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Abstract. Nowadays,  computers  systems  are  exposed  to  several  threats  of  
security.  These threats have reached a new level  of sophistication,  making  
conventional  methods  insufficient.  Therefore,  machine  learning  has  been  
considered  an  ideal  match  for  this  problem.  This  work  aims  to  study  the  
relationship between machine learning and computer security approached on  
recent works, also identify which techniques are used and which threats are  
counteracted.

Resumo. Atualmente,  sistemas  de  computadores  estão  expostos  a  várias  
ameaças  de  segurança.  Essas  ameaças  tem  atingido  um  novo  nível  de  
sofisticação, assim, métodos convencionais para combatê-las não estão sendo  
suficientes. Portanto, a aprendizagem de máquina tem sido considerada ideal  
contra  este  problema.  Assim,  este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  a  
relação  entre  aprendizagem  de  máquina  e  segurança  de  computador  
abordados  em  trabalhos  recentes,  também  identificar  quais  técnicas  são  
usadas e quais ameaças são neutralizadas.

1. Introdução

No  passado,  a  maioria  dos  ataques  em  computadores  eram  realizados  apenas  por 
diversão,  não  por  lucro.  Ultimamente,  estamos  nos  deparando  com  uma  grande 
quantidade de ameaças de segurança com características profissionais. As ferramentas 
utilizadas nos ataques atuais compreendem técnicas mais sofisticadas de propagação, 
infecção e evasão. Com isso, percebe-se uma crescente evolução, tanto na quantidade 
como na severidade de tais ameaças [2].

Por  meio  de  informações  do  relatório  desenvolvido  pelo  Departamento  de 
Segurança  Nacional  dos  Estados  Unidos  [14],  das  estatísticas  sobre  incidentes  de 
segurança  do  Centro  de  Atendimento  a  Incidentes  de  Segurança  (CAIS)  [15]  e  do 
Centro  de  Estudos,  Resposta  e  Tratamento  de  Incidentes  de  Segurança  no  Brasil 
(CERT.br) [16] percebe-se que os ataques a computadores estão cada vez mais comuns 
e  causando  um  impacto  cada  vez  maior  devido  ao  aumento  da  utilização  de 
computadores para executar tarefas importantes e estratégicas. Tais ataques envolvem 
muitos problemas como roubo de informações confidenciais, comprometem o sistema, 
causam desperdício de tempo nas organizações, gasto de recursos e perda de reputação.

Essa  evolução  das  ameaças  gera  novos  desafios  para  a  segurança  de 
computadores,  que pode ser  vista como um processo cíclico,  o qual  começa com a 
descoberta  de  novas  ameaças.  A  partir  daí, elas  são  estudadas  e,  por  fim,  são 
desenvolvidas medidas para prevenção. Porém é um ciclo desbalanceado, pois apenas 



uma  parte  das  novas  ameaças  são  descobertas  e  apenas  uma  parte  das  ameaças 
descobertas recebem tratamento a tempo.

Uma possível solução para aumentar o nível das respostas às ameaças atuais é a 
utilização  de  algoritmos  baseados  em  aprendizado  de  máquina.  O  aprendizado de 
máquina ou machine learning (ML) tem como objetivo  obter um novo conhecimento 
ou habilidade e organizá-la de forma que consiga fazer um melhoramento progressivo 
do seu próprio rendimento. 

Neste  trabalho,  propõe-se  a  realização  de  um  estudo  bibliográfico  da 
aprendizagem  de  máquina  no  auxílio  da  segurança  de  computadores.  O  intuito  é 
levantar quais técnicas são mais utilizadas e quais ameaças tem sido abordadas nestas 
soluções, descobrindo novos caminhos para pesquisa inovadora na área de segurança.

Este trabalho está dividido da seguinte forma: o capítulo 2 aborda o conceito de 
aprendizagem de máquina, cita os problemas atuais de segurança de computadores e 
descreve  trabalhos  recentes  relacionados  ao  tema  de  aprendizagem  de  máquina  e 
segurança de computadores, o capítulo 3 compreende os objetivos do trabalho proposto, 
no capítulo 4 é descrito o procedimento metodológico a ser executado, o capítulo 5 
mostra os contribuições e  resultados esperados e,  por  fim,  o capítulo 6 apresenta o 
cronograma de atividades.

2. Fundamentação Teórica

Este capítulo aborda o conceito de aprendizagem de máquina, cita os problemas atuais 
de segurança de computadores e descreve trabalhos recentes relacionados ao tema de 
aprendizagem de máquina e segurança de computadores.

2.1. Aprendizagem de máquina

Figura 1. Estrutura básica de um sistema de aprendizagem, extraído de [1].

