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RESUMO 

Por ter milhões de ataques acontecendo diariamente às inúmeras redes de computadores, tais 

ataques que podem prejudicar seriamente pessoas e empresas, esse trabalho visa fornecer 

aplicações de modelos para detecção de anomalias em redes de computadores utilizando 

modelos de Algoritmos Bioinspirados, com o intuito de auxiliar o administrador da rede na 

identificação dos ataques. 

Palavras-chave: Word 2013. Template ABNT-DC-UEL. Editoração de texto. 
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ABSTRACT 

Millions of cybernetic attacks happen to computer networks on a daily basis. These attacks 

may be seriously harmful to individuals and companies; Thus, this paper aims to provide 

applications of network anomaly detection models with bioinspired algorithms and, 

consequently, support network administrators on the identification of attacks. 

 

Keywords: Word 2013, ABNT-DC-UEL template, Text editoration. 

  



 

  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 - Árovere sintática representando o polinômio (4*10) + 5 ........................................ 31 

  

file://vboxsrv/vinicius/Desktop/UEL/Estágio%20e%20TCC/TCC/tcc.marcos.v1.docx%23_Toc493836724


 

  



 

LISTA DE TABELAS 

  



 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBICT  Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

NBR  Norma Brasileira 

  



 

  



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 23 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE ..................................... 26 

2.1 Computação Bioinspirada e Computação Evolucionária ....................................... 26 

2.1.1 Algoritmos Genéticos .........................................................................................................27 

2.1.1.1 Indivíduo.......................................................................................................................................... 27 

2.1.1.2 População ........................................................................................................................................ 28 

2.1.1.3 Função Objetivo (fitness) ................................................................................................................. 28 

2.1.1.4 Operador de Seleção ........................................................................................................................ 29 

2.1.1.5 Pressão Seletiva ............................................................................................................................... 29 

2.1.1.6 Operador de Crossover .................................................................................................................... 29 

2.1.1.7 Elitismo............................................................................................................................................ 30 

2.1.1.8 Mutação ........................................................................................................................................... 30 

2.1.2 Programação Genética ........................................................................................................30 

2.1.2.1 Árvore Sintática ............................................................................................................................... 31 

2.2 Sistemas de Detecção de Intrusão .......................................................................... 32 

2.2.1 Detecção de Anomalias em Redes de Computadores ........................................................32 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 34 

  



 

 



 23 

1 INTRODUÇÃO 

A Internet nos proporcionou facilidade e eficiência para se comunicar 

num âmbito global, onde informações trafegam pela rede constantemente. Transações 

bancárias, armazenamento de dados de grandes empresas, e manipulação de 

informações pessoais, são só alguns exemplos, dentre várias ações que podem ser feitas 

utilizando a grande rede global que chamamos de Internet. E com incontáveis serviços 

oferecidos pela rede de computadores, seu uso torna-se uma parte importante do nosso 

cotidiano, acarretando em um sucessivo aumento na quantidade de dispositivos 

conectados a mesma.  

No entanto, com o tráfego de dados fluindo em larga escala, ataques 

cibernéticos aos usuários da rede tornaram-se frequentes. Ataques como negação de 

serviço (Denial-of-Service, DOS), espionagem, Spoofing e intrusão podem comprometer 

drasticamente os sistemas e dispositivos conectados na rede, além de ocasionar 

significativas perdas de dados [15], [16]. 

E com a possibilidade de ocorrer ataques na rede, se faz necessário e 

imprescindível à garantia da integridade e confiabilidade das informações que nela são 

utilizadas [14], [15], [19]. Sendo assim, uma maneira de auxiliar na proteção dos 

sistemas de TI que são utilizados nas redes, são empregados sistemas de Detecção de 

Intrusão (Intrusion Detection Systems, IDS). 

