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RESUMO 
 

Redes de computadores tem mostrado uma forte tendência para o desenvolvimento de Sistemas 

de Detecção de Intrusão (IDS) baseado em técnicas de aprendizagem de máquina. Estes sistemas 

costumam usar classificadores como SVM (Support Vector Machine), Naive Bayes, Árvores de Decisão 

(Decision Tree), entre outros, para auxiliar o processo de identificação dos diferentes tipos de ataques 

como spam, phishing, negação de serviços e vírus.   

Um dos maiores problemas dos atuais sistemas de detecção é o fato de serem construídos com 

base no conjunto de características obtidas em um determinado momento.  Por exemplo, o processo de 

detecção da maioria dos antivírus comerciais é baseado em assinatura, uma cadeia de caracteres que 

identifica unicamente um vírus. Para burlar os antivírus, muitos dos vírus atuais são programados para 

empregar alguma forma de mutação de código (metamorfismo) tornando ainda mais difícil o processo de 

detecção. 

Essa “fotografia estática” que descreve o problema observando um conjunto de característica no 

intervalo de tempo t, tem comprometido a eficiência dos IDS que, em geral, tomam uma ação somente 

após uma queda abrupta ou acentuada da taxa de precisão. Infelizmente, quando isso acontece, algum 

dano já foi causado ao sistema, requerendo uma revisão no processo de classificação e a intervenção do 

operador do sistema. 

 Com o objetivo de tratar essas questões, este trabalho propõe um mecanismo de detecção 

baseado em aprendizado por reforço. Este aprendizado é construído a partir da análise das características 

dos ataques no tempo. Todo conhecimento adquirido, a partir da análise das antigas e novas 

características, é inserido automaticamente no sistema com o objetivo de manter o modelo de 

classificação sempre atualizado.  

 A abordagem de aprendizado por reforço foca na boa representação de características que reduz a 

diferença entre o ambiente de treino e o ambiente de teste, além de reduzir o erro na classificação.  

Palavras chave: detecção intrusão, aprendizagem de máquina, detecção mudança, transferência de 

aprendizado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O número de atividades maliciosas em redes de computadores tem crescido exponencialmente. Esse 

explosivo crescimento está diretamente relacionado com rápido aumento do número de serviços 

fornecidos pela Internet como correio eletrônico, comércio eletrônico, Internet banking e redes sociais.  

Para minimizar os prejuízos causados por essas atividades maliciosas, usuários e empresas tem 

usado diferentes sistemas de detecção de intrusão como firewall, antivírus, AntiSpam, entre outros. 

Embora tais sistemas desempenhem um papel importante na detecção de atividades maliciosas, ainda 

existem importantes desafios a serem superados. Por exemplo, como um sistema de detecção de intrusão 

pode detectar novos e complexos ataques? Para tratar esse problema, soluções que utilizam de técnicas 

de aprendizagem por reforço têm sido propostas (BlanzierieBryl, 2009) (Cormack, Smucker e Clarke, 

2011) (F. Fdez-Riverola, Iglesias, Díaz, Méndez,  e Corchado, 2007).  

Um desafio no contexto de aprendizagem de máquina (AM) é a necessidade de representar o 

conhecimento adequadamente através da distribuição de características.  Porém, a maioria dos algoritmos 

de AM faz predição de dados futuros usando modelos estatísticos que assumem que a distribuição dos 

dados futuros permanece igual à distribuição dos dados usados para treinar esses classificadores. Quando 

a distribuição dos dados muda, o modelo estático precisa ser reconstruído a partir de uma nova coleção de 

treino. Em contraste, aprendizado por reforço permite que domínios, tarefas e distribuição de dados 

usados em treino e teste sejam diferentes (Pan e Yang, 2010). Assim, técnicas de aprendizagem por 

reforço têm sido adotadas para resolver problemas onde o aprendizado online é necessário.  

Neste contexto, este trabalho propõe o reforço do conhecimento do classificador com base na 

relevância das características. Tal relevância é medida pela frequência das características nas amostras 

analisadas, ou seja, quanto maior for a frequência de uma característica, mais relevante ela será para o 

classificador.  

