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Resumo 

 

O crescimento do número de dispositivos conectados, do volume de dados trafegados e das 

aplicações utilizadas tem evidenciado um aumento importante na complexidade das redes 

atuais, deixando a atividade de gerência cada vez mais difícil para os administradores de redes 

e sistemas. Aspectos de gerência, como a segurança desses sistemas tem sido um dos 

principais desafios enfrentados pelos pesquisadores, principalmente, considerando que, em 

paralelo, observa-se um também importante aumento no grau de sofisticação das atividades 

maliciosas. Tal cenário exige o desenvolvimento de sistemas de segurança igualmente 

sofisticados, com o intuito de impedir ou conter ataques cada vez mais destrutivos aos 

sistemas, como os ataques de worms. E a inspiração biológica tem sido uma das grandes 

aliadas nesta empreitada, trazendo diversos conceitos e novas formas de pensar e resolver 

esses problemas. Este trabalho utilizou os conceitos bio-inspirados das Redes Autonômicas 

(redes autogerenciáveis inspiradas nos funcionamento do sistema nervoso humano) e dos 

Sistemas Imunes Artificiais (sistemas de segurança computacional inspirados no 

funcionamento do sistema imunológico humano), para definir uma arquitetura de gerência 

para autoproteção de redes, através da predição de ataques de segurança. Tal arquitetura 

incorpora o modelo imuno-inspirado da Teoria do Perigo e utiliza o seu Algoritmo das 

Células Dendríticas para correlacionar eventos e detectar anomalias. A análise da arquitetura 

foi realizada em um Sistema de Alerta Antecipado, que usa notificações recebidas de 

máquinas já infectadas por worm como informação adicional para identificar a iminência de 

uma infecção em máquinas ainda vulneráveis. Nos experimentos o ganho de tempo obtido 

com essa identificação precoce foi utilizado no modelo de propagação do worm Conficker e 

os resultados apontaram uma redução no número de máquinas infectadas e, 

consequentemente, na propagação deste worm em uma rede. 

Palavras chave: Redes Autonômicas, Autoproteção, Teoria do Perigo, Algoritmo das 

Células Dendríticas, Sistemas de Alerta Antecipado. 

 

 
 



7 

Abstract 
 

 

The growth in the number of connected devices, in the volume of data traffic and of 

applications used has shown a significant increase in the complexity of today's networks, 

leaving the activity of management increasingly difficult for network and system 

administrators. Management aspects, such as the security of these systems has been a major 

challenge faced by the researchers, especially considering that, in parallel, there has been also 

a significant increase in the degree of sophistication of malicious activities. This scenario 

requires the development of sophisticated security systems also, in order to prevent or contain 

attacks increasingly destructive to systems, such as worm attacks. And the biological 

inspiration has been a main ally in this endeavor, bringing several concepts and new ways of 

thinking and solving these problems. This work used the bio-inspired concepts of Autonomic 

Networks (self-managing networks inspired by the functioning of the human nervous system) 

and Artificial Immune Systems (computer security systems inspired by the functioning of the 

human immune system), to define a management architecture for network self-protection, 

through the prediction of security attacks. This architecture incorporates the Danger Theory 

immune-inspired model and uses its Dendritic Cells Algorithm to correlate events and detect 

anomalies. The architecture analysis was performed on an Early Warning System, which uses 

notifications received from worm already infected machines as additional information to 

identify the imminence of an infection in still vulnerable machines. In the experiments the 

gain in time obtained with this early identification was used in the Conficker worm 

propagation model and the results showed a reduction in the number of infected machines 

and, consequently, in the worm propagation across a network. 

Keywords: Autonomic Networks, Self-Protection, Danger Theory, Dendritic Cell 

Algorithm, Early Warning Systems.  
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

A grande proliferação de novas tecnologias, elementos e serviços das redes atuais, além da 

necessidade de interconectá-las, e ainda assim, prover respostas rápidas e efetivas, tem 

elevado a atividade de gerência dessas redes a níveis de complexidade que extrapolam a 

capacidade humana. 

Aliado à isso, o crescimento de aplicações demandantes sobre as redes, como as 

multimídias (especialmente as que envolvem vídeo), a convergência de serviços (dados, voz, 

vídeo, etc) sobre o mesmo meio, o desenvolvimento das aplicações P2P (Peer To Peer), da 

computação “na nuvem” (cloud computing) e do acesso à banda larga por usuários finais, têm 

evidenciado um aumento explosivo no volume do tráfego global da Internet, conforme 

(LABOVITZ et al., 2009). 

Desse modo, se por um lado isso proporciona mais possibilidades de serviços de rede 

para os usuários, isso também representa um grande desafio para a gerência da segurança das 

redes e sistemas, considerando as dificuldades inerentes ao tratamento de grandes volumes de 

dados e números de dispositivos em rede. 

Identificar anomalias e atividades maliciosas nessa imensa carga de dados que entram 

e saem constantemente das redes e hospedeiros (hosts), a fim de impedir ou minimizar os 

possíveis danos, tem sido um dos grandes desafios enfrentados pelos administradores de redes 

e sistemas de segurança. 

É preciso, então, delegar mais tarefas para as máquinas.  É nesse contexto que surgem 

as Redes Autonômicas - um novo paradigma inspirado no funcionamento do sistema nervoso 

autônomo humano, que define redes com capacidade de autoconfiguração, auto-otimização, 

autocura e autoproteção, ou seja, redes auto-gerenciáveis (HORN, 2001). 
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Do mesmo modo que o conhecimento do sistema nervoso autônomo humano tem 

inspirado o estudo das redes autonômicas, o conhecimento do sistema imunológico humano 

também tem inspirado a construção de sistemas imunes artificiais e, dessa forma, tem tido 

grande importância no desenvolvimento de sistemas de segurança de redes eficientes. 

Uma abordagem do sistema imunológico humano, a Teoria do Perigo (MATZINGER, 

1994), foi usada como base nesse trabalho para desenvolver uma arquitetura que possibilita o 

alerta antecipado de ataques maliciosos em um ambiente autonômico de redes, buscando a sua 

autoproteção. 

O restante deste capítulo está assim organizado: na sessão 1.1 está descrita a 

problemática e apresentada a hipótese que guiou o trabalho; na sessão 1.2 são apresentados os 

objetivos geral e específicos; na sessão 1.3 é apresentada a justificativa e, na sessão 1.4, como 

está organizado este trabalho. 

 

1.1 Problemática e Hipótese 

O aumento do nível de complexidade da atividade de gerência de redes está relacionado não 

só ao aumento da quantidade de dispositivos conectados, as diversas formas de conexão 

destes e da heterogeneidade das tecnologias envolvidas. Outros aspectos também contribuem 

para que essa atividade, nas atuais circunstâncias, se torne ainda mais difícil. Os problemas 

causados por ataques de segurança, cada vez mais sofisticados, por exemplo, contribuem de 

forma substancial para compor esse cenário.   

 Um ataque é qualquer ameaça intencional à segurança de um sistema ou de uma infra-

estrutura de Tecnologia da Informação de Comunicação (TIC). Eles ocorrem por diversos 

motivos, desde diversão ou apenas curiosidade e interesse em adquirir maior conhecimento 

sobre um sistema, até a busca por ganhos financeiros, através de fraudes, extorsões, 

chantagem, espionagem e venda de informações confidenciais; ou ainda para denegrir a 

imagem ou interromper a atividade de um governo, empresa, pessoa ou serviço. 

Ocorre que os sistemas de segurança atuais não têm sido suficientes para conter o grau 

de sofisticação de diversos ataques, como os de difusão de malwares polimórficos 

(MUHAYA et al. 2011), ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) (XIANG et al. 

2006), botnets dinâmicas (LEONARD et al. 2009), etc. Desse modo, não têm sido suficientes 

para conter ou minimizar de forma eficiente os danos causados por tais ataques. As 
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características dinâmicas dos novos ataques inviabilizam as formas de detecção baseadas 

apenas no conhecimento prévio de padrões (assinaturas de ataques).  As abordagens baseadas 

na detecção de anomalias tem se mostrado mais eficientes e precisas nesses casos.  

Este trabalho se baseia na detecção de anomalias imuno-inspirada na Teoria do Perigo 

de forma precoce, a fim de evitar ou minimizar os danos e sua propagação. 

A hipótese a seguir guiou o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Hipótese 

“A abordagem da Teoria do Perigo do sistema imunológico humano é viável para a 

criação de mecanismos de segurança mais eficientes, como uma solução de autoproteção em 

redes autonômicas”. 

 

1.2 Objetivos 

Este trabalho objetiva alcançar um dos princípios da autogerência das Redes Autonômicas, 

mais especificamente a autoproteção, através da definição de uma arquitetura imunoinspirada 

na Teoria do Perigo para predição de ataques de segurança. 

Objetivos Específicos 

A fim de atingir o objetivo geral proposto, alguns objetivos específicos foram 

buscados neste trabalho.  São eles: 

•  Definir uma arquitetura para autoproteção de redes baseada na Teoria do Perigo;  

•  Analisar a arquitetura na predição de ataques através de um sistema de alerta 

antecipado. 

 

1.3 Justificativa 

O uso de sistemas imunes artificiais (Artificial Immune Systems - AIS) na segurança de redes 

é interessante por dois motivos. Em primeiro lugar, o sistema imunológico dá ao corpo 

humano um nível elevado de proteção dos patógenos invasores, de forma robusta, auto-

organizada e distribuída. Em segundo lugar, as técnicas atuais utilizadas em segurança de 
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redes não são capazes de lidar com a natureza dinâmica e cada vez mais complexa dos 

ataques atuais.  

Diversos trabalhos tem sido propostos inspirados nessa abordagem. Em (UCHOA, 

2009), são apresentados alguns Algoritmos imunoinspirados para aplicação em segurança 

computacional. Também em (AICKELIN et al. 2007) são apresentadas algumas abordagens 

de sistemas imunes já voltados mais especificamente para detecção de intrusão. E Silva 

(2009) foca em um Algoritmo imunoinspirado baseado na Teoria do Perigo e células 

dendríticas para detecção de intrusão em redes de computadores. 

Nenhum desses trabalhos, no entanto, buscam atingir algum nível maior de 

autonomicidade, pois estão mais centrados nos Algoritmos. O trabalho de Rawat e Saxena 

(2009), que usa a abordagem da Teoria do Perigo para detecção de ataques de SYN flood em 

redes autonômicas é o que mais se aproxima do projeto aqui proposto. Porém, está voltado 

para ataques de negação de serviço (DoS - Denial of Service). 