Sistemas de detecção de intrusão se destinam a auxiliar na segurança 

de redes de computadores. Através do monitoramento das atividades realizadas na rede, 

os sistemas de detecção de intrusão conseguem determinar se a mesma está ou não 

sendo alvo de ataques ou invasões. Os IDS’s são classificados em dois tipos, os 

baseados em assinatura, e os baseados em detecção de anomalias [17]. 

A categoria de IDS’s que são baseados em assinatura exige um 

armazenamento dos ataques já conhecidos (assinatura de ataques) para que possam 

reconhecer uma intrusão quando a rede estiver sendo atacada.  O problema deste tipo de 

IDS, é que vão surgindo novos tipos de ataques a todo o momento, e isso requer uma 

constante atualização em sua base de conhecimento de ataques [15]. 

Já a outra categoria de IDS baseada em detecção de anomalias, cria 

um perfil de comportamento normal da rede e quando desvios de comportamento são 



 

notados no tráfego, é emitido um alerta avisando sobre as atividades anômalas 

encontradas [15], [18], [19]. 

Diversas técnicas são aplicadas no desenvolvimento dos IDS’s, e uma 

das técnicas que vem sendo muito bem aproveitada para tal objetivo, é o uso de 

algoritmos bioinspirados. Inspirados nos seres encontrados na natureza, os algoritmos 

bioinspirados são eficazes para resolver diversos problemas que não são resolvíveis pela 

computação tradicional. 

No presente trabalho, é estudado o uso de Algoritmos Genéticos e 

Programação Genética no auxilio de detecção de anomalias em redes de computadores. 

Ambas heurísticas citadas acima fazem parte de uma área de estudo dos algoritmos 

bioinspirados, que é a computação evolutiva, na qual se baseia na teoria da evolução das 

espécies, de Charles Darwin [2].  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos iniciais necessários 

para o entendimento do problema abordado e as soluções propostas por trabalhos 

relacionados. 

2.1 Computação Bioinspirada e Computação Evolucionária 

Inúmeros problemas computacionais que não são solucionáveis por 

técnicas clássicas da computação, podem ser resolvidos ao se aplicar conceitos baseados 

em características encontradas na natureza [1]. 

Fenômenos como a teoria da evolução, trabalho coletivo, sistema 

imunológico e redes neurais são alguns exemplos de características provenientes da 

natureza, que podem ser aplicadas computacionalmente, através da Computação 

Bioinspirada [1]. 

Uma das particularidades naturais que é muito bem aproveitada pela 

computação, é a evolução dos seres-vivos, inspirada na teoria da seleção natural 

(Charles Darwin 1859) [2]. Computação Evolucionária é uma ramificação da 

Computação Bioinspirada, onde o conceito da evolução dos seres-vivos é aplicado [2]. 

Segundo Darwin, os organismos que melhor se adaptam ao meio em 

que vivem, têm melhores chances de sobreviver, e assim, repassar suas características 

genéticas para gerações subsequentes [3]. 

Assim como na evolução natural, os algoritmos baseados em 

computação evolucionária funcionam da mesma forma. Á partir da criação de uma 

população inicial, cada indivíduo da população é submetido a uma função avaliadora 

(função fitness), e somente os indivíduos que obtiverem os melhores resultados serão 

selecionados para transpassar suas informações genéticas aos membros da próxima 

geração [2]. 

No presente trabalho, serão estudados dois modelos evolutivos: 

Algoritmo Genético (Genetic algotithm, GA) e Programação Genética (Genetic 

program, GP), que são as duas principais frentes de algoritmos evolucionários [2], [4]. 
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2.1.1 Algoritmos Genéticos 

Existem diversos problemas científicos, como análise do mercado 

financeiro, busca e otimização, aprendizado de máquinas, problemas de engenharia, etc. 

que requerem um excessivo custo computacional, o que inviabiliza o uso de alguns tipos 

de algoritmos para se chegar a uma solução. E muitos desses problemas podem ser 

solucionados de maneiras menos dispendiosa, com a aplicação de algoritmos genéticos 

[4], [8]. 