Tal estratégia pode ser vista como um ponto inicial para construção de sistemas de detecção de 

intrusão mais robustos, pois permite atualizar o modelo de classificação à medida que a relevância das 

características muda ou novas características surgem, atualizando a base de conhecimento e melhorando 

o processo de detecção e reação dos atuais IDS. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Pesquisas em transferência de aprendizado têm sido realizadas desde 1995 com diferentes nomes, tais 

como: aprendendo a aprender (do inglês Learning to Learn), transferência de conhecimento, transferência 

indutiva, aprendizado multitarefa, consolidação de conhecimento, meta aprendizado e aprendizado 

incremental (Pan e Yang, 2010). Apesar dessa diversidade de nomes, neste trabalho será utilizado apenas 

o termo transferência de aprendizado. 

 A seguir será fornecida a definição, algumas abordagens e aplicações que se utilizam de 

aprendizagem por reforço. 

2.1. Definição 

Transferência de aprendizado pode ser definida da seguinte forma: dado um domínio fonte �� e uma tarefa 

de aprendizado fonte ��, um domínio alvo �� e uma tarefa alvo ��, transferência de aprendizado tem como 

objetivo melhorar o aprendizado da função de predição ��(. ) em ��, usando o conhecimento proveniente 

de �� e de ��, sendo �� ≠ ��, ou �� ≠ ��. 

 Como um domínio é um par � = {�, �(�)}, então a condição �� ≠ �� implica que �� ≠ �� ou 

��(�) ≠ ��(�). Por exemplo, em uma classificação de ataques do tipo spam, isso significa que as 

características das amostras do domínio fonte são diferentes das características das amostras do domínio 

alvo ou a distribuição marginal dos dois domínios é diferente.  

 Da mesma forma, a tarefa é definida como um par � = {�, �(Y|X)}. Então, a condição T� ≠ T� 

implica que �� ≠ �� ou �(��|��) ≠ �(��|��). Quando os domínios fonte e alvo são os mesmo, ��  =  ��, e 

suas tarefas de aprendizado também são as mesmas, �� =  ��, o problema do aprendizado torna-se um 

problema de aprendizado de máquina tradicional, por que os modelos estatísticos utilizados consideram 

que a distribuição das características utilizada para gerar um modelo de classificação se mantém a mesma 

para a avaliação do modelo em um domínio alvo ou teste(Pan e Yang, 2010). 

2.2. Abordagens para aprendizado por reforço 

Existem três questões que orientam as estratégias de aprendizado por reforço:(1) o que, (2) como e (3) 

quando transferir o aprendizado. 

 A questão “o que transferir” procura identificar a parte do conhecimento que pode ser transferida 

dos domínios ou tarefas. Após descobrir o conhecimento que deve ser transferido, o algoritmo de 

aprendizagem precisa transferir o conhecimento, fase que levanta a questão “como transferir”.  A questão 

“quando transferir” refere-se à identificação da situação ideal para a transferência ser realizada, assim 

como também é interessante saber em qual situação o conhecimento não deve ser transferido. 

 As estratégias para aprendizado por reforço podem ser resumidas em quatro casos, com ênfase na 

questão “o que transferir” (Pan e Yang, 2010): (1) abordagem de transferência de aprendizado baseada 

em instância, (2) abordagem de transferência de representação de características, (3) abordagem de 

transferência de parâmetro e (4) abordagem de transferência de conhecimento relacional. 
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 Na abordagem de representação de características, o conhecimento usado para transferência entre 

os domínios é codificado na representação das características aprendidas. Com uma nova representação 

de características, espera-se melhorar o desempenho na tarefa alvo significativamente.  

 Este trabalho foca na transferência de representação de características, justamente por que 

encontrar uma boa representação de características que reduza a diferença entre os domínios fonte e 

alvo. 

2.3. Aplicações com aprendizado por reforço 

Segundo Kelly, Hand, e Adams (1998), a mudança no ambiente que ocorre dinamicamente e a 

necessidade de se manter a base de conhecimento sempre atualizada são as questões principais em 

aprendizagem por reforço. Em uma abordagem de AntiSpam, por exemplo, os spammers costumam 

inserir aleatoriamente caracteres no corpo do e-mail ou no cabeçalho, para descaracterizar as assinaturas 

e ludibriar os sistemas de detecção. Diferentemente dos algoritmos de aprendizagem de máquina 

tradicionais, as abordagens de transferência de aprendizado se preocupam em manter um controle 

dinâmico, procurando atualizar constantemente o modelo de classificação.  

