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Abstract. Due to the huge amount of available services that use computers
networks, it is necessary to hold and to manage all the generated informa-
tion. Many different techniques have been applied along with Game Theory
framework to support problems associated with networks manage. Therefore,
the purpose of this study is to present a research about Game Theory framework
to support the computers networks management process.

Resumo. Devido a grande quantidade de serviços disponı́veis que utilizam de
redes de computadores, faz-se necessário gerenciar e manter seguras todas as
informações geradas pelos mesmos. Inúmeras técnicas vem sendo aplicadas
em conjunto com framework de Teoria de Jogos para auxiliar em problemas
relacionadas à gerência de rede. Portanto, objetivo do presente trabalho busca
realizar um estudo do framework de Teoria de Jogos para auxiliar no processo
da gerência de redes de computadores.

1. Introdução
A demanda tanto da disponibilização quanto na utilização de serviços, que uti-

lizam redes de computadores como meio de comunicação vem crescendo, como con-
sequência desse fato, a quantidade de dados que trafegam pela rede também aumentou
rapidamente. A gerência da estrutura e da segurança das informações da rede tornou-
se uma atividade com alto grau de complexidade. Logo faz-se necessário o estudo de
técnicas eficientes para auxiliar o gerenciamento da rede.

A principal tarefa da gerência de redes é garantir que os recursos da rede possam
sempre estar disponı́veis aos usuários da mesma. Dessa forma, ISO (International Or-
ganization for Standardization), propôs um modelo baseado em áreas funcionais para o
gerenciamento de redes, sendo elas: Gerência de Configuração, visa à praticidade em
alterações das configurações dos dispositivos, Gerência de Falhas, busca identificar e so-
lucionar de maneira rápida uma falha, Gerência de Desempenho, trata-se de acompanhar
e realizar análises das atividades da rede para prevenção de congestionamento de tráfego,
Gerência de Contabilização, estabelecer parâmetros quanto a utilização para uma me-
lhor distribuição do recursos da rede e Gerência de Segurança, tem-se como principal
função garantir a segurança dos equipamentos e dos dados contra ataques maliciosos.

Usualmente, soluções de segurança de rede são empregadas utilizando dispositi-
vos preventivos, por exemplo firewall, e/ou reativos, por exemplo anti-vı́rus. Entretanto,
esses tipos de soluções não são suficientes para a prevenção de segurança da rede. In-
trusion Detection Systems (IDSs), são dispositivos reativos, que buscam detectar e/ou
impedir que ataques a rede venham ocorrer.



Os algoritmos implementados em um IDS são baseados em padrões de assinatura
de ataque e na detecção de comportamentos anômalos da rede[13]. Uma vez que um
ataque é detectado, um alarme é disparado ao administrador da rede, que tomará a ação
de mitigar ou parar o ataque. Alguns tipos de IDSs possuem mecanismos que tomam
decisões em tempo real perante a detecção de um ataque sem a necessidade de notificar o
administrador da rede, esses dispositivos são chamados de Instrusion Prevention Systems
(IPSs)[4].

A abordagem de teoria dos jogos vem sendo aplicada por diversos pesquisadores
para auxiliar na gerência de redes[7]. A teoria dos jogos trata de problemáticas em que
vários jogadores possuem objetivos e competem entre si, em decorrência desse fato, a
teoria dos jogos fornece um framework para análise e modelagem, que pode ser aplicado
em problemas de segurança de rede. Por exemplo[9], um administrador de rede e um
atacante podem ser vistos como dois jogadores competindo em um jogo, no qual o fra-
mework pode ser usado para predizer as ações do atacante e então, determinar as decisões
quem devem ser tomadas pelo defensor.

Além disso, a teoria dos jogos tem capacidade de analisar centenas de possı́veis
cenários antes de tomar a melhor decisão, assim refinando o processo de decisão do ad-
ministrador de rede em larga escala[6].

O presente trabalho estrutara-se da seguinte maneira: A Seção 2 apresenta-se os
conceitos teóricos do framework Teoria dos Jogos, para que possa ser compreendido a
proposta deste trabalho, na Seção 3, é apresentado os objetivos que esse trabalho almeja
conquistar, na Seção 4, descreve-se a metodologia adotada para que obtenha-se o objetivo
desejado, na Seção 5, lista-se as atividades e o perı́odo em que as mesmas serão executa-
das, por fim na Seção 6, descreve-se quais as contribuições e resultados espera-se com a
conclusão do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
A Teoria dos Jogos é uma ferramenta matemática criada para modelar fenômenos

que podem ser observados no qual vários indivı́duos (chamados jogadores ou agente)
tomam decisão, buscando um melhor resultado pra si. Ela fornece a linguagem para a
descrição de processos de decisão conscientes e objetivos envolvendo mais do que um
indivı́duo[10].

2.1. Definição de Jogo
Um jogo basicamente é constituı́do por um conjunto de jogadores. Cada jogador

possui um conjunto de estratégias. Quando um jogador escolha uma estratégia existe con-
junto chamado função de utilidade ( ganho ou payoff do jogadaor) que atribui um número
real em cada situação de jogo[10]. Os jogos podem ser cooperativos se os jogadores inte-
ragem cooperativamente e não-cooperativos se os jogadores interagem competitivamente.