Além disso, o trabalho aqui proposto considera o alerta antecipando, ou seja, a 

identificação do ataque o mais cedo possível, no seu estágio inicial, para que medidas de 

contenção e alertas aos demais sistemas envolvidos possam impedir ou minimizar possíveis 

danos. Desse modo,  a rede deve cuidar de sua própria segurança. 

 

1.4 Organização 

O restante deste texto contém todo o embasamento conceitual e empírico para entendimento 

do trabalho. O capítulo 2 apresenta os conceitos fundamentais das redes autonômicas, os 

atributos da autogerência e os níveis de autonomicidade. O capítulo 3 aborda os sistemas 

imunes artificiais, apresentando as características do sistema imune humano, com suas 

interpretações, dentre elas a Teoria da Seleção Negativa e a Teoria do Perigo; descreve os 

sistemas imunoinspirados e suas aplicações em segurança computacional. O capítulo 4 

apresenta os sistemas de alerta antecipado, suas aplicações na predição de catástrofes naturais 

e contra ataques cibernéticos.  No capítulo 5 está descrita a arquitetura proposta, com sua 

organização, suas características e suas funções. No capítulo 6 é apresentada uma análise da 

arquitetura em um sistema de alerta antecipado. Por fim, no capítulo 7, estão as conclusões e 

contribuições deste trabalho, e as sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

 

Redes Autonômicas 

 

Os conceitos da computação autonômica introduzidos por Horn (2001) criou um novo 

paradigma de gerência de sistemas computacionais. Este paradigma foi inspirado no sistema 

nervoso autônomo humano, que se encarrega de desempenhar uma série de tarefas essenciais, 

como controle dos batimentos cardíacos, controle da luminosidade nas pupilas oculares, etc, 

sem nenhum esforço ou reconhecimento do consciente humano, conforme ilustrado na Figura 

2.1. A figura mostra ainda que ele está divido em duas partes, Simpático e Parassimpático, 

cada uma com um conjunto de funções associadas. A computação autonômica busca assim, 

criar sistemas computacionais capazes de realizar tarefas com a mínima ou nenhuma 

intervenção de seus administradores. Ela busca criar sistemas capazes de se autogerenciarem. 

 

Figura 2.1: Sistema nervoso autônomo humano. Fonte: (LOPES, 2002). 
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A  utilização dos conceitos da computação autonômica nas redes de computadores, 

levou também ao surgimento das redes autonômicas, ou seja, redes cujos elementos e 

conexões sejam autogerenciáveis. Nelas as tarefas de gerenciamento de rede são realizadas 

sem envolvimento de um gerente humano. Elas também possuem a capacidade de 

aprendizado, através da troca de informações entre seus elementos e da análise dos eventos 

ocorridos (BRAGA et al., 2006). 

O trabalho de Horn (2001) também apresenta as características necessárias para que um 

sistema seja verdadeiramente autonômico. No caso das redes autonômicas elas ficam assim 

descritas (HORN, 2001):  

   “ 1) Para ser autonômico, um sistema precisa se conhecer e ser formado por componentes  

que  também possuem uma identidade no sistema; 

2) Uma rede autonômica deve se configurar e reconfigurar sobre condições variáveis e 

imprevisíveis; 

3) As redes autonômicas devem sempre procurar maneiras de otimizar seus trabalhos; 

4) Uma rede autonômica deve executar algo similar a uma cura: ela deve ser capaz de 

superar eventos extraordinários que possam causar mal funcionamento de algumas de 

suas partes; 

5) Uma rede autonômica deve ser especialista  em  autoproteção; 

6) Redes autonômicas devem conhecer seus ambientes e o contexto que cerca suas 

atividades, agindo de acordo com este; 

7) Uma rede autonômica não pode existir em um ambiente isolado; 

8) Uma rede autonômica deve antecipar os recursos para otimização necessários, 

enquanto mantém sua complexidade escondida.”. 

Essas características, consideradas no contexto das redes autonômicas, precisam ser 

aplicadas não só aos elementos da rede, mas também nas comunicações entre eles, tornando-

as ainda mais complexas.  

 Na sessão 2.1 são abordados os atributos principais da autogerência. Na sessão 2.2 é 

apresentado o “elemento autonômico”. Por fim, na sessão 2.3 são descritos os níveis de 

autonomicidade existentes. 
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2.1 AutoGerência 

O grande intuito das redes autonômicas é livrar os administradores dos detalhes e da 

complexidade da operação e manutenção dos seus sistemas. Desse modo, a autogerência é o 

aspecto essencial das redes autonômicas (KEPHART, 2003). Ela é composta por quatro 

atributos principais: autoconfiguração, auto-otimização, autocura e autoproteção, conforme 

ilustrado na Figura 2.2. Cada atributo tem suas tarefas e seus próprios desafios. 

 

Figura 2.2: Atributos básicos da autogerência. Fonte: (BRAGA, 2006). 

 

2.1.1  Autoconfiguração 

As tarefas de gerência das redes e seus dispositivos se mostram bastante desafiadoras quando 

consideramos, por exemplo, ambientes grandes e heterogêneos. Tarefas simples, como 

instalação, configuração e integração de elementos nesses ambientes, mesmo para 

administradores experientes, consomem tempo e estão sujeitas a erros. 

Nas redes autonômicas, seus elementos devem ser capazes de se configurarem 

automaticamente de acordo com as mudanças ocorridas no seu ambiente e se adaptarem à 

possíveis alterações, seguindo políticas de alto nível previamente estabelecidas. A 

participação humana fica restrita à definição dessas políticas, que devem estar alinhadas com 

os objetivos do negócio. 

 

2.1.2 Auto-Otimização 

Em redes complexas há sempre uma grande quantidade de parâmetros que precisam ser 

ajustados para que seu desempenho não afete os serviços que delas fazem uso. Esse é um 
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aspecto importante pois esse ajuste pode minimizar a ocorrência de potenciais problemas em 

toda a rede. Considerando que muitas vezes essas redes estão conectadas a outras redes 

igualmente complexas esse aspecto se torna crucial. Além disso, é preciso considerar também 

que na maioria dos casos são poucas as pessoas com conhecimento para realizar tais ajustes. 

É importante, portanto, que as redes autonômicas busquem continuamente identificar e 

dimensionar formas de melhorar o seu desempenho e o custo de sua própria operação, num 

processo incansável de auto-otimização. 

 

2.1.3 Autocura 

Identificar e depurar falhas em redes complexas não é uma tarefa trivial. Em muitos casos 

demandam equipes inteiras dedicando muitas horas de trabalho para realizá-la.  

As redes autonômicas devem, portanto, ter capacidade de autocura, ou seja, ela deve 

ser capaz de detectar, diagnosticar e reparar automaticamente problemas causados por erros 

e/ou falhas de hardware ou software. Tais tarefas estão relacionadas, por exemplo, ao 

conhecimento das configurações, à análise dos arquivos de log, e outros dados providos por 

monitores adicionais. 

 

2.1.4 Autoproteção 

Os diversos mecanismos de segurança de redes atualmente disponíveis, como os Sistemas de 

Detecção de Intrusão (IDS), firewalls e outros, têm uma dependência muito grande das ações 

humanas para decidir o que fazer quando uma atividade maliciosa é identificada. Mesmo os 

sistemas um pouco mais sofisticados, como os Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS), que 

realizam algumas ações de contenção de ataques, precisam que todos os seus passos sejam 

criteriosamente definidos e configurados pelo administrador.  

A autoproteção nas redes autonômicas aborda dois aspectos. O primeiro, a defesa do 

sistema de rede como um todo contra ataques maliciosos de larga escala e correlacionados ou 

falhas em cascata que ficaram incorretas por medidas de autocura. O segundo, a antecipação 

de problemas de segurança através da notificação precoce emitida por sensores, tomando as 

devidas ações para evitá-los ou minimizá-los. Este último é o aspecto que é abordado neste 

trabalho. 
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2.2  Elemento Autonômico 

A estrutura de uma rede autonômica é formada basicamente por um conjunto de “elementos 

autonômicos” que se comunicam e interagem entre si, fazendo uso da capacidade de 

autogerenciamento. Suas funções autonômicas são exercidas através da execução de ações 

específicas e sob diversas situações e alterações do ambiente. A Figura 2.3 ilustra a 

arquitetura de um elemento autonômico, com o modelo de gerência denominado MAPE-K 

(Monitor, Analyse, Plan, Execute – Knowledge) (IBM, 2003), que é composta por dois sub-

elementos: o gerenciador autonômico e o elemento gerenciado. O gerenciador autonômico é 

responsável por gerenciar um ou mais elementos gerenciados, visando fornecer-lhes sempre a 

melhor qualidade do serviço prestado.  O elemento gerenciado poder ser qualquer recurso ou 

dispositivo na rede (roteadores, servidores, bancos de dados, discos, etc). 

 

Figura 2.3: Arquitetura de um elemento autonômico com o modelo MAPE-K  de gerência 

(KEPHART, 2003). 

O elemento gerenciado é composto por dois componentes essenciais na sua 

administração. Os sensores, responsáveis pela coleta de informações; e os executores, 

responsáveis pelas mudanças de estado do elemento. 

O gerenciador autonômico possui um ciclo de gerenciamento de quatro fases:  

 • Monitoramento: coleta de dados por meio dos sensores. Essas informações são 

enviadas para a base de conhecimento para análise. Esta fase possibilita ao elemento 

autonômico conhecer tanto o elemento gerenciado quanto o ambiente. 

 • Análise: comparação das informações coletadas na fase de monitoramento com as 
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informações desejadas. Essa comparação visa a detecção de possíveis problemas e 

modificações no sistema. 

 • Planejamento: traça estratégias de reconfiguração do sistema, baseado nos 

resultados da análise e das mudanças detectadas. 

• Execução: as estratégias traçadas na fase de planejamento são implementadas por 

meio dos executores. As informações referentes a essa nova configuração são 

armazenadas na base de conhecimento. 

 

2.3  Níveis de Autonomicidade 

As redes autonômicas são realmente complexas e sua evolução deve ser gradativa.  Muitos 

são os desafios até se chegar a uma rede puramente autonômica. Por isso, alguns níveis de 

maturidade foram definidos (KEPHART, 2003) para indicar o quão autonômico é o 

gerenciamento de uma rede. A Figura 2.4 mostra a progressão dos níveis e suas 

características, destacando os cinco níveis de autonomicidade descritos a seguir: 

1.  Nível Básico: é caracterizado pela presença de gerenciamento e processos manuais, 

onde os administradores são responsáveis pela configuração, monitoramento e correção 

de falhas. 