O aprendizado  de  máquina  ou  machine  learning  (ML)  aborda  como o  computador 
simula ou realiza o estudo do comportamento do ser humano. O objetivo é obter um 
novo  conhecimento  ou  habilidade  e  organizá-la  de  forma  que  consiga  fazer  um 
melhoramento  progressivo  do  seu  próprio  rendimento.  É  o  núcleo  da  inteligência 
artificial,  pois  é  isso que faz possível  a  inteligência do computador.  É aplicada em 
vários  ramos  da  inteligência  artificial  como sistemas  especialistas,  compreensão  da 
linguagem  natural,  reconhecimento  de  padrões,  robôs  inteligentes  e  aplicações 
especificas  como  motores  de  busca,  diagnósticos  médicos,  reconhecimento  de  voz, 
detecção de fraude em cartões de créditos, entre outros [1].

A estrutura básica de um sistema de aprendizagem de máquina,  representada 
pela Figura 1, é formada por quatro campos [1]:

1) Environment:  É o ambiente.  Proporciona informações para a  parte  de 
aprendizado do sistema.

2) Learning:  É  a  parte  de  aprendizado  do  sistema.  Revisa  a  base  de 



conhecimento utilizando as informações do ambiente.

3) Knowledge  Base:  É  a  base  de  conhecimento.  Pode  ser  um vetor  de 
características, sentenças lógicas, regras de modelo de produção, redes 
semânticas, entre outros.

4) Execution: É o núcleo de todo o sistema, pois é a parte operativa, a qual 
tem o foco no aperfeiçoamento das ações de aprendizagem.

Um  exemplo  de  aprendizagem  de  máquina  é  o  Mapa  Auto-Organizável de 
Kohonen, o qual tem como objetivo descobrir padrões significativos ou característicos 
dos dados de entrada e é indicado para resolver problemas de alta dimensionalidade 
como extração de características [18]. Esta técnica foi utilizada por Wilson [19],  por 
exemplo, para identificar ataques como o DoS, um ataque que tira de operação um 
serviço, computador ou rede [17].

2.2. Problemas atuais de segurança de computadores e aprendizagem de máquina

Tendo como base as  estatísticas  sobre incidentes de  segurança do  Departamento de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos [14], do Centro de Atendimento a Incidentes 
de  Segurança  (CAIS)  [15]  e  as  informações  do  Centro  de  Estudos,  Resposta  e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) [16] percebemos que, com 
o passar dos anos, os incidentes de segurança reportados aumentam cada vez mais.

Os ataques reportados pelo CERT.br são classificados e descritos da seguinte 
forma [17][20] :

1) DoS (DoS -  Denial of Service): é um ataque de negação de serviço, o qual 
impossibilita a boa comunicação entre a rede, computadores ou serviços;

2) Invasão: um ataque o qual consegue acesso não autorizado a um computador 
ou rede;

3)  Web:  um  ataque  o  qual  visa  o  comprometimento  de  servidores  Web  ou 
desfigurações de páginas na Internet;

4) Scan: um ataque que tenta identificar quais computadores estão ativos e quais 
seus respectivos serviços. Possibilita a identificação de potenciais alvos, pois possibilita 
encontrar vulnerabilidades de tais serviços;

5) Fraude: ataque no qual o atacante tenta obter vantagem enganando o alvo.

Até poucos anos atrás, a maioria dos ataques em computadores vinham sendo 
realizados apenas por diversão, não por lucro. Agora estamos nos deparando com uma 
grande quantidade de ameaças de segurança conduzidas por atacantes profissionais, que 
vão desde  ameaças  escondidas  em  downloads até  bots de  rede.  Essas  ameaças  são 
empregadas por uma economia oculta sustentada por meio de atividades ilegais como 
roubo  de  informações  de  cartão  de  crédito,  disseminação  de  mensagens  de  spam, 
ataques DoS, entre outros. As ferramentas utilizadas nos ataques atuais compreendem 
técnicas sofisticadas de propagação, infecção e evasão [2].

A evolução das ameaças gera novos desafios para a segurança de computadores. 
Sucintamente, a segurança pode ser vista como um processo cíclico que começa com a 
descoberta  de  novas  ameaças.  Após isso,  são  realizados os  estudos e,  por  fim,  são 
desenvolvidas  medidas  de  prevenção.  Porém,  segundo  [2],  com  o  aumento  na 



automatização dos ataques, esse ciclo está ficando desbalanceado. A Figura 2 ilustra 
esta realidade. 

Figura 2. Processo cíclico da segurança de computador, extraído de [2].

Observando a Figura 2, percebe-se o problema: das novas ameaças, apenas uma 
parte está sendo detectada e das ameaças detectadas, apenas uma parte consegue ser 
estudada para a prevenção.