 Punishikis et al. (2006) aplicam uma abordagem de redes neurais artificiais para classificação do 

problema de spam e não spam. Os autores empregam atributos compostos de características descritivas 

sobre padrões de ataques que spammers se utilizam em contexto ou frequência de palavras em 

mensagens. Para tanto é utilizada uma função de aprendizado para manter a saída do classificador 

continua. 

 Riverola et al. (2007) aplicam um modelo de aprendizado lento (do inglês lazy learning) e uma 

abordagem de raciocínio baseado em instância (do inglês Instance-Based Reasoning - IBR) para resolver 

o problema de rotular e filtrar spam. Aha, Kibler, e Albert (1991) definem aprendizado lento como um 

método que adia toda a computação essencial até que a tarefa de predição seja completamente 

determinada. Dessa forma, o sistema é capaz de armazenar uma representação flexível de e-mails e a 

implementação de um estágio de revisão no processo IBR. O sistema emprega um conhecimento geral na 

forma de meta-regras que são extraídas do cabeçalho do e-mail. A fase de aprendizado é realizada 

atualizando-se a estrutura do conhecimento de todo o sistema.    

 Ling, Dai, Xue, Yang e Yu (2008) propõem um framework para classificação em que a função 

objetivo é usada para procurar uma consistência entre o domínio fonte e o domínio alvo. Através da 

otimização da função custo, as informações rotuladas a partir do domínio fonte de dados são transferidas 

para ajudar na classificação dos dados do domínio alvo. Os autores definem esse método como 

transferência de aprendizado de domínio. Isso por que a limitação dos métodos tradicionais de 

classificação considera que os dados do domínio fonte e alvo têm o mesmo espaço de características, que 

é uma hipótese nem sempre verdadeira em cenários do mundo real. Por exemplo, no cenário de filtro de 

e-mail spam, o conjunto de dados de um domínio fonte pode apresentar um espaço de características 

diferente do domínio alvo. Como solução, a proposta dos autores é transferir por meio de uma função 

objetivo o aprendizado para o domínio alvo. 
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 Delany et al. (2005) apresentam o sistema de classificação de mails denominado ECUE  (Email 

Classification Using Examples). Tal sistema emprega uma técnica de aprendizado, denominada de CBR 

(Case-Based Reasoning), para filtrar os spams. A técnica CBR utiliza exemplos de dados de treino como 

caso bases para o processo de classificação. No ECUE, cada e-mail é um caso representado comum 

vetor de características. A abordagem para detecção de mudança aplicada é seleção de instância. Com o 

tempo o caso base precisa ser atualizado para incluir novos tipos de spam e e-mail legítimos. Dado um 

volume de e-mails que um único usuário recebe por semana, existe uma necessidade gerenciar 

ativamente os dados de treino. Logo, os e-mails classificados incorretamente como spam ou legítimo são 

inseridos ao modelo de treino como forma de atualizar a base de conhecimento. 

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

A abordagem da transferência de aprendizado para ataques do tipo spam realizada neste trabalho foca em 

seleção de características. Para isso, é proposta uma nova estratégia de seleção de característica, 

denominada de seleção de características baseada em histórico (FSH - Feature Selection based on 

History) e comparada com outra estratégia denominada ganho de informação (do inglês Information Gain – 

IG) (Quinlan,1992), empregando o algoritmo de classificação SVM. A estratégia IG não leva em 

consideração o histórico das características, apenas a frequências das características. 

Normalmente em problemas de classificação, o conjunto de dados apresenta uma quantidade de 

características muito elevada. As técnicas de seleção de características buscam identificar as 

características mais relevantes, e assim, reduzir a dimensionalidade do espaço de entrada. Neste trabalho, 

as estratégias de seleção de características utilizadas são IG e FSH. Os experimentos são divididos em 

duas séries de seleção de características, como descrito a seguir: 

1) Série 1 - Ganho de Informação (IG) 

A primeira série foi aplicada com o objetivo de reduzir a dimensionalidade do espaço de 

características e obter características mais relevantes para o problema, como normalmente é feito em 

problemas estáticos, ou seja, o espaço de características reduzido é definido na base de treino. As 

amostras de teste são representadas pelo mesmo espaço de características definido no treino. Nessa 

primeira etapa, um classificador SVM é utilizado para criar um modelo de classificação sobre o domínio 

fonte (base de treino) usando estratégia de validação cruzada. Em seguida, o modelo gerado é avaliado 

no domínio alvo (base de teste). 