2.  Nível Gerenciado: é caracterizado pela presença de tecnologias de gerenciamento, 

tendo a coleta de dados desempenhada pelo próprio sistema. Os administradores, então, 

utilizam essas informações no planejamento e tomada de decisões. 

3.  Nível de Previsão ou Preditivo: é caracterizado pela comunicação entre os diversos 

elementos e tecnologias no sistema, possibilitando a previsão de mudanças e 

planejamento de ações. Estas informações são utilizadas pelos administradores para 

poderem fazer ajustes no sistema. 

4.  Nível de Adaptação ou Adaptativo: o sistema consegue atuar e tomar decisões por 

conta própria baseando-se em suas previsões e nos avisos. É o nível considerado neste 

trabalho. 

5.  Nível Autonômico: é o nível mais alto que um sistema pode chegar, onde há a 

presença de um autogerenciamento completo. Este nível difere do adaptativo no fato de 

que, no adaptativo, o sistema se modifica de acordo com mudanças no ambiente. No 
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autonômico, as modificações são feitas de acordo com as mudanças no ambiente e 

políticas de negócio implantadas no sistema. Nesse nível, os administradores apenas 

fazem o monitoramento e alterações nos objetivos. 

 

 

Figura 2.4 – Níveis de autonomicidade. Fonte:  (IBM, 2002 Apud  BRAGA, 2006). 

 

2.4  Resumo 

Este capítulo apresentou os conceitos mais importantes das redes autonômicas, descreveu os 

atributos essenciais da autogerência, como autoconfiguração, auto-otimização, autocura e 

autoproteção; os elementos autonômicos, sua organização e funções, e ainda os níveis de 

autonomicidade existentes. Dentre eles o Nível de Adaptação ou Adaptativo, o qual este 

trabalho está classificado. 
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Capítulo 3 

 

Sistemas Imunes Artificiais (AIS) 

 

Sistemas imunes artificiais (Artificial Immune Systems - AIS), introduzidos em (CASTRO et 

al., 2002), são algoritmos e sistemas que usam o sistema imune humano como inspiração. O 

fato do sistema imune humano ser robusto, descentralizado, tolerante a erros e adaptativo, o 

torna altamente atraente para o desenvolvimento de novos sistemas computacionais. São 

ideais em algumas áreas de aplicação, como segurança computacional, especialmente na 

identificação de intrusões e no reconhecimento de padrões (GREENSMITH et al., 2007). Em 

(UCHOA, 2009), são apresentados alguns Algoritmos imuno-inspirados para aplicação em 

segurança computacional. Também em (AICKELIN et al., 2007) são apresentadas algumas 

abordagens de sistemas imunes já voltados mais especificamente para detecção de intrusão. 

Em (SILVA, 2009) já foca no Algoritmo imuno-inspirado baseado na Teoria do Perigo e 

células dendríticas para detecção de intrusão em redes de computadores. Os AISs buscam, 

portanto, imitar o comportamento e as propriedades das células imunológicas.  

O uso de sistemas imunes artificiais na segurança de redes é interessante por dois 

motivos. Em primeiro lugar, o sistema imunológico dá ao corpo humano um nível elevado de 

protecção dos patógenos invasores, de forma robusta, auto-organizada e distribuída. Em 

segundo lugar, as técnicas atuais utilizadas em segurança de redes não são capazes de lidar 

com a natureza dinâmica e cada vez mais complexa dos ataques atuais, como os novos tipos 

de worms. 

 Este capítulo apresenta na sessão 3.1 o sistema imune humano. Na sessão 1.3 uma 

descrição do conceito da Seleção Negativa e suas teorias. Na sessão 1.4 é apresentada a 

Teoria do Perigo e o Algoritmo das Células Dendríticas. 
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3.1  Sistema Imune Humano (HIS) 

O sistema imune (ou imunológico), é o mecanismo de defesa presente nos seres vivos 

responsável por protegê-los de agentes invasores (patógenos), tais como vírus, vermes, 

bactérias e outros parasitas, através de respostas rápidas e eficazes. Na superfície desses 

agentes estão os antígenos, que permitem às células imunes identificá-los adequadamente, 

gerando assim uma resposta imune. Ele possui uma linha de ação rápida, definida como 

imunidade inata, e outra mais lenta definida como imunidade adaptativa.  

A imunidade inata não é dirigida para invasores específicos no corpo, mas contra 

qualquer patógeno que entre no corpo. Suas células principais, chamadas de macrófagos, são 

capazes de ingerir vários organismos e partículas antígenas. Já a imunidade adaptativa é 

dirigida contra invasores específicos e suas células são modificadas pela exposição a tais 

invasores. O sistema imune adaptativo consiste principalmente de linfócitos, mais 

especificamente células chamadas B e T. Estas células ajudam no processo de reconhecimento 

e destruição de substâncias específicas, no qual o sistema inato não é capaz de combater por si 

só. A Figura 3.1 ilustra a distribuição dessas células em seus respectivos sistemas imunes. 

 

Figura 3.1: Mecanismos de defesa do HIS e seus principais mediadores. Fonte: 

(CASTRO, 2001). 

Uma propriedade importante do HIS é a capacidade de desenvolver uma memória 

imunológica presente nos linfócitos, ou seja, quando um indivíduo é infectado, são 

produzidos linfócitos para combate e, após a eliminação do invasor, essas células continuam 

no corpo do indivíduo e mantém uma memória que é capaz de reconhecer o mesmo invasor, 

caso o indivíduo seja exposto à ele novamente. Essa é uma característica interessante para a 

construção de AISs, especialmente para detecção de intrusão. 
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Considerando os AISs de detecção de intrusão, pode-se associar o sistema imune inato 

aos IDS baseados em anomalias, onde não há conhecimento prévio do invasor, ou seja, não se 

sabe exatamente a forma de ataque em andamento; e o sistema imune adaptativo aos IDSs 

baseados em padrões (assinaturas), onde há conhecimento prévio do invasor, ou seja, já se 

sabe o tipo de ataque que está sendo executado. 

 

3.2 Seleção Negativa 

O sistema imune humano é bastante complexo. A busca por uma explicação sobre o seu 

funcionamento tem sido fonte de muitas pesquisas ao longo dos anos e algumas teorias foram 

formuladas. As primeiras se baseavam na abordagem da seleção negativa, em que há uma 

distinção entre o que é próprio e o que não é próprio do organismo no processo realizado 

pelas células B e células T, no qual o reconhecimento de um padrão conhecido do organismo 

causa a remoção da célula e o não reconhecimento a deixa livre para circular no organismo. 

As várias teorias que se basearam nessa idéia, como a Teoria da Seleção Clonal (BURNET, 

1959), a Teoria da Rede Idiotípica (JERNE, 1974) e a Teoria da Dupla Sinalização 

(BAXTER, et al. 2002), têm guiado os estudos da imunologia. 

No entanto, no trabalho de Matzinger (1994), algumas questões foram levantadas 

sobre a validade desse paradigma do próprio e não-próprio, devido à sua incapacidade de 

explicar uma série de fenômenos documentados. Ela não conseguia explicar por exemplo, a 

ocorrência de doenças auto-imunes, ou por que os seres humanos não reagem à modificações 

no corpo durante a gravidez, ou na presença de alimentos nos intestinos.  

 

3.3  Teoria do Perigo 

A Teoria do Perigo (Danger Theory – DT), proposta por Matzinger (1994), tenta explicar a 

natureza e o funcionamento das respostas imunes do corpo humano de uma maneira diferente 

da visão mais clássica e difundida da Seleção Negativa, que se baseia da discriminação entre 

o que é próprio e o que não é próprio do organismo. A DT afirma que a resposta imune é uma 

reação aos estímulos que o corpo reconhece como danoso, e não uma simples reação ao que 

não é próprio dele. Dessa forma, células imunes e estranhas podem existir juntas, contrariando 

a visão tradicional. 
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A hipótese da DT é que as células que morrem não naturalmente ou que sofrem danos 

devem enviar uma sinal de alarme que se propaga cobrindo uma pequena área em torno da 

célula, criando uma “zona de perigo”, conforme ilustrado na Figura 3.2. Algumas células, 

chamadas de Células Apresentadores de Antígenos (Antigen Presenting Cells – APC) 

recebem esse sinal, ficarão estimuladas e estimularão também células do sistema imune 

adaptativo para que entrem em ação. 

 

Figura 3.2: Modelo do Perigo. Fonte: (HASHIM et al., 2010). 

As Células Dendríticas (DC) são um grupo de APCs responsáveis por instruir o 

sistema imunológico a responder apropriadamente às ameaças percebidas através da 

combinação de uma infinidade de informações moleculares, interpretando-as para as células T 

do sistema imune adaptativo. Elas combinam a evidência de um dano celular com o antígeno 

suspeito coletado. São detectores naturais de anomalias, cuja forma de agir inspirou a criação 

de um algoritmo que tem sido usado por AISs para detecção de intrusão baseados em 

anomalias (AL-HAMMADI et al., 2008; GREENSMITH, 2007; GREENSMITH et al., 2006). 

 

3.3.1  Algoritmo das Células Dendríticas (DCA) 

O desenvolvimento de um modelo abstrato para o comportamento das DCs foi o primeiro 

passo para o desenvolvimento de um sistema de detecção de intrusão inspirado na Teoria do 

Perigo. O Algoritmo das células dendríticas (GREENSMITH, 2007) é um algoritmo de base 

populacional, projetado para lidar com tarefas de detecção baseadas em anomalias. É 

inspirado por funções das células dendríticas naturais do sistema imune inato, que fazem parte 

da primeira linha de defesa do corpo contra invasores.  
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O objetivo do DCA é correlacionar diversos fluxos de dados coletados em uma Célula 

Dendrítica Artificial (Artificial Dendrític Cell – aDC) na forma de sinais (evidências de 

danos) e antígenos (responsáveis pelos danos), e rotular grupos de antígenos idênticos como 

'normais' ou 'anômalos'. Da mesma forma que a célula dendrítica biológica, dependendo da 

concentração de sinais recebidos pela aDC, esta pode se tornar madura, para ativar a resposta 

imune, ou semimadura, para suprimí-la. Os sinais recebidos podem ser de quatro tipos:  

•  Sinais PAMP (PAMP Signals – PS) - Pathogen Associated Molecular Pattern 

(Padrões Moleculares Associados ao Patógeno) – na biologia, são produzidos por micro-

organismos e, ao se ligarem às células dendríticas, conduzem à produção de moléculas 

coestimulatórias (CSM), indicando ao sistema imune que um invasor causador de danos 

(antígeno) está presente. Da mesma forma, no Algoritmo, são indicadores confidentes de uma 

situação anormal, ou seja, o aumento na concentração destes sinais conduz ao aumento de 

CSM, migrando a célula para o seu estado maduro, a fim de ativar a resposta imune. 

