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Abstract. Due to the quick growth of internet and interconnected devices, web
environment attacks has become more robust over time. Even though Intrusion
Detection Systems are used as a defense mechanism, it is crucial that they have a
strong identification methodology. With that in mind, this work aims to research
Deep Learning methods that can be applied to network anomaly detection to
create a defence system.

Resumo. Com a veloz evolução da internet e dos dispositivos interconectados,
os métodos de ataque em ambientes de rede acabam tornando-se cada vez mais
robustos. Os Sistemas de Detecção de Intrusão são empregados como meca-
nismo de defesa, porém, é necessário que estes possuam uma boa metodologia
de identificação. Sabendo disso, este trabalho tem como objetivo pesquisar
métodos de Deep Learning que possam ser aplicados na detecção de anomalias
em redes para a criação de um sistema de defesa.

1. Introdução

Nos últimos anos é possı́vel observar um aumento vertiginoso no uso da internet e no
desenvolvimento de novas tecnologias que fazem o uso da mesma, permitindo com que
as pessoas estejam cada vez mais interconectadas e mais dependentes da utilização da
rede, o que tem contribuı́do para um aumento do tráfego total gerado [21].

Entretanto, juntamente a este aumento do tráfego começam a surgir alguns proble-
mas relacionados a segurança na internet, que é importante objeto de estudo atualmente,
já que mecanismos de ataque tem se tornado cada vez mais complexos [20][5][21][13].
Por isso, é necessário o uso de métodos mais modernos de detecção de anomalias em
redes, capazes de passar alta confiabilidade e boa performance [5][13], que apresentem
boas taxas de reconhecimento de anomalias e baixa taxa de falsos positivos ao analisar
grandes quantidades de dados. Uma das principais anomalias que fazem parte do cenário
atual de redes é o Ataque Distribuı́do de Negação de Serviço (Distributed Denial of Ser-
vice, DDoS) [17], no qual apresenta grande ameaça à internet, devido a atual situação
supracitada da mesma. O DDoS é caracterizado pela realização de um grande número de
requisições, vindas de várias máquinas distintas, geralmente comprometidas [17], a um
determinado serviço de rede, ocasionando com que o mesmo se torne incapaz de aceitar
requisições realizadas por usuários reais.

Uma proposta da área de Segurança da Informação para lidar com estes e outros
tipos de anomalias em redes é o Sistema de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection



System, IDS) [12][1], que é uma ferramenta que analisa o tráfego da rede em que é em-
pregada e a partir disto tira conclusões a respeito deste tráfego apresentar ou não uma
anomalia, que neste caso é caracterizada por um desvio no comportamento padrão do
tráfego. Entretanto, o conceito de normalidade ainda é uma questão em aberto no campo
de estudo de anomalias em redes [10].

Este trabalho propõe um estudo de métodos de Deep Learning aplicados na
detecção de anomalias em redes e está organizado como segue: a Seção 2 faz uma breve
descrição de como funciona um Sistema de Detecção de Intrusão e discorre sobre os
principais conceitos de aprendizado de máquina e como estes conceitos são aplicados
em detecção de anomalias em redes. A Seção 3 apresenta os objetivos deste trabalho. A
Seção 4 descreve quais serão os procedimentos metodológicos aplicados ao decorrer deste
trabalho. A Seção 5 mostra como será o cronograma de execução de cada tarefa e, por
fim, a Seção 6 fala sobre quais são os resultados esperados ao final do desenvolvimento
do projeto.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Machine Learning

Aprendizado de máquina (Machine learning) pode ser definido como métodos computa-
cionais que fazem uso de uma base de dados que diz respeito a algum fenômeno, e da
definição de um modelo estatı́stico fundamentado nesta base de dados. Estes algoritmos
utilizam de experiência para melhorar sua performance e realizar previsões bem definidas
para a resolução de problemas práticos [16][2][14].

Existem vários tipos de algoritmos de aprendizado de máquina, um deles é o de
aprendizado supervisionado (Supervised Learning, do Inglês), que refere-se a quando
um algoritmo é alimentado com uma base de dados de treinamento contendo amostras
rotuladas podendo, assim, realizar previsões em pontos desconhecidos. Outro algoritmo
é o de aprendizado não supervisionado (Unsupervised Learning, do Inglês), em que o
“aprendiz” é alimentado exclusivamente com dados não rotulados e realiza previsões para
pontos desconhecidos[16][2].