Para a redução, foram escolhidas as 700 características mais relevantes. De acordo com (Delany et al., 

2005) essa quantidade de característica é que a melhor descreve o problema de detecção de spam para o 

conjunto de dados ECUE. 

2) Série 2 - Seleção de Características baseada em Histórico (FSH) 

A segunda série de seleção de características visa avaliar o comportamento do modelo de 

classificação transferindo conhecimento baseado no histórico da freqüência das características. Para isso, 

a estratégia FSH é aplicada em janelas de tempo trimestrais e mensais. As amostras de teste são 

representadas pelo mesmo espaço de características definido na base de treino para cada atualização. O 
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classificador SVM é utilizado para criar um modelo de classificação sobre o domínio fonte (base de treino) 

após cada transferência de conhecimento. Em seguida, o modelo gerado é avaliado no domínio alvo (base 

de teste). 

A estratégia FSH apresenta os seguintes critérios para gerar um conjunto de características 

relevantes: a) cada característica do domínio alvo (teste) presente no domínio fonte (treino) é somada 

mais um (1) ao parâmetro peso é mantido a freqüência da característica existente no domínio fonte; b) 

todas as características no domínio alvo ausente no domínio fonte são assinaladas com peso um (1) e 

mantida a freqüência encontrada no domínio alvo; c) seleciona-se características mais frequentes a partir 

da geração de um novo conjunto de características após os dois passos anteriores; d) verifica-se o peso 

da característica e se peso maior ou igual a um e se a característica for nova no dentro do novo conjunto 

de características realiza-se uma busca em todo o domínio fonte verificando se a característica está 

presente mesmo que fora da faixa de características mais frequentes (700 primeiras características). Se a 

característica esta presente, ocorre apenas à adição desta característica no novo conjunto de 

características do domínio fonte. Caso contrário, ocorre a adição da característica no vetor e busca-se a 

amostra que representa esta característica entre as janelas de tempo do domínio alvo. Para manipular a 

base com relação ao parâmetro peso é verificado o peso se igual a zero (0) retira-se a características da 

base de treino.  

Para avaliar o desempenho do classificador a partir da estratégia aplicada foi utilizada uma 

aplicação que foi desenvolvida utilizando API (Application Programming Interface) da ferramenta WEKA 

(Waikato, 2013). Para tanto foi investigada uma base de dados pública, ECUE (Email Classification Using 

Examples) Spam Dataset (ECUE, 2013). Esta base será apresentada com maiores detalhes na próxima 

seção. 

  

4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da metodologia adotada. Também são apresentadas 

breves descrições sobre a base de dados, medidas de desempenho e classificador utilizado nos 

experimentos. 

4.1. Base de Dados 

O conjunto de dados ECUE Spam Dataset corresponde a bases de dados divididas em janelas de tempo 

mensais para treino/validação e teste. Essas bases de dados são construídas a partir de três tipos de 

características: 1)características de palavras - representam sequências de caracteres separados por 

espaço em branco ou delimitador tag HTML; 2)características de caracteres - representam a ocorrência de 

um único caractere no e-mail; 3)características estruturais - representam a estrutura do e-mail, incluindo 

proporções dos caracteres espaço em branco, pontuação, letra maiúscula, letra minúscula e total de 

caracteres no e-mail. 

Cada característica é representada no seguinte formato: F99999 onde F é o tipo de característica, 

sendo W para palavra, C para caractere e S para uma característica do tipo estrutural.  Assim, cada e-mail 

é representado como uma linha estruturada da seguinte forma: dd/mm/aaaa, classe, {característica: 
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ocorrência},onde dd/mm/aaaa representa a data do e-mail; classe, o tipo de e-mail (spam, nonspam) e 

{característica: ocorrência} representa a característica em valores binários para presença (1) e ausência 

(0) da característica.  

O conjunto de dados é organizado conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2. A Tabela 1 apresenta 

a distribuição dos dados de treino divididos em três meses, de novembro de 2002 a janeiro de 2003, 

porém, 249 amostras não têm mês definido. A base de treino é composta por 1000 amostras, sendo 500 

amostras do tipo spam e 500 amostras do tipo nonspam (e-mail legítimo). A Tabela 2 apresenta a 

distribuição dos dados de teste divididos em 12 meses. Esses dozes meses são construídos a partir de 

uma coleção de e-mails recebidos de indivíduos diferentes. As amostras são distribuídas 

aproximadamente em 87% de e-mail do tipo spam e 13% de e-mails legítimos. 

