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RESUMO 

Devido à 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. Acesso não autorizado e outras atividades maliciosas devem ser detectadas, tratadas e 

informadas com o menor tempo possível. Em vista disso, existem os Sistemas de Detecção de 

Intrusão que estão auxiliando na proteção dos sistemas de informação, por meio do constante 

monitoramento do tráfego de rede. Redes Neurais Artificiais podem ser aplicadas aos 

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. 

 

Palavras-chave: Sistema de Detecção de Intrusão. Redes Neurais Artificiais. Redes de 

Computadores. 
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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 must be detected, handled and reported as quickly as possible. Thus, there 

are Intrusion Detection Systems that are responsible for supporting protection on information 

systems, through the regular monitoring of network traffic. 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. 

 

Keywords: Intrusion Detection System, Artificial Neural Networks, Computer Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

As redes de computadores têm apresentado aumento significativo em 

tamanho e importância no decorrer dos últimos anos. Sistemas Web, tecnologias como o Wi-

Fi e serviços de Cloud Computing fizeram com que grande parte das pessoas começasse 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 Sistemas de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection Systems, 

IDS) são importantes, já que podem identificar e notificar os administradores de rede sobre 

possíveis ataques cibernéticos, permitindo que acessos não autorizados sejam detectados e 

tratados imediatamente [5]. 

Estudos mostram que ataques cibernéticos impactam diretamente no preço 

de mercado das empresas, comprometendo uma perda de até 5% de seus valores, as quais 

podem representar perdas de até 200 milhões de dólares para os acionistas [21]. 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, sendo até mesmo considerado um assunto crítico de política 

nacional [21]. Uma linha de pesquisa em segurança da informação busca soluções baseadas 

em Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks, ANN), com o propósito de melhorar 

os softwares de detecção de intrusão [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 apresenta 

trabalhos relacionados à detecção de intrusão em redes de computadores, a Secção 3 e 4 

descreve os Sistemas de Detecção de Intrusão e as Redes Neurais Artificiais, apontando as 



 

características e conceitos necessários para  a concepção deste trabalho. E por fim, Seção 5 

apresenta o sistema de detecção intrusão baseado em anomalias desenvolvido neste trabalho. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Atualmente, as informações são vistas como parte do patrimônio de uma 

organização e a sua perda implica em uma série de consequências e prejuízos. Devido a isso e 

diversos outros fatores, a segurança da informação tornou-se uma área de ampla pesquisa, 

produzindo diversas técnicas e métodos para a proteção dos sistemas de informação. Os 

sistemas de detecção de intrusão fazem parte dessa pesquisa e se baseiam em diferentes 

modelos de algoritmos. 

Mafra et al. [5] apresenta um sistema de detecção de intrusão chamado 

POLVO-IIDS. O método proposto por Mafra constitui de duas camadas, a primeira camada é 

responsável pela classificação do tráfego de rede em quatro categorias: Negação de Serviço, 

Worm, Scan ou R2L(Remote to Local)/Normal, por meio das Redes Neurais de Kohonen. 

Após isso, é verificado na segunda camada se existe alguma anomalia, através das Máquinas 

de Vetores Suporte (Support Vector Machine, SVM). Essa estratégia é justificada devido a 

excelente precisão das SVM's para classificações binárias, desse modo, enquanto a Rede 

Neural é utilizada para determinar o tipo de tráfego, a SVM detecta intrusões presentes no 

tráfego de cada classe. 

Outra abordagem constituída de duas camadas é apresentada no software 

POSEIDON [23]. O IDS desenvolvido por Bolzoni et al. modela um perfil para cada serviço 

através da análise dos pacotes de rede (endereço IP e porta). A primeira camada SOM (Self 

Organizing Maps) é utilizada para classificação, e em seguida, o modelo PAYL (Payload-

based Anomaly Detector) é responsável por gerar um perfil dos payloads de cada serviço, 

baseando-se na frequência dos bytes contidos no payload. 

Lin et al. [22] propõe um algoritmo inteligente para a detecção de intrusão. 

