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Editorial
com grande satisfação que publicamos esta edição especial da Re-
vista Militar de Ciência e Tecnologia com ênfase na área da Ciên-
cia da Computação. Apresentamos uma coletânea de seis arti-
gos divididos em três grupos de interesse: questões teóricas da 
computação na análise de grafos, assuntos de segurança e def-
esa cibernética e a aplicação da computação em sistemas especiais. 

O primeiro artigo intitulado “Protocolos de Comunicação para Localização de Objetos na Casa 
Inteligente” dos autores Vinícius Prado da Fonseca e Paulo Fernando Ferreira Rosa, apresenta 
um sistema de rastreamento da posição de objetos dentro de uma casa inteligente para dar apoio 
a um robô assistente na execução de determinadas tarefas. A rede de comunicação empregada é do 
tipo PAN (Personal Area Network) baseada no padrão IEEE 802.15.4. Foram obtidas medidas 
do sistema em ambiente laboratorial que apresentaram resultados satisfatórios. Como trabalho 
futuro busca-se a implementação de um ajuste fino de localização por técnicas de filtro de Kalman 
e calibração robusta.
 
O estudo da conectividade algébrica de grafos é o tema principal do segundo e quinto artigos. 
No segundo artigo, “Sobre a Conectividade Algébrica e a Inserção de Vértices Pendentes em 
Árvores de Tipo I” dos autores Stanley Rodrigues e Claudia Marcela Justel, é estudado o prob-
lema de adição de vértices pendentes em uma família de árvores de Tipo I de forma a não alterar 
a conectividade algébrica. O comportamento da conectividade algébrica nos principais grafos 
aleatórios é o tema do quinto artigo: “Alguns Experimentos com a Conectividade Algébrica em 
Grafos Aleatórios” de Tanilson Dias dos Santos e Claudia Marcela Justel.
 
O terceiro e quarto artigos abordam temas de interesse da área de segurança e defesa cibernética. O 
artigo “Métricas Para Detecção de Ataques DDoS” dos autores Nicolas Rocha e Silva e Ronaldo 
Moreira Salles, realiza um estudo sobre os ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) e 
o que pode ser feito para um detecção antecipada desses ataques evitando assim um dano maior 
às redes e aos sistemas. São estudadas diversas métricas relevantes para a detecção de ataques. O 
trabalho propõe também um sistema colaborativo baseado nas métricas estudadas.
 

É



O quarto artigo, “Emulador de Traces de Bot” de Carla Chrystina de Castro Pacheco Ferreira, 
Ricardo Choren Noya e Ronaldo Moreira Salles, estuda o ciclo de vida de um bot com o intuito 
de desenvolver um emulador de traces de bot. Os bots são os elementos que compõe as botnets e 
essas representam importantes estruturas de ataque a serem desarticuladas em um processo de de-
fesa cibernética. Os traces servem então para dar subsídios na avaliação de mecanismos de defesa 
cibernética.
 
Finalmente, o último artigo “GOOD: Um Mecanismo para Ordenação Coerente de Artigos 
Científicos” de Andrés Velasteguí, Wallace Pinheiro e Marcos Veloso Peixoto, emprega técnicas 
de mineração de dados para a redução da complexidade temporal e espacial na organização de 
uma sequência de artigos científicos. 
 
Esperamos que aproveitem o conteúdo desta edição para suas pesquisas e demais trabalhos téc-
nicos na área. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Saudações!
Cel QEM Ronaldo M SALLES
Editor Associado da Área de Computação.
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PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 
PARA LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS 
NA CASA INTELIGENTE

Vinicius Prado da Fonseca, Paulo Fernando Ferreira Rosa
Laboratório de Robótica e Inteligência Computacional, Seção de Engenharia Sistemas e 
Computação,Instituto Militar de Engenharia
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
*vncprado@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta um sistema de rastreamento da posição dos objetos 
dentro de uma casa inteligente para dar apoio a um robô assistente em tarefas de 
pick-and-place. O atual sistema é capaz de calcular a posição de um objeto usando 
a intensidade do sinal recebido por um dispositivo móvel em uma rede de sensores 
ZigBee. Foram feitas medições da intensidade do sinal recebido em laboratório 
para a aplicação de um método de estimação. Dois modelos foram utilizados (a) 
log-distance path loss – modelo em que perda de sinal tem uma influência aleató-
ria com distribuição log-normal, e (b) free space decay law – com base na lei de 
decaimento de um sinal em espaço aberto. Experimentos feitos com um conjunto 
de dados público utilizados como benchmark aos dados de laboratório tiveram re-
sultados satisfatórios alcançando precisão de 1,5 a 2,5 metros, valores dentro das 
limitações do sensor estereoscópico presente no robô.

Palavras-chave: Posicionamento Interno de Objetos, RSSI, ZIGBEE.

ABSTRACT

This article presents a system for tracking the position of objects within a smart 
home to support a robot assistant in pick-and-place tasks. The current system is 
capable of estimating the position of an object using the signal strength received 
by a mobile device in a ZigBee sensor network. Received strength signal indication 
measurements were done in laboratory for applying an estimation method. Two mo-
dels were utilized (a) log-distance path loss – model in which signal loss has a ran-
dom influence with log-normal distribution, and (b) free space decay law – based on 
the decay law for a signal on an open space. Experiments were done with a public 
dataset to benchmark our data with satisfactory results between 1.5 to 2.5 average 
errors, well suitable to robot’s stereoscopic sensor precision.

Keywords: Indoors Positioning System, RSSI, and ZigBee.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa em ambientes inteligentes trabalha para desenvolver facilidades 
e sistemas no intuito de ajudar pessoas em suas atividades diárias e promover a 
economia de recursos sem redução do conforto. O trabalho apresentado aqui é 
composto de uma personal area network (PAN) com nós móveis e estáticos. Os 
nós móveis são dispositivos de comunicação embutidos no objeto marcado. Os 
nós estáticos estão fixos em posições conhecidas no espaço de operação. Nosso 
trabalho atual foi desenvolver um sistema de localização de objetos (SLI) no interior 
da casa inteligente para apoiar um robô assistente em tarefas de pick-and-place.

Um trabalho nesse sentido foi desenvolvido em (Rosa et al., 2004), onde os 
autores utilizaram uma metodologia multi-agente para coordenar várias atividades 
em uma casa inteligente. Continuando o esforço, em (Carvalho & Rosa, 2010) os 
autores implementaram melhorias no sistema de identificação, utilizando os sons 
dos passos dos habitantes. Em (de Melo Neto et al., 2011a) um sistema com vá-
rios robôs móveis, utilizando algoritmos de localização e mapeamento simultâneos 
(SLAM) navegam de forma autônoma em ambientes internos. Visão estereoscópi-
ca e homografia são usadas para resolver a orientação da imagem de um objeto na 
tarefa de pick-and-place em (Oliveira, 2012).

A tecnologia atual de PAN indica um avanço no uso de tecnologias sem fio na 
vida das pessoas comuns, bem como em residências. Trabalhos recentes indicam 
o uso de redes de sensores sem fio para interligar dispositivos dentro de casas, em 
particular o padrão IEEE 802.15.4, uma família de protocolos de comunicação para 
a transmissão de dados via RF com baixo consumo energético. Estudos apontam 
para a localização interna em tempo real como uma solução para problemas de 
rastreamento em ambientes inteligentes (Tapia et al., 2011), bem como uma base 
para o desenvolvimento de aplicações e serviços baseados em localização (Liu & 
Yang, 2011). Sendo ponto de interesse as aplicações de robôs de assistência para 
pessoas com deficiência. A Seção 2 apresenta uma revisão da literatura sobre o 
tema de casa inteligente, veículos autônomos e localização interna. Na Seção 3 o 
problema tratado no presente artigo é descrito em detalhes. A organização experi-
mental é apresentada na Seção 4. Os resultados e validações estão na Seção 5 e, 
por fim, uma breve discussão é feita na Seção 6. 

REVISÃO DE LITERATURA

Vários trabalhos visando, segurança, conforto e economia em casas inteligen-
tes já estão disponíveis na literatura. Em (Nascimento, 2002) os autores desenvol-
veram um sistema de identificação baseado em um tapete inteligente que captura 
a largura, frequência e comprimento dos passos, ângulos dos pés e o peso dos ha-
bitantes de uma casa. Após a identificação o ambiente é adaptado aos hábitos dos 
residentes a fim de reduzir o consumo de energia mantendo o conforto ambiental.

Em (Botelho, 2005, Lima, 2005, Rosa et al., 2004) os autores utilizaram uma 
metodologia multi-agente para coordenar várias atividades em uma casa inteli-
gente com um sistema de identificação baseado em um tapete inteligente e redes 
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neurais. Em (Carvalho, 2008, Carvalho & Rosa, 2010) os autores implementaram 
melhorias no sistema de identificação não-intrusiva, agora com base nos sons de 
passos dos habitantes, utilizando K-NN e K-Means que são métodos não paramé-
tricos de classificação e regressão.

Nos trabalhos (de Melo Neto, 2012, de Melo Neto et al., 2011a, de Melo Neto 
et al., 2011b, de Melo Neto et al., 2011c) foi investigada a exploração de um ambiente 
com vários veículos utilizando uma estratégia baseada em grades de ocupação e a 
técnica FastSLAM com marcos extraído de sensores visuais e um mapa comum de 
características. Em (Oliveira, 2012) os autores apresentam o desenvolvimento de um 
sistema robótico para estimar a pose de um objeto com faces planas em um ambiente 
não estruturado além de realizar atividades de mapeamento, localização e navegação.

Na localização de objetos, uma estação móvel (EM) recebe um conjunto de 
medições r = r

i
 que chegam a partir de n estações de base (EB) colocadas em 

posições conhecidas x (i = 1,... , n) . A relação entre a posição desconhecida e as 
grandezas de medição pode ser definida por (Seco et al., 2009):

r = h(x) + e
onde h é a função que contém a posição das estações base (x

i
) sendo e o erro 

que afeta as medições, com uma função de densidade de probabilidade p
e
 (e). Por-

tanto, uma estimativa de posição por maximum-likelihood é aquele que maximiza a 
probabilidade condicional de x dado um certo r:

x= argmax {p(r|x)}.
Características físicas impõem alguns problemas na estimativa da posição. O 

caminho entre a EM e uma EB pode estar bloqueada por obstáculos aumentando a im-
precisão. Isso é chamado de propagação non-line-of-sight (NLOS), sem linha de visão. 