Para auxiliar na solução do problema apresentado acima, é sugerido por [2] a 
utilização de técnicas de aprendizagem de máquina, já que elas são capazes de analisar 
automaticamente os dados e providenciar decisões a tempo.

2.3. Trabalhos recentes relacionados ao tema de aprendizagem de máquina e 
segurança de computadores

Muitas  abordagens  em  detecção  de  ataques  em  redes  de  computadores  utilizando 
aprendizagem de máquina estão sendo propostas por causa de dois aspectos [3]:

1) As técnicas de aprendizagem de máquina podem solucionar  um problema 
independente das características usadas para descrever o modelo.

2)  A  segurança  de  computador  não  trabalha  com  semânticas  de  fácil 
compreensão  e  não  é  uma tarefa  similar  ao  realizado  pelo  nosso  cérebro  para  que 
possamos ensinar a máquina, como, por exemplo, a interpretação de imagem. Esse fato 
faz com que a aprendizagem de máquina possa ser uma ferramenta apropriada para 
solucionar o problema da segurança de computador.

O trabalho de Giacinto e Dasarathy [3] mostra como os autores devem abordar o 
assunto de aprendizagem de máquina e segurança de computador, quais os objetivos e o 
que é necessário para atingi-los. Segundo os autores, infelizmente, muitos artigos são 
rejeitados  em  congressos,  pois  seu  conteúdo  demonstra  pouco  conhecimento  do 
domínio  de  aplicação.   Na  opinião  deles,  muitos  autores  que  escrevem  artigos  de 
aprendizado de máquina e segurança estão perdendo o foco para atingir o objetivo. Por 
causa desse fato,  Giacinto e  Dasarathy orientam os futuros  autores  sobre o assunto 



dando a seguinte conclusão:

1) Se o objetivo é propor um novo algoritmo de aprendizagem, então um grande 
número de base de dados relacionados a diferentes aplicações devem ser usados, mesmo 
se essas bases não são atualizadas.

2) Se o objetivo é propor uma solução para um certo domínio, então os dados, a 
representação  da  característica  e  a  classe  dos  dados  devem  ser  cuidadosamente 
coletados e definidos com ajuda de pessoas experientes sobre o assunto.

Além disso, Giacinto e Dasarathy afirmam que bons exemplos de artigos sobre 
aprendizagem  de  máquina  e  segurança  de  computador  podem  ser  encontrados  em 
publicações de conferências importantes sobre segurança de computador, assim, indica 
o site de Gu [4], o qual faz uma análise e classificação das conferências sobre o assunto.

No  site  de  Gu  [4],  encontram-se  várias  conferências  sobre  segurança  de 
computadores com vários trabalhos recentes de aprendizagem de máquina relacionada à 
segurança. Logo, neste projeto de TCC,  o estudo dos trabalhos recentes relacionados ao 
tema de aprendizagem de máquina e segurança de computadores foi realizado segundo 
as publicações das seguintes conferências classificadas como ranking 1 por [4]:

1)  ACM  Conference  on  Computer  and  Communications  Security (CCS): 
principal  fórum  internacional  de  pesquisadores  de  segurança  da  informação, 
profissionais, desenvolvedores e usuários, para explorar as melhores ideias e resultados, 
e compartilhar técnicas, ferramentas e experiências [5].

2)   IEEE  Symposium on Security  and Privacy  (SP):   fórum que apresenta a 
evolução  da  segurança  do  computador  e  da  privacidade  eletrônica  e  reúne 
investigadores e profissionais no campo [6].

Da conferência ACM  Conference on Computer and Communications Security 
temos os seguintes trabalhos do ano de 2013: 

1)  Off  the  Beaten  Path:  Machine  Learning  for  Offensive  Security do  autor 
Konrad Rieck da Universidade de Göttingen , o qual aborda a utilização do aprendizado 
de máquina aplicada à segurança ofensiva.  Mostra os motivos pelos quais  os métodos 
de aprendizado  devem ser usados para descobrir vulnerabilidades nos softwares para 
encontrar vazamentos de informações de dados protegidos, entre outros [7][21].

2)  Early  Security  Classification  of  Skype  Users  via  Machine  Learning  dos 
autores Anna Leontjeva et al.  da  Microsoft  Research,  os quais investigam possíveis 
melhorias na detecção de fraudes online, baseando-se em informações sobre usuários e 
suas  interações.  Utilizam as  técnicas  de  aprendizagem de  máquina  como o  Hidden 
Markov Models para a automação do sistema [8].

3) ACTIDS: An Active Strategy For Detecting And Localizing Network Attacks 
dos autores Eitan Menahem et al. da Universidade de Negev, os quais estudam uma 
nova abordagem para detecção de ataques que prejudicam a qualidade de serviço (QoS) 
da  rede  utilizando  um  caso  especial de  aprendizagem  de  máquina,  o  One-Class 
Learning [9].