Apresentado por John Holland, no livro “Adaptation in Natural and 

Artificial System”, em 1975, Algoritmo Genético é um modelo probabilístico derivado 

da computação evolucionaria [4], [5].  

Por ser um modelo evolutivo, os algoritmos genéticos seguem a 

abstração Darwinista da teoria da evolução.   Onde de maneira análoga ao natural, é 

aplicado artificialmente o conceito de adaptabilidade do seres-vivos com relação ao 

meio em que vivem. 

Segundo Mitchell [4], um simples algoritmo genético funciona da 

seguinte maneira: 

1. Escolhe-se de maneira aleatória um conjunto de cromossomos 

(candidatos à solução do problema) para ser a população inicial. 

2. Calcula-se o fitness (conhecida também como função objetivo) de 

cada cromossomo da população. 

3. Operadores de Seleção, Crossover e Mutação: 

a) Seleciona um par de cromossomos da população de acordo 

com os cromossomos que obtiverem os melhores fitness. 

b) Faça o crossover dos pais, á partir de um ponto aleatório, para 

gerar dois filhos. Caso não dê certo o crossover, os filhos serão 

cópias idênticas dos pais. 

c) Faça a mutação nos genes dos dois cromossomos filhos, 

gerados após o crossover, e insira os cromossomos filhos na 

nova população. 

4. Faça da nova população a população atual. 

5. Vá ao passo 2. 

2.1.1.1 Indivíduo 

Tipicamente chamado de cromossomo, um indivíduo representa uma 

possível solução do problema a ser resolvido. Cada indivíduo é formado por uma sequencia 



 

de bits, e todo processo realizado por um algoritmo genético, acontece através da manipulação 

desses bits (genes) dos indivíduos. 

A maneira com que um gene é representado varia conforme o problema, 

sendo assim, um gene pode ser representado por 0 ou 1, números reais, caracteres, ou até 

mesmo por árvores que retratam o código de um programa [7]. 

 

2.1.1.2 População 

Uma população é composta por um conjunto distinto de indivíduos, e é 

modificada a cada geração [7]. A população inicial é formada por indivíduos gerados 

aleatoriamente, porém, em determinados problemas, pode ser que com essa maneira de gerar 

a população inicial, não de bons resultados. 

Em cada geração, uma quantidade “n” de cromossomos mais aptos a 

resolver o problema é selecionada (seleção), e á partir desses “n” cromossomos, são gerados 

(crossover) novos indivíduos. Posteriormente, são retirados alguns cromossomos da 

população atual, e inseridos os novos indivíduos [10]. Formando assim uma nova população. 

 

2.1.1.3 Função Objetivo (fitness) 

Um indivíduo só consegue passar seus genes para a próxima geração, se 

estiver bem adaptado ao ambiente. E nos algoritmos genéticos, a maneira de avaliar cada 

indivíduo, é através da função fitness [9]. 

A função fitness é o método que julga o quão apto está o indivíduo em seu 

meio [12]. De uma maneira mais técnica, a função objetivo analisa o indivíduo (vetor de bits) 

e retorna um valor real, indicando se o mesmo é ou não uma boa solução para o problema.  

A interpretação do resultado obtido pela função de fitness vai depender da 

natureza do problema que se pretende resolver. Isto é, pode ser um problema de maximização, 

onde os melhores indivíduos são os que têm maiores fitness, ou um problema de minimização, 

que é o contrário, os melhores indivíduos são os que detêm os menores valores de fitness. 

 A escolha de uma boa função objetivo é de extrema importância para se 

chegar a resultados mais correto. 

 



 29 

2.1.1.4 Operador de Seleção 

Em cada geração, são selecionados alguns indivíduos, comumente 

chamados de cromossomos pais, para transpassarem seus genes aos indivíduos da próxima 

geração. A maneira com que esses indivíduos são selecionados é através da seleção [4]. 