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Nossa proposta de trabalho é um passo inicial a um SLI na casa inteligente. 
O robô móvel tem uma interface de comunicação com o computador principal da 
casa onde há uma rede de sensores. O robô recebe a localização de um objeto 
como parte de sua missão. Esta infraestrutura proporciona a troca de sinais entre 
EB e EM. Na Figura 1 há uma representação dos sinais de comunicação envolvida 
no processo descrito acima.

Figura 1. IPS proposto.

^
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Nesta Figura é apresentada a dinâmica do sistema. Um objeto a ser localiza-
do é solicitado pelo robô móvel a uma interface de comunicação da casa inteligente 
usando uma identificação do objeto (ID Objeto). Em seguida, pelo endereço MAC, 
media access control ou controle de acesso ao meio, do rádio, o sistema de locali-
zação interna (SLI) envia um comando “START” para que a EM inicie as medições. 
O SLI envia os dados para o computador da casa que estima a localização (x,y), 
enviando esta para o robô móvel. Com estimativa o robô aproxima-se do objeto e 
usando visão estereoscópica, estima a pose (θ) como em (Oliveira, 2012).

A rede de sensores é um conjunto de EB, colocados em posições conhecidas 
no espaço de testes, enquanto EM é fixada no objeto a ser localizado. Durante a 
operação do SLI sinais são trocados entre EB e a EM. A estimativa de posição é 
feita a partir de sinais de indicação de intensidade de sinal (RSSI). O cálculo pode 
ser feito pela EM ou enviada para um computador principal. Em uma abordagem 
centralizada, a EM envia o vetor de sinais em outra abordagem as EB podem exe-
cutar esta função.

Os métodos que utilizam RSSI baseiam-se no fato da intensidade do sinal de 
rádio diminuir durante a propagação. Em geral, uma lei de potência é usado para 
modelar a propagação do sinal, onde a perda de trajeto () em uma determinada 
distância () pode ser escrita como abaixo:

onde Xσ é uma variável aleatória com distribuição gaussiana de média zero (em 
dB), com desvio padrão de σ (também em dB). O valor PL (d

o 
) é baseado em 

medições ou estimativas da intensidade do sinal do transmissor a uma distância 
de referência d

o
. Para tal o fator de atenuação de parede (WAF) que é baseado no 

fator de atenuação de chão (FAF), tenta simular as perdas de sinal na parede e 
no chão, respectivamente (Rappaport, 2008).

Um método utilizado para estimar a posição foi desenvolvido em (Lopez et al., 
2011) baseado em uma função de custo que é aplicada a medições de diferentes nós 
de uma área particular. Este método baseia-se na free-space decay law (FSDL).

onde E
o
 é o nível de sinal no nó Tx, ERx

, é o nível de sinal no Rx, λ é o com-
primento de onda, e R é a distância Tx-Rx. A função de custo é definida por uma 
diferença entre o sinal medido e o calibrado, aplicado em todos os pontos da área.

Ainda em (Lopez et al., 2011) os autores usam uma abordagem de mínimo es-
forço definindo uma variação de 0,3m entre os pontos de uma grade. Então, a fun-
ção custo é avaliada nos pontos desta grade. O parâmetro E

o
 é descrito em (Lopez 

et. al., 2011) como a taxa de decaimento do sinal. Em (Balanis, 1997) ele é descrito 
como a intensidade de sinal no transmissor. O primeiro autor, propõe um método 
iterativo para a obtenção do valor de E

o
 utilizando a distância real entre Tx-Rx.

O Log-Distance Path Loss (LogDistPL) é um modelo em que a perda de sinal 
têm uma influência aleatória Xσ com distribuição log-normal. Desta forma a potência 
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do sinal recebido Pr a partir de um emissor com sinal Pt a uma distância d pode ser 
descrito por (Rappaport, 2008):

Pr (d) = Pt (d) – PL (d)
Em (Lopez et al., 2011) não foi utilizado o modelo descrito acima com o método 

de mínimo de esforço apesar de este estar presente em vários outros trabalhos. 
Na seção 3 é apresentada uma descrição da utilização do modelo LogDistPL nos 
datasets estudados.

Nos trabalhos analisados, o protocolo IEEE 802.15.4 (ZigBee) fornece uma 
boa plataforma para o desenvolvimento do sistema proposto. Parte da motivação 
foi devido ao interesse de várias empresas em pesquisa e desenvolvimento de 
produtos utilizando ZigBee, entre eles podemos destacar a Companhia General 
Electric (Drake et al., 2010).

O RSSI é o valor medido usado neste estudo. As técnicas de aprendizado de 
máquina utilizadas têm demonstrado boa precisão e baixo custo computacional em 
muitos trabalhos recentes, o que irá fornecer ao sistema os requisitos de tempo de 
resposta esperado pelo robô móvel.

Nossos algoritmos foram implementados e testados com dados de experi-
mentos realizados em laboratório e com conjuntos de dados externos. Houve a 
necessidade do desenvolvimento de uma plataforma de hardware de protótipo uti-
lizando Arduino para dar suporte aos módulos sem fio utilizados para a construção 
da rede de sensores. Os experimentos realizados, bem como os detalhes da rede e 
dados técnicos são apresentados na seção 4. Resultados obtidos em testes experi-
mentais, tais como mapas de sinal, são apresentados na seção 6 permitindo assim 
uma comparação com os trabalhos relacionados.

ORGANIZAÇÃO EXPERIMENTAL

Esta seção descreve as partes principais do protótipo desenvolvido. Basica-
mente é um dispositivo móvel para captura de dados que utiliza a infraestrutura 
de rede instalada. A plataforma utilizada para desenvolver este protótipo foi um 
Arduino UNO, placa que usa um micro-controlador Atmega328, com uma placa de 
expansão (shield) compatível com o módulo de rádio XBEE Pro Series 2 de antena 
tipo fio.

No código embarcado, o dispositivo móvel espera pela cadeia de caracte-
res “START” para fazer a captação de dados. O dispositivo móvel recebe ainda a 
quantidade das amostras que precisam ser recolhidos e o intervalo entre elas. Em 
seguida, o rádio móvel captura dados de RSSI dos nós estáticos listados e envia-os 
para o coordenador, responsável pela estimativa de posicionamento.

Uma rede de teste foi implementada utilizando quatro nós XBEE Pro Series 2. 
Existe um nó móvel, descrito anteriormente, um nó coordenador e dois nós estáti-
cos. Todos os nós devem estar na mesma rede, exigindo, portanto, serem configu-
rados com o mesmo PAN ID e canal. A posição dos nós estáticos na área de traba-
lho (pontos vermelhos) é mostrada na Figura: 2b, na imagem é possível identificar 
também os locais onde os dados foram medidos no dataset captado em laboratório 
(pontos verdes).
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a: Framework Desenvolvido b: Local das Medições c: Rede Laboratório

Figura 2. Organização do ambiente e captação de dados.

O software desenvolvido executa rotinas de comunicação com o coordenador 
da rede. Há classes abstratas com instâncias lógicas de objetos reais, como nós 
estáticos e móveis. A rede XBEE utiliza um determinado PANID tem apenas um 
coordenador. Esta característica guiou a implementação do software de rede, onde 
uma rede instância apenas um objeto Coordinator. Este pode ter várias instâncias 
Mobile. Cada Mobile armazena uma lista de Statics que podem ser ouvidos a partir 
de sua posição atual.

Módulos XBEE usa um protocolo com caracteres escapados (Digi, 2011). Este 
recurso fornece uma grande flexibilidade na utilização de rádios e uma API. Infor-
mações sobre a situação de entrega de pacotes são acessíveis. Para a criação do 
frame do pacote a ser transmitido, foi utilizada uma biblioteca de terceiros (Faludi, 
2010). Houve ainda implementação de métodos (sendmsg, msgReceived, getRssi, 
setMobile) específicos para a rede utilizada em forma de uma API.

A fim de capturar os dados em laboratório foi definida uma estrutura que utiliza 
a API XBEE desenvolvida sobre a camada de aplicação Digi ZigBee, como exibido 
na Figura 2a. Os dados foram coletados a partir do nó móvel. O coordenador de 
enviar um comando START para o nó móvel. Este iniciar uma pesquisa de RSSI 
com um número de amostras recebidas e intervalo entre elas. Então vários sinais 
são trocados e comandos ATDB são enviados a todos os nós estáticos, como mos-
trado na Figura 2c. Por fim os dados são enviados para o computador central para 
estimativa.

Para uma análise comparativa dos dados obtidos em nosso laboratório e um 
ponto de referência para a nossa solução usamos o dataset NEWCOMM++ WPR.B 
fruto de grupo de trabalho ICT, que apresenta um dataset completo de medições 
RSSI e Ultra-Wide Band de um dispositivo em velocidade constante e variável (Dar-
dari et al., 2010, European Community for research & demonstration activities., 
2007).
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Figura 3. Experiment of dataset WPR.B.

Este conjunto de dados foi utilizado para comparar e validar os dados e mé-
todos aplicados ao nosso trabalho. Para simplificar a comparação dos resultados, 
o dataset foi adaptado, sem perda de informação, ao framework desenvolvido aqui. 
Alguns resultados dos métodos já descritos sobre este dataset são apresentados na 
secção 6.

Testes do algoritmo de calibração, desenvolvido com informações de (Lopez 
et al., 2011), e da integração do modelo LogDistPL, foram feitos neste trabalho. Uma 
comparação deste com os modelos são apresentados na secção que se segue.

RESULTADOS E VALIDAÇÃO

Para efeito de comparação, medidas preliminares foram realizadas utilizando 
de base modelos definidas por (Lopez et al., 2011) e (Kaemarungsi & Krishnamurthy, 
2004). O RSSI é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal, uma com-
posição deles, originada a partir de vários transmissores obedece a uma distribuição 
qui-quadrada. Em dados preliminares, o comportamento normal foi identificado, tanto 
nos dados produzidos quanto nos dados WPR.B. A Figura 4 apresenta gráfico da nor-
mal (linha vermelha), em um mesmo desvio-padrão e média do histograma de 1998 
amostras captadas em laboratório com intervalos de 0,25 segundos.

Figura 4. Histograma de 1998 amostras com 0.25 segundos de intervalo sob normal.

A fim de verificar a precisão dos modelos utilizados, a nossa experiência teve 
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foco na análise de um conjunto de medições, o seu valor médio comparando-a com 
os modelos. Na Figura 5 é apresentada uma comparação entre os modelos FSDL 
e LogDistPL juntamente com os dados captados em nossa rede.

Figura 5. Comparação entre FSDL, LogDistPL e dados medidos (Lab and WPR.B).

