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Abstract. With modernization, the Internet has become essential in our day by
day. Maitain their integrity and security is crucial. Recently, there is empha-
sis on the application of bio-inspired heuristic models for anomaly detection of
computer networks. This work will approach the Ngative Selection, the Clo-
nal Selection and the Danger Theory heuristics which are derived from the AIS
(Artificial Immune System) metaheuristic.

Resumo. Com a modernização, a internet se tornou essencial em nosso dia a
dia. Manter sua integridade e segurança é primordial. Atualmente, observa-
se ênfase da aplicação de modelos heurı́sticos bio-inspirados para a detecção
de anomalias de redes de computadores. Este trabalho abordará heurı́sticas
como a Seleção Negativa, a Seleção Clonal e a Teoria do Perigo que derivam
da metaheurı́stica Sistemas Imunológicos Artificiais.

1. Introdução
A internet vem crescendo cada vez mais e com maior velocidade. O uso dela tornou-se
usual em nosso dia-a-dia [4]. Esta dependência é dada por diversas razões. Uma delas é
a facilidade de se comunicar de maneira simples e veloz, possibilitando manter o contato
com o mundo todo. Outro fator também associado é a variedade de serviços e aplicativos
disponı́veis na rede, tais como: redes sociais, notı́cias, sistemas bancários, serviços de
compras, industria alimentı́cia, entre outros.

Para usar um serviço online, muitas vezes é preciso criar uma conta, que implica
em fornecer dados pessoais. No caso das redes sociais, a exposição de dados pessoais
é ainda maior. Por um lado, acreditamos que as empresas se empenham para manter a
integridade de nossos dados. No entanto, existem cibercriminosos por toda parte ten-
tando invadir estes sistemas. Um ataque bem-sucedido causa problemas como roubo de
informações confidenciais e comprometimento do sistema. Sua recuperação pode ser tra-
balhosa, ocasionando desperdı́cio de tempo e gasto de recursos.

Diante disso, parte dos pesquisadores de segurança de rede estão buscando
soluções baseadas em modelos heurı́sticos bio-inspirados. Estes modelos simulam parte
das caracterı́sticas e comportamentos de seres vivos. Os modelos bio-inspirados são di-
vididos em Algoritmos Evolutivos, Inteligência Coletiva, Redes Neurais e Sistemas Imu-
nológicos Artificiais. O último modelo será usado para o desenvolvimento deste trabalho.

Este trabalho está organizado na seguinte maneira: A Seção 2 descreve os modelos
aplicados em algoritmos AIS. A Seção 3 apresenta os objetivos almejados. A Seção 4
expõe como o objetivo será atingido. A Seção 5 contém o planejamento da execução das
atividades e a Seção 6 representa os benefı́cios esperados do trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Esta seção está dividida em subseções para o melhor entendimento da fundamentação
teórico-metodológica bem como o estado da arte.

2.1. Sistema Imunológico Biológico
O sistema imunológico biológico é composto por quatro camadas de defesa com especi-
ficidade progressiva, sendo elas, fı́sica, fisiológica, inata e adaptativa. As barreiras fı́sica
e fisiológica são compostas pela pele, tecidos, lágrimas, suor, entre outros que impedem a
entrada de patógenos no organismo. Quando um patógeno ultrapassa estas barreiras, o sis-
tema imune inato é acionado imediatamente. O sistema imune inato é possui macrófagos
que fazem a fagocitose do antı́geno (célula invasora). Caso o antı́geno também evite a
resposta inata, o sistema imune adaptativo entra em ação, como mostra na figura 1.

Figura 1. Estrutura do Sistema Imunológico [4].

2.2. Discriminação Self/Nonself
Este modelo é baseado apenas na última camada do sistema imunológico. O sistema
imune adaptativo é composto por células B e células T. As células B são responsáveis
pela produção de anticorpos e as células T são capazes de diferenciar os micro-organismos
entre self (do próprio organismo) e nonself (antı́genos) [8] [13].

Atualmente, existem dois princı́pios mais usados que estão fundamentados na
discriminação self/nonself, a seleção clonal e a seleção negativa [9].

Na seleção clonal, os anticorpos que se emparelharem com os antı́genos serão
clonados.[3] [2].

Já na seleção negativa, os anticorpos que se emparelharem com o self serão elimi-
nados [14] [12].

O algoritmo de Seleção Negativa proposto por Forrest [7] diferencia as entida-
des entre self e nonself. Neste algoritmo, um conjunto de detectores são produzidos e
então são comparados com um conjunto self, se algum dos detectores reconhecer alguma
entidade self, o sistema irá eliminá-los e o restante será conservado [5].



2.3. Teoria do Perigo

A dificuldade de separar o tráfego da rede em self e nonself fez com que cientistas pes-
quisassem outros métodos. O modelo do perigo parte do princı́pio de que o sistema imu-
nológico é comandado pelos tecidos do organismo e não das células imunitárias. Sinais
de perigo quı́micos são liberados pelos tecidos danificados para ativar a resposta imune
ao passo que os sinais tranquilizantes são liberados pelos tecidos saudáveis que proporci-
onam a tolerância para o sistema imunológico [11] [1].