Esse algoritmo utiliza máquinas de vetores suporte acompanhado de outras técnicas, como as 

árvores de decisão (Decision Tree, DT) e a meta-heurística Simulated Annealing (SA). O 

trabalho proposto por Lin mostra que através das DT's é possível obter regras de decisão para 

novos ataques, e para isso, é utilizado o Simulated Annealing que fornece parâmetros mais 

adequados as Árvores de Decisão. Com esse trabalho, Lin mostrou que a combinação de 

SVM's e SA pode aumentar a precisão dos sistemas de detecção intrusão. 

Cândido Júnior et al. [24] apresenta um IDS baseado no reconhecimento de 

padrões, a fim de detectar anomalias presentes no tráfego de rede, por meio da análise do 

fluxo de dados. O reconhecimento de padrões é feito através de uma ANN, treinada por uma 



 

base de registros de conexões. Para isso, foi desenvolvida a ferramenta Neuro-sig, responsável 

por produzir os padrões necessários para o treinamento da ANN. Os padrões gerados foram 

baseados na quantidade de fluxos por segundo para um determinado intervalo de tempo e, 

além disso, o autor também abordou outros métodos durante o processo de treinamento, como 

análise de fluxo por destino e por serviço. Cândido Junior simulou ataques DoS e mostrou que 

a Rede Neural pode detectar tais anomalias, uma vez que foi verificado um aumento 

excessivo da quantidade de fluxos por segundo no decorrer de tais ataques. O trabalho de 

Cândido Junior demonstrou que as Redes Neurais podem ser utilizadas para detecção de 

intrusão, apresentando baixos índices de alarmes falsos. 

No trabalho de Sousa [25] foram utilizadas redes neurais de múltiplas 

camadas, através do simulador JNNS (Java neural Network Simulator). O treinamento da 

ANN foi feito com o algoritmo backpropagation e foram utilizados dados referentes a todos 

os pacotes TCP e UDP trafegados em agências governamentais norte-americanas. Esses dados 

passaram por uma etapa de pré-processamento, tornando-se uma base de dados de registros de 

conexão. Além disso, o autor reduziu 41 características existentes em cada registro para 29, 

baseando-se em uma pesquisa que apontou as características mais relevantes desses registros. 

A partir disso, Souza criou um IDS que classificou o tráfego de rede em cinco classes: 

Normal, DoS, PROBE, R2L e U2R, sendo capaz de identificar padrões de ataques não 

apresentados a ANN. 

Devido à dificuldade de se ter dados rotulados sobre atividades de rede em 

classes como intrusão ou comportamento normal, uma ANN baseada no aprendizado não 

supervisionado é apresentada no trabalho de Lei et. al [29]. Para isso, é utilizado o 

aprendizado competitivo, técnica que permite a aprendizagem de padrões sem a rotulação dos 

dados. A partir disso, a ANN consegue identificar novos tipos de ataques, independente de 

uma identidade para dizer o que é intrusão ou não. Esta abordagem obteve resultados 

comparáveis a SOM, conseguindo precisões próximas, porém em um tempo quatro vezes 

menor. 

Tendo em vista os aspectos observados, as redes neurais apresentam 

resultados promissores para a detecção de intrusão. Porém, esses sistemas enfrentam 

dificuldades durante o processo de treinamento, uma vez que, os dados de treinamento 

possam conter algum tipo de tráfego malicioso (ruído), fazendo com que a Rede Neural 

incorpore intrusões como tráfego normal. Devido à dificuldade de identificar tais ruídos, é 

necessário que o projetista estude os diferentes algoritmos e arquiteturas de Redes Neurais, de 
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forma que seus parâmetros não sejam afetados de forma negativa, e não comprometa a 

eficiência dos sistemas de detecção de intrusão. 
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3 DETECÇÃO DE INTRUSÃO E ANOMALIAS 

Assegurar que sistemas disponibilizem informação confiável a qualquer 

momento de forma que somente usuários autenticados e autorizados tenham acesso, são os 

principais objetivos da segurança da informação. Diversas técnicas estão sendo desenvolvidas 

a fim de melhorar a segurança dos dispositivos conectados a rede, sendo assim, os trabalhos 

na área da segurança da informação apresentam propostas para combater qualquer atividade 

de viole as políticas de segurança, como ataques, fraudes, roubo de dados e outras intrusões. 