Pode-se verificar que há variações entre os dados capturados e os efeitos 
adversos causados pela propagação do sinal. Os dados apresentam comporta-
mento próximo ao modelo FSDL (linha verde) com variações de ± 5dbm. A sombra 
do modelo LogDistPL (lilás) cobre curiosamente os dados medidos em laboratório 
o que indica que os parâmetros utilizados adaptaram bem o modelo aos dados. Os 
mesmos testes foram feitos com os dados do dataset WPR.B plotados na Figura 5 
que mostra resultados semelhantes.

Finalmente foram aplicados o mesmo método de estimação e algoritmos de 
calibração para ambos datasets alvo obtendo precisão de 1,5 – 2,5m. A Figura 6 
apresenta um exemplo de mapa com pontos do dataset WPR.B estimados.

Figura 6. Resultado do dataset WPR.B.

Pontos vermelhos são nós estáticos, nos pontos azuis foram feitas estimati-
vas representadas pelos trângulos vermelhos ligadas ao ponto por linhas pretas. O 
resultado mostrou-se satisfatório quando leva-se em consideração que o alcance 
do sensor estereócopico utilizado no robô é de ± 3 metros.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Nossa pesquisa apresenta um sistema de posicionamento para uma casa in-
teligente. O atual sistema é capaz de calcular a posição de um objeto usando RSSI 
recebido por um dispositivo móvel. Medições do RSSI foram feitas em laboratório 
para a aplicação de um método de estimação. Dois modelos foram utilizados: (a) 
Log-distance path loss, um modelo em que a perda de sinal tem uma influência 
aleatória com distribuição log-normal, e (b) Free space decay law --- com base na 
lei de decaimento de um sinal em espaço aberto. Experimentos feitos com os con-
juntos de dados utilizados tiveram resultados satisfatórios alcançando precisão de 
1,5 a 2,5 metros, valores dentro das limitações do sensor estereoscópico presente 
no robô, cuja abrangência é limitada a aproximadamente 3,5 metros.

A localização calculada pelo sistema pode ser enviada a um robô. A pose do 
objeto será estimada através da decomposição homográfica da imagem em rela-
ção às faces planas do objeto, transformando assim esta relação em movimento 
das rodas.

Trabalhos futuros envolvendo um ajuste fino de localização por técnicas de 
filtro de Kalman e calibração robusta. Localização por meio de frequência de rádio 
depende intimamente em ambiente onde o objeto é colocado. Efeitos de multipath 
e reflexão dão grande incerteza na posição, mas estes podem ser atenuados pelo 
uso de técnicas de filtragem inteligentes.
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RESUMO

Este trabalho propõe uma abordagem do problema de adição de vértices pen-
dentes em uma família de árvores, sob a condição de que a conectividade algébrica 
desta árvore não se altere.

 Para isso foram realizados experimentos de alteração nas estruturas de ár-
vores de Tipo I, para tentar encontrar o limite de vértices pendentes que podem ser 
inseridos nessas árvores, sem alterar a conectividade algébrica. Para encontrar 
esse limite, também é proposto um algoritmo utilizando conceitos da teoria que 
relacionam a conectividade algébrica de árvores de Tipo I aos autovalores de ma-
trizes quadradas de números não-negativos.

Palavras-chave: Teoria espectral de grafos, conectividade algébrica, árvores 
de Tipo I.

ABSTRACT

This paper proposes an approach to the problem of adding pendant vertices in 
a family of trees, under the condition that the algebraic connectivity of this tree does 
not change.

Experiments were performed for this change in the structures of Type I trees, 
to try to find the limit of pedant vertices that can be inserted in these trees, without 
changing the algebraic connectivity. To find this limit, it is also proposed an algorithm 
using concepts from the theory that relate the algebraic connectivity of trees Type I 
with the eigenvalues   of a square matrix of nonnegative numbers

Keywords: Spectral Graph Theory, Algebraic Connectivity, Type I Trees 
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INTRODUÇÃO

Na área de problemas de Teoria Espectral de Grafos, a conectividade algébri-
ca é um invariante bastante estudado, uma vez que por meio dele é possível avaliar 
o quão conexo é um grafo. Por ser uma medida mais sensível que os conhecidos 
parâmetros de conectividade de vértices e arestas, muito enfoque é dado em algo-
ritmos que possam otimizar a conectividade algébrica quando se altera a estrutura 
de um grafo (Abreu, 2007).

As primeiras definições e resultados a respeito da conectividade algébrica  de 
um grafo  foram propostas por Fiedler, que provou que um grafo desconexo tem 
a conectividade algébrica nula (Fiedler, 1973). Em um trabalho posterior, o estudo 
passou a abranger também a influência dos autovetores correspondentes a  nos 
vértices do grafo, mais precisamente para o caso de árvores, e acabou por apre-
sentar os critérios que permitem a classificação dessas em árvores de Tipo I e Tipo 
II.

Nosso trabalho envolve a alteração da estrutura, por inserção de vértices pen-
dentes, das árvores de Tipo I. Desse modo daremos atenção aos conceitos a res-
peito desse grafo em particular.

Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento da conectividade 
algébrica quando se altera a estrutura de uma família particular de árvores de Tipo 
I. Para isso, serão apresentados nas seções seguintes as descrições de experi-
mentos nos quais busca-se determinar uma família de árvores em que a adição de 
um vértice pendente (grau um) não cause alteração na sua conectividade algébri-
ca. O trabalho também apresenta um algoritmo proposto para encontrar os limites 
da inserção de vértices pendentes nessas famílias de árvores, de acordo com pa-
râmetros fornecidos a respeito da estrutura da árvore antes da alteração.  

TRABALHOS RELACIONADOS

O trabalho de (Grone & Merris, 1987) foi o primeiro a abordar a adição de 
vértices em uma árvore observando sua conectividade algébrica, e provando que 
para uma árvore de Tipo I, formada por um caminho com número ímpar de vértices, 
é possível inserir vértices pendentes no vértice característico sem alterar a conecti-
vidade algébrica. Em (Mosk-Aoyama, 2008) é provado que o problema do aumento 
máximo da conectividade algébrica é NP-Completo. Mais recentemente, em (De 
Oliveira, 2012) é proposta uma heurística baseada na excentricidade de vértices 
para obter maior crescimento da conectividade algébrica de um grafo na inserção 
de uma aresta.

Em (Kirkland, 2010) são estabelecidos para um grafo , do qual é retirado um 
vértice , os limites da diferença absoluta e relativa entre as conectividades algébri-
cas de  e .

No trabalho de (Lee, 2012) são observados casos de inserção de vértices 
sem alterar a conectividade algébrica de uma família de árvores. Em (Albuquerque, 
2012) são analisadas determinadas famílias de grafos dos quais se remove um 
vértice de grau .



174o Trimestre de 2015 – 

No entanto nesses dois últimos trabalhos não é utilizada técnica de algoritmo 
para verificar os limites de inserção de vértices pendentes, sem alteração da 
conectividade algébrica, utilizando conceitos de raio espectral de matrizes não 
negativas.  

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

A conectividade algébrica foi inicialmente estudada por Fiedler, que em 1973 
definiu os primeiros conceitos e provou a relação dessa medida, que pode ser re-
presentada pelo segundo menor autovalor da matriz Laplaciana de um grafo. Para 
um grafo  onde  é o conjunto de vértices E e  é o conjunto de arestas pode-se calcu-
lar para esse grafo a matriz Laplaciana L (G) = D (G) – A (G)  tal que, D(G) é a matriz 
diagonal dos graus dos vértices e A(G) é a matriz de adjacência dada por

A matriz L(G) é simétrica, portanto existem n autovalores reais corresponden-
tes. Além disso, há uma base ortogonal do espaço  formado por autovetores da 
matriz L(G). Dentre os autovalores de L(G) o segundo menor deles, λ

2
 = a (G) , cor-

responde à conectividade algébrica e seu autovetor associado é chamado vetor de 
Fiedler. A Figura 1: Grafo G (V, E)  de seis vértices e sua matriz Laplaciana mostra 
um grafo G e para ele a matriz Laplaciana correspondente. 

Figura 1: Grafo G  de seis vértices e sua matriz Laplaciana

No trabalho de (Fiedler, 1973) foi provado que sempre que um grafo é conexo, 
temos λ

2
 > 0 além de vários outros conceitos definindo a conectividade algébrica 

para diferentes tipos de grafos.
Em (Fiedler, 1975) são encontrados resultados sobre grafos e a conectividade 

algébrica relacionada agora ao conjunto de seus autovetores correspondente, ou 
vetor de Fiedler, denotado ξ (G). Este trabalho também estudou de maneira mais 
particular as árvores, que são grafos conexos e sem ciclos, abrindo caminho para 
classificação desses grafos de acordo com os valores do autovetor y = ξ (G) asso-
ciado à conectividade algébrica. Como os valores desse vetor y podem ser associa-
dos a cada um dos vértices de uma árvore, diz-se que se dentre os componentes , 
y

i 
, 1 ≤ i ≤ n, onde n é o número de vértices da árvore, do vetor há algum y

i 
= 0 então 

a árvore T é árvore de Tipo I, caso contrário é chamada árvores de Tipo II.
As árvores de Tipo I e Tipo II diferenciam-se também pelos chamados vértices 

característicos, que no caso das árvores de Tipo I é o único vértice do grafo cujo va-
lor do vetor de Fiedler associado é zero e é adjacente a vértices em que esse valor 
é diferente de zero. Já nas árvores de Tipo II todos os valores de y

i
 são diferentes 
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de zero, os vértices característicos para essas árvores são dois, e estes vértices p 
e q são os únicos adjacentes que respeitam a condição  y

p
 > 0 e y

q
 < 0 .

Em (Grone & Merris, 1987) encontram-se resultados a respeito da inserção 
de vértices em árvores de Tipo I sem que a conectividade algébrica seja alterada, 
além disso, o trabalho de (Kirkland et al., 1996) mostra como podemos calcular a 
conectividade algébrica de árvores de Tipo I em função de matrizes de números 
positivos. Estas matrizes, conhecidas na literatura como matrizes bottleneck, são 
definidas como a inversa de uma submatriz principal da matriz Laplaciana L(T) de 
uma árvore T, obtida eliminando-se a k-ésima linha e coluna referente a um vértice 
k dessa árvore. A entrada (i,j) dessa matriz é igual ao número de arestas de T que 
estão em ambos os caminhos do vértice i até o vértice k, como do vértice j até o 
vértice k.

A Figura 2 mostra uma árvore de Tipo I formada por um caminho principal  e 
vértices pendentes ligados ao vértice característico . Para essa árvore é calculada 
a matriz bottleneck, e as cores dos ramos dessa árvore estão no blocos diagonal 
correspondente na matriz .