Tabela 1. Distribuição das amostras para treino 

  

 

 

 

 

Tabela 2. Distribuição das amostras para teste 

 

 

 

  

  

 

 
 

Entretanto cada domínio possui características com frequências variando de acordo com a 

respectiva quantidade de amostras. Conforme Tabela 2, existe uma dispersão na quantidade de amostras 

que pode influenciar diretamente na frequência de características. Para resolver este problema, será 

adotado um procedimento de normalização das características. O objetivo deste procedimento consiste 

em normalizar independentemente cada característica para o intervalo entre 0 (zero) e 1 (um). Dado um 

limite inferior, �, e um limite superior, �, para uma característica �, resulta em �� sendo um intervalo entre 0 

e 1. Como segue a equação (1) (Aksoye, 2000): 

�� =
 ���

���
        (Equação 1) 

Delany et al. (2005) apresentam um estudo que considera que o número de características mais 

relevantes para representar o problema de detecção de spam usando essa base é de 700 características. 

Por este motivo, os experimentos conduzidos neste trabalho usaram a mesma composição, ou seja, 700 

características.  

4.2. Medida de Desempenho 

A medida de desempenho adotada neste trabalho é analisada ponderando a Tabela 3, matriz de confusão. 

Considerando as seguintes legendas: TP (Verdadeiro Positivo) – número de spams devidamente 

Amostras 

DominioFonte 

Total 2002 2003 
S/Data 

Nov Dez Jan 

Spam 96 367 37 0 500 

Nonspam 83 84 84 249 500 

Total 179 451 121 249 1000 

Amostras 

DomínioAlvo 

2003 2004 
Total 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

Spam 142 391 405 459 406 476 582 1849 1746 1300 954 746 9456 

Nonspam 151 56 144 234 128 19 30 182 123 113 99 130 1409 

Total 293 447 549 693 534 495 612 2031 1869 1413 1053 876 10865 
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classificados como spam; FP (Falso Positivo) – número de e-mails legítimos classificados como spam; FN 

(Falso Negativo) – número de spams classificados como normal e TN (Verdadeiro Negativo) – número de 

e-mails normais devidamente classificados como normal. 

Tabela 3. Distribuição das amostras para teste 

ClasseAtual 
Predição da Classe 

Nonspam Spam 

Spam FN TP 

Nonspam TN FP 

Para avaliar o período que um classificador mantém seu conhecimento válido a taxa de erro 

demonstra através do desempenho de um modelo treinado em domínio fonte e testado em um domínio 

alvo a validade do aprendizado. Para isso é definida a seguinte equação: 

Para taxa de erro a equação 2 é aplicada: 

Erro = 
� !�"

�#$%& '()$â(+'%)
  (Equação 2) 

4.3. Resultados 

A Figura 1 apresenta a primeira série de experimentos exibindo o comportamento do classificador 

considerando a taxa de erro de classificação obtida através da Equação 2. O classificador apresenta um 

aumento gradativo e ascendente da taxa de erro durante os meses analisados. O mês de Fevereiro de 

2003, mês seguinte ao espaço de treino do classificador, apresenta uma taxa erro de 3,07%. Essa taxa de 

erro de classificação aumenta nos meses seguintes obtendo uma taxa de 22.03% em Janeiro de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Taxa de Erro de Classificação usando aprendizagem máquina tradicional (série 1) 

Com o objetivo de melhorar a tarefa de classificação para problemas dinâmicos, este trabalho 

aplica a estratégia FSH proposta. A Figura 2 apresenta os primeiros resultados com FSH em janelas de 

tempo trimestral. A escolha de janelas de tempos trimestrais procura representar o período que compõe o 

domínio fonte, formado por três meses. Desta forma, a estratégia FSH objetiva demonstrar que um 

tratamento dinâmico sobre a seleção de características impacta diretamente sobre o aprendizado de um 

classificador, pois busca diminuir a diferença entre a distribuição de características do domínio fonte para o 

domínio alvo. Os resultados obtidos na Série 2 mostram que o uso da estratégia FSH melhora o 
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desempenho do classificador, justamente pela estratégia proposta não considerar que o domínio fonte e 

domínio alvo possuem a mesma distribuição de características. A taxa de erro em Maio de 3,03% é 

reduzida com estratégia FSH para 0,43%.  Esse comportamento se manteve para as demais janelas de 

tempo, obtendo taxas de erro menores, conseguindo em Janeiro de 2004, uma redução de 22,03% para 

