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Abstract. Owing to the expansion of computer networks over the last years, 

computer security has become necessary to ensure the proper behavior of 

network devices. Unauthorized access and malicious activity should be 

detected, handled and reported as quickly as possible. Artificial Neural 

Networks can be used for Intrusion Detection Systems, learning to classify and 

identify the behavior in two groups, ordinary or anomalous. Therefore, the 

present work will approach bibliographical surveys in order to demonstrate 

applications of Neural Networks in this context. 

Resumo. Devido a rápida expansão das redes de computadores nos últimos 

anos, a segurança cibernética se tornou necessária para garantir o bom 

funcionamento dos dispositivos ligados à rede. Acessos não autorizados e 

atividades maliciosas devem ser detectadas, tratadas e informadas com o 

menor tempo possível. Redes Neurais Artificiais podem ser utilizadas para 

Sistemas de Detecção de Intrusão, aprendendo a classificar e identificar o 

comportamento da rede em padrão ou anômalo. Portanto, o presente trabalho 

realizará um levantamento bibliográfico a fim de demonstrar aplicações de 

Redes Neurais neste contexto. 

1. Introdução 

 As redes de computadores têm apresentado aumento significativo em tamanho e 
importância no decorrer dos últimos anos. Sistemas Web, tecnologias como o Wifi e 
serviços de Cloud Computing fizeram com que grande parte das pessoas começassem a 
usar a rede para diversas atividades do cotidiano [6]. Transações bancárias, compras, 
vendas e agendamentos são alguns exemplos de atividades realizadas na Internet [20]. 
Devido ao crescimento da rede de computadores, é natural que o tráfego de dados 
aumente cada vez mais [13] [14]. 

Apesar dos benefícios da Internet, é crescente a preocupação com a segurança de 
aplicações e dados nestes ambientes, uma vez que vulnerabilidades são encontradas 
frequentemente. Para proteger uma rede de computadores de ataques e roubo de dados  
é necessário ter um sistema de defesa robusto que abranja diversas camadas de 
segurança. Essa área é ainda mais crucial em sistemas que operam com dinheiro, como 
Bancos, ou até mesmo sistemas que hospedam serviços de outras empresas em seus 
servidores. É por isso que mecanismos de detecção de intrusão são importantes, já que 
podem identificar e bloquear acesso não autorizado às informações envolvidas [5].  



 Diante desse cenário, é visível que a área de segurança da informação é vital e 
necessária para garantir a integridade, confiabilidade e disponibilidade dos sistemas de 
informação atualmente em uso nas redes de computadores. Uma linha de pesquisa em 
segurança da informação busca soluções baseadas em Redes Neurais Artificiais, com o 
propósito de melhorar os Softwares de Detecção de Anomalia [12]. O desenvolvimento 
dos modelos de Redes Neurais Artificiais surgiu como uma tentativa de reproduzir o 
alto desempenho do cérebro humano em tarefas extremamente complexas [9]. 

 Este trabalho está organizado da seguinte forma: A Seção 2 descreve as Redes 
Neurais e Sistemas de Detecção de Intrusão, apontando suas principais características e 
conceitos. A Seção 3 apresenta os objetivos almejados. A Seção 4 descreve o 
procedimento metodológico a ser executado para alcançar estes objetivos. A Seção 5 
contém o planejamento da execução das atividades e, por fim, o Capítulo 6 apresenta os 
resultados esperados do trabalho. 

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

2.1  Sistema de Detecção de Intrusão 

 Sistema de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection System, IDS) refere-se a 
um conjunto de técnicas utilizadas para monitorar sistemas de rede a procura de 
atividades maliciosas, caso seja detectada alguma atividade suspeita o sistema faz uma 
análise para identificar se realmente é uma atividade maliciosa ou não [2]. É importante 
ressaltar que um IDS não é um firewall, enquanto o firewall aplica uma política de 
segurança em um determinado ponto da rede, o IDS examina a comunicação que está 
ocorrendo dentro da rede e consegue determinar se esta ocorrendo alguma invasão [3]. 
Além de identificar ataques e alertar os administradores, alguns IDS podem impedir 
tentativas de invasão, entretanto na maior parte das vezes é necessário ter um indivíduo 
para interpretar e reagir aos alarmes gerados pelos IDS. 