Entretanto, é impraticável proteger os sistemas de todas as violações de segurança que 

ocorrem na rede, uma vez que novas vulnerabilidades são encontradas frequentemente [28]. 

Apesar disso, é possível identificar e notificar atividades maliciosas através dos sistemas de 

detecção de intrusão. 

Basicamente, as intrusões podem ser divididas em quatro categorias: 

negação de serviço (Denial of Service, DoS), remoto para local (Remote to Local, R2L), 

usuário para super usuário (User to Root, U2R) e reconhecimento (Probing) [25] [27]. 

Intrusões do tipo DoS tem como objetivo esgotar os recursos computacionais da vitima, 

através do envio de uma grande quantidade de mensagens para o mesmo, ocasionando a 

indisponibilidade de um determinado serviço. Para isso, é fundamental dispor de uma 

máquina com bom processamento e bastante banda disponível, ou incluir um grupo de 

máquinas de forma que seja possível enviar mensagens suficientes parar causar a interrupção 

do serviço. Ataques DoS que utilizam inúmeras maquinas são chamados de ataques de 

negação de serviço distribuído (Distributed Denial of Service, DDoS). Ataques distribuídos 

são em geral mais perigosos e complexos, pois podem utilizar máquinas espalhadas em 

diversos lugares do mundo, de forma que não tenham uma relação entre si. Enquanto é 

considerado normal que várias máquinas enviem requisições a um servidor, é incomum que 

uma mesma máquina envie inúmeras mensagens para o servidor. 

Intrusões da classe R2L englobam situações em que o invasor explora 

alguma vulnerabilidade existente para se conectar a máquina alvo, sem possuir um 

mecanismo de autenticidade, como por exemplo, uma conta de usuário. A partir disso, o 

invasor ganha acesso local como usuário local da máquina. Já ataques da classe U2R 

apresentam circunstancias em que o invasor já possui acesso ao sistema como usuário 

autenticado, e então, explora vulnerabilidades no sistema para elevar seu nível de privilégio, 



 

se tornando um usuário com privilégios de administrador, como por exemplo, o root em 

sistemas Unix.  

Intrusões da classe Probing são técnicas utilizadas na etapa anterior ao 

ataque. Este tipo de intrusão consiste em reunir o máximo de informações possíveis sobre a 

rede de computadores, descobrindo os serviços os oferecidos por cada dispositivo conectado a 

rede. Com isso, o invasor tem consciência de como a rede é organizada, e então, são 

selecionadas as técnicas de intrusão mais eficientes para aquele perfil levantado. Um exemplo 

dessa categoria é a ferramenta nmap, utilizada para descobrir hosts s serviços de uma rede de 

computadores, conseguindo identificar até mesmo as versões de software usadas pelo sistema 

alvo. 

3.1 Sistema de Detecção de Intrusão 

Sistema de Detecção de Intrusão refere-se a um conjunto de técnicas 

complementares de gerência de redes utilizadas para detectar e notificar os administradores de 

rede sobre possíveis atividades maliciosas que possam ou estejam correndo na rede. Caso seja 

detectada alguma atividade suspeita o sistema realiza uma análise para averiguar se tal 

atividade pertence à classe de intrusão ou não [2]. 

 IDS’s buscam 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 atividades normais são identificadas como 

tentativas de ataques, ofuscando a análise dos administradores de rede. Devido a isto, os 

administradores acabam desperdiçando tempo e recursos para encontrar e solucionar 

problemas quando de fato não há.  Falsos negativos ocorrem quando pacotes provenientes de 

ataques não são identificados, tornando-se um grande problema para os dispositivos 

conectados a rede. [4]. Como não existem alarmes gerados pelo sistema, o IDS mostra que a 

rede esta funcionado de maneira adequada, quando na verdade não está.  