Figura 2: Árvore de Tipo I e sua matriz bottleneck

Kirkland, Neumann & Shader também provaram que o maior autovalor (raio 
espectral), , da matriz bottleneck  é igual ao raio espectral de um ou mais 
blocos diagonais da matriz, sendo chamado valor de Perron. Os ramos correspon-
dentes aos blocos com raio espectral igual ao valor de Perron serão chamados 
ramos de Perron.

Estes mesmos autores também provaram uma propriedade a respeito da co-
nectividade algébrica de uma árvore de Tipo I, em relação ao seu valor de Perron, 
e que é importante para o entendimento dos experimentos demonstrados neste 
trabalho.

O Teorema 2 de (Kirkland et al., 1996) diz que, para uma árvore T(V,E), cujos 
vértices são v

i
 ∈ V, 1 ≤ i ≤ n, será uma árvore de Tipo I, com vértice característico, 

se e somente se existem dois ou mais ramos de Perron de T em v
k+1

. Além disso, 
nesse caso, a conectividade algébrica da árvore será .
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A partir das informações fornecidas pelos trabalhos anteriormente citados, e 
motivado pelas evidências sobre adição de vértices em árvores de Tipo I apresen-
tadas em (Grone & Merris, 1987), formulamos a pergunta que representa o proble-
ma explorado neste trabalho.

Pergunta 1: Qual o número máximo de vértices pendentes que podem ser 
adicionados a uma árvore de Tipo I, sem alterar a conectividade algébrica dessa 
árvore?

Para tentar responder a essa pergunta, foram realizados experimentos em 
ávores de Tipo I, visando encontrar famílias de árvores que permitam a inserção 
de vértices pendentes, não alterando a conectividade algébrica. A metodologia e os 
resultados desses experimentos são apresentados na seção a seguir.

EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção, estão descritos os experimentos realizados com árvores de Tipo 
I, nas quais se observou o comportamento da conectividade algébrica e de seus 
autovetores quando inserimos nessas árvores vértices pendentes (de grau um). 

Motivando-se nos resultados apresentados em (Grone & Merris, 1987), que 
observaram a inserção de um vértice pendente, em uma determinada família de 
árvores, sem que isso alterasse sua conectividade algébrica, foi elaborada a meto-
dologia de experimentos utilizados neste trabalho. 

Nos experimentos desta seção foi utilizado inicialmente a ferramenta gratuita 
NewGraph (Stevanovic et al., 2003) que permite desenhar grafos e deles obter os 
elementos algébricos necessários para a pesquisa (matrizes, autovalores e auto-
vetores).

O passo básico de cada experimento é a alteração da estrutura dessas árvo-
res, adicionando a elas novos vértices pendentes, observando se há a alteração da 
conectividade algébrica. As árvores testadas, no entanto, devem respeitar alguns 
critérios de formação. Os experimentos têm como estrutura inicial a árvore chamada .

Definição: Seja P
2k+1

  o caminho adjacente ao  vértices e diâmetro par igual a 2k > 2 .
Em (Rodrigues, 2013) é provado que P

2k+1
 é uma árvore de Tipo I. Em (Grone 

& Merris, 1987) está descrito um caso de inserção de vértices pendentes para essa 
família de árvores, sem alteração da conectividade algébrica, quando se insere 
uma folha sempre adjacente ao vértice central v

k+1
.

Já para os experimentos realizados neste trabalho, são estudadas árvores 
formadas pela inserção de sub-árvores com mais de um vértice em  gerando uma 
nova família de árvores denominada sT

n,k,p .
 Definição: A árvore denominada sT

n,k,p
, com p ≥ 1, s ≥ 3 e k ≥ 2,  e  é formada pelo 

caminho P
2k+1

, em que o vértice central, v
k+1

 do caminho é identificado com uma 
extremidade do caminho P

1
  e uma folha da estrela K

1,p+1
  é identificada com a outra 

extremidade do caminho P
s
.

 
Experimentos em árvores 

sT
n,k,p  

Para tentar responder à Pergunta 1 foram inicialmente realizados testes com a ár-
vore denominada sT

n,k,p  que possui n = 2k + p + 1 vértices, com sT
n,k,p – v

k+1  
= P

k
 ∪ K

1,p
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Para esta árvore foram adicionados o máximo de vértices p*, para um determinado 
valor de k, sem que a conectividade algébrica da árvore se alterasse.

A Figura 3 apresenta um exemplo básico da árvore sT
n,k,p , para k = 5 e p = 1, 

onde serão inseridos vértices pendentes, como o marcado em vermelho na figura. 
Para esse caso, o máximo de vértices inseridos não alterando a conectividade al-
gébrica é p* = 10.

Figura 3 Exemplo de árvore 
sT

n,k,p
, com k = 5, na qual são inseridos vértices pendentes

Foram testados então os limites p* de vértices pendentes inseridos, para as 
árvores obtidas variando o valor de 5 ≤ k ≤ 13 e k = 20 . Os valores obtidos eviden-
ciam que o crescimento do comprimento do subgrafo P

2k+1
, favorece o crescimento 

do número máximo de vértices p* que podem ser inseridos, mantendo a conectivi-
dade algébrica. A Tabela 1 apresenta os valores de  para as árvores sT

n,k,p
 testadas 

e a conectividade algébrica de cada uma delas.

Tabela 1 Relação entre k e p, tais que (P
2k+1 

) = ( 
2

T
n,k,p

 ) ∀ p ≤ p*, n = 2k + 2 + p

k p* a (
2

T
nk,p

) = a (
2

T
nk,p*

) = a (P
2k+1

)∀p  1 ≤ p ≤ p*

5 10 0,08101
6 15 0,05812
7 20 0,0437
8 27 0,03405
9 34 0,02728

10 42 0,02234
11 51 0,01863
12 61 0,01577
13 72 0,01352
20 169 0,00587

Experimentos sobre o máximo número de vértices inseridos na árvore
s

T
n,k,p   

Com o mesmo intuito descrito na subseção anterior, os testes seguintes bus-
cam encontrar relação entre os limites p* de vértices pendentes inseridos e o valor 
de s, o comprimento do ramo em que os novos vértices são inseridos. Nesse caso, 
além de variar o valor de k na árvore testada, o valor de  é alterado dentro do limite 
3 ≤ s ≤ k  e verifica-se o limite p* para cada caso. 

A Figura 4 apresenta o caso de teste para a árvore 
sT

n,k,p , com k = 5, e 3 ≤ s ≤ 5. Os 
testes para esse caso também verificam as árvores com 5 ≤ k ≤ 13 e k = 20, mas 
dessa vez também variando o valor de s, tal que 3 ≤ s ≤ k.
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Figura 4 Exemplo de árvores de Tipo I, 
sT

n,k,p verificadas nos testes com k – 5 e 3 ≤ s ≤ 5.

 
Esse caso também evidencia a influência do valor k de  no número máximo 

de vértices pendentes que podem ser inseridos (quanto maior o valor de k maior o 
limite p*). Em contraponto, para um valor fixo k, o aumento do valor de  torna mais 
difícil a inserção de vértices pendentes no extremo do ramo, mantendo a condição  
a(P

2k+1
) = a( 2

T
n,k,p

), como é possível identificar na Figura 4.

Outro caso de inserção de vértices pendentes em árvores sT
n,k,p  

Como visto anteriormente, para uma árvore de Tipo I teremos no mínimo dois 
dos chamados ramos de Perron no vértice central v

k+1
, o que para o caso de árvores

sT
n,k,p   são os ramos do subgrafo P

2k+1
. O ramo que recebe os vértices pendentes, não 

é ramo de Perron.
Nos experimentos deste caso, procurou-se identificar a possibilidade de inserção 

de ao menos mais um vértice pendente, além do máximo p* de vértices pendentes já 
inseridos na ponta do ramo. Porém, os novos vértices devem estar ligados a outros 
vértices não-folha do ramo gerando a árvore denominada sT

n,k,p + v*. Um exemplo está 
representado na Figura 5, a árvore  sT

n,k,p + v*  com  k = 9, s = 6 e  em que o vértice  é in-
serido no penúltimo vértice não-folha do ramo, e é mantida a condição .

Figura 5 Árvore denominada  com.
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No experimento realizado utilizando todas as árvores , com com  e , e , com 
as árvores já tendo atingido o máximo  de vértices pendentes na ponta do ramo, 
foi possível inserir um novo vértice  em outra posição mantendo a conectividade 
algébrica. 

Experimentos sobre Múltiplos Ramos Inseridos na Árvore
Outros experimentos também permitiram verificar propriedades dessas árvo-

res, no que se referem ao número máximo p* de vértices pendentes que podem ser 
adicionados sem alterar a conectividade algébrica quando mais de um ramo ligado 
ao vértice central v

k+1
 recebe vértices pendentes, desde que mantidas as estruturas 

dos dois ramos de Perron que formam a sub-árvore P
2k+1 

.
Assim sendo, vários ramos de diferentes comprimentos, desde que s ≤ k, po-

dem ser ligados ao vértice v
k+1

, formando a árvore denominada 
s1 ...s l

Tn,k,p1 ...p l , onde l é o 
número de ramos da árvore em v

k+1
. Então teremos cada ramo que não seja ramo 

de Perron com o limite p* de vértices pendentes igual ao observado quando apenas 
um desses ramos estava presente na árvore de Tipo I (casos das três subseções 
anteriores).

Na Figura 6 está representada uma árvore 
s1 ...s l

Tn,k,p1 ...p l , com k = 5 e que conta com 
três ramos que não são de Perron tendo comprimentos s = 2, s = 3, s= 4 mantendo a 
condição a (P

2k+1
) a(

s1 ...s l

Tn,k,p1 ...p l ).

Figura 6 Árvore 
2,3,4

T33,5,10,4,2  que mantém a condição a (P
2k+1

) a(
s1 ...s l

Tn,k,p1 ...p l ) com 5 ramos em v
k+1

Testes com o Algoritmo Proposto
Uma segunda metodologia experimental foi utilizada para quantidade e o tama-

nho das árvores de Tipo I testadas. Em lugar dos testes de adição manual de vértices 
pendentes utilizando o NewGraph, foi desenvolvido um algoritmo que tem como funda-
mento os teoremas de (Kirkland et al., 1996) sobre a relação da conectividade algébri-
ca em árvores de Tipo I com o maior autovalor (raio espectral) da sua matriz bottleneck.

