos clientes, parceiros com quem podemos atuar diretamente influenciando na
qualidade da entrega.
Marco A. Vidal – CEO – LinkedIn: marcovidal - www.bemav.com.br

Quem representamos
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