1,48%. Além da considerável baixa na taxa de erro nas janelas de tempo trimestral se pode observar o 

ganho médio de 7,90% para 1,36% com a estratégia FSH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxa de Erro de Classificação usando abordagem de transferência de aprendizado trimestral 

 

Após os bons resultados obtidos com a estratégia FSH em janelas de tempo trimestral, novos 

experimentos foram realizados usando janelas de tempo mensais. O objetivo é minimizar a taxa de erro 

nas janelas de tempo mais próximas do período de treino empregando janelas de tempo mensais. 

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos com janelas de tempo mensais. Conforme esperado, a 

estratégia FSH em janelas de tempo mensais apresenta um melhora considerável a partir do mês de 

Março. Porém, nas demais janelas de tempo, a taxa de erro praticamente não sofre transformações 

diferentes das apresentadas em janelas de tempo trimestrais. Ainda se comparada à taxa de erro média 

em janelas trimestrais para mensais a diferença é pequena representadas respectivamente pelos 

percentuais de 1,36% e 1,27%. Contudo, um teste estatístico é necessário para averiguar essa diferença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Taxa de Erro de Classificação usando abordagem de transferência de aprendizado mensal 

  

 

 



13 

 
 

5. CONCLUSÃO  

Durante os experimentos foi observado que o domínio fonte continha as características que não 

apareciam no domino alvo. Porém essas características não se encontravam entre as mais frequentes, 

mas sim no espaço total restante do domínio fonte. Esse comportamento demonstrou que essas 

características alteram sua relevância com o passar do tempo.  

A estratégia FSH faz uma seleção baseada na frequência de características e fundamentada  no 

histórico dessas características. Esse funcionamento da estratégia FSH possibilitou a atualização da base 

de conhecimento somente fazendo um ajuste no vetor das principais características mais frequentes sem 

ter que manusear amostras para atualizar o conhecimento. Apenas foi alterada a relevância das 

características que compõe a distribuição do conhecimento, conforme os critérios da estratégia FSH. 

Contudo, algumas questões precisam ser investigadas com mais profundidade, como: 

• Aplicar a estratégia FSH em outras bases de dados para investigar o desempenho da 

estratégia na geração de conjunto de características relevantes para construir um modelo 

de classificação. 

• Devido a proximidade da taxa de erro média entre a Série 1 e Série 2, que obtiveram 

respectivamente 1,37 e 1,27%, aplicar um teste estatístico para investigar a significância 

desta diferença.  
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7. CRONOGRAMA 
 

A partir do levantamento bibliográfico feito e que ampliou a visão deste trabalho tem-se o seguinte 

cronograma a seguir para atingir seu objetivo. 

Abaixo a Tabela IV mostra o cronograma e em seguida a descrição das atividades. 

 
Tabela IV -  Cronograma 

 

1. Levantamento e estudo das técnicas de Aprendizado por Reforço. No decorrer desse período 

serão realizados levantamentos bibliográficos, pesquisas e estudos referentes às anomalias, parâmetros e 

comportamentos detectados na análise de tráfego de e-mails de spam. 

2. Levantamento e estudo sobre aplicação de aprendizado por reforço para detecção de intrusão. 

Tal objetivo específico irá permitir o entendimento necessário para a realização do projeto. 

3. Desenvolvimento de mecanismos de identificação de ataques baseadas na abordagem de 

aprendizado por reforço propostas. 

4. Proposta de uma nova solução para detecção de intrusão. A solução a ser proposta será 

baseada na análise das soluções existentes levantadas no item 2. 

5. Avaliação da solução proposta. Um protótipo de sistema de detecção de intrusão será montado 

para a avaliação do desempenho da solução proposta neste trabalho. 

6. Reuniões periódicas com o orientador: as reuniões são fundamentais para o direcionamento, 

auxílio e acompanhamento do andamento do projeto. Onde o orientador verifica os resultados parciais 

obtidos pelo bolsista na implementação da proposta. 

7. Apresentação dos resultados: após pesquisas, análises e execução do projeto, serão 

apresentados os resultados finais obtidos com a solução proposta. Embasado em gráficos e resultados 

medidos antes e durante o decorrer da implementação. 


