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Abstract. The computer networks has become an important asset to communi-
cations, and maintaining it’s integrity and security is critical and complicated.
Recently, biological based computation models, such as genetic algorithms, are
being explored for anomaly detection in computer networks. Genetic Algorithms
is a heuristic search method widely used for optimization problems, based on the
evolution theory. In this work, the application and results of Genetic Algorithms
applied in network management will be explored.

Resumo. A rede de computadores se tornou um meio importante para a
comunicação, e manter a sua integridade e segurança é vital e complicado.
Recentemente, modelos computacionais baseadas na biologia, como algorit-
mos genéticos, estão sendo amplamente aplicados na detecção de anomalias
de redes de computadores. Algoritmos genéticos são um método de busca
heurı́stica geralmente aplicados em problemas de otimização, baseado da te-
oria da evolução. Neste trabalho, será explorado a aplicação e os resultados de
algoritmos genéticos aplicados na gerência de redes.

1. Introdução

Atualmente, a maioria das empresas e instituições fazem o uso da rede de computadores
para realizar tarefas, seja para a comunicação, disponibilizar serviços, controle finan-
ceiro, entre outros. Com isso, manter o funcionamento e o controle de acesso através
desse meio de comunicação é de extrema importância. Em sistemas crı́ticos como sis-
temas bancários, a indisponibilidade de um serviço pode acarretar a perda de inúmeras
transações, causando um enorme prejuı́zo. Portanto, a segurança e o gerenciamento de
redes é um assunto importante a ser tratado.

Com o crescimento do número de serviços que são disponibilizados através da
Internet, o volume de dados que trafegam na rede também aumenta, dificultando manter o
bom funcionamento da rede. Além da preocupação com o volume de dados, novas vulne-
rabilidades e métodos de invasão são descobertos frequentemente, prejudicando a dispo-
nibilidade e a confiança da rede. Um problema desse tipo pode ser gerado por um agente
interno ou externo, como também pode ser resultado de uma falha técnica. Identificar
o erro e o tratamento adequado em tempo razoável nesse ambiente se torna complicado,
acarretando o uso de softwares e técnicas para simplificar essa tarefa.

Para tanto, surgiu o conceito de detecção de intrusos [10]. As duas abordagens
mais explorada para a detecção de instrusos são: reconhecimento de assinatura e detecção



de anomalias. A diferença é que o reconhecimento de assinaturas utiliza padrões armaze-
nados para classificar ataques, enquanto a detecção de anomalias avalia o comportamento
e o classifica como anômalo ou normal através de um modelo criado a partir de um con-
junto de dados, que geralmente são gerados do histórico do comportamento do tráfego.
A maior diferença entre essas abordagens é que o uso do reconhecimento de assinaturas
é estático e consegue identificar somente os comportamentos previamente conhecidos,
enquanto a detecção de anomalias propicia a identificação de tipos de ataques desco-
nhecidos, os quais diferem do comportamento estabelecido pelo comportamento normal.
Uma desvantagem da detecção de anomalias é que esta pode acarretar altos ı́ndices de
falsos positivos [14].

Este trabalho vai explorar a aplicação dos algoritmos genéticos para a detecção de
anomalias [9], melhorando a segurança da rede [1]. Esse método, que aplica o conceito
de evolução das espécies nos sistemas computacionais, pertence a classe dos algoritmos
evolutivos [4, 13].

Os algoritmos genéticos são classificados como uma técnica de busca heurı́stica
criado por John Holland em meados de 1960, e são amplamente utilzados em problemas
de otimização [5]. Para tanto, utilizam operadores genéticos como seleção, crossover e
mutação para encontrar uma solução ótima para o problema que são destinados a resolver.

A aplicação de algoritmos genéticos na detecção de anomalias geralmente vem
acompanhado de alguma outra técnica para melhorar a sua performance e precisão. Al-
guns dos métodos aplicados em conjunto com o algoritmo genético é a lógica fuzzy e
redes neurais. Pode-se observar na literatura que em vários trabalhos nos quais são usa-
dos os algoritmos genéticos em conjunto com outra técnica, a conclusão dos autores é
que ocorre a diminuição do ı́ndice de falsos positivos, melhorando a precisão das técnicas
empregados.