2.2. Deep Learning

Deep Learning é uma subclasse da inteligência artificial que está em constante ascensão
e é capaz de ser aplicada em vários tipos de tecnologias que requerem grande volume
de dados. Alguns exemplos são: Reconhecimento de fala; reconhecimento de caligra-
fia; classificação de imagens, entre outras aplicações [22]. Uma arquitetura de Deep
Learning é caracterizada por utilizar uma grande camada interna de módulos mais sim-
ples chamados de hidden layer em que todos, ou grande parte destes, estão sujeitos a
aprendizado, e no final desta sucessão produzem dados de saı́da [7]. Cada módulo desta
cadeia transforma seus inputs para aumentar tanto a seletividade quanto a invariância da
representação. Com múltiplas camadas, um sistema é capaz de implementar funções ex-
tremamente complexas que sejam sensı́veis a mı́nimos detalhes e insensitivos a grandes
variações irrelevantes nos dados de entrada [15]. Na Figura 1 vemos a representação de
uma rede neural de Deep Learning. A coluna mais à esquerda representa os dados de
entrada; as colunas centrais simbolizam as várias camadas de abstração do método; e, por
fim, o quadrado à direita descreve os dados de saı́da.



O progresso da técnica é devido, principalmente, à robustez que a mesma possui
em reconhecimento de padrões complexos [6]. A tendência é que a área continue evo-
luindo, já que Deep Learning é um mecanismo que tira vantagem do crescente número
de dados computacionais disponı́veis, por efeito de ser uma metodologia que necessita de
pouco trabalho manual para ser implementado, ou seja, requer uma menor interferência
do ser humano no processo, diferentemente de métodos rasos de aprendizado de máquina
e reconhecimento de padrões que demandavam um cuidadoso processo de engenharia.
Esta é a principal vantagem do Deep Learning em contraste com técnicas tradicionais de
Machine Learning [15][6].

Figura 1. Representação gráfica de uma Rede Neural Profunda

2.3. Sistema de Detecção de Intrusão

Um Sistema de Detecção de Intrusões (Intrusion Detection System, IDS) são esquemas
de detecção de anomalias, capazes de identificar violações e intrusões em redes de com-
putadores. IDSs são aplicados como uma segunda linha de defesa de sistemas de rede, o
Firewall ficando em primeiro; entretanto, atacantes estão continuamente buscando falhas
nestes sistemas, fazendo com que seja crucial a implementação de um bom IDS.

No geral, Sistemas de Detecção de Intrusões contém três principais componentes,
sendo o primeiro deles um mecanismo para coleta dos fluxos de rede, tal que estes flu-
xos são definidos como sendo uma sequência unidirecional de vários pacotes de IP [9].
Após esta coleta é realizada a seleção das caracterı́sticas e finalmente um procedimento
de classificação deve ser executado para decidir se o tráfego é considerado normal ou
anômalo. A parte da detecção de anomalias do IDS pode ser feita baseado em assinaturas
de tráfego de ataques já conhecidos, o que tende a ser bastante eficiente, porém está su-
jeito a falhar diante de tráfego anômalo desconhecido [12]. E é diante deste cenário que
surge a necessidade de implementar um sistema de detecção de anomalias que opere de
forma dinâmica e que seja capaz de aprender a identificar trafego anômalo e trafego não
anômalo por meio de aprendizado de máquina.



Alguns exemplos de Sistemas de Detecção de Intrusão implementados que fazem
uso de técnicas de aprendizado de máquina, são os apresentados em [4][8][23] e [18],
em que o primeiro faz o uso de Teoria dos Jogos e Algoritmo Genético com Lógica Di-
fusa para detecção e mitigação de ataques DDoS em redes SDN; o segundo também tem
como foco a detecção de anomalias do tipo DDoS em ambiente SDN e utilizam Algo-
ritmo Genético com Lógica Difusa. A metodologia de detecção proposta pelo terceiro é
a de Transformada Discreta de Wavelets bem como um algoritmo baseado em Floresta
Aleatória para mitigação e identificação de anomalias em âmbito de Redes Definidas por
Software. No quarto trabalho, é proposta a criação de uma ferramenta que faz uso de
lógica paraconsistente para detecção de anomalias e utiliza de Assinaturas Digitais de
Segmento de rede Utilizando Análise de Fluxo (DSNSF) como perfil normal de tráfego.