 O operador de seleção vai analisar os indivíduos e escolher os mais bem 

adaptados, de acordo com o fitness de cada indivíduo, para gerarem novos membros (filhos) 

entre si, e esses filhos farão parte da nova geração. Existem diversas maneiras de fazer a 

seleção, dentre elas, destacam-se a seleção por torneio e o método Roulette Wheel. 

 Na seleção por torneio, sorteiam-se de maneira aleatória dois (ou mais) 

indivíduos da população, e o que tiver o maior valor de fitness será selecionada para repassar 

seus genes á próxima geração [13]. 

 E na seleção pelo método da roleta (Roulette Wheel), cada indivíduo 

recebe uma fatia de um circulo virtual, proporcional ao seu valor de fitness, quanto maior o 

valor retornado pela função objetivo, maior será a fatia atribuída a ele. Após a atribuição da 

porcentagem, a roleta é girada de acordo com a quantidade de indivíduos da população, e um 

indivíduo será selecionado cada vez que a roleta for girada [13], [6].  

 Dependendo da natureza do problema, a forma como os indivíduos serão 

selecionados pode causar o que é chamado de pressão seletiva. 

 

2.1.1.5 Pressão Seletiva 

A pressão seletiva acontece quando apenas os melhores indivíduos são 

explorados, fazendo com que aumente as chances de se encontrar solução que já foram 

descobertas. E a exploração apenas dos melhores indivíduos, faz com que a convergência á 

uma solução não necessariamente boa aconteça mais rapidamente [13]. 

 

2.1.1.6 Operador de Crossover 

Após selecionar os pais, é preciso gerar os “filhos”, que serão os novos 

membros a serem inseridos na população ao mesmo tempo em que alguns indivíduos da 

população antiga são retirados. Neste trabalho, é aplicado o elitismo para alterar a população 

em cada geração. 



 

O processo de gerar novos indivíduos é chamado de crossover. Esse 

operador genético consiste em pegar dois pais que foram selecionados e cruzar seus genes 

para que dois novos indivíduos sejam gerados [6], [13]. Existem diversas variações da 

aplicação do crossover, como multiponto, uniforme, ordenado, aritmético e o operador de 

crossover simples. 

  No crossover simples, para cruzar os cromossomos pais, é preciso dividir 

cada cromossomo em duas partes, de tal forma que fique uma sequência de bits à esquerda e 

uma à direita de um determinado ponto de divisão. O ponto de divisão de um cromossomo 

pode ser escolhido aleatoriamente ou pode-se dividir ao meio o cromossomo. Feito a divisão 

dos dois cromossomos, misturam-se as partes geradas para que sejam criados dois novos 

indivíduos [6]. 

 

2.1.1.7 Elitismo 

Elitismo consiste em manter na população subsequente, o indivíduo de 

melhor fitness (mais adaptado) de cada geração. Já que o mesmo pode ser perdido durante a 

geração de uma nova população, e assim, perder uma possível solução para o problema [6], 

[14]. 

 

2.1.1.8 Mutação 

Tendo uma probabilidade de uso muito pequena, geralmente em torno de 

1% de chances de uso, a mutação funciona como uma válvula de escape, alterando o valor ou 

trocando a posição dos genes de indivíduos da população [11]. A utilização da mutação tem 

de ser minuciosa, para ser aplicada nos momentos certos, a fim de aumentar as chances de 

encontrar outras soluções para o problema. 

 

2.1.2 Programação Genética 

Proposta por Koza, em 1992, a programação genética funciona de 

maneira muito semelhante aos algoritmos genéticos, tendo sua inspiração também baseada na 

teoria da evolução, de Charles Darwin [14]. A única diferença entre os algoritmos genéticos e 
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programação genética, é a forma de representação dos indivíduos. Nos algoritmos genéticos, 

os indivíduos são representados como uma sequência de bits (um vetor, por exemplo), e na 

programação genética, os indivíduos representam um programa de computador que 

comumente são retratados como árvores sintáticas [21], [22]. 