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 o tráfego 

de rede, para então, detectar a ocorrência de intrusões [3]. Além disso, alguns IDS’s 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. Por exemplo, quando 
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detectada uma intrusão do tipo probing, o IDS poderá bloquear automaticamente conexões 

vindas desse endereço IP. 

 

3.1.1 Técnicas de Detecção 

Como as atividades de um usuário são observáveis e possíveis de serem 

analisadas, as técnicas de detecção de intrusão buscam analisar e classificar tais 

comportamentos como legítimos ou ilegítimos, presumindo que as atividades dos usuários são 

diferentes das atividades provocadas por um invasor [17]. 

Os métodos utilizados pelos sistemas de detecção de intrusão podem ser 

divididos basicamente em duas categorias, uma é baseada em assinaturas enquanto a outra é 

baseada na detecção de anomalias [15] [19]. A detecção baseada em assinaturas possui 

conhecimento sobre ataques e vulnerabilidades conhecidos, e desse modo, realiza uma análise 

da rede a procura por padrões pré-definidos de ataques. Ou seja, existem ataques com 

características distintas, perceptíveis e bem definidas que podem ser codificadas em um 

sistema, de modo que seja possível detectar eventuais ataques. Devido a isso, IDS’s baseados 

em assinaturas atingem altas taxas de precisão, porém só detectam ataques pertencentes a sua 

base de assinaturas, o que implica em uma frequente atualização do sistema na medida em 

que novos ataques sejam descobertos [7].  

Por causa disso, existem os IDS’s baseados em anomalias, tais sistemas não 

precisam utilizar essa base de assinaturas. A detecção por anomalia consiste em criar um 

perfil que representa o comportamento normal ou esperado do sistema, através de um 

processo de aprendizagem [6]. A premissa destes sistemas é que atividades intrusivas 

promovem atividades anômalas na rede de computadores, dessa maneira, o IDS deve analisar 

novas atividades de rede para encontrar desvios no comportamento esperado [18]. Portanto, 

para detectar a ocorrência de uma intrusão é necessário determinar a discrepância entre o 

comportamento real e o comportamento esperado. A vantagem desse método é a possibilidade 

de detectar ataques que não foram descobertos, entretanto pode-se haver uma maior 

quantidade de alarmes falsos, devido a comportamentos imprevisíveis na rede, ou pela falta de 

informações necessárias para representa-los. 
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4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

As Redes Neurais Artificiais possuem fundamentos em diversas áreas, como 

neurociência, matemática e ciência da computação. Devido a sua habilidade de aprender com 

ou sem professor, as Redes Neurais são aplicáveis em vários cenários, como processamento 

de sinais de controle, análise de séries temporais e principalmente reconhecimento de padrões. 

Redes Neurais Artificiais são modelos computacionais que buscam 

representar uma estrutura neural de organismos inteligentes. Uma Rede Neural possui células 

(neurônios) 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, que 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 um determinado objetivo [8]. 

ANN podem ser representadas por grafos orientados, em que cada nó 

representa um neurônio e as arestas representam conexões entre os neurônios, cada conexão 

possui uma força de ligação, denominada peso sináptico. Redes Neurais são organizadas em 

camadas, a camada de entrada contém nós responsáveis por receber os dados de entrada, após 

isso, a informação é transmitida para as camadas escondidas que irão fazer a maior parte do 

processamento, e por fim, o resultado é apresentado na camada de saída [11]. Ao passo que 

um neurônio recebe vários sinais provenientes da camada anterior, é produzido apenas um 

sinal que é propagado para a camada seguinte.  

Entretanto, é possível desenvolver Redes Neurais que remodelam sua 

própria organização durante o processo de aprendizagem. Essa causa é motivada pelo fato de 

que os neurônios do cérebro humano podem criar novas conexões sinápticas, enquanto outros 

podem morrer. 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]. 



 

 

Figura 1 – Modelo de um Neurônio Artificial. Fonte: (HAYKIN, 2001) 

 

A figura 1 apresenta um neurônio com seus elementos básicos. Inicialmente, 

um neurônio recebe um conjunto de sinais provenientes de suas conexões, em que cada sinal é 

multiplicado pelo peso sináptico de sua ligação. A função de junção é responsável por receber 

todos esses sinais e soma-los, por isso é chamado de combinador linear. O bias é responsável 

por alterar o valor dessa soma, adicionando uma constante ao resultado do combinador linear, 

essa constante pode ser negativa ou positiva. 