2.4. Deep Learning e detecção de anomalias em redes

Embora os Sistemas de Detecção de Intrusão tenham conquistado um papel importante
na proteção de redes de computadores, existem preocupações com relação às metodolo-
gias atuais aplicadas para tal, principalmente devido à demanda de redes modernas. Tais
preocupações envolvem principalmente o crescimento do volume de dados sendo trans-
mitidos em ambientes web, cuja tendência é continuar aumentando [20]. Devido a isso,
novas pesquisas na área de detecção de anomalia em redes estão sendo feitas e Deep
Learning tem se tornado parte integral de sistemas de segurança [5].

Um dos desafios de métodos tradicionais é a detecção de trafego desconhecido,
visto que abrangem 17% de todo o trafego de redes. Métodos de análise que fazem uso
de Deep Learning são capazes de identificar mais da metade deste tipo de trafego. [5]

2.5. Redes Definidas por Software

Redes Definidas por Software (Software Defined Networks, SDN) é um paradigma emer-
gente cujo objetivo é simplificar a criação e a introdução de novas abstrações no âmbito
de redes, facilitando sua gerência e evolução [14]. E é devido ao acelerado crescimento
do número de dispositivos interconectados, que contribui para ambientes de rede cada
vez mais complexos, que surge a necessidade de diferentes abordagens para o tratamento
deste problema; Redes Definidas por Software é uma destas abordagens [11][19].

Embora Redes Definidas por Software ofereçam uma boa simplificação da arqui-
tetura de uma rede, existem alguns problemas que devem ser levados em conta ao fazer o
uso deste paradigma. Um destes problemas é a periculosidade apresentada por ataques do
tipo DDoS e Homem no meio, devido ao controle de tráfego estar centralizado no contro-
lador, fazendo com que se torne um único ponto de falha. Em [3] é proposto um sistema
proativo voltado para ambientes SDN, capaz de identificar e mitigar anomalias em tempo
real.

O OpenFlow é um dos protocolos que implementa o conceito de SDN, abstraindo
os elementos da rede através da realização de tarefas como o controle de operações de
encaminhamento, notificações de eventos e relatórios estatı́sticos [19].

3. Objetivos
Realizar um estudo sobre modelos que utilizem Deep Learning para detecção de intrusões
e anomalias em redes tradicionais e redes definidas por software.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para atingir o objetivo esperado, será realizado um levantamento bibliográfico a respeito
de algoritmos de Deep Learning utilizados para detecção de anomalias em redes e sobre
Redes definidas por Software. Finalizando a parte teórica, será feita a escolha de algum
dos algoritmos estudados para que seja realizada uma implementação do mesmo, que virá
acompanhada de testes.

A base de dados utilizada foi gerada pelo Mininet e possuirá tráfego não anômalo
e tráfego anômalo contendo assinaturas de ataques DDoS.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Revisão Bibliográfica;
2. Pesquisa e descrição sobre Sistemas de Detecção de Intrusão;
3. Pesquisa e descrição sobre Redes Definidas por Software;
4. Pesquisa e descrição sobre algoritmos de Deep Learning voltados a detecção de

anomalias em redes e escolha do algoritmo que será implementado;
5. Implementação de um estudo de caso;
6. Redação e entrega parcial do TCC;
7. Estudo de trabalhos relacionados;
8. Redação e entrega final do TCC;

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

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X X
Atividade 8 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, espera-se realizar um levantamento das técnicas mais utilizadas para
detecção de anomalias em redes utilizando Deep Learning, esclarecendo suas principais
diferenças e aplicações, bem como a eficácia destes métodos em detrimento a métodos
mais comuns de Machine Learning.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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