Sabendo que o raio espectral p(Lvk+1
) da matriz bottleneck 

-1
Lvk+1, no vértice v

k+1 

de uma árvore de Tipo I, é igual ao raio espectral dos blocos diagonais correspon-
dentes aos ramos de Perron dessa árvore, a primeira parte do algoritmo consiste 
em um método para calcular a matriz bottleneck dos ramos que a compõem.
Como o objetivo é adicionar vértices na árvore que não alterem sua conectividade 
algébrica, isso significa verificar se o raio espectral p(B

s
) do ramo que está sendo 

alterado. Deve-se também ter em mente que o maior dentre os raios espectrais dos 
blocos diagonais que compõem -1

Lvk+1
 é que define a conectividade algébrica, pois 

temos que a (T )=     1       
-1

p(Lvk+1
)

.

–1
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Foi utilizado um método de cálculo da matriz bottleneck dos ramos que com-
põem a árvore sT

n,k,p  a partir de parâmetros como o número de vértices e compri-
mento do ramo. Este método está descrito no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Geração da Matriz Bottleneck do Ramo que não é de Perron em 

Entrada: n, // Número de vértices do ramo

s // Comprimento do Ramo

Saída: B // Bs = B a matriz bottleneck do ramo que não é ramo de Perron

1       para i de 1 até n faça

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

para j de 1 até n faça
se i > j faça
se j < s faça
       B(i,j) = j

senão
       B(i,j) = s – 1

fim se
 senão se i == j faça
se i ≤ s faça
        B(i,j) = j

senão se i > s faça
        B(i,j) = s

fim se
senão se i < j faça
se i < s faça
        B(i,j) = i

senão
        B(i,j) = s – 1

fim se
fim se
fim para
fim para

O passo seguinte, descrito no Algoritmo 2, é utilizar as informações da matriz bot-
tleneck calculada para verificar quando acontece uma alteração na conectividade 
algébrica. Enquanto sT

n,k,p
 tiver p < p o raio espectral p(B

s 
) do ramo que não é de 

Perron será sempre menor que o raio espectral p(B
k 
) dos ramos de Perron, para 

satisfazer a(P
2k+1

) = a( sT
n,k,p

).
Sendo assim, o algoritmo calculará iterativamente uma nova matriz bottleneck 

a cada novo vértice pendente adicionado ao ramo que não é de Perron, e continu-
ará fazendo enquanto p(B

s 
) = p(B

k 
) .

O Algoritmo 2 permite calcular o máximo p* de vértices pendentes inseridos 
na extremidade do ramo que não é de Perron, para determinado valor de k e com 
o comprimento  do ramo variando entre l

min
 e l

max
. Em uma segunda parte do laço 

de repetição principal do algoritmo também é possível verificar o máximo p’ de vér-
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tices pendentes inseridos em outra posição l
2
 do ramo, quando o valor de p* já foi 

atingido.

Algoritmo 2: Cálculo de p* e p’ para a árvore T
n,q,p

Entrada:   k, l
min

 l
max 

l
2
    

Saída: p*, p’

1  Calcula ρ(Bk ) =        1       
a(P

2k+1
)

2   para s =  l
min

 até l
max

 faça
3      Calcula p (B

s 
) // para o ramo com l

max
 vértices

4      p* = 0;

5      enquanto ρ(B
s ) < ρ(B

k ) faça
6      Insere um vértice pendente no último vértice não folha do ramo passivo;

7         Calcula novo  ρ(Bs )

8         p* = p* + 1, p’ = 0

9      enquanto ρ(Bs ) < ρ(Bk ) faça
10    Insere um vértice pendente no vértice l

2
  do ramo passivo;

11    Calcula novo  ρ(B
s
 )

12   p’ = p’ + 1  
13    retornar p* , p’ 

14  fim para

Os testes realizados utilizaram uma implementação desses algoritmos na platafor-
ma Octave 3.2 (Eaton, 1998), e foram testadas árvores 

s
Tn,k,p* ...p ‘  com 5 ≤ k ≤ 36, k = 

40 e k = 50, com 2 ≤ s ≤ k, e com p’ vértices pendentes adicionados na extremidade 
do ramo e  vértices pendentes neste mesmo ramo, porém no vértice adjacente a 
v

k+1
.

A Tabela 2 apresenta um trecho dos resultados, o de árvores com k = 25 e 2 ≤ 
s ≤ k, e estes, assim como restante dos dados obtidos com o algoritmo, confirmam 
os valores de p* já obtidos das árvores que puderam ser testadas manualmente 
com o NewGraph. As novas árvores de maior dimensão que não puderam ser tes-
tadas com a técnica manual e agora calculadas com auxílio do algoritmo também 
evidenciam o crescimento de p* diretamente proporcional ao de k e inversamente 
proporcional ao crescimento de s.

Tabela 2 Dados de p* e p’ obtidos na execução do algoritmo para árvore 
s

Tn,k,p* ...p ‘  com  e 

k s p* p*

25 2 261 0
25 3 130 0
25 4 85 8
25 5 63 11
25 6 50 7
25 7 41 7
25 8 34 26
25 9 29 32
25 10 25 38
25 11 22 27

2
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k s p* p*

25 12 19 50
25 13 17 25
25 14 15 22
25 15 13 45
25 16 11 83
25 17 10 34
25 18 8 102
25 19 7 81
25 20 6 60
25 21 5 39
25 22 4 22
25 23 3 10
25 24 2 2
25 25 1 0

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresenta os resultados de experimentos realizados durante o es-
tudo do comportamento da conectividade algébrica para uma família de árvores. 
As análises aqui apresentadas concentraram-se em árvores chamadas, segundo 
a classificação de (Fiedler, 1975). Os experimentos de Tipo I buscaram identificar 
famílias de árvores para as quais a inserção de vértices pendentes não altera a 
conectividade algébrica.

Os experimentos permitiram identificar uma família de árvores de Tipo I denomina-
da 

s
Tn,k,p  para a qual a inserção de vértices pendentes, respeitando algumas condições, 

não altera a sua conectividade algébrica. Para árvores 
s

Tn,k,p , com k ≥ 2 e s ≥ 2, foi pos-
sível observar que o número de vértices pendentes inseridos, não alterando a conectivi-
dade algébrica, se relaciona com o número de vértices do subgrafo P

2k+1
.

Os limites do número de vértices pendentes inseridos também foram verifica-
dos utilizando os algoritmos apresentados na seção anterior em testes com árvores 

s
Tn,k,p  , com 5 ≥ k ≥ 36,  k =40 e k =50 , e com 2 ≥ s ≥ k para cada k testado. O algorit-
mo permitiu ampliar a quantidade de árvores estudadas, além de permitir verificar 
árvores de maior dimensão, em testes que confirmaram a relação do número de 
vértices pendentes inseridos com o número de vértices do subgrafo P

2k+1
.

Os resultados dos experimentos descritos neste trabalho permitiram formar 
uma base de dados que, associada aos conceitos teóricos da literatura disponível, 
direcionou a formalização teórica da família de árvores 

s
Tn,k,p  e a formulação de teo-

remas sobre os limites de vértices inseridos nessas árvores, mantendo inalterada a 
conectividade algébrica, que foram apresentados em (Rodrigues, 2013).
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RESUMO

Enfrentar ataques DDoS constitui um problema de difícil solução, uma vez que o 
atacante emprega um grande número de máquinas em suas ações. A disponibilidade de 
ferramentas destinadas para esse fim aumentou, tornando mais frequente a sua ocorrên-
cia. Detectar a presença de um ataque constitui a primeira etapa para combatê-lo. Este tra-
balho apresenta alguns métodos de detecção de ataques DDoS, baseados na identificação 
de anomalias. O emprego de métricas mais sensíveis pode permitir a detecção antecipada 
de ataques DDoS, onde há um baixo percentual de pacotes maliciosos. Também é apre-
sentada uma sugestão para a implementação de um sistema colaborativo de detecção, 
que pode garantir maior eficiência nos resultados.

Palavras-chave: DDoS, detecção, entropia, estimadores, divergência.

ABSTRACT

Facing DDoS attacks is a challenging task since a potential attacker may use 
a large number of hosts in his actions. Today it is not difficult to find several different 
tools available for this purpose, making the occurrence of such attacks becoming 
very frequent. Detecting the presence of an attack is the first step to combat it. This 
paper presents some methods to detect DDoS attacks based on identification of 
anomalies. Employing sensitive metrics may allow the early detection of DDoS at-
tacks in network points where the rate of malicious packets is still growing. We also 
propose the construction of a collaborative detection system that may guarantee 
higher accuracy in the results.

Keywords: DDoS, detection, entropy, predictor, divergence.
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INTRODUÇÃO

A Internet, desde a sua criação, tem se expandido a cada ano, tanto em núme-
ro de usuários como em tecnologias envolvidas. De acordo com a Internet Systems 
Consortium, Inc. (ISC), em julho de 2011, foram computados 849.869.781 host’s 
permanentemente conectado a essa rede (Figura 1). Trata-se de um poderoso 
meio de comunicação que permite o compartilhamento de informações através da 
transferência de dados. Através desse meio, vários serviços, oferecidos por entida-
des governamentais ou privadas, podem ser acessados por usuários de qualquer 
parte do planeta através de um dispositivo conectado à rede.

Por outro lado, o tráfego de dados maliciosos, capazes de causar os mais 
diversos tipos de danos, também está presente nesse meio, e que podem advir de 
ataques planejados. Por isso, cuidados com o sigilo, a autenticidade, a integridade 
e a disponibilidade tornaram-se ainda mais imprescindíveis, e constituem preocu-
pações constantes tanto para empresas como para governos.

Figura 1. Número de host’s interconectados através da Internet. Fonte: (ISC, 2011)

A Internet atual é vulnerável a ataques de negação de serviço distribuídos 
(DDoS). Ataques desse tipo têm como objetivo fazer com que uma rede ou ser-
viço oferecido por ela fique inacessível a usuários legítimos, o que geralmente é 
alcançado quando um atacante envia pacotes a uma taxa maior do que a vítima 
pode processar (Castelúcio, 2009). Este é um dos diversos tipos de ataque que se 
aproveita das falhas de programação da pilha TCP/IP, que possibilita ao invasor 
explorar a enorme assimetria de recursos que existe entre a Internet e a vítima.

Cada vez mais os DDoS se tornam mais sofisticados e difíceis de detectar. 
Por isso mesmo trata-se de uma tarefa bastante desafiadora. Embora existam es-
tudos desde o ano de 2000, ainda não há uma resposta definitiva para a solução 
desse problema, de forma que ainda há espaço para contribuições.