Nos demais operadores genéticos, como crossover, função de aptidão 

(fitness), mutação e seleção, o funcionamento é idêntico ao que é visto em AG.  E cada um 

desses operadores está descrito acima, no tópico de algoritmo genético. 

A programação genética é totalmente probabilística, então, pode ser que 

os resultados gerados não sejam os melhores. Ela manipula solução corretas e incorretas, 

podendo gerar resultados não esperados [22].   

 

2.1.2.1 Árvore Sintática 

Em computação, árvores sintáticas são representações computacionais de 

um programa. Entretanto, elas não são estritamente usadas para representar programas apenas, 

árvores sintáticas podem também representar fórmulas aritméticas, booleanas e polinômios, 

por exemplo [23]. 

Uma árvore é constituída por nós e arestas, possuindo nós folhas e nós 

pais, onde os nós folhas representam as variáveis e constantes, e os nós pais representam as 

operações que podem ser realizadas, de acordo com a gramática ou função [22], [24]. 

Na imagem abaixo, é apresentado um exemplo de um polinômio 

representado por uma árvore sintática. O polinômio representado é (4*10) + 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Árovere sintática representando o polinômio (4*10) + 5 



 

2.2 Sistemas de Detecção de Intrusão 

Um sistema de detecção de intrusão (Intrusion Detection System, IDS) é 

um sistema utilizado para detectar algum tipo de invasão ou ataque na rede [16]. Funcionando 

de um modo geral em paralelo com a rede, os IDS's monitoram todo o tráfego da rede e, envia 

para o administrador da rede algum tipo de alarme na medida em que problemas são 

identificados [25]. 

Alertas são gerados, por várias situações, como por exemplo, tentativas 

de intrusão na rede, ataques realizados por terceiros, uma má configuração da rede, falhas nos 

elementos de rede, defeitos em softwares, etc [26]. 

Apesar dos alertas serem gerados por ações maliciosas, atividades 

imprevisíveis podem originar alarmes não necessariamente relacionados às invasões. Esses 

alarmes são conhecidos como “falsopositivo”. Por outro lado, pode acontecer o que é 

chamado de “falsonegativo”, que é quando uma invasão passa despercebida pela rede [27]. 

Uma das abordagens empregadas na construção de IDS’s é baseada na 

assinatura de invasão, o que implica na frequente atualização de sua base de dados, para poder 

estar ciente de novos ataques ou alguma outra forma de ataque desconhecida. 

Além dos sistemas de detecção baseados em assinaturas, existem outros 

que são baseados em detecção de anomalias. O modelo baseado em detecção de anomalias 

cria um perfil do comportamento habitual da rede para emitir um alerta caso alguma atitude 

desvie desse padrão criado. 

 

2.2.1 Detecção de Anomalias em Redes de Computadores 

Em um ambiente por onde se trocam milhões de informações 

diariamente, conseguir distinguir um tráfego de dados suspeito não é uma tarefa tão simples.  

E uma técnica para sistemas de detecção de intrusão, é a baseada em anomalias. 

Tal método mantém um monitoramento do tráfego de dados, com o 

intuito de reconhecer o comportamento anômalo da rede [27]. Primeiramente, um IDS cria um 

modelo do comportamento da rede, através de técnicas como aprendizado de máquina, 

estatística, e outras áreas da inteligência artificial. 

E só após o reconhecimento de como a rede se comporta, será possível 

identificar falhas na mesma, e assim diferir o que é considerado tráfego normal de anômalo 
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[28], [29]. Desse modo, é possível detectar distúrbios no comportamento normal da rede, 

sinalizando possíveis ataques [29], [30], [31], [32], [33], [34]. 
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