A Seção 2 apresenta as fundamentações da detecção de anomalias e algoritmos
genéticos. A Seção 3 expõe os objetivos deste trabalho. A Seção 4 descreve como os
objetivos serão atingidos. A Seção 5 exibe uma tabela do cronograma a ser seguido. A
Seção 6 contém as contribuições e os resultados esperados deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Várias abordagens são usadas para a detecção de anomalias. Bhuyan et al. [2] define
seis classes distintas de abordagens para a detecção de anomalias: estatı́stica, baseado em
classificações, baseado em clustering e outlier, soft computing, baseado em conhecimento
e aprendizagem de combinações. Algoritmos genéticos são baseados em classificações,
que identifica a qual categoria o novo dado pertence, e será a técnica aprofundada neste
trabalho.

Os algoritmos genéticos são aplicados para buscar uma solução ótima através de
operadores genéticos observados na evolução biológica. Esses operadores atuam sobre
uma população e são definidos como: seleção, crossover e mutação. A aplicação des-
ses métodos nos algoritmos genéticos é que faz a população convergir para uma solução
ótima, selecionando as mais adaptadas para a resolução do problema.

Antes de adentrarmos no conceito dos operadores genéticos, alguns aspectos e
conceitos do algoritmo genético devem ser explicados. Para a aplicação de algorit-



mos genéticos em um problema, é necessário uma representação para cada cromossomo
(possı́vel solução) e um método para calcular o valor de adequação (fitness) do cromos-
somo. Essas duas tarefas são dependentes do problema, encontrar a melhor forma de
representá-los é algo que pode aumentar a performance e precisão do algoritmo genético.

A representação dos cromossomos pode ser feita através de cadeias de caracteres
binários, permutação e de valores. Em todos os métodos é usado uma cadeia, seja de
letras ou de números, em que cada valor é denomidado gene e representa uma parte do
cromossomo. A codificação binária é a mais utilizada, pois os trabalhos relacionados
a algoritmos genéticos propostos por Holland usavam essa abordagem. O método da
permutação usa números em sequencia, que representa uma ordem, geralmente usado em
problemas como o do caixeiro viajante. A codificação de valores usa os próprios valores
para representar os cromossomos, essa técnica é usada quando os valores são complicados
para representação de forma binária são utilizados, como números reais ou caracteres. A
codificação deve ser escolhida de forma que facilite a aplicação da função de fitness e dos
operadores genéticos, caso contrário o problema pode se tornar muito complexo.

Mitchell [8] define um simples algoritmo genético em cinco passos usando os três
operadores genéticos:

1. Gerar uma população;
2. Calcular o fitness de cada cromossomo da população;
3. Seleção, Crossover e Mutação:

(a) Seleção de um par de cromossomos, com a chance de ser escolhido au-
mentando de acordo com o seu valor de fitness, podendo ser escolhido
várias vezes;

(b) Com a probabilidade c, fazer o crossover um gene aleatório, caso o
crossover não ocorra, colocar a cópia dos elementos escolhidos na nova
população;

(c) Mutar cada gene dos dois filhos com probabilidade m e colocá-los na nova
população;

4. Trocar a população atual pela nova população;
5. Ir para o passo 2.

Existem vários tipos de métodos para realizar as operações de seleção, crossover e
mutação. Os operadores contribuem para a performance do algoritmo genético, Dubrovin
et al. [3] conclui que a seleção do método dos operadores genéticos providenciam uma
redução no espaço de busca e promove a adaptabilidade das propridedades do algoritmo,
aumentando a sua eficiência. Porém, a função fitness, a codificação dos cromossomos e
os parâmetros são os mais vitais [6], possuindo uma influência mais impactante que os
operadores genéticos.

A seleção de cromossomos em uma população pode ocorrer de várias modos, os
mais comuns são:

• Roleta: a chance cada cromossomo ser selecionado é a proporção do seu fitness
total em relação com o fitness da população inteira;

• Classificação: ordena os cromossosomos de acordo com o seu fitness, usando a
sua posição como a chance de seleção, mas esse método pode aumentar o tempo
levado para convergir a uma solução;



• Torneio: forma-se um conjunto temporário selecionando aleatoriamente cromos-
somos da população, colocando os melhores na nova geração. A vantagem desse
método é que não há a necessidade de analisar todos os indı́duos da população. na
população podendo aumentar a performance do algoritmo;

• Elitismo: seleciona os melhores indivı́duos da geração atual na próxima geração,
usando algum outro método de seleção para completar a população, descartando
a possibilidade de perder os melhores indivı́duos da população.