•  Sinais de Perigo (Danger Signals - DS) - na biologia, são emitidos como resultado 

da ocorrência de necrose das células, atuando como indicadores de perigo. Também no 

Algoritmo, o aumento da sua concentração eleva o CSM, causando a maturação da célula para 

o estado maduro e induzindo à formação de um contexto de perigo, só que com menos 

potência e com menor valor de confidência que os sinais PAMP. 

•  Sinais Seguros (Safe Signals – SS) – na biologia, são emitidos como resultado da 

ocorrência de apoptose de células saudáveis e também aumentam o CSM, conduzindo à uma 

maturação menor, para o estado semimaduro, ou seja, indica que o antígeno coletado 

apresenta um contexto saudável e normal, gerando uma tolerância ao mesmo e suprimindo 

sinais PAMP e de perigo para prevenir falsos alarmes. No Algoritmo, é interpretado como 

uma ocorrência normal do sistema, aumentando o sinal de saída que  a torna semimadura e 

diminuindo o valor do sinal que a torna madura.  

•  Sinal de Inflamação (Inflammation Signal – IS) - é um sinal cujo efeito amplifica 

todas as outras categorias de sinais e aumenta os sinais de saída e a taxa de migração, 

resultando em um ciclo de vida mais curto da célula. 

Desse modo, o estado de maturação das aDCs é definido pela concentração que 

possuem desses sinais, da seguinte forma:  

Imaturo: estado inicial, quando não há concentração de sinais na aDC;  
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Semimaduro: quando a aDC possui maior concentração de sinais seguros;  

Maduro: quando a aDC possui maior concentração de sinais de perigo ou PAMP. 

A potência dos sinais, ou seja, seu grau de influência nos resultados, também foi 

representada no Algoritmo através da distribuição de pesos, conforme ilustrado na Tabela 1. 

Observa-se o sinal negativo no peso de maturação do sinal seguro (SS), responsável pelo 

efeito supressor nos demais sinais, ajudando a prevenir falsos positivos. 

Tabela 1. Distribuição dos pesos dos sinais para o cálculo do sinais de saída. 

 
PAMP Signal 

(PS) 
Danger Signal 

(DS) 
Safe Signal 

(SS) 
CSM 2 1 3 

Semi-maturação (Sm) 0 0 1 
Maturação (M) 2 1 -3 

 

O processamento dos sinais de entrada é feito através da Eq. 1 e gera, então, três sinais 

de saída: CSM (moléculas coestimulatórias), citocinas semi-maduras e citocinas maduras. 

O j = (Wij *Si )*(1− IC),
i=0

n

∑ ∀ j                                                   (1) 

onde Oj é o sinal de saída de índice j na Tabela 1, com j podendo ser 0 (CSM), 1 (SM) 

ou 2 (M); i o índice da categoria do sinal de entrada na Tabela 1, podendo ser 0 (PS), 1 (DS), 

ou 2 (SS); n é o número de categorias de sinais de saída menos um; Wij é o peso da categoria 

de sinal de entrada i para o cálculo do sinal de saída Oj; Si o número de sinais de entrada de 

categoria i; e IC o coeficiente de inflamação. Quando a soma dos valores de CSM calculados 

por cada aDC ultrapassa um limiar de migração, a aDC muda seu estado e se torna madura. 

O grande diferencial é que ele fornece também informações que representam o quão 

anômalo é um grupo de antígenos, e não apenas se um item de dados é anômalo ou não. Isto é 

conseguido através da geração de um valor de coeficiente de anomalia, denominado Mature 

Context Antigen Value – MCAV (GREENSMITH, 2007). Este coeficiente corresponde a um 

valor entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1 maior o grau de anomalia. 

A versão original do DCA, proposta por Greensmith (2007), possui características 

estocásticas que o levam a trabalhar com um grande número de parâmetros. Porém, no 

trabalho de Greensmith e Aickelin (2008), uma versão determinística do DCA foi apresentada 

com o objetivo de torná-lo mais simples, sem afetar a sua capacidade de identificar anomalias. 
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3.3.2. Algoritmo das Células Dendríticas Determinístico (dDCA) 

A versão determinística do DCA (dDCA) requer um menor número de parâmetros e menos 

recursos computacionais. O Algoritmo 1 apresenta o pseudo-código do dDCA determinístico 

que foi utilizado neste trabalho. 

 
Algoritmo 1: Pseudo-código do Algorítimo das Células Dendríticas Determinístico (dDCA) 
(GREENSMITH et al., 2008). 

entrada : antigenos e sinais 
saída : tipos de antígenos e Kα 
 
define tamPopulação de DCs; 
inicializa DCs; 
enquanto há dados de entrada 
 escolha entrada  
         caso antigeno 
                 antigenoContador++; 
                 celulaIndice = agContador %= tamPopulacao; 
                 DC->antigeno de indice cellIndex++; 
                  atualiza o perfil do antigeno da DC; 
         fim 
         caso sinal 
                 calcula csm e k; 
                 para cada DC  
                         DC.tempo -= csm; 
                         DC.k += k; 
                         se DC.tempo <= 0 então 
                                 armazena antigeno, DC.k; 
                                 renova DC; 
                                 atualiza MCAV; 
              fim 
                 fim 
         fim 
 fim 
fim 
para cada tipo de antigeno 
 calcula métrica de anomalia Kα; 
fim 

 

A variável antigeno corresponde aos antígenos que estão sendo analisados, a variável 

sinal corresponde aos sinais de entrada, DC é um conjunto de células dendríticas, csm e k são 

os dois sinais de saída derivados da transformação dos sinais de entrada, calculados através 



33 

das Eq. 2 e 3; MCAV o grau de anomalia do antígeno, calculado através da Eq. 4, conforme 

proposto em Greensmith e Aickelin (2008).  

csm = SS + DS                                                        (2) 

k = DS – (2*SS)                                                      (3) 

MCAVα =
M

Ag
                                                       (4) 

onde MCAVα é o MCAV para o antígeno do tipo α, M é o número de antígenos 

maduros do tipo α e Ag é o número total de antígenos do tipo α. Essa métrica retorna um 

valor entre zero e um, com a probabilidade do antígeno ser anômalo aumentando quando 

tende a um. A versão determinística apresenta ainda a métrica Kα, calculada através da Eq. 5, 

que usa as magnitudes dos valores de k , gera valores reais de anomalias e permite a polarizar 

processos normais e anômalos. 

Kα =
ki∑
α i∑
,∀i                                                       (5) 

onde αi é o número de antígenos do tipo α amostrados pela célula dendrítica i, e ki é o 

seu valor de k cumulativo. Quanto maior o valor do Kα maior a probabilidade do antígeno α 

representar uma intrusão. 

O dDCA foi implementado e utilizado neste trabalho com o objetivo de identificar 

ataques lançados por máquina infectadas com worms. 

 

3.4 Resumo 

Esse capítulo apresentou em linhas gerais os conceitos dos sistemas imunes artificias, com 

uma visão geral e superficial do sistema imune humano, das teorias clássicas da imunologia e 

da Teoria do Perigo, assim como introduziu o Algoritmo das Células Dendríticas, 

descrevendo todos os seus tipos de sinais, seus pesos e os cálculos dos sinais de saída. 

Também descreveu a versão determinística desse algoritmo, utilizada neste trabalho para 

detectar infeção por worms.  
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Capítulo 4 

 

Sistemas de Alerta Antecipado 

 

O termo “alerta antecipado” é utilizado comumente no alerta de fenômenos naturais 

ameaçadores que são emitidos tão antecipadamente que as potenciais vítimas têm a 

possibilidade de reagir, de forma que os danos pessoais possam ser evitados ou reduzidos 

(BASTKE et al., 2009). Portanto, prover informações completas sobre um ataque, dano ou 

falha iminente a tempo de todas as possíveis vítimas se prepararem para uma resposta, a fim 

de realizar ações para evitá-los ou minimizá-los, é a principal propriedade de um sistema de 

alerta antecipado (EWS - Early Warning System). Compreendem a integração de quatro 

elementos: conhecimento do risco, monitoramento e predição, disseminação da informação e 

resposta  (GRASSO, 2006). Estes sistemas têm sido utilizados principalmente para 

minimização de danos ocasionados por fenômenos naturais, como na predição de terremotos, 

tsunamis, atividades vulcânicas e, mais recentemente, também na predição de ataques de 

segurança a infraestruturas de TIC (ENGELBERTH et al., 2010; KOSSAKOWSKI et al., 

2006), como os ataques de worms nas redes ou na Internet. 

 Este capítulo apresenta ainda, na sessão 4.1, os principais modelos de implementação 

de EWSs e, na sessão 4.2, os requisitos necessários para um EWS cumprir sua missão. 

 

4.1  Modelos de EWS 

Um EWS é composto basicamente por uma rede de sensores posicionados em áreas 

representativas de uma ou mais redes de computadores, que coletam amostras de dados 

referentes à ataques de segurança e as enviam para uma central de monitoramento, chamada 

Early Warning Central – EWC (Central de Alerta Antecipado). Em grandes redes, onde são 
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necessários muitos sensores, concentradores (Concentrators) intermediários podem ser 

usados para aliviar a carga de processamento da EWC. A Figura 4.1 ilustra alguns modelos de 

EWSs (THEILMANN, 2010). 

 

       (a)               (b) 

Figura 4.1: Modelos hierárquicos de EWSs (THEILMANN, 2010). 

Como é possível observar na Figura 4.1, um EWS é organizado basicamente de forma 

hierárquica. A desvantagem dessa organização é que, na prática, quando se tenta desenvolver 

uma rede de sensores muito grande não é simples trabalhar em um ambiente que exige 

distribuição administrativa e cooperativa, ou seja, onde os nodos de rede e os dados coletados 

estão sobre diferente domínios administrativos. No entanto, para um EWS coletar dados 

representativos de uma rede como a Internet, os dados precisam ser extraídos e processados 

de diferentes tipos de redes com diferentes formas de operar (redes de pequenas empresas, 

provedores, universidades, etc). E em redes diferentes os administradores têm objetivos, 

motivações e políticas de segurança diferentes.  