Uma das maneiras de combater esse tipo de ataque se dá através da obser-
vação das fases que antecedem um ataque. Controlar um número expressivo de 
máquinas requer medidas de comando e controle para se garantir a eficiência do 
DDoS. Esse tráfego também transita pela Internet, e pode contribuir para a desco-
berta antecipada da botnet que realiza o ataque.

Existem várias iniciativas de estudos, com diferentes abordagens, voltados 
para a detecção de botnet’s maliciosas (Wang, 2009). Encontrar os componentes 
desta rede antes mesmo do ataque ocorrer constitui uma medida preventiva muito 
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vantajosa, já que pode evitar muitos danos a partir de ações tomadas contra os 
agentes previamente identificados. Entretanto, quando essas identificações não 
ocorrem, as redes ficam vulneráveis aos ataques, caso não haja outro mecanismo 
de defesa. Além disso, podem ocorrer ataques de inundação sem a formação de 
uma botnet, quando, por exemplo, usuários são convocados a participar voluntaria-
mente de um ataque organizado (Jornalnh, 2012). Sendo Assim, torna-se necessá-
rio o estudo de mecanismos eficientes de detecção de DDoS.

TRABALHOS RELACIONADOS

Existem várias pesquisas cujo objetivo consiste na minimização de danos 
causados por um ataque DDoS ou na compreensão dos mecanismos envolvidos 
nesse processo (Figura 2). Boa parte dos estudos concentra seus esforços na de-
tecção e classificação de anomalias, empregando as mais diversas técnicas, como 
em (Lakhina, 2005) e (Luo, 2013). Alguns desenvolvem métodos para a identifica-
ção dos focos de ataque, cujo objetivo é traçar a rota seguida pelos pacotes mali-
ciosos, como em (Law, 2002), (Demir, 2010), (Shui, 2013) e (Baskar, 2013). Outros 
estudam o comportamento das botnets nas fases que antecedem ao ataque, a fim 
de identificar os vetores de ataque antes mesmo de ele ocorrer, como em (Cabre-
ra, 2001), (Dittrich, 2008), (Ferrer, 2010), (Jin, 2012), (Sharifnya, 2013) e (Khattak, 
2014).

Figura 2. Trabalhos relacionados a ataques DDoS

De maneira geral, o combate contra ataques DDoS requer a execução de 3 
etapas: (i) identificar a ocorrência de um ataque; (ii) rastrear a origem dos pacotes 
maliciosos; e (iii) acionar contramedidas que contribuam para a mitigação ou elimi-
nação dos danos causados pelo ataque, tais como filtragem e bloqueio de pacotes 
(Castelucio, 2009).

No que diz respeito à detecção, são propostos diferentes mecanismos ba-
seados em wavelet (Kaur, 2010) (Kaur, 2013), entropia (Lakhina, 2005) (Lucena, 
2008) (Xinlei, 2014), Bayes (Chwalinski, 2013) (Katkar, 2013), redes neurais (Chen, 
2013), distribuição polinomial (Paul, 2013,) tabela de roteamento (Park, 2000), de-
fense by ofense (Walfish, 2010), caracterização do tráfego (Feng, 2009), marcação 
de pacotes (Law, 2002) (Anitha, 2013), que podem adotar uma abordagem single-
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-link (Lucena, 2008) (Demir, 2010) (Yuan, 2013) ou network-wide (Chen, 2006) (Fei, 
2012) (Buvaneswari, 2013) (Nafir, 2014). Algumas arquiteturas independem de 
base histórica (Lin, 2005), enquanto que outras têm seus parâmetros adaptados de 
acordo com uma baseline para melhor se ajustar a fatores sazonais (Kline, 2008).

Diversos pesquisadores sugerem que a detecção deste tipo de anomalia seja 
realizada junto à vítima, e que os alertas, bem como o rastreamento e as contrame-
didas, sejam realizados no sentido contrário do fluxo, como ocorre em COSSACK 
(Papadopoulos, 2003) e DefCOM (Mirkovic, 2005). Neste caso, o intuito dos ge-
rentes de rede é proteger a sua própria rede. Entretanto, mesmo com a detecção, 
o ataque já pode ter comprometido a vítima de alguma maneira e a execução de 
qualquer medida torna-se mais difícil devido à inundação de dados. Sendo assim, 
é altamente desejável que a detecção de ataques DDoS ocorra o mais rápido pos-
sível, antes que a inundação torne-se generalizada (Chen, 2007).

A detecção antecipada pode ser alcançada através da distribuição de detec-
tores em pontos afastados (Sardana, 2010), que não são objetivos do ataque, mas 
que constituem vias por onde passam os fluxos destinados à vítima. Obviamente, 
há um custo adicional para se manter tal arquitetura, mas que pode ser reduzido 
através de algumas medidas. Uma delas se faz por meio de uma abordagem cola-
borativa, onde o esforço conjunto de instituições pode proteger um número muito 
maior de redes e fortalecer o sistema como um todo, tornando-o mais viável e 
eficiente. Para reduzir o número de detectores necessários e ainda manter essa 
distribuição, basta realizar a inspeção de pacotes nos roteadores de borda de Sis-
temas Autônomos, já que constituem pontos de concentração de fluxo (Park, 2000) 
(Lin, 2005).

Nestes roteadores a concentração de volume de tráfego é bem elevada, tor-
nando a inspeção dos pacotes bastante custosa. Por isso é comum utilizar méto-
dos que minimizem a carga de processamento na coleta e tratamento de dados. 
Normalmente, isto é feito capturando-se apenas uma determinada percentagem 
dos pacotes que passam pela interface monitorada. Desta forma é possível realizar 
uma detecção baseada numa assinatura estatística do tráfego de rede associado 
a determinado tipo de anomalia (Estevez-Tapiador, 2004). Outra abordagem bem 
adequada para redes de backbone, dado o grande volume de pacotes que costuma 
atravessar seus roteadores, se dá através da inspeção dos fluxos de pacotes, sen-
do possível verificar se há ou não a presença de alguma anomalia correlata, sem 
a necessidade de inspecionar cada pacote IP trafegado na rede (Lucena, 2008) 
(Sanmorino, 2013).

No que diz respeito ao rastreamento da origem, são vários os sistemas pro-
postos que adotam diferentes abordagens, tais como marcação de pacotes (Cas-
telucio, 2009) (Law, 2002) (Anitha, 2013) e armazenamento de resumos baseados 
em filtros (Laufer, 2005) (Snoeren, 2002). A detecção dos ataques tem papel deter-
minante para a eficiência desses sistemas, devido à dependência existente entre 
essas etapas. Por conta disso, alguns trabalhos propostos já sugerem uma solução 
conjunta, como em (Xiang, 2011) e (Chen, 2007).

No que diz respeito à mitigação e eliminação dos efeitos causados pelo ata-
que, em (Walfish, 2010), os autores propõem uma solução baseada numa ação dos 
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usuários legítimos provocada pela vítima, cujo intuito é diferenciá-los das máquinas 
pertencentes à botnet que esteja atacando. Em (Wang, 2009) a solução prevê o 
compartilhamento de informações que auxiliam na manutenção de filtros cujo obje-
tivo consiste em bloquear tráfegos indesejados. Em ambos os casos, mecanismos 
de detecção também são necessários.

Apesar dos avanços na detecção do tráfego não desejado, especialmente 
sobre backbones de alta velocidade, muitas das abordagens apresentam um custo 
computacional elevado, requerem mudanças na infraestrutura ou mesmo apresen-
tam resultados imprecisos. Por isso, a demanda por métodos mais eficientes justi-
fica o desenvolvimento de estudos nessa área. Soluções baseadas na correlação 
de dados e agregação do tráfego em fluxos parecem ser a tendência para soluções 
futuras (Feitosa, 2008).

(Moura, 2009) propôs em sua dissertação de mestrado uma abordagem sin-
gle-link para a detecção de anomalias em enlaces de uma rede WAN a partir da 
observação da entropia de fluxos de pacotes IP que passam por uma dada interfa-
ce, combinado ao uso de um estimador de comportamento para estas séries tem-
porais, no caso a estimativa de Holt-Winters (Brutlag, 2000). Tal abordagem parece 
ser adequada também para tráfegos entre WAN’s, devido às características dessa 
métrica e do estimador empregado. Entretanto, foram empregados neste trabalho, 
para os estimadores estudados, parâmetros padrão, baseados nos valores adota-
dos em (Brutlag, 2000), e que, supostamente, se adequariam a qualquer tráfego e 
tipo de anomalia. Adotar a mesma abordagem entre SA, talvez não seja a mais efi-
ciente. Parâmetros mais ajustados ao tráfego podem ser mais adequados, mesmo 
com um maior índice de falsos positivos.

(Chen, 2007), por outro lado, propôs um novo esquema distribuído de detec-
ção com agregação de informações através da comunicação entre vários domínios 
de rede e alcançou bons resultados, no que diz respeito ao número de falsos aler-
tas e prevenção da inundação causada. Neste esquema a detecção é realizada em 
três camadas. Na camada mais baixa, todos os roteadores executam um algoritmo 
capaz de detectar flutuações suspeitas de tráfego, enviando um alerta a um servi-
dor. Na segunda camada, fica a cargo deste servidor construir uma sub-árvore que 
mapeia dentro do SA o caminho do suposto ataque. Na camada mais alta, os servi-
dores dos diferentes SA, que participam deste Sistema Colaborativo e formam uma 
rede sobreposta, comunicam-se entre si, mapeando todo o percurso do ataque.

No ataque conhecido como 3.4 DDoS Attack, que ocorreu no dia 04/03/2011, 
dezenas de websites da Coréia do Sul, incluindo websites de agências financeiras, 
de bancos, de shoppings, de fóruns, de portais, e, principalmente, governamen-
tais, tornaram-se alvos de um ataque bem expressivo. Trata-se de um ataque de 
dimensões semelhantes ao do 7.7 DDoS Attack, que também mobilizou uma botnet 
com milhares de máquinas. Devido a uma ação colaborativa fornecida pelo sistema 
AhnLab Smart Defense (ASD), boa parte dos usuários tiveram garantida a continui-
dade do serviço apesar do ataque massivo (Ahnlab, 2011).