 O principal objetivo de um sistema de detecção de intrusão é alcançar uma alta 
taxa de acertos e uma baixa taxa de alarmes falsos, por isso falsos positivos e falsos 
negativos devem ser evitados o máximo possível [1]. Os falsos positivos acontecem 
quando pacotes normais são identificados como tentativas de ataques, ofuscando a 
análise dos administradores de rede. Falsos negativos ocorrem quando pacotes 
provenientes de ataques não são identificados, tornando-se um grande problema [4]. 

2.1.1 Técnicas de Detecção 

 Os métodos utilizados pelos sistemas de detecção de intrusão podem ser 
divididos, basicamente, em duas categorias: as de detecção por conhecimento 
(knowledge based) e as de detecção por anomalias (behaviour based) [15] [19]. A 
detecção por conhecimento analisa a rede procurando por padrões pré-definidos de 
invasões, cada padrão corresponde a um ataque, portanto essa técnica apenas identifica 
ataques conhecidos [7]. 

 A detecção por anomalia ou comportamento presume que ataques são atividades 
totalmente diferentes das que ocorrem diariamente nos sistemas [17] [18]. Através de 
um processo de aprendizagem é criado um perfil que representa o comportamento 
normal ou esperado do sistema [6]. Dessa maneira o IDS realiza análises em cima de 



novas atividades de rede, buscando encontrar desvios no comportamento esperado. A 
vantagem desse método é que é possível detectar ataques que não foram descobertos, 
entretanto pode-se haver uma maior quantidade de alarmes falsos, devido a algum 
comportamento imprevisível na rede. 

2.2 Redes Neurais Artificiais 

 Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks, ANN) são modelos 
computacionais que representam uma estrutura neural de organismos inteligentes. Uma 
rede neural possui diversas células de processamento distribuídas trabalhando em 
paralelo, conectadas através de ligações diretas, cuja principal função é distribuir 
padrões de ativação, de maneira similar ao cérebro humano [16]. É importante ressaltar 
que cada célula realiza operações apenas sobre seus dados os quais são recebidos por 
um canal de comunicação. O processo de aprendizagem da Rede Neural é feito por 
meio de um algoritmo, cuja função é modificar a magnitude da “força” de ligação entre 
os neurônios, de forma a alcançar o objetivo desejado [8].  

ANN são representadas por grafos, em que cada nó representa um neurônio e as 
arestas representam conexões entre os neurônios. Normalmente as redes neurais são 
organizadas em camadas, um grupo de neurônios é responsável por receber a 
informação, após isso é transmitida para outros grupos que irão fazer a maior parte do 
processamento, e por fim, o resultado é apresentado aos neurônios de saída [11]. O 
objetivo da rede neural é atingir uma solução generalizada para um conjunto de 
problemas, ou seja, fornecer valores adequados para entradas não contidas no processo 
de aprendizagem [10]. 

3. Objetivos 

 O objetivo do trabalho é realizar um estudo sobre a utilização de Redes Neurais 
Artificiais para auxiliar na detecção de anomalia em redes de computadores. 

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas 

 Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico sobre gerência de 
redes, sistemas de detecção de intrusão, detecção de anomalia, e por fim, Redes Neurais. 
Após o levantamento bibliográfico, será feito uma análise de cada publicação, buscando 
saber de que modo a Rede Neural foi aplicada para auxiliar na detecção de anomalia e 
quais tipos de ataques foram identificados. 

5. Cronograma de Execução 

Atividades: 

 1. Levantamento bibliográfico; 

 2. Pesquisa e descrição sobre Gerência de Redes;  

 3. Pesquisa e descrição sobre Sistemas de Detecção de Intrusão; 

 4. Pesquisa e descrição sobre Redes Neurais Artificiais; 

 5. Redação e entrega parcial do TCC; 



 6. Estudo de trabalhos relacionados;  

 7. Redação e entrega final do TCC;  

 

Tabela 1. Cronograma de Execução 

 jul ago set out nov dez 

Atividade 1 X      

Atividade 2  X X    

Atividade 3  X X X   

Atividade 4  X X X   

Atividade 5  X X    

Atividade 6    X X  

Atividade 7    X X X 

6. Contribuições e/ou Resultados esperados 

 Este trabalho pretende contribuir com um levantamento de técnicas de Redes 
Neurais Artificiais, empregados em Sistemas de Detecção de Anomalia. Espera-se que o 
trabalho auxilie as futuras pesquisas na área de redes de computadores. 

7. Espaço para assinaturas 
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