Este trabalho, porém, utiliza uma forma não hierárquica, distribuída e colaborativa de 

organização do EWS,  a abordagem Herold (THEILMANN, 2010), que utiliza EWS Network 

Agents (Agentes da Rede EWS) distribuídos, ao invés de uma EWC. Por essa abordagem os 

EWS Network Agents compartilham entre si conhecimento do  ambiente, objetivos e 

funcionalidades, conforme ilustrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Modelo não hierárquico de EWS da abordagem Herold (THEILMANN, 2010). 
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Observa-se que nesta abordagem cada EWS Network Agents pode requisitar e oferecer 

dados para outros agentes. Isso permite que os agentes contribuam com seus dados para 

múltiplos EWSs, em uma abordagem cooperativa de monitoramento da rede. 

Esta abordagem foi considerada neste trabalho por ser mais adequada ao mecanismo 

de troca de mensagens de alerta entre os agentes e sua similaridade com a organização das 

células imunes no corpo humano. 

 

4.2  Requisitos de um EWS 

Para cumprir sua missão um sistema de alerta antecipado precisa atender à alguns 

requisitos básicos: 

• Pelo menos dois sistemas de informação distintos no cyberspaço (SI1 e SI2); 

• Pelo menos duas instâncias de tempo (T1 e T2; onde T1 < T2 = “early”); 

• Disponibilização de informação útil para prevenção de danos (“warning”); 

• Informação útil (informação para prevenir futuros danos em SI2). 

• Antecipação, ou seja, a informação deve estar disponível de forma antecipada 

(T2 deve ocorrer antes que a atividade iniciada em SI1 alcance SI2) (ZOU et al., 

2006). 

Esses requisitos foram utilizados para validar o EWS aqui proposto. 

 

4.3  Resumo 

Neste capítulo foram introduzidos os conceitos fundamentais dos sistemas de alerta 

antecipado, suas aplicações, seus modelos e seus requisitos básicos. 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Arquitetura Proposta 

 

No estudo e análise dos Sistemas Imunes Artificiais (AIS) inspirados na Teoria do Perigo e 

dos Sistemas de Alerta Antecipado (EWS), assim como de uma solução de segurança 

envolvendo ambos os conceitos, foi possível perceber que suas características e funções 

poderiam ser perfeitamente enquadradas também nos conceitos de Redes Autonômicas. 

Assim, foi possível definir uma arquitetura de gerência autonômica para um Sistema de Alerta 

Antecipado inspirada na Teoria do Perigo. Tal arquitetura segue o modelo arquitetural 

MAPE-K (IBM, 2003) para o ciclo de gerenciamento autonômico, apresentada no capítulo 2, 

Figura 2.3. Também foi considerado o nível de autonomicidade adaptativo (nível 4) para suas 

características e funções de gerenciamento onde, conforme apresentado na sessão 2.3, o 

sistema monitora, correlaciona, decide e toma ações baseado em previsões e avisos, ficando 

para a equipe de TIC o gerenciamento do seu desempenho. 

A ação mais expressiva no modelo proposto ocorre durante a análise realizada para 

verificação do perigo. Isto sugere uma caracterização mais específica do ciclo de 

gerenciamento autonômico, que foi denominado de MAdPE-K (Monitor, Analyse danger, 

Plane, Execute – Knowledge), ilustrado na Figura 5.1. Nela, o sistema monitora a si mesmo 

através de mensagens de diagnóstico e informações de histórico. Também monitora através de 

sensores o ambiente a sua volta (nodos vizinhos da rede). Com base nessas informações é 

feita a análise para identificar uma situação ou evento que represente perigo para a rede. 

Quando isso ocorre, um planejamento é feito para decidir o que deve ser feito. Uma ação 

então é realizada para garantir sua proteção. Tudo isso auxiliado por uma série de informações 

disponibilizadas em uma base de conhecimento e ainda por sensores e atuadores da rede. 
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Figura 5.1: Arquitetura do ciclo de gerenciamento autonômico MAdPE-K. 

A arquitetura de gerência autonômica proposta está ilustrada na Figura 5.2, com todos 

os seus componentes e fluxos de dados. 

 

Figura 5.2: Arquitetura de gerência autonômica baseada na Teoria do Perigo para 

predição de ataques de segurança.  
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Numa arquitetura autonômica deve existir um gerente autonômico, que gerencia, 

controla e dá ao sistema as características autonômicas, e um ou mais elementos gerenciados, 

que são os recursos submetidos à gerência autonômica. Na arquitetura aqui proposta, cujo 

foco está na segurança de redes, o gerente autonômico possui quatro fases: Pré-

processamento, Detecção, Decisão e Ação, cada uma correspondendo a uma atividade do 

ciclo de gerenciamento autonômico e todas auxiliadas por uma Base de Conhecimento. No 

elemento gerenciado é onde ocorrem as fases de Coleta e Proteção. Nesta proposta, o 

elemento gerenciado é a própria rede, e os seus sensores e atuadores são o elo de comunicação 

com o gerente autonômico. 

Nas sessões seguintes estão descritas as características, componentes, funções e 

relações de todas as fases da arquitetura, da seguinte forma: na sessão 5.1, a fase de Coleta; na 

sessão 5.2, a fase de Pré-processamento; na sessão 5.3, a fase de Detecção; na sessão 5.4, a 

fase de Decisão; na sessão 5.5, a fase de Ação; na sessão 5.6, a fase de Proteção e na sessão 

5.7, a Base de Conhecimento.  

 

5.1 Coleta 

A fase de Coleta, ilustrada na Figura 5.3, é realizada basicamente por sensores, que extraem 

diversos tipos de dados diretamente do elemento gerenciado e encaminham para serem pré-

processados durante o monitoramento. Esses dados são fornecidos através de logs dos 

equipamentos de conectividade (switches, roteadores, etc) ou de dados coletados do sistema 

operacional de computadores na rede (consumo de memória e processador, número de pacotes 

recebidos, etc), ou ainda alertas recebidos ou enviados através de mensagens de controle. 

 

Figura 5.3: Componentes e fluxos de informações da fase de Coleta. 
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 Nesta fase, alguns fatores importantes precisam ser considerados por um sistema de 

segurança que se baseia em sensores para a coleta de informações.  Um deles é o número de 

sensores distribuídos na rede. Quanto mais sensores, mais informação se consegue coletar e  

maior granularidade dos dados, deixando a informação mais precisa. Além disso, um número 

maior de sensores ajuda a dividir a carga de coleta de dados, principalmente em redes 

grandes. Outro fator importante é o posicionamento dos sensores na rede. Sensores 

posicionados em locais corretos estrategicamente fornecem dados corretos. Sensor 

posicionados em locais equivocados podem fazer com que os dados coletados não reflitam 

exatamente a informação que se deseja extrair, como a situação da rede, por exemplo. 

 

5.2 Pré-processamento 

A fase de Pré-processamento, ilustrada na Figura 5.4, é composta por uma unidade de 

monitoramento. Ela recebe os dados coletados pelos sensores ou armazenados na base de 

conhecimento, interpreta e coloca em um nível mais alto de abstração, ou seja, transforma os 

dados em informação útil para o nível de Detecção.  

 

 

Figura 5.4: Componentes e fluxos de informações da fase de Pré-processamento. 

 Nesta fase as informações de monitoramento são mapeadas na forma de sinais 

(informações do ambiente para identificações de uma anomalia) e antígenos (informações 

sobre os possíveis causadores de uma anomalia) para serem utilizados na detecção de perigo, 

ou seja, são preparadas as entradas para utilização do Algoritmo das Células Dendríticas. 

Podem ser logs de sistemas, dados de sistemas operacionais ou alertas de perigo recebidas de 
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máquinas vizinhas. Estas informações também são atualizadas na base de conhecimento como 

um histórico para serem usadas futuramente no mapeamento de novos sinais, auxiliando o 

pré-processamento. 

 

5.3 Detecção 

A fase de Detecção, ilustrada na Figura 5.5, é onde é feita a análise das informações passadas 

pela fase de Pré-processamento. Também troca informações com a Base de Conhecimento, 

principalmente de controle. É nesta fase que os dados de monitoramento são recebidos em 

forma de sinais e antígenos e usados para identificar um contexto de perigo. É, portanto, a 

fase que caracteriza a arquitetura baseada na Teoria do Perigo e onde é realizada a correlação 

de eventos, a detecção de anomalias e de seus possíveis causadores, a fim de subsidiar a fase 

seguinte no processo de decisão sobre o que deve ser feito. Tal tarefa é realizada pelo o 

Algorítimo das Células Dendríticas, especificamente sua versão determinística (dDCA), 

(descrita na sessão 3.3.2), por possibilitar que este seja executado em tempo real, 

diferentemente da sua versão original.  

 

 

Figura 5.5: Componentes e fluxos de informações da fase de Detecção. 

 O resultado da análise identifica se há ou não a ocorrência de uma anomalia, ou seja, 

um contexto de perigo. Se o contexto é seguro não há fluxos de saída. Se o contexto é 

perigoso, o fluxo de saída é a informação do grau de anomalia, representado pelo MCAV, e 

do seu antígeno causador, enviados para a fase de Decisão. Neste trabalho, um contexto de 

perigo é identificado não só pela ocorrência ou suspeita de uma anomalia detectada na rede, 
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mas também pela iminência de sua ocorrência, já que esta fase também detecta a aproximação 

de uma zona de perigo, através do recebimento de alertas. É esta característica que permite a 

predição de um ataque de segurança. 

  

5.4 Decisão 

A fase de Decisão, ilustrada na Figura 5.6, é a responsável pelo planejamento das ações. Ela 

recebe o resultado da fase de Detecção e decide o que deve ser feito. O valor do MCAV é 

utilizado para identificar o grau da anomalia detectada e classificar a ação que deve ser 

tomada. O seu produto é uma espécie de plano de ações a serem executadas pela fase de Ação 

na forma de um conjunto de instruções. A identificação de uma anomalia na fase de Detecção 

com alto valor de MCAV e um antígeno indicando uma infecção por worm, por exemplo, 

sugere o fornecimento de instruções para a fase de Ação para que um alerta seja enviado. 

 

 

Figura 5.6: Componentes e fluxos de informações da fase de Decisão. 

 O processo de decisão envolve ainda a compatibilidade com as políticas de segurança 

da rede gerenciada, já que em uma rede autonômica é nesta fase onde estão espelhadas as 

políticas de gerenciamento, alimentadas pela Base de Conhecimento. 