Os métodos mais usados para crossover são:

• Single point: cruza os cromossomos dos pais em ponto aleatório;
• Two point: usa dois pontos de cruazamento aleatórios, em que a primeira e a

última parte pertencem ao primeiro pai e a segunda ao segundo pai;
• Uniform: os genes são copiados aleatoriamente do primeiro e do segundo pai;
• Arithmetic: usa uma operação aritmética para combinar os dois pais.

A mutação depende do tipo de codidicação usada no problema:

• Binária: inversão de bit;
• Permutação: troca dois genes de posição;
• Valores: adiciona um pequeno valor para o gene.

Shon et al. [11] usam um algoritmo genético para classificar anomalias em pacotes
TCP/IP. Os autores codificam as soluções usando uma cadeia de 24 caracteres binários,
13 para o cabeçalho do protocolo TCP e 11 para o do IP, em que ‘0’ significa a ausência
daquele campo e ‘1’ a sua presença. Para cada campo, duas pontuações são utilizadas:
pontos de anomalia, que cresce em proporção com a frequência do seu uso para ataques,
e pontos de comunicação, que representa a sua relevância durante a comunicação. Com
base nessa pontuação, o algoritmo genético encontra uma equação polinomial para de-
terminar se um pacote é anômalo ou não. Ao comparar os ı́ndices de falsos positivos e
correção do método proposto com outras técnicas, os autores chegam à conclusão de que
o algoritmo genético obteve uma ótima performance.

Tian et al. [12] utiliza o algoritmo genético em conjunto com redes neurais para a
detecção de intrusos. O artigo descreve que o uso do Back-Propagation (BP) possui pro-
blemas como a convergência para o mı́nimo local e lentidão no aprendizado, e algoritmos
genéticos são rápidos e não possuem o problema do mı́nimo local, porém acham uma
solução que se aproxima do ótimo. Portanto, os autorres propões a combinação das duas
técnicas, produzindo um método rápido e preciso para a detecção de intrusos. Os autores
fazem um comparação do método proposto com o BP, chegando a conclusão de que a
combinação de algoritmos genéticos com redes neurais produzem um melhor resultado e
promissor para a segurança de redes.

No artigo de Jongsuebsuk et al. [7] é descrito o uso de algoritmos genéticos com a
lógica fuzzy para detectar ataques desconhecidos. A solução proposta usa um algoritmo
genético para evoluir as regras da lógica fuzzy e aplica essa regra para classificar os dados
na fase de teste. Os dados são coletados usando um sniffer de pacotes, formando uma
entrada a cada dois segundos extraindo informações dos cabeçalhos de IP, TCP, UDP
e ICMP. Cada regra do algoritmos possui 12 caracterı́sticas para a classificação de ata-
ques, tais como número de pacotes TCP, número de pacotes UDP, entre outros. O último
campo de cada regra é a classe de ataque a qual aquele conjunto de regras representa. Os



autores obtiveram um ótimo resultado, com alta precisão e baixo ı́ndice falsos positivos,
menor que 1%, sendo capaz de eficientemente detectar tanto ataques conhecidos como
desconhecidos.

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo o estudo dos Algoritmos Genéticos para criação de uma
caracterização de tráfego, a qual será usada para auxiliar na gerência de redes.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para alcançar o objetivo proposto, será feito um levantamento bibliográfico sobre algorit-
mos genéticos aplicados na detecção de anomalias, aprofundando os conceitos e métodos
utilizados nos operadores genéticos. Feito o levantamento bibliográfico, um algoritmo
genético será desenvolvido para a criação de uma caracterização de rede, aplicando os
métodos estudados.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Pesquisa e detalhamento dos conceitos de detecção de anomalias;
3. Pesquisa e descrição da heurı́stica Algoritmos Genéticos;
4. Implementar uma caracterização de tráfego de rede usando algoritmos genéticos;
5. Redação de TCC.

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x x
Atividade 2 x x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x x x
Atividade 5 x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Esse trabalho tem o objetivo de estudar e apresentar aplicações de algoritmos genéticos
para auxiliar na gerência de redes. Além disso é pretendido aprofundar os conhecimentos
no gerenciamento de redes utilizando fluxos de pacotes IP. Ao fim do projeto, espera-se
uma aplicação capaz de criar um perfil de comportamento normal da rede.
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