Tais sistemas tem se mostrado promissores no combate ao DDoS e, por conta 
disso, parece bastante plausível que a ação colaborativa de sistemas single-link se 
adeque a um cenário de detecção inter-SA, cujo o intuito é detectar ataques DDoS 
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o mais longe da vítima possível, prevenindo antecipadamente a inundação. Contu-
do, a seleção da métrica que se adeque a esse cenário pode ser determinante para 
a eficiência do sistema como um todo. Métricas mais sensíveis, como a entropia 
de Shannon e Divergência, aplicadas nas distribuições estatísticas dos endereços 
IP ou dos tamanhos dos pacotes, têm sido consideradas eficazes na detecção de 
tráfego anormal (Xiang, 2011). Entretanto, os elevados índices de falsos positivos e 
a dificuldade encontrada na configuração dos parâmetros que determinam as mar-
gens de segurança são problemas que precisam ser contornados para viabilizar o 
seu emprego.

Acredita-se que o compartilhamento de alertas e a correlação de dados po-
dem colaborar fortemente para o descarte dos falsos positivos e permitir o uso de 
técnicas mais sensíveis para a redução do nível de falsos negativos.

NEGAÇÃO DISTRIBUÍDA DE SERVIÇO

De acordo com a cartilha de Segurança para Internet, disponibilizada pelo 
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.br), DDoS (Distributed Denial of Service) consiste num ataque de negação 
de serviço distribuído, onde um conjunto de computadores é utilizado para tornar 
indisponíveis um ou mais serviços ou computadores conectados à Internet (CERT.
BR, 2011).

Na maioria das vezes, o intuito desses ataques não é realizar uma invasão, 
mas impedir que usuários legítimos utilizem um determinado serviço de um compu-
tador ou rede. Para tanto, o atacante promove na vítima um aumento do consumo 
de recursos, tais como memória, poder de processamento, espaço em disco e, 
principalmente, largura de banda. Estes efeitos são provocados quando a vítima 
recebe uma quantidade de pacotes ou solicitações maior do que o serviço pode 
suportar (Feitosa, 2008).

Um ataque DDoS baseia-se no emprego de centenas ou mesmo milhares de 
máquinas, normalmente comprometidas, que juntas são usadas numa ação coor-
denada. A quantidade de elementos empregados serve para potencializar o ataque, 
mas são requeridas algumas etapas para que o ataque ocorra de forma organizada 
e eficiente. De forma geral, são 3 as fases: (i) “intrusão em massa”, na qual ferra-
mentas automáticas são usadas para comprometer máquinas e obter acesso privi-
legiado (acesso de root); (ii) instalação de software DDoS nas máquinas invadidas 
com o intuito de montar uma rede de ataque; (iii) lançamento de pacotes contra 
uma ou mais vítimas, consolidando efetivamente o ataque (Solha, 2011).

A estrutura geral adotada nesse tipo de ataque é composta pelos seguintes 
elementos:
• Atacante: Máquina que coordena o ataque e controla os mestres;
• Mestre: Máquina que recebe ordens do atacante e as repassa para os escravos;
• Client: Aplicação residente em cada mestre usada para receber as ordens do 

atacante e repassá-las aos escravos, enviando as instruções para os respecti-
vos daemons;

• Escravo: Máquina que recebe ordens dos mestres e gera o tráfego contra um ou 
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mais alvos, conforme definido pelo atacante;
Daemon: Aplicação residente em cada escravo usada para receber as ordens do 
mestre e executá-las, efetivando assim o ataque;
• Vítima: Máquina que sofre o ataque.

Essa forma de atuação contribui não apenas para a constituição de tráfegos bas-
tante significativos, mas também para o anonimato do atacante no momento do 
ataque. A maneira como os elementos são organizados pode ser visualizado na 
Figura 3.

Figura 3. Estrutura de um ataque DDoS

Recentemente, grupos de hackers têm convocando internautas interes-
sados em participar de ataques de negação de serviço contra diversas insti-
tuições, muitas vezes como forma de protesto ou retaliação (Labovitz, 2010). 
Normalmente, os ataques são previamente combinados através de calendários 
organizados, e os programas utilizados para esse fim são disponibilizados na 
internet para download por esses grupos (Jornalnh, 2012). Neste caso, o ataque 
de inundação não segue a estrutura descrita na Figura 3, uma vez que os ata-
ques são iniciados voluntariamente, não havendo a necessidade de máquinas 
que assumem o papel de atacante ou de mestres. Vale salientar que milhares 
de usuários que realizaram o download desse programa tiveram suas máquinas 
infectadas (Symantec, 2012).

Existe uma grande variedade de ataques DDoS, e que podem ser classi-
ficados de acordo com o grau de automação, vulnerabilidade explorada, meca-
nismos de propagação, etc. Foi proposto em (Specht, 2004) uma taxonomia que 
agrupa estes ataques em duas classes principais: ataques de esgotamento da 
largura de banda e ataques de esgotamento de recursos (Figura 4). No primeiro 
caso, a inundação da rede da vítima atrapalha o acesso ao serviço, enquanto 
que no segundo, o consumo de recursos impede a vítima de processar requisi-
ções de usuários legítimos.
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Figura 4. Taxonomia de um ataque DDoS

Os ataques de esgotamento da largura de banda caracterizam-se pelo envio 
de grande quantia de tráfego IP (Flood Attacks), tais como UDP Flooding e ICMP 
Flooding, ou pela amplificação de ataque, quando os zumbis enviam pacotes para 
um endereço de broadcast IP e toda a sub-rede associada a esse endereço manda 
mensagens de resposta à vítima (Figura 5).

Figura 5. Amplificação de ataque

No caso nos ataques de esgotamento de recurso, podem ser exploradas al-
gumas fragilidades da pilha de protocolos TCP/IP, e por conta disso, utilizar esta 
modalidade contra qualquer computador conectado à Internet. O uso adulterado 
dos protocolos TCP SYN e PUSH+ACK constituem exemplos deste modalidade de  
ataque. O envio de pacotes mal formados constitui outra maneira de consumir re-
cursos da vítima. Neste caso, os pacotes IP apresentam algum tipo de incoerência 
em seu cabeçalho, como, por exemplo, todos os bits do campo QoS com o valor 1, 
ou mesmo o endereço de origem igual ao endereço de destino. Em todos esses ca-
sos, e em outros não citados, o aumento número de processos ativos causado pela 
atividade dos zumbis podem consumir todo o poder de processamento da vítima 
ou mesmo derrubar o sistema. Um dos fatores que contribuem para a dificuldade 
na identificação dos fluxos maliciosos, advém da natureza das requisições, que 
geralmente possuem conteúdo aparentemente legítimo e são originados a partir de 
conexões TCP válidas.
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MÉTODOS DE DETECÇÃO

De maneira geral, combater ataques DDoS requer a execução de 3 etapas: (i) 
identificar a ocorrência de um ataque; (ii) rastrear a origem dos pacotes maliciosos; 
e (iii) acionar contramedidas que contribuam para a mitigação ou eliminação dos 
danos causados pelo ataque, tais como filtragem e bloqueio de pacotes (Castelucio, 
2009). O presente trabalho tem seu enfoque na etapa de identificação do ataque.

Atualmente, os métodos de detecção de ataques DDoS podem ser agrupa-
das em duas classes principais, cujas métricas se baseiam ou na assinatura de 
ataques ou na presença de anomalias no tráfego (Xiang, 2011). Na primeira classe, 
deve-se conhecer um conjunto de assinaturas, tais como padrões ou conjuntos de 
caracteres, presentes em pacotes maliciosos. Neste caso, além de ser necessário 
conhecer a assinatura do ataque, o custo computacional para identificar os ataques 
é bem elevado, e o seu emprego em tráfegos backbone torna-se inviável, a não 
ser que sejam empregados métodos estatísticos para reduzir o número de paco-
tes inspecionados. Na outra classe, alterações no comportamento da rede servem 
como indicação da presença de tráfego malicioso, sendo desnecessário conhecer 
assinaturas para a identificação de ataques.

Nas métricas baseadas em anomalias, o comportamento do tráfego de rede 
em condições normais serve de base para a determinação de limites que são ul-
trapassados na presença de ataques. Nesse caso, a principal vantagem reside na 
capacidade de detectar ataques desconhecidos. Podem ser baseados em limiares 
fixos (threshold) ou limites que são atualizados em tempo de execução a partir de 
estatísticas geradas durante o período em que ataques não são detectados.

Os alertas com limiares fixos são adequadas para medidas como, por exem-
plo, consumo de memória ou processamento, mas são limitados quando há algum 
tipo de variação, mesmo que esperada (sazonalidade) (Moura, 2009). Neste caso, 
o número de falsos positivos pode crescer de forma indesejável. Por outro lado, em 
ataques mais elaborados, limites atualizados em tempo de execução podem ser 
treinados pelos atacantes, de forma que o sistema vai, gradualmente, interpretando 
como normal o comportamento anômalo da rede. Além disso, equilibrar as taxas 
de falsos positivos com as de falsos negativos pode não ser uma tarefa simples 
(Xiang, 2011).

Entretanto, várias métricas baseadas na teoria da informação tem sido pro-
postas para tentar compensar essas limitações. A entropia de Shannon, por exem-
plo, fornece o grau de concentração de uma dada distribuição de valores, enquanto 
que a divergência mede a diferença entre duas distribuições de probabilidade. Es-
sas técnicas tem sido consideradas efetivas na detecção de ataques DDoS, parti-
cularmente quando se avalia as distribuições de endereçamento IP e de tamanhos 
de pacotes.

Entropia de Shannon

Em (Shannon, 1948) foi desenvolvida uma teoria da comunicação com o in-
tuito de tornar melhores os projetos de sistemas de telecomunicações. Trata-se 
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de uma medida da informação contida numa mensagem que Shannon chamou de 
entropia, e pode ser definida como:

Onde N é o número de diferentes ocorrências no espaço amostral e p
i
 é a pro-

babilidade associada a cada ocorrência i. O resultado varia entre zero e log2N, onde 
zero indica concentração máxima na distribuição medida, quando ocorre um único 
valor de i, e log2 N indica máxima dispersão na distribuição medida, quando todas 
as ocorrências tem a mesma probabilidade de ocorrência.

Em trabalhos anteriores percebeu-se que os valores de Entropia podem repre-
sentar a dispersão de valores presentes numa dada distribuição, e apresentam boa 
sensibilidade na identificação de ataques DDoS, quando a entropia dos endereços 
de origem e destino observados num determinado intervalo sofrem alterações ex-
pressivas em seus valores. A concentração de pacotes com o mesmo destino tende 
a aumentar repentinamente, ou seja, o valor de entropia associado ao endereço 
IP de destino diminui de forma inesperada. Quanto à entropia dos endereços de 
origem, o valor tende a aumentar, uma vez que aumenta a dispersão. Este último 
valor está diretamente ligado ao número de atacantes ativos e a taxa de pacotes 
que cada um envia à vítima. Vale salientar que técnicas de spoofing podem ou não 
ser empregadas nos endereços de origem, da maneira que o atacante achar mais 
conveniente para tentar mascarar a quantidade real de atacantes, bem como a sua 
localização, e a identificação da anomalia.