 

5.5 Ação 

A fase de Ação, ilustrada na Figura 5.7, é a responsável por executar as instruções fornecidas 

pela fase de Decisão. Ela realiza suas tarefas por meio de diversas ações de segurança, como o 
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a aplicação de filtros de pacotes, listas de acesso, bloqueios de portas e emissão de alertas, por 

exemplo. Ela também recebe instruções previamente disponibilizadas na Base de 

Conhecimento, para ações preventivas, como por exemplo, verificar que a porta de um 

determinado serviço deve estar bloqueada. 

 

Figura 5.7: Componentes e fluxos de informações da fase de Ação. 

 Uma característica importante da fase de Ação é que ela também envia um histórico 

das ações executadas para a Base de Conhecimento, que podem ser utilizadas pela fase de 

Pré-processamento, para monitorar seu próprio funcionamento, em um processo de retro-

alimentação. 

 

5.6 Proteção 

A fase de Proteção, ilustrada na Figura 5.8, é realizada pelos atuadores, que são os 

componentes responsáveis por fazer as alterações no ambiente, que efetivam as ações de 

segurança. Eles recebem as regras de filtragem, listas de acesso, alertas, etc, e atuam 

diretamente no elemento gerenciado. Compreendem os dispositivos de segurança como 

firewalls, IDSs, e IPSs, que modificam o comportamento e os serviços da rede.  
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Figura 5.8: Componentes e fluxos de informações da fase de Proteção. 

Os atuadores se comunicam com outros atuadores na rede e são os responsáveis por 

fazerem as mensagens de alerta chegarem ao seus vizinhos. 

 

5.7 Base de Conhecimento 

A Base de Conhecimento, conforme descrita na Figura 5.9, é o elemento responsável por 

trocar informações diversas para fases de Pré-processamento, Detecção, Decisão e Ação. Ela 

auxilia essas fases no desempenho de suas funções, enviando e recebendo informações de 

controle, de políticas, histórico, instruções, dados, logs, alertas, etc. É responsável por prover 

o sistema de conhecimento próprio (através de retro-alimentação) e de seus pares em uma 

rede. 

 

Figura 5.9: Fluxos da fase de informações da Base de Conhecimento 
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 Em um sistemas de alerta antecipado, como considerado neste trabalho, a Base de 

Conhecimento pode ser utilizada pela fase de Pré-processamento para identificar anomalias 

que não sejam baseadas na formação de uma zona de perigo, mas em informações estatísticas 

que indiquem a formação de um contexto de perigo, por exemplo. 

A fim de analisar esta arquitetura, neste trabalho foram implementadas as fases de 

Coleta, de Pré-processamento e Detecção, destacadas (bordas espessas) na Figura. 5.2. As 

demais fases estão fora do escopo desta dissertação, ficando para trabalhos futuros. 

 

5.8  Resumo 

Este capítulo apresentou a arquitetura de gerência autonômica baseada na Teoria do Perigo 

para predição de ataques de segurança de redes. A arquitetura segue o modelo arquitetural de 

gerência autonômica MAPE-K, adaptando todo o ciclo autonômico para incorporar os 

conceitos da Teoria do Perigo. Para caracterização deste ciclo de gerência ele foi denominado 

MAdPE-K (Monitor, Analyse danger, Plane, Execute – Knowledge), para denotar a 

integração com a Teoria do Perigo. Em seguida foi apresentada a arquitetura completa, 

detalhando todas as suas fases (Coleta, Pré-processamento, Detecção, Decisão, Ação e 

Proteção.), suas funções, seus componentes e fluxos de informação. Descreveu por fim a Base 

de conhecimento utilizada para alimentação e retro-alimentação de informações durante todo 

o ciclo. 
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Capítulo 6 

 

Análise da Arquitetura em um EWS 

 

A fim de analisar a viabilidade da arquitetura proposta foi desenvolvido um EWS, onde foram 

implementadas as etapas de Coleta, Pré-processamento e Detecção de infecção por worm.  

Nas sessões seguintes estão descritas as características do EWS, como foi aplicado o 

dDCA e a antecipação de alertas para o worm Conficker, utilizado como estudo de caso. 

 

6.1 Descrição do EWS 

Como visto anteriormente, em geral os EWSs se baseiam em modelos hierárquicos, com  as 

informações coletadas pelos nodos sensores sendo enviadas para uma central de 

monitoramento, denominada Early Warning Central - EWC. Neste trabalho, foi desenvolvido 

um EWS que utiliza um modelo não hierárquico baseado na abordagem Herold, com a função 

de monitoramento distribuída entre vários EWS Network Agents, que trocam informações 

entre si em forma de mensagens de alerta. 

 O processo de análise das informações em cada EWS Network Agent é realizado por 

uma unidade de detecção de intrusão composta por uma ou mais instâncias do dDCA, que 

coletam informações do host local e os alertas recebidos de nodos vizinhos para identificar 

um contexto de perigo.  

 Inicialmente o dDCA foi implementado para detectar infecções por worm e validar sua 

eficácia neste tipo de problema. Em seguida, os dados foram confrontados com o modelo 

formal de propagação dos worms, considerando os requisitos de um EWS para predição do 

ataque. 
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6.1.1  Topologia Inter-domínio 

A topologia considerada para análise e testes consiste de um ambiente simplificado de rede 

inter-domínio, ou seja, uma rede que interliga vários outros domínios administrativos de rede, 

uma vez que, apesar de também poder ser usada em redes locais, a arquitetura proposta tem 

como foco os problemas inerentes às redes de larga escala, como redes metropolitanas e 

backbones de abrangência nacional. Nesses ambientes, os problemas de segurança são 

potencializados pelo grande volume de tráfego que tratam e pelas dificuldades de gerência 

que as próprias distâncias impõem. 

 

Figura 6.1: Topologia de rede inter-domínio. 

Na Figura 6.1, cada roteador está conectado à uma rede local e a outros roteadores, 

que por sua vez também estão conectados à outras redes locais. Um domínio, então, é 

formado por cada grupo de roteador e sua respectiva rede local. Os roteadores representados 

por “caixas” maiores representam os roteadores agregadores de tráfego, ou seja, roteadores 

que conectam mais de um domínio. Os roteadores representados por “caixas” menores são 

roteadores de borda que conectam apenas um domínio, composto por sua rede local. 

 

6.1.2 Sensores Passivos 

Um sistema de alerta antecipado deverá coletar informações de atividades maliciosas através 

de sensores distribuídos nesses domínios.  Nesse trabalho é considerada para a coleta de dados 

a utilização do formato de implementação de sensores desenvolvido pelo SURFcert IDS 

(SURFcert IDS..., 2011), um projeto da SURFnet (SURFnet..., 2011), a rede acadêmica 

holandesa, para desenvolvimento de um sistema de detecção de intrusões distribuído, baseado 
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em sensores passivos, com o objetivo de prover um sistema de alerta antecipado que permita 

aos administradores detectarem ataques conhecidos e desconhecidos direcionados às suas 

redes.  

 

Figura 6.2: Estrutura do SURFcert IDS. (Adaptado de: SURFcert IDS..., 2011). 

 Como pode ser observado na Figura 6.2, a estrutura do SURFcert IDS é composta por 

sensores passivos distribuídos, conectados por túneis VPN com um servidor de túneis, que 

enviam informações de ataques em tempo real para um núcleo de gerência, que os processa e 

gera dados estatísticos e gráficos para serem analisados pelos administradores. Na verdade, os 

sensores passivos funcionam apenas como bridges que estendem a rede cliente até o servidor 

de túneis, onde realmente estão instaladas as ferramentas de monitoramento (IDS, honeypots 

(KREIBICH, 2004), etc), como o Nepenthes (NEPENTHES..., 2011) e o Argos (ARGOS..., 

2011). Dessa forma, os ataques direcionados às redes clientes detectados por esses sistemas 

estão sendo realizados na verdade em máquinas de monitoramento no núcleo de gerência. 

O núcleo de gerência é centralizado e, apesar de prover algumas facilidades 

importantes para correlação de eventos, ele é dependente da interpretação do administrador 

sobre os dados coletados. Outra desvantagem dessa estrutura é que a imensa carga de dados 

proveniente dos sensores precisa ser processada por uma máquina com grande capacidade de 

processamento e armazenamento ou, possivelmente, por um conjunto delas. 

 A arquitetura aqui proposta modifica essa estrutura de forma que esse núcleo também 

seja distribuído em vários núcleos menores e a análise dos dados seja feita através do 
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gerenciamento autonômico desses nós, com alimentação de base de conhecimento e troca de 

informações entre eles e diminuindo a intervenção humana. Como o foco do trabalho está 

concentrado na segurança, esse gerenciamento autonômico, ou seja, a autogerência, 

considerará apenas o atributo da autoproteção, abstraindo os demais atributos 

(autoconfiguração, auto-otimização e autocura). 

  

6.1.3 Agentes Autonômicos 

Considerando o contexto das redes autonômicas, os núcleos de gerência, agora chamados 

agentes autonômicos, compõem uma rede de sensores agentes munidos de seus respectivos 

elementos autonômicos, que em seu laço de execução monitoram e analisam as informações 

captadas via sensores passivos, compartilham-nas com os demais agentes autonômicos, e 

planejam e executam as ações necessárias. 

Na Figura 6.3 está ilustrada a topologia sem o detalhamento utilizado na Figura 6.1. 

Apesar de ambas serem correspondentes, nesta os nodos não são necessariamente os 

roteadores. Eles podem ser máquinas servidoras posicionados na entrada da rede, de forma 

semelhante aos firewalls. Nela estão identificadas dois níveis, sendo o primeiro formado por 

uma rede falsa de sensores passivos (Rede Passiva) e o segundo formado por uma rede real de 

sensores agentes (Rede de Agentes Autonômicos). 

 

Figura 6.3: Topologia da rede de agentes autonômicos. 
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A forma como essas informações devem ser tratadas e como ou quais ações devem ser 

realizadas objetivando o alerta antecipado de ataques, utiliza a Teoria do Perigo. Sua 

implementação do Algoritmo das Células Dendríticas (DCA) foi utilizada para a correlação 

de eventos e identificação de anomalias, tendo as ações reagentes consistindo da emissão e 

distribuição dos sinais de alerta, correspondentes aqui aos sinais de perigo.  

Uma anomalia detectada por um agente autonômico representa um dano iminente à 

toda a rede de agentes e provoca a emissão de sinais de perigo aos seus vizinhos. O 

recebimento de um sinal de perigo pelos agentes vizinhos é tratado como uma informação 

adicional e diferenciada, que desencadeia a criação de uma zona de perigo na rede. Nesse 

momento, os agentes pertencentes à essa zona de perigo já sabem antecipadamente que um 

problema está por vir e suas ações agora são para impedir que o dano se propague para o 

restante da rede, isolando-o. Sob essas condições ataques distribuídos ou coordenados (DDoS, 

botnets, etc), epidemias de malwares (vírus, worms, etc), não conseguem sucesso e tendem a 

diminuir. 