Diferente do modelo da discriminação self/nonself, o modelo do perigo simula
tanto o sistema imune inato quanto o adaptativo. Um dos algoritmos que usa o modelo
do perigo é o DCA (Dendritic Cell Algorithm) proposto por Greensmith e Aickelin [1]. O
DCA tenta simular a eficácia das células dendrı́ticas que são capazes de ativar ou suprimir
respostas imunes através dos sinais de correlação representados em seu ambiente [6] [10].

3. Objetivos

Estudo do modelo Sistema Imunológico Artificial para o auxilio na detecção de anomalias
e na gerência de redes.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente será feito uma pesquisa bibliográfica sobre detecção de anomalias em re-
des de computadores, algoritmos de AIS e as heurı́sticas mais usadas nessa abordagem.

Em seguida, almeja-se obter implementações dos modelos estudados. Caso o al-
goritmo ainda não possua uma, esta será desenvolvida.

Após a segunda etapa, cada método será testado em uma simulação de rede com
ataques pré-programados.

Na etapa final, os resultados serão avaliados para determinar o melhor método
atual. Como critério de avaliação serão considerados a taxa de verdadeiro positivo e falso
negativo.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Pesquisa e detalhamento dos conceitos de detecção de intrusão;
3. Pesquisa e descrição de heurı́sticas imuno-inspiradas;
4. Execução de testes;
5. Escrita do relatório final.

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Este trabalho tem como contribuição a comparação e apresentação da efetividade dos
modelos mais conhecidos de AIS para a gerência de rede. Espera-se que o trabalho seja
referência para pessoas que despertem o interesse pela área.



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

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

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Julho de 2016.
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Referências

[1] Soudeh Behrozinia, Reza Azmi, M. Reza Keyvanpour, and Boshra Pishgoo. Biological
inspired anomaly detection based on danger theory. IKT 2013 - 2013 5th Conference
on Information and Knowledge Technology, pages 102–106, 2013.

[2] Peter J. Bentley and Jungwon Kim. Towards an artificial immune system for network
intrusion detection: an investigation of clonal selection with a negative selection
operator. Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE
Cat. No.01TH8546), 2:1244–1252, 2001.

[3] Bo Chen. Agent-based artificial immune system approach for adaptive damage detection
in monitoring networks. Journal of Network and Computer Applications, 33(6):633–
645, 2010.

[4] Mohamed M K Elhaj, Hussam Hamrawi, and Mamoun M A Suliman. A multi-layer
network defense system using artificial immune system. Proceedings - 2013 Inter-
national Conference on Computer, Electrical and Electronics Engineering: ’Rese-
arch Makes a Difference’, ICCEEE 2013, pages 232–236, 2013.

[5] Mridul Goswami. Detector Generation Algorithm for Self-Nonself Detection in Artificial
Immune System. Convergence of Technology (I2CT), 2014 International Confe-
rence for, Pune, pages 1–6, 2014.

[6] Julie Greensmith, Uwe Aickelin, and Gianni Tedesco. Information fusion for anomaly
detection with the dendritic cell algorithm. Information Fusion, 11(1):21–34, 2010.

[7] Farhoud Hosseinpour. Design of a new distributed model for Intrusion Detection System
based on Artificial Immune System. . . . and Service (IMS), . . . , pages 378–383,
2010.



[8] Katja Luther and Rainer Bye. A Cooperative AIS Framework for Intrusion Detection.
2007 IEEE International Conference on Communications, Glasgow, pages 1409–
1416, 2007.

[9] L. Montechiesi, M. Cocconcelli, and R. Rubini. Artificial immune system via Euclidean
Distance Minimization for anomaly detection in bearings. Mechanical Systems and
Signal Processing, 76-77:380–393, 2016.

[10] Shahaboddin Shamshirband, Nor Badrul Anuar, Miss Laiha Mat Kiah, Vala Ali Rohani,
Dalibor Petkovi??, Sanjay Misra, and Abdul Nasir Khan. Co-FAIS: Cooperative
fuzzy artificial immune system for detecting intrusion in wireless sensor networks.
Journal of Network and Computer Applications, 42:102–117, 2014.

[11] Tarek S. Sobh and Wael M. Mostafa. A cooperative immunological approach for detecting
network anomaly. Applied Soft Computing Journal, 11(1):1275–1283, 2011.

[12] Guoxi Sun, Qin Hu, Qinghua Zhang, Aisong Qin, and Longqiu Shao. Fault Diagnosis for
Rotating Machinery Based on Artificial Immune Algorithm and Evidence Theory.
(i):2993–2997, 2015.

[13] Morton Swimmer. Using the danger model of immune systems for distributed defense in
modern data networks. Computer Networks, 51(5):1315–1333, 2007.

[14] J Zeng, T Li, X Liu, C Liu, L Peng, and F Sun. A feedback negative selection algorithm
to anomaly detection. Proceedings - Third International Conference on Natural
Computation, ICNC 2007, 3(Icnc):604–608, 2007.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	Sistema Imunológico Biológico
	Discriminação Self/Nonself
	Teoria do Perigo

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