Para que a Rede Neural tenha maior desempenho é necessário normalizar os 

dados de entrada para que não haja conflito entre diferentes unidades. Por convenção, as 

entradas e saídas de um neurônio devem ser mapeadas para o intervalo fechado [0,1] ou [-

1,1].  

Apesar do mapeamento dos dados de entrada, o sinal produzido pelo 

resultado do combinador linear e bias pode extrapolar o intervalo definido, portanto é 

necessário utilizar uma função de ativação responsável por ajustar o sinal de saída para o 

intervalo desejado. Logo, um neurônio k é descrito pelas seguintes equações: 

 

    ∑     

 

   

 

      (      ) 
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Em que:  

*                  + são os sinais de entrada; 

*                    + são os pesos sinápticos do neurônio k; 

   é a saída do combinador linear; 

   é o bias; 

  é a função de ativação; 

   é o sinal de saída produzido pelo neurônio k; 

 

Uma das funções mais utilizadas como função de ativação em Redes 

Neurais é a função sigmoide, uma função crescente cuja curva possui formato de s. Funções 

sigmoides possuem domínio em todos os números reais e retornam números pertencentes ao 

intervalo [0,1] ou [-1,1], caso ajustada. Um exemplo de função sigmoide é a função logística, 

descrita pela equação:  

 

 ( )   
 

      (   )
 

 

Em que   é o parâmetro de inclinação da curva. Se esse parâmetro tender ao 

infinito a função irá se aproximar de uma função limiar, retornando valores próximos de zero 

ou um. 

 

 

Figura 2 – Função de ativação logística. Fonte: (HAYKIN, 2001) 

4.1 Arquitetura 

A arquitetura de uma Rede Neural é definida de acordo com a organização e 

conexão dos neurônios e está profundamente relacionada com o algoritmo de aprendizagem 



 

utilizado. De acordo com Haykin [26], existem três tipos de arquitetura fundamentalmente 

diferentes. 

4.1.1 Redes Alimentadas Adiante com Camada Única 

 Esta classe de rede constitui de duas camadas, uma camada de entrada 

responsável por transmitir sinais diretamente para a camada de saída. Como o processamento 

dos dados é feito apenas pela camada de saída, essa rede é chamada de "rede de camada 

única", já que a camada de entrada contém apenas nós que transmitem os dados originais. 

Devido ao fato de que só há transmissão da camada de entrada para a camada de saída, e não 

o contrário, essa rede é caracterizada como alimentada adiante (feedforward). 

 

 

Figura 3 – Rede Alimentada Adiante com Camada Única 

4.1.2 Redes Alimentadas Diretamente com Múltiplas Camadas 

 Esse tipo de rede também é alimentada adiante, entretanto ela se diferencia 

pela presença de outra camada, denominada camada oculta (escondida). A camada oculta 

encontra-se entre a camada de entrada e a camada de saída, proporcionando uma maior 

quantidade de conexões sinápticas e, por conseguinte, maior processamento. Na literatura, os 

neurônios pertencentes à camada oculta são vistos como extratores de características e 

adquirem uma perspectiva global sobre os dados. 
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Figura 4 – Rede Alimentada Adiante com Múltiplas Camadas 

 

 Nota-se que Redes alimentadas adiante não utilizam o sinal de saída de uma 

camada como entrada para camadas anteriores. Uma ANN é considerada totalmente 

conectada se e somente se os neurônios de uma camada estiverem conectados a todos os 

neurônios da camada seguinte. Caso não seja totalmente conectada, a rede é considerada 

parcialmente conectada. 

4.1.3 Redes Recorrentes 

 As Redes recorrentes possuem uma característica fundamental, a existência 

de um laço de realimentação (feedback). A realimentação consiste em utilizar sinais de saída 

de uma determinada camada como entrada para camadas anteriores ou para a mesma. 

