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Abstract. Due to the rapid expansion of interconnected devices, it becomes ne-
cessary to adhere to new paradigms of network management. A Software Defi-
ned Network is a solution for this scenario. It is a new architecture that offers
robustness and practicality to the manager of a network. However, the new pro-
posal does not guarantee the protection of the environment. In order to achieve
this protection, it is necessary to invest in security tools and policies, such as In-
trusion Detection Systems. Therefore, the present work aims to merge machine
learning techniques to develop a detection system.

Resumo. Devida a rápida expansão dos dispositivos interconectados, tem se
tornado necessário aderir a novos paradigmas de gerenciamento de redes. Uma
Rede Definida por Software é considerada uma nova solução para este cenário,
trata-se de uma nova arquitetura que oferece robustez e praticidade ao gerente
de uma rede. Porém, a nova proposta ainda não garante integridade para o
ambiente, para isso é preciso investir em ferramentas e políticas de segurança,
como por exemplo Sistemas de Detecção de Intrusão. Portanto, o presente tra-
balho tem como objetivo combinar heurísticas de aprendizado de máquina para
aplicar no desenvolvimento de um sistema de detecção.

1. Introdução
Nos últimos anos houve um crescimento intenso do uso da tecnlogia em diversos segui-
mentos de serviços e atividades rotineiras. Estamos vivendo em uma era onde a depen-
dência de computadores e dispositivos móveis vêm se tornando cada vez mais frequente.
Em razão disto, o acesso à internet e a geração de tráfego também cresce gradativamente
[23]. Conforto e praticidade podem ser considerados os pontos positivos desta nova era,
por exemplo, já não há necessidade de sair de casa para realizar simples tarefas, tais como
efetuar compras e serviços bancários.
Tendo ciência desse enorme crescimento de aparelhos interconectados, é preciso aderir
a novos paradigmas de rede que atendam a essa demanda fornecendo mais praticidade e
simplicidade quando se tratar de gerenciamento. Deste maneira, Rede Definida por Soft-
ware (Software Defined Network, SDN) emerge como principal solução proposta [8], [16]
na área atualmente. Trata-se de uma tecnologia que separa o mecanismo de encaminha-
mento e de controle, visando uma maior flexibilidade, robustez e baixo custo de rede.
Como essa dependência excessiva de redes é iminente, o surgimento de atividades mali-
ciosas vindas de usuários de má-fé, que estão sempre buscando roubar dados pessoais e
informações sigilosas que possam beneficiá-los de alguma maneira, ou até mesmo causar



danos severos a um determinado sistema. Em virtude deste avanço acelerado da tecnlogia
e o cresimento da Internet das Coisas [10], uma técnica bastante popular que vem acom-
panhando esse cenário é o DDoS [3]. Atualmente existe uma imensa base de ferramentas
automatizadas [22] que podem ser facilmente encontradas na internet, cujo objetivo é rea-
lizar ataques como este ou explorar vulnerabilidades. Assim sendo, proteger uma grande
infraestrutura de redes tem se tornado uma tarefa interminável, já que novas fraquezas são
encontradas diariamente em sistemas computacionais.
Uma proposta estudada na área de Segurança da Informação são os Sistemas de Detecção
de Intrusão (Intrusion Detection System, IDS) [10], [24], [15]. Vale ressaltar que um IDS
não substitui demais softwares e políticas de segurança, como por exemplo firewalls, anti-
vérus e credenciais, mas sim, complementa todo este conjunto. O método abordado por
esta ferramenta é baseado no fundamento de que qualquer tipo de invasão pode ser de-
tectado pelo desvio do comportamento esperado, onde este comportamento é dado como
como uma base de dados contendo atributos de tráfego, coletados em tempo real ou ge-
rados artificialmente, classificados como normais. A fim de se evitar falsos negativos e
diminuir taxas de erro [1], [17], o desenvolvimento desta ferramenta pode ser realizado
utilizando diversas heurísticas de aprendizado de máquina, e a combinação delas pode
gerar resultados ainda mais precisos [7], [6], [14].
Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve as heurísticas de
aprendizado de máquina 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 apre-
senta os resultados esperados do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Sistema de Detecção de Intrusão