 

Figura 6.4: Rede de agentes autonômicos em situação de perigo. 

A Figura 6.4 ilustra a dinâmica sob uma situação de dano iniciado por um ataque 

detectado em um dos sensores agentes, a emissão de sinais de perigo aos seus pares e a zona 

delimitada de perigo, indicando a contenção do ataque.  
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 Para os experimentos, primeiro foi montado um ambiente de simulação a fim de 

extrair os dados de ataques do worm. Isso foi feito utilizando a ferramenta NeSSi2 – Network 

Security Simulator – (SCHMIDT, 2010). Esta ferramenta, como outros simuladores, permite a 

criação de redes IP, compostas por diversos componentes (rotedores, clientes, servidores, etc) 

e troca de pacotes entre si, porém também permite simular diversos tipos de ataques de 

segurança, como infecção por worms, botnets, negação de serviço (DDoS), etc. Do NeSSi2 

foram extraídos os conjuntos de dados para serem mapeados em sinais de entrada no DCA, 

inclusive os alertas enviados por máquinas infectadas. 

 

Figura 6.5: Interface gráfica do NeSSi2 com a topologia utilizada. 

 A topologia de rede utilizada e o ambiente de simulação são apresentados na Figura 

6.5. Nesta topologia, cada roteador de acesso (AccessRouter) corresponde à um EWS Network 

Agent, e os clientes (Clients) e bots correspondem aos sensores coletores dos dados que são 

enviados para os roteadores de acesso. 

 No ambiente simulado foram utilizadas três máquinas infectadas lançando varreduras 

para toda a rede. Os fluxos de dados coletados foram mapeados para o formato de entrada do 

dDCA através de shell scripts e então processados. 
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6.2. Aplicação do DCA 

Nos experimentos foi utilizada uma implementação em C da versão determinística do DCA 

(dDCA), mais especificamente uma variação dessa versão que usa segmentação (GU et al. 

2009). Nela a segmentação é usada para permitir que, ao invés de realizar a análise somente 

após o processamento de todos os dados da célula, esta fase seja dividida em segmentos 

(subconjuntos e dados) para ser executada a cada iteração, juntamente com a fase de 

processamento de dados. Isso deixa o dDCA capaz de realizar a análise em tempo real, já que 

um sistema de detecção de intrusão efetivo e totalmente funcional deve identificar intrusões o 

mais rápido possível. 

 O DCA foi executado em um computador com processador Intel Core 2 Duo de 2.13 

GHz, com 4 GB de memória DDR3 e sistema operacional Mac OS versão 10.8.2, utilizando o 

compilador C do Xcode. Foi utilizada para a fase de pré-processamento um conjunto de dados 

coletados de uma máquina infectada com o worm no NeSSi2, composto por logs de ataques 

de SYN scan que a mesma passou a realizar após a infecção. 

 Como detalhado na sessão 6.3, o primeiro sinal de uma infecção por um worm está na 

sua primeira ação no host infectado: a varredura por novos alvos. Desse modo, os dados para 

detecção de infecção foram mapeados em três instâncias de sinais coletados durante essa 

ação. Por outro lado, para compor o EWS, o dDCA foi implementado com uma instância 

adicional de sinal PAMP, para representar os dados de uma possível infecção, coletados 

durante a recepção de alertas. Estes sinais foram mapeados da seguinte forma: 

• Sinal de PAMP 1 (PS1): correspondendo ao número de pacotes ICMP com 

mensagens de erro “destination unreachable” recebidos por segundo, característico da ação 

de worms, já que na busca por novos alvos uma máquina infectada por worm lança uma 

varredura para blocos de endereços IPs aleatórios. Como muitos desses IPs não possuem 

máquinas ativas, mensagens desse tipo são retornadas para a máquina infectada. Isso significa 

que o aumento no número de pacotes ICMP retornados com “destination unreachable” 

representa uma constatação de uma situação de anormalidade;  

• Sinal de Perigo (DS): correspondendo ao número de pacotes TCP em relação ao 

número total de pacotes enviados pelo host infectado. A varredura por novos alvos é realizada 

através do envio de uma grande quantidade de pacotes TCP SYN, que normalmente 

representam um pequeno número em relação ao total de pacotes enviados em um host não 

infectado. Isso significa que quando o número de pacotes TCP enviados por um host 
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infectado aumenta em relação ao número total de pacotes por ele enviados, há um indício de 

uma situação de anormalidade;  

• Sinal Seguro (SS): correspondendo ao número de pacotes enviados com tamanho 

normal, uma vez que para que a varredura do worm seja mais rápida, ele lança pacotes de 

scan com tamanho menor do que os tipicamente utilizados nas redes. Isso significa que um 

aumento neste número representa um sinal de normalidade.  

• Sinal de PAMP 2 (PS2): correspondendo ao número de alertas recebidos de hosts 

vizinhos infectados. A recepção de um sinal de alerta indica a chegada da zona de perigo em 

torno da máquina vulnerável. Isso significa que o aumento desse número também representa 

uma constatação de uma situação de anormalidade. 

A captura dos sinais foi feita a cada segundo. Os tipos de antígenos, correspondem aos 

números dos processos (PID) coletados à partir de chamadas de sistema durante o processo da 

infecção, sendo eles o processo Nmap (utilizado para scans) e o SSH (para acesso remoto), 

utilizado como uma aplicação comum executando em paralelo. 

 Os sinais e os parâmetros do dDCA foram setados da mesma forma que em (GU et al. 

2009), com o valor dos sinais normalizados entre 0 e 100, o tamanho da população de DC em 

100, o limiar de migração igual a 12 vezes um número entre 1 e 100 e tamanho do segmento 

também igual a 100. Os pesos utilizados também foram os mesmos, conforme a tabela 2. 

Estes pesos em relação aos pesos utilizados na Tabela 1 foram normalizados para valores de 

sinais entre 0 e 100.  

Tabela 2. Pesos dos sinais usados nos experimentos. 

 PS DS SS 

CSM 4 2 6 
k 8 4 -12 

 

Os resultados de Kα para cada antígeno α coletado num conjunto de dados com cerca 

de 3.000 instâncias de antígenos, estão ilustrados na tabela 3. 

Tabela 3. Resultados de K para cada antígeno α 

Processos Kα 

Nmap 242.0 242.0 234.0 441.0 312.0 328.0 356.0 272.0 352.0 312.0 

SSH -241.0 -242.0 -149.0 -327.0 -214.0 -192.0 -233.0 -126.0 -326.0 -128.0 
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 Os valores positivos de Kα se referem à identificação de perigo, aqui associado ao 

Nmap, enquanto os valores negativos não apresentam perigo, associados ao SSH. Estes 

resultados ilustram a detecção de uma infecção por worm realizada pelo dDCA. 

O aumento no número de alertas em um host vulnerável, faz o dDCA identificar a 

formação de um contexto de perigo (anomalia) antes de ele ser infectado, possibilitando 

alguma ação impeditiva contra a ameaça. Isto pode ser verificado no gráfico da Figura 6.6, 

que ilustra as medições de tempo realizadas em dez execuções do dDCA com um grau de 

confiança de 95%. A curva de tracejo mais fino ilustra o tempo de detecção medido com o 

primeiro sinal de PAMP (infecção) e a curva de tracejo mais espesso ilustra o tempo de 

detecção medido usando adicionalmente o segundo sinal de PAMP (alerta).  

 

Figura 6.6: Tempos de detecção de uma anomalia com os sinais de PAMP 1 e PAMP 2. 

 

Com base nos valores médios observa-se um ganho de aproximadamente 8,45% nos 

tempos de detecção quando utilizado adicionalmente o sinal de PAMP 2 (alertas). Isso é 

explicado porque o recebimento dos alertas antecede a detecção, ou seja, o aumento destes 

sinais ocorre antes do aumento dos sinais PAMP 1 (infecção). Deste modo, o tempo da 

recepção de alertas antecipa a formação de um contexto perigoso, dando condições de serem 

tomadas medidas de correção. 
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6.3. Alerta Antecipado do Worm Conficker  

A fim de testar o EWS na contenção da propagação de worms é necessário analisar o modelo 

de propagação desse tipo de malware. O worm Conficker é interessante por possuir alta 

capacidade de infecção e rápida propagação em larga escala. Detectado inicialmente em 2008, 

também chamado de Downup, Downadup ou Kido, tornou-se um dos worms mais ativos 

(LAWTON, 2009), e atualmente continua se propagando em larga escala. Sua infecção é 

conseguida pela exploração de uma vulnerabilidade conhecida do sistema operacional 

Microsoft Windows. 

 A Figura 6.7 ilustra o ciclo de ação de um worm. Assim como outros worms, a 

primeira ação do Conficker após a infecção de um host é buscar novos alvos. Isso é feito 

através de uma varredura (scans) buscando por hosts vulneráveis em espaços de 

endereçamento IP aleatórios. Ao encontrar novos alvos, ele lança o ataque pela exploração da 

vulnerabilidade dos sistemas. Obtendo sucesso, ele inicia o processamento da infecção, 

realizando uma série de alterações nestes sistemas e se autorreplicando, ou seja, enviando uma 

cópia de si mesmo para o alvo. Em seguida, ele reinicia o ciclo buscando outros novos alvos. 

 

Figura 6.7: Ciclo de ação de um worm. 

 Outra característica comum dos worms, também apresentada pelo Conficker, é que o 

seu estágio inicial de propagação se inicia de forma lenta, com uma baixa taxa de infecção. 

No estágio seguinte, à medida que novos alvos são descobertos e infectados, a taxa de 

infecção aumenta consideravelmente. Depois, tende a estabilizar à medida que as 

vulnerabilidades vão sendo corrigidas e o universo de alvos potenciais diminui. A Figura 6.8 

ilustra esse comportamento. 
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Figura 6.8: Modelo de propagação dos worms (Adaptado de: ZOU 2003). 

 Desse modo, todas as ações de detecção e contenção do Conficker devem ser 

realizadas ainda em seu estágio inicial de propagação, ou seja, quando as primeiras máquinas 

são infectadas. Se considerarmos que neste estágio as máquinas infectadas formam uma zona 

de perigo e que o envio de alertas a partir delas para seus hosts vizinhos vulneráveis indica a 

aproximação desta zona de perigo, podemos basear a detecção na identificação desta situação 

de perigo, a fim de predizer uma iminente infecção.  