Também pode ocorrer auto-alimentação, em que a saída de um neurônio é utilizada como 

entrada do mesmo. As Redes Recorrentes podem ou não possuir camadas ocultas e são 

empregadas para previsão de séries temporais. 

 

 

 



 

 

Figura 5 – Rede Recorrente com Camada Única 

4.2 Aprendizagem 

 A habilidade de aprender e aperfeiçoar seu desempenho são as 

características mais importantes de uma ANN. Pode-se afirmar que parte do conhecimento da 

Rede Neural advém dos pesos sinápticos, uma vez que guardam os valores necessários para 

produzir a resposta desejada. Assim, no contexto de Redes Neurais, um algoritmo de 

aprendizagem é visto como um conjunto de regras responsáveis pelo ajuste dos pesos 

sinápticos. Entretanto, não existe um algoritmo de aprendizagem único empregado em Redes 

Neurais, mas sim uma variedade de algoritmos, cada um contendo suas vantagens e 

desvantagens. Portanto, antes de implementar uma ANN, é necessário analisar o problema em 

questão e escolher um algoritmo adequado para solucioná-lo, levando em consideração a 

arquitetura da rede. 

 Uma forma popular de aprendizado é o paradigma de aprendizado 

supervisionado (aprendizagem com professor), em que cada exemplo apresentado contém os 

parâmetros de entrada junto a resposta desejada. O professor é este conjunto de vetores de 

entrada acompanhado de seus respectivos valores de saída. Um dos algoritmos mais utilizados 

de aprendizagem supervisionada é o algoritmo de retropropagação (backpropagation). Este 
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algoritmo é baseado em correção de erro, para cada padrão apresentado é produzido um sinal 

que se propaga para frente de camada a camada, até que se alcance a camada de saída. Em 

seguida, é comparada a resposta gerada com a resposta real, a diferença entre o sinal de saída 

e a resposta desejada é conhecida como sinal de erro. 

 O sinal de erro é propagado para trás através da rede, com o objetivo de 

modificar os pesos sinápticos de forma a minimizar a diferença entre o sinal de saída e a 

resposta desejada. Este processo é repetido diversas vezes, até que se alcance um estado 

estável, em que a rede forneça valores adequados ao conjunto de entrada, simulando a figura 

do professor. Em termos matemáticos, o algoritmo backpropagation busca convergir para um 

sinal de erro mínimo, em que não haja mais alterações significativas nos pesos sinápticos. 

Assim sendo, o objetivo é minimizar a função de erro, descrita pela seguinte equação: 

 ( )   
 

 
 (  ( )      ( ))

 

  

 

 Graficamente, essa função pode ser representada como uma superfície 

multidimensional de erro, em que as coordenadas são os pesos sinápticos e bias. Dessa 

maneira, cada execução do sistema pode ser representada como um ponto nessa superfície. 

Portanto, para que a ANN aprimore seu desempenho, é necessário que esse ponto seja movido 

para baixo em direção a um ponto mínimo global ou local. Devido a isso, o algoritmo de 

retropropagação é considerado uma técnica de escalada de colina (Hill Climbing), em que o 

ajuste dos pesos é feito a fim de aperfeiçoar o valor de uma função, correndo o risco de 

permanecer em um mínimo local. A influência dos mínimos locais para aprendizagem é 

abordada no estudo de Redes Neurais, seu impacto pode comprometer a eficiência de um 

sistema de reconhecimento de padrões. 

 A aprendizagem não supervisionada também conhecida como aprendizagem 

sem um professor implica em apresentar dados de entrada sem suas respectivas respostas 



 

(rótulos). Devido a isso, para mapear um dado de entrada em sua respectiva saída, a Rede 

Neural utiliza critérios estatísticos, envolvendo a competição e colaboração dos neurônios da 

rede. Na aprendizagem competitiva os neurônios competem entre si para permanecerem 

ativos, de forma que tenha apenas um neurônio ativo no fim da competição. Esse processo é 

não supervisionado e depende de três propriedades: 

 Um grupo de neurônios iguais entre si, porém com diferentes pesos sinápticos. 