Definição. Seja n um inteiro positivo. Um jogo é representado por uma tripla
(G, S, U ), onde G = {g1, g2,. . . , gn} representando o número finito de jogadores. Cada
jogador gi ∈G possui um conjunto finito Si = {si1, si2,. . . , smi} denominadas estratégias
puras do jogador, s = (s1,s2 . . . sn) ∈ a S é o vetor de estratégias e U ={u1, u2,. . . , un} é
o conjunto de função utilidade de S → R com S = S1 ×, . . . ,× Sn [8], [10].

Em teoria dos jogos, quatro elementos básicos descrevem um jogo:
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• Jogadores: São as entidades envolvidas em um jogo. Estas entidades podem ser
pessoas, dispositivos, ou quaisquer outras coisa que interagem entre si.
• Ação: Em cada movimento de um jogador, uma ação é tomada. Assumisse que

cada jogador conhece todas a possı́veis ações de outro jogador.
• Payoff: Após todos os jogadores terem tomado uma ação, cada jogador recebe

um retorno positivo ou negativo. O retorno de cada jogador é o seu payoff.
• Estratégia: A estratégia de um jogador é seu plano de ação, que especı́fica a ação

que será tomada baseado em seu conhecimento. As estratégias podem ser puras
ou mistas.

2.2. Classificação de um Jogo

Um jogo pode ser classificado em diferentes aspectos. Sendo eles: Baseado no
número de estágios, informação perfeita ou imperfeita e baseado em informação completa
ou incompleta [5].

2.2.1. Baseado no número de estágios

Esta classificação é se um jogo possui um ou múltiplos estágios.

• Jogo Estático/Estratégico: É um jogo em que as ações dos jogadores são tomadas
no mesmo instante em apenas uma jogada[5].
• Jogo Dinâmico/Extensivo: É um jogo que consiste em múltiplos estágios.
• Jogo Estocástico: É um tipo de jogo dinâmico no qual tem-se um estado inicial

e os estados possuem transições de um estado para o outro. No estado inicial, os
jogadores tomam ações recebem os payoffs com a transição do estado atual para
o outro. Isso requer uma certa probabilidade com base no estado atual e a ação
tomada.
Chen et al.[2] é modelado um jogo estático com dois jogadores, um atacante e ou-
tro defensor. No jogo é considerado a taxa de falsos alarmes e a taxa de detecção
do IDS do defensor. As ações do atacante são interpretados como a probabilidade
de realizar um ataque a um determinado alvo e as ações do defensor são interpre-
tadas como a probabilidade do mesmo de defender-se perante a um ataque.

2.2.2. Baseado em Informação Perfeita ou Imperfeita

A segunda classificação é se um jogo possui informação perfeita.

• Jogo de Informação Perfeita: Cada jogador conhece todas as ações tomadas
anteriormente de cada jogador.
• Jogo de Informação Imperfeita: Pelo menos um dos jogadores não conhecem

as ações tomadas anteriormente dos outros jogadores.

2.2.3. Baseado em Informação Completa ou Incompleta

A terceira classificação é se um jogo possui informação completa.
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• Jogo de Informação Completa: Todos os Jogadores conhecem as funções de
payoff dos demais jogadores.
• Jogo de Informação Incompleta: Pelo menos um dos jogadores não conhece a

função de payoff dos outros jogadores.

3. Objetivos

Este trabalho tem como o objetivo de apresentar um estudo sobre o framework de
Teoria dos Jogos para auxiliar na gerência de redes de computadores.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para elaboração deste trabalho, inicialmente será realizado um levantamento bi-
bliográfico utilizando as seguintes bibliotecas digitais de busca, ACM1, IEEE Xplore2,
Google Scholar 3 e ScienceDirect 4 . Essa busca será realizada utilizando palavras-chaves
relacionadas ao tema e será selecionado os trabalhos com maior relevância.

Após a realização do levantamento bibliográfico, será feito o estudo de cada tra-
balho realizando uma análise crı́tica, buscando responder as seguintes questões: (i) qual
problema da gerência de rede que está sendo resolvido?; (ii) como a Teoria dos Jogos foi
aplicado para auxiliar na gerência de redes?;

Realizada a etapa anterior, uma sı́ntese dos trabalhos obtidos será feita e caso seja
notada a necessidade de maiores informações, uma nova busca será realizada seguindo as
etapas anteriores, refinando as palavras-chave de busca. Por fim, a confecção da redação
do TCC será feita.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo e detalhamento dos conceitos de Teoria de Jogos;
3. Estudo e detalhamento dos conceitos de Detecção de Anomalias;
4. Estudo de heurı́stica utilizando teoria de jogos aplicado a gerência de rede;
5. Redação e entrega parcial do TCC;
6. Busca e estudo de trabalhos correlacionados;
7. Redação e entrega final do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Este trabalho visa como contribuição um levantamento de técnicas e metodologias
que utilizam o framework de Teoria dos Jogos, nos quais são aplicados para solucionar
problemas relacionados a gerência de redes de computadores.

1http://dl.acm.org/
2http://ieeexplore.ieee.org/
3https://scholar.google.com.br/
4http://www.sciencedirect.com/
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Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x x x

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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