4)  A Close Look on n-Grams in Intrusion Detection: Anomaly Detection vs.  
Classification dos  autores  Christian  Wressnegger  et  al.,  os  quais  desenvolvem  um 
método  de  detecção  de  ataques,  de  softwares maliciosos,  anomalias  e  intrusões 



utilizando métodos baseados em aprendizagem de máquina,  por exemplo o  Support  
Vector Machines (SVMs) [10].

5) On the Hardness of Evading Combinations of Linear Classifiers dos autores 
David Stevens e Daniel Lowd, Universidade de Oregon, os quais descrevem sobre o 
crescente número de aplicações baseadas em aprendizagem de máquina empregados na 
detecção de comportamentos maliciosos, como o spam, e a forma com que os atacantes 
conseguem  entender  e  evitar  essas  aplicações.  Os  experimentos  realizados  neste 
trabalho  incluem  várias  técnicas  de  aprendizagem  de  máquina  como  Logistic  
Regression, Linear Support Vector Machine (SVM) e Naïve Bayes [11].

Do simpósio IEEE Symposium on Security and Privacy destacam-se os seguintes 
trabalhos do ano de 2012:

1) Detecting Hoaxes, Frauds, and Deception in Writing Style Online dos autores 
Sadia Afroz et al.  da Universidade Draxen, os quais criam um método baseados em 
aprendizagem de  máquina  para  detectar  fraudes  em documentos  escritos.  Uma  das 
técnicas de aprendizado de máquina utilizado foi o  Support Vector Machine (SVM) 
[12].

2)  Proactive  Insider  Threat  Detection  through  Graph  Learning  and  
Psychological Context  dos autores Oliver Brdiczka et al., Palo Alto Research Center 
(PARC) , os quais abordam o problema dos crescentes incidentes de ataques internos. 
Aplicam técnicas de detecção de anomalia estrutural (grafos de análise, rastreamentos 
dinâmicos e aprendizagem de máquina) e perfil psicológico (comportamentos padrões) 
em um jogo, para detecção de ameaças internas. Exemplos de técnicas de aprendizado 
de máquina como Hidden Markov Model e Support Vector Machine (SVM) são citados 
[13].

3. Objetivos

O objetivo do trabalho proposto é realizar um levantamento de como as técnicas de 
aprendizado de máquina estão sendo utilizadas recentemente para resolver diferentes 
problemas na área de segurança da informação. 

O  objetivo  específico  é  analisar  quais  técnicas  são  mais  utilizadas  e  quais 
problemas de segurança tem recebido maior atenção.

4. Procedimentos Metodológicos

O procedimento metodológico seguirá os seguintes passos:

1) Definição  de  palavras-chave.  Inicialmente  serão  "machine  learning"  e 
"information security".

2) Busca  por  artigos  com  estas  palavras  chaves  nas  seguintes  bases  de 
dados: IEEE Xplore, ACM Guide e Science Direct.

3) Seleção  de  conjunto  de  artigos  com  base  em dois  critérios:  data  de 
publicação (entre 2008 e 2013) e relevância (analisaremos, inicialmente, 
os 10 mais relevantes de cada uma das três bases).

4) Seleção de conjunto de artigos com base nas indicações de conferências 



do site de Gu [4].

5) Para cada artigo, as seguintes perguntas devem ser respondidas: (i) qual 
técnica de aprendizado de máquina é utilizada? (ii)  qual  problema de 
segurança da informação é resolvido? (iii) por que o autor argumenta que 
a sua proposta é inovadora? (iv) qual conjunto de dados foi utilizado para 
testar a proposta do autor? Este conjunto de dados é público ou privado?

6) Fazer  mapa  conceitual  resumindo  os  conhecimentos  adquiridos  nessa 
iteração.

7) Analisar  as  palavras  chave  dos  artigos  lidos.  Caso  seja  percebida  a 
necessidade, atualizar palavras chave utilizadas na busca e voltar para o 
passo 1, repetindo o ciclo.

8) Fazer uma análise crítica final de todo o estudo realizado.

5. Contribuições e Resultados Esperados

O  trabalho  proposto  pretende  contribuir  levantando  um  conjunto  de  técnicas  de 
aprendizado  de  máquina  mais  utilizadas  para  resolver  problemas  de  segurança  da 
informação,  levantando  também quais  problemas  de  segurança  tem recebido  maior 
atenção da comunidade.

6. Cronograma

O cronograma de atividades está organizado da seguinte forma:

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Busca e seleção de trabalhos X X

Leitura de trabalhos selecionados e análise crítica X X

Redação parcial do TCC X X

Busca e seleção de trabalhos X X

Leitura de trabalhos selecionados e análise crítica X X

Redação do TCC X
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