Classificar atividades sobre uma rede em normal ou anômala é a proposta básica de um
Sistema de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection System, IDS) [11], [9], [20]. Para
isso, são utilizadas diferentes técnicas dependendo do foco da ferramenta [2], [12], que
pode ser detectar atividades maliciosas a partir de uma anomalia ou uma assinatura. A
detecção por anomalia constrói um perfil de comportamento considerado normal e assume
que qualquer atividade no tráfego da rede que difira em excesso desse padrão pré definido
pode ser um ataque. Um IDS baseado em assinatura detecta anomalias a partir de uma
base de dados construída com padrões de ataques conhecidos, como por exemplo DDoS
e portscan [4].
Atualmente, além da enorme diversidade de técnicas de invasões conhecidas, existem
usuários que estão constantemente explorando novas falhas que possam comprometer um
sistema. Por conta disso, o desempenho de um IDS pode ser comprometido gerando uma
alta taxa de alarmes falsos ou categorizando atividades maliciosas como normal.

2.2. Algoritmo de Seleção Negativa

Seleção Negativa foi o primeiro conceito em Sistemas Imunológicos [21] a ser desen-
volvido dentro da área de aprendizado de máquina. Em sua fase de treinamento, é dado
como entrada uma base de dados contendo atributos considerados normais, e a partir



disto é gerada uma nova base composta por detectores que serão utilizados para detecta-
rem anomalias. Esses detectores são atributos gerados através de um processo aleatório e
que diferem dos padrões.

Figura 1. Esquematização do Algoritmo de Seleção Negativa

2.3. Algoritmos Genéticos
Algoritmo Genético (Genetic Algorithm, GA), proposto inicialmente por Holland na dé-
cada de 1960 [19], trata-se de um algoritmo de busca inspirado em seleção natural e
evolutiva, e este pode ser utilizado em soluções de diferentes problemas e otimizações de
funções [2]. Um GA se inicia com um grupo de indivíduos (cromossomos), denominados
de população, que são submetidos a diversas operações genéticas e então avaliados na
função de objetivo. Cada cromossomo é composto por uma sequência de genes, que po-
dem representar bits, letras e números. Entre as operações genéticas, temos a seleção, que
determina quais cromossomos serão usados para recombinação, e a reprodução, que pode
ser alcançada usando crossover (dois pais geram um filho) e mutação (altera um gene ou
mais). O GA finaliza o processo através do número pré-definido de gerações ou até que
alcance uma solução ótima.

2.4. Redes Definidas por Software
Redes Definidas por Software (Software Defined Networking, SDN) têm sido a principal
proposta abordada nos últimos tempos para atender a esta explosão de crescimento de
dispositivos interconectados [16], [5]. Considerado como o sistema operacional de uma
rede, SDN é um paradigma emergente que separa o plano de controle da rede do plano de
encaminhamento de pacotes [13]. Em redes tradicionais, quem decide o caminho que os
pacotes devem seguir e aplica algoritmos de roteamento é o roteador. Para um operador,
essa centralização de controle e simplificação no gerenciamento de rede são propriedades
muito vantajosas.
Conhecendo as características de um SDN, amostrar dados do tráfego e encaminhá-los
para o IDS se torna uma tarefa simples. O responsável por auxiliar na execução deste
processo, na maioria das vezes, é o protocolo OpenFlow [18]. Este permite que um
controle externo manuseie tabelas de fluxos internos dentro de switches e roteadores.

3. Objetivos
Realizar estudos em sobre o algoritmos genéticos e de seleção negativa para utilizá-lo em
detecções de anomalias em redes definidas por software.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A princípio o foco será realizar um levantamento bibliográfico sobre Redes Definidas por
Software, Gerência de Redes, Sistemas de Detecção de Anomalias, e por fim, Sistemas
Imunológicos Artificiais e Algoritmos Genéticos. Feito isso, será feito um estudo em cima
das heurísticas de aprendizado de máquina para que possa ser realizada uma combinação
entre ambas no intuito de se obter resultados mais precisos no processo de detecção de
anomalia.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Pesquisa e descrição sobre Sistemas de Detecção de Intrusão;
3. Pesquisa e descrição sobre Redes Definidas por Software e Gerencia de Redes;
4. Pesquisa e descrição sobre Sistemas Imunolóǵicos e Algoritmos Genéticos;
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 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
Este trabalho pretende contribuir com um levantamento de técnicas de Sistemas Imu-
nológicos e Algoritmos Genéticos, empregados em Sistemas de Detecção de Anomalia.
Espera-se que o trabalho auxilie em futuras pesquisas na área de segurança de redes de
computadores.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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