 Um limite definido para a "força" de cada neurônio. A força de um neurônio é a soma 

de seus pesos sinápticos. 

 Um mecanismo que permita que os neurônios concorram entre si de forma que apenas 

um neurônio por grupo esteja ativo em certo instante. Para um neurônio ser vencedor 

seu sinal de saída deve ser maior do que de todos os outros. 

 

Com isso, a rede consegue extrair características dos dados de entrada e 

classificá-los em determinadas classes baseando-se no neurônio vencedor. É observável que a 

Rede Neural busca se adaptar de acordo com as modificações do ambiente, o que a torna uma 

ferramenta útil para a classificação e detecção de padrões. De acordo com Haykin, quanto 

mais adaptativo se fizer um sistema, mais robusto tenderá a ser seu desempenho, entretanto, 

deve-se tomar cuidado para que a Rede Neural se mantenha estável. Se um sistema possuir 

uma constante de tempo pequena, este irá se adaptar rapidamente para cada entrada, tornando-

se vulnerável ao analisar perturbações. Ao aprender perturbações, a Rede Neural altera 

significativamente seus pesos sinápticos, fazendo com que seu poder de generalização 

diminua. Portanto, para que uma Rede Neural se adapte adequadamente é necessário que as 

constantes de tempo sejam grandes o suficiente para ignorar perturbações, mas não tão 

grandes para responder a pequenas variações do ambiente. 
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4.3 Reconhecimento de Padrões 

Devido à capacidade de se adaptar e aprender através de estímulos do 

ambiente, as Redes Neurais tornaram-se aplicáveis para a resolução de diversos problemas. 

Contudo, a principal utilidade de uma ANN, está na resolução de problemas que necessitam 

do reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões analisa um conjunto de 

elementos com o propósito de identificar determinados padrões e posteriormente classificá-los 

em determinadas categorias. O reconhecimento de padrões é iniciado por uma sessão de 

treinamento que é repetida diversas vezes até que se alcance um estado satisfatório. Em 

seguida, é apresentado a ANN um padrão não contido no processo de treinamento, e então, a 

Rede é capaz de identificar a classe a qual esse padrão pertence. Os padrões podem ser 

representados como pontos em um espaço multidimensional, de forma que cada região desse 

espaço esteja relacionada a uma classe. As fronteiras que diferenciam uma classe de outra são 

determinada durante o processo de aprendizagem. 

4.4 Perceptron 

O Perceptron foi criado por Frank Rosenblatt, e é a forma mais simples de 

uma rede neural utilizada para o reconhecimento de padrões de forma supervisionada. Devido 

a sua simplicidade, o Perceptron é limitado a classificar padrões em apenas duas classes, já 

que possui apenas um neurônio. Frank Rosenblatt provou que se os padrões utilizados no 

conjunto de treinamento forem linearmente separáveis, o Perceptron consegue convergir e 

determinar um hiperplano entre as duas classes.  

Um conjunto é dito linearmente separável se for possível dividir o conjunto 

de tal forma que os elementos fiquem em lados opostos de um hiperplano. Caso o Perceptron 

seja treinado por dados não linearmente separáveis, a rede apresentará dificuldades em 

encontrar a fronteira de decisão entre as diferentes classes. 



 

 

Figura 6 – Conjunto Linearmente Separável 

 

 A figura 6 ilustra um conjunto bidimensional em que se tem um hiperplano 

(neste caso, uma reta) como fronteira de decisão para a classificação de padrões em duas 

classes distintas. 

Devido às limitações do Perceptron, alguns pesquisadores alegaram que a 

Rede Neural de Rosenblatt era incapaz de realizar algumas generalizações. Minsky e Papert 

fizeram uma análise detalhada e concluíram que tais limitações não se estendiam apenas ao 

Perceptron, mas também as Redes Neurais de Múltiplas Camadas. Devido a isso, a incerteza 

da capacidade de generalização das Redes Neurais continuou até o desenvolvimento de 

técnicas mais avançadas e robustas. 
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ANEXO A – NOME DO ANEXO 

Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla

blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl

ablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla. 

  



 

 