Denotando o tempo médio que um host h vulnerável leva para detectar sua infecção 

por Ti(h) e o tempo médio que ele leva para detectar a chegada de um alerta por Ta(h). Para 

satisfazer os requisitos de um EWS, conforme descrito na sessão 4.2 é preciso garantir que: 

Ta(h) < Ti(h)                                                           (1) 

 Para esta análise foi utilizado o modelo analítico de propagação de worms ativos 

(Analytical Active Worm Propagation – AAWP) apresentado em (CHEN et al. 2003). Este 

modelo é adequado para a análise do Conficker, pois caracteriza a propagação de worms que 

enviam varreduras aleatórias. Ele se vale do modelo de tempo discreto e de aproximação 

determinística para descrever esta propagação. 

 A ação de propagação de um worm ocorre conforme descrito na Figura 6.8. Para 

defesa de uma máquina são aplicadas correções (patches) da vulnerabilidade de segurança 

que proporciona sua infecção. Quando uma máquina é corrigida ela se torna invulnerável. 
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 A aceleração da propagação é conseguida através da ideia de “lista alvo” (“hitlist”) , 

ou seja, antes de lançar um worm o atacante reúne uma lista de máquinas vulneráveis em 

potencial com boa conexão de rede. Ao infectar a primeira máquina o worm inicia sua 

varredura na lista de máquinas infectando-as. Esgotada esta lista ele cria uma nova lista alvo. 

 O modelo AAWP assume que o worm lança sua varredura para várias máquinas ao 

mesmo tempo e que uma máquina já infectada não é re-infectada. Assume também que ele 

leva um instante de tempo para completar sua infecção em uma máquina, simplificando o 

modelo sem afetar os resultados.  

No AAWP, o número n  de máquinas infectadas em um instante i+1 é então dado por: 

ni+1 = (1− d − p)ni +[(1− p)
i
N − ni ][1− (1−

1

2
32
)
sni ]                           (2) 

onde i ≥ 0, N é o número de máquinas vulneráveis, s é o número médio de máquinas 

varridas por uma máquina infectada por unidade de tempo, d é a taxa em que a infecção é 

detectada em uma máquina e eliminada sem correção e p é a taxa em que uma máquina 

infectada ou vulnerável se torna invulnerável. 

Para confirmar a Eq. 1 como verdadeira, considere que no EWS o recebimento de 

alertas em uma máquina implica na correção da vulnerabilidade. Toma-se, então, o ganho 

percentual médio de 8,45% no tempo de detecção do worm, conseguido com a utilização do 

dDCA com o sinal de PAMP 2, referente ao recebimento de alertas por máquinas vulneráveis 

(ver sessão 6.2 para mais detalhes) e aplica-se ao valor da taxa de correção p.  

A Figura 6.9 apresenta os resultados, para os valores de p = 0, p = 0,0005 (utilizados 

no trabalho de Chen (2003)) e p = 0,00054225 (valor com o ganho médio de 8,45%), 

respectivamente. Observa-se que quando p = 0, ou seja, quando não há aplicação de correção, 

o número de hosts infectados se mantém muito grande. Quando a taxa  p = 0,0005 de correção 

é utilizada o número de hosts infectados tende a diminuir. E para a taxa p = 0,00054225  

observa-se que o número de hosts infectados diminui ainda mais. Os demais valores 

considerados no referido trabalho foram mantidos por serem compatíveis com os dados de 

propagação do Conficker, conforme dados reais coletados em (THE CAIDA UCSD Network 

Telescope) em Novembro de 2008, durante os seus primeiros dias de propagação. Foi 

considerado um número N de 1.000.000 de máquinas vulneráveis, uma taxa s de 100 

varreduras por segundo e uma taxa d de máquinas infectadas eliminadas sem correção de 

0.001 por segundo. 
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Figura 6.9: Hosts infectados por segundo para p = 0, p = 0,0005 e p = 0,00054225. 

 

Também sob as mesmas condições empregadas na análise dos resultados exibidos na 

figura 6.9, na Figura 6.10 estão ilustrados os resultados para uma taxa de correção p = 0, para 

p = 0,001, também utilizado no trabalho de Chen (2003) e para p = 0,0010845, que representa 

o valor com o ganho médio de 8.45%, devido ao uso do sinal PAMP adicional de alerta 

antecipado. 

 

Figura 6.10: Hosts infectados por segundo para p = 0, p = 0,001 e p = 0,0010845. 
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 Como pode ser observado nos gráficos das Figuras 6.9 e 6.10, para os valores de p = 

0,00054225 e p = 0,0010845, respectivamente, correspondendo ao incremento de 8,45% na 

taxa de correção, conseguido com o recebimento de alertas, ocorre uma diminuição no 

número de hosts infectados, principalmente comparado ao caso em que nenhuma correção é 

aplicada (p = 0). Isto significa que a utilização de alertas antecipados consegue a contenção da 

propagação do worm mais rapidamente. 

É importante observar ainda que p se refere à taxa de correção em um universo de 

máquinas infectadas ou vulneráveis. No entanto, as correções ocasionadas pelo recebimento 

de alertas só são efetivas em máquinas vulneráveis, ou seja, máquinas ainda não infectadas, 

para que haja antecipação à infecção. Isso significa que quanto menor for o número de 

máquinas infectadas maior será a efetividade do EWS, reforçando a necessidade de que a 

contenção da propagação dos worms ocorra o mais antecipadamente possível. 

A análise aponta ainda que para valores muito grandes de tempo as curvas tendem a 0, 

ou seja, o ponto em que ocorre a contenção definitiva do worm (seu estágio de inatividade) é 

bastante lenta. Como o uso de alertas antecipados faz a curva chegar ao 0 antes, o EWS 

também acelera o processo que torna o worm inativo. 

 

6.4  Resumo 

Este capítulo analisou a arquitetura proposta em um EWS. Foi descrito o ambiente de rede 

autonômico considerado, com uma topologia dividida em dois níveis. O primeiro nível 

consistindo de uma rede composta por sensores passivos, que apenas coletam informações de 

segurança de suas redes e as repassam para o segundo nível. O segundo nível, por sua vez, 

consistindo de uma rede de agentes autonômicos, organizados sob o Modelo do Perigo, 

responsáveis por analisarem as informações recebidas do primeiro nível, manterem e 

compartilharem uma base de conhecimento e alertarem seus pares sobre danos causados por 

ataques que estão na iminência de acontecerem, ou seja, ataques que estão em seus estágios 

iniciais, para que possam ser contidos ou evitados. Detalhou ainda o EWS que foi 

desenvolvido, a aplicação e implementação do dDCA, com um sinal de PAMP adicional para 

representar a detecção de alertas antes de uma iminente infecção. Descreveu e utilizou 

também o modelo de propagação dos worms, tomando o Conficker como exemplo para 

análise das condições necessárias para a emissão antecipada de alertas contra sua infecção. Os 

resultados apontaram um ganho médio de 8,45% no tempo de detecção do worm quando foi 
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considerado o recebimento de alertas por máquinas vulneráveis. Esse ganho foi utilizado no 

modelo AAWP de propagação de worms e foi verificado que o EWS é viável na contenção 

mais rápida da propagação do worm Conficker, reduzindo o seu número de máquinas 

infectadas e acelerando o processo que o torna inativo. 
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Capítulo 7 

 

Conclusões 

 

Este capítulo apresenta algumas considerações finais sobre o trabalho aqui proposto, lista suas 

contribuições e as sugestões para trabalhos futuros. 

 

7.1  Considerações Finais 

A definição de uma arquitetura de gerência autonômica imuno-inspirada na Teoria do Perigo 

demonstrou a compatibilidade entre os conceitos de autoproteção das Redes Autonômicas e o 

de Sistemas Imunes Artificiais. O Algoritmo das Células Dendríticas, por sua vez, 

componente mais representativo da Teoria do Perigo, se mostrou viável também no alerta 

antecipado contra ataques de segurança e uma importante recurso para correlação de eventos.  

 Deste modo, o objetivo principal deste trabalho, de alcançar a autoproteção das Redes 

Autonômicas através de uma arquitetura imunoinspirada na Teoria do Perigo para predição de 

ataques, foi atingido, assim como todos os objetivos específicos, de definir uma arquitetura 

para autoproteção baseada na Teoria do perigo, e de analisá-la na predição de ataques através 

de um sistema de alerta antecipado. 

 Por fim, que a hipótese de que a abordagem da Teoria do Perigo é viável para a 

criação de mecanismos de segurança mais eficientes, como uma solução de autoproteção em 

redes autonômicas, foi assim confirmada. 
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7.2  Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho foram: a definição de uma arquitetura para gerência 

autonômica que utiliza os conceitos da Teoria do Perigo no alerta antecipado contra ataques 

de segurança, como forma de prover autoproteção de redes autonômicas; a caracterização 

destes conceitos no modelo de gerenciamento autonômico MAPE-K, sugerindo o MAdPE-K.. 

Outras contribuições desse trabalho foram ainda a utilização do Algoritmo das Células 

Dendríticas alimentado por informações provenientes de hosts vizinhos, de forma 

colaborativa, utilizando mensagens de alerta como uma instância adicional de sinal PAMP, 

para detecção precoce de infecção por worms. 

 

7.3  Trabalhos Futuros 

Dando continuidade à esta dissertação ficam como sugestão para trabalhos futuros, a 

implementação das fases de Decisão, Ação e Proteção da arquitetura; a identificação de 

métodos de envio rápido de mensagens de alerta entre hosts; a detecção de worms que 

utilizam o envio de scans de modo não aleatório;  a implementação do dDCA segmentado em 

uma solução de tempo real e uma comparação com o desempenho de outras soluções de EWS 

tradicionais. 
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Apêndice A  

 

Glossário de Termos Biológicos  
 

Anticorpos: Proteínas receptoras de Células B que se ligam aos antígenos. 

Apoptose:  Morte controlada e regulada de células com o intuito de controle do tamanho de 
das populações de células. 

Células B: Classe de células imunes adaptativas responsável pela secreção de anticorpos. 

Células T: Classe de células imunes adaptativas que respondem a patógenos. 

Citocinas: Moléculas que transmitem informações entre as células do sistema imunológico. 

Linfócitos: Células de glóbulos brancos do sistema imune adaptativo. 

Necrose:  Morte celular não planejada. 

Patógenos: Entidades invasoras tais como vírus, bactérias, parasitas e fungos. 

 

 

 

 

 
 