Divergência
Medidas de Divergência são amplamente empregadas em problemas estatís-

ticos cujo foco reside na identificação de mudanças em séries temporais (Bassevil-
le, 1993). Existem vários tipos de funções que podem ser empregadas para medir a 
diferença entre dois conjuntos (Li, 1995), tais como distância de Hellinger (Sengar, 
2008), divergência de Kullback-Leibler (Basseville, 1993), divergência Chi-Square 
(Feinstein, 2003), etc.

Diferente do que ocorre no cálculo da entropia, que retrata a dispersão dos 
valores em uma dada distribuição probabilística, a divergência permite a compara-
ção entre duas distribuições consecutivas, permitindo a identificação de mudanças 
abruptas. Quando ocorre um ataque DDoS, espera-se que o número de pacotes 
destinados a um determinado endereço cresça repentinamente, alterando significa-
tivamente sua distribuição de probabilidade. No corrente trabalho, serão abordadas 
duas modalidades: Chi-Square e divergência de Hellinger.

Chi-Square
A Distância ou Divergência de Chi-Square, ou de X2, constitui uma medida que 

retrata a diferença entre duas distribuições de probabilidade, e pode ser definida da 
seguinte forma.

Sejam duas distribuições discretas de probabilidade, P = (p0, p1, … , pk-1) 
e Q =  (q0, q1, … , qk-1), onde pi ≥ 0, qi ≥ 0 e ∑ pi = ∑ qi = 1. Então, a divergência/
distância de X2 entre a distribuição atual P e anterior Q é dada pela expressão:
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Onde X2 pode assumir valores entre 0 e infinito, de forma que X2 (P||Q) = 0, 
quando P = Q. A medida em que as distribuições se tornam mais discrepantes, X2 
(P||Q) aumenta, e quando P ≠ Q,  X2 (P||Q) ≈ ∞. 

Vale salientar que esta medida de divergência é assimétrica, de forma que o 
pico formado devido à mudança no tráfego só ocorre no início do ataque, quando 
os valores calculados aumentam abruptamente. Para contornar o problema de di-
visão por zero na expressão (2), que ocorre quando qi = 0, este número pode ser 
substituído por um valor ε tão pequeno quanto se queira.

Distância de Hellinger
Distância de Hellinger (DH) também constitui uma forma de medir a divergên-

cia entre duas distribuições de probabilidade, independentemente da configuração 
de parâmetros (Sengar, 2008). Pode ser definida da seguinte maneira:

Sejam duas distribuições discretas de probabilidade, P = (p0, p1, … , pk-1) e Q =  
(q0, q1, … , qk-1), onde pi ≥ 0, qi ≥ 0 e ∑ pi = ∑ qi = 1. Então, a DH entre a distribuição 
atual P e anterior Q é dada pela fórmula:

Onde DH pode assumir valores entre 0 e 1, de forma que DH(P,Q) = 0, quando 
P = Q, e DH(P,Q) = 1, quando P e Q apresentam uma distância máxima. Esperam-
-se maiores valores de divergência no início e no final de um ataque, com a forma-
ção de picos que se destacam.

Limites de Segurança
Para identificar anomalias em séries temporais de medidas de divergência, 

causadas pelos ataques, podem ser empregados limites de segurança calculados 
a partir das seguintes expressões:

Onde μi e σi  representam, respectivamente, a média e o desvio padrão dos valores 
de divergência, atualizados através das expressões (5) e (6), cuja suavização das séries 
é ajustada por α. DIVi constitui o valor de divergência calculado no instante i.

Estimadores
O emprego de métricas como as descritas nas subseções acima fornece in-

formações relevantes sobre o tráfego de dados inspecionados e, quando utilizadas 
adequadamente, permitem a detecção de ataques DDoS. Para isso, a distribuição 
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probabilística das variáveis selecionadas deve sofrer uma alteração significativa ao 
ocorrer uma anomalia desta natureza. Além disso, existe a necessidade de deter-
minar os limites que separam o tráfego com ataque daquele considerado normal.

Durante a verificação de um tráfego livre de ataques DDoS, o valor da entropia 
referente aos endereços de destino, por exemplo, apresenta um valor diferente a 
cada intervalo de tempo. A partir da gravação desses valores calculados é possível 
montar uma série temporal de valores de entropia referente ao tráfego observado. 
Uma série temporal de predição, gerada com o auxílio de estimadores, pode servir 
como referência para o cálculo das margens de segurança que seriam ultrapas-
sadas após o início do ataque. No presente trabalho, serão abordados dois esti-
madores bastante empregados, Exponential Weighted Moving Average (EWMA) e 
Holt-Winters (HW).

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
Como o próprio nome diz, trata-se de um método que faz o cálculo da média 

móvel exponencialmente ponderada, também conhecido como suavização expo-
nencial simples (simple exponential smoothing). Pode ser expressa da seguinte 
maneira:

Onde xt representa a média estimada no instante t e Xt é o valor atual real. O valor 
de α reflete o peso conferido ao valor mais recente, e assume valores entre 0 e 1. 

Não é difícil perceber que, a cada iteração, as estimativas mais antigas perdem 
a influência no resultado calculado de maneira exponencial, de forma que quanto mais 
recente o valor, maior o peso creditado a ele. Dessa forma, o valor estimado representa 
uma média ponderada cujos valores mais recentes têm maior peso. Por conta disso, o 
traçado da série de estimativa gerada se assemelha ao traçado obtido com os valores 
reais. Quanto menor o valor de α, maior a suavidade no traçado da série.

Holt-Winters (HW)
Trata-se de um método de suavização exponencial tripla (triple exponential 

smoothing), que costuma ser empregado quando os dados da série apresentam 
tendência e sazonalidade. Para lidar com essas duas características, são utilizados 
mais dois parâmetros além daquele empregado na suavização exponencial simples 
em três equações que formam um conjunto resultante denominado Holt-Winters 
(HW). Existem dois modelos principais de HW, aditivo e multiplicativo, que tratam a 
sazonalidade de maneiras ligeiramente distintas (Kalekar, 2004). Na Tabela 1 são 
apresentadas as equações empregadas nesses dois modelos.

Tabela 1. Equações dos Modelos de Holt-Winters

Componente HW Aditivo HW Multiplicativo

Residual at = α(Xt – ct–m ) + (1 –  α)( at–1 + bt–1 ) at = α(Xt ÷ ct–m ) + (1 –  α)( at–1 + bt–1 )

Tendência bt = β(at – at–1) + (1 – β)bt–1 bt = β(at – at–1) + (1 – β)bt–1

Sazonalidade ct = γ(Xt – at) + (1 – γ)ct–m ct = γ (Xt ÷ at) + (1 – γ)ct–m

Estimativa xt+1 = at + bt + ct+1-m xt+1 = (at + bt)ct+1-m



394o Trimestre de 2015 – 

Onde xt representa a média estimada no instante t e Xt é o valor atual real. at 
denota a componente residual, bt, a componente de tendência de crescimento, ct, 
a componente de periodicidade da série e m representa o tamanho do período. Os 
parâmetros α, β e γ refletem a importância conferida a cada componente.

Limites de Segurança
Para as margens de confiança, pode ser utilizada a seguinte expressão de 
suavização exponencial simples para o erro de estimativa:

et = γ| Xt – xt| + (1 – γ)et-m (8)

Onde et representa o erro de estimativa no instante t. A componente atualiza-
-se a cada erro calculado, levando-se em conta os erros calculados no período 
anterior.

De acordo com (Brutlag, 2000), baseando-se na teoria de distribuição estatís-
tica e em algumas suposições, este erro deve ser multiplicado por um valor de es-
cala δ para poder compor as margens de segurança. valores normalmente empre-
gados para δ estão entre 2 e 3, de acordo com (Mirkovic, 1998). Dessa forma, os 
limites superior e inferior podem ser calculados a partir das seguintes expressões:

limSup = xt + δ.et-m (9)

limInf = xt – δ.et-m (10)
Quando o valor real ultrapassa os limites, fica caracterizada a ocorrência de 

uma anomalia, que pode indicar a ocorrência de um falso positivo, caso não haja 
um ataque, ou a detecção do DDoS, caso haja.

CARACTERÍSTICAS DOS TRÁFEGOS INTER-SA

Um Sistema Autônomo (SA) é um grupo conectado de redes IP, executados 
por um ou mais operadores de rede, que tem uma mesma política de roteamento 
claramente definida (Hawkinson, 1996).

Sabe-se que todos os computadores se conectam à internet fazem parte de 
algum SA. Dessa forma, o tráfego de pacotes destinados a máquinas de outro SA 
deve passar por seus roteadores de borda, que concentram esses fluxos em enla-
ces inter-SA. Além disso, os SA podem permitir a passagem de tráfego de outros 
SA através de suas conexões. Por conta disso, o tráfego nestes enlaces tende a 
apresentar volumes altos, já que abrangem os fluxos de várias conexões, e a varie-
dade de endereços de origem e destino pode ser bastante ampla, particularmente 
quando o SA permite a passagem de tráfegos de outros SA.

PADRÃO NETFLOW

Tráfegos inter-SA comportam volume de tráfego agregado bastante elevado. 
Por conta disso, torna-se computacionalmente inviável inspecionar todos os paco-



40    – 4o Trimestre de 2015

tes trafegados na rede. Entretanto, com o auxílio de protocolos, muitos roteadores 
permitem a exportação de informações relevantes do tráfego, viabilizando o seu 
monitoramento.

A Cisco Systems (Cisco, 2011) desenvolveu um protocolo proprietário aberto 
para a utilização em roteadores Cisco, embora também seja usado em equipamen-
tos de outros fabricantes, conhecido como NetFlow. Os serviços oferecidos por 
este padrão permitem que administradores de rede tenham acesso a informações 
referentes aos fluxos IP que passam por suas redes. Os dados exportados podem 
ser utilizados para vários propósitos, tais como gerenciamento e planejamento de 
redes, mineração de dados, combate a ataques DDoS, etc. Os roteadores compa-
tíveis com esse padrão gravam o tráfego que passa pelas interfaces e enviam para 
um ou mais servidores, também conhecidos como “coletores NetFlow”, informa-
ções detalhadas desses fluxos de dados, utilizando pacotes UDP ou SCTP (Stream 
Control Transmission Protocol).

De acordo com (Cisco, 2011), um fluxo IP é uma sequência unidirecional de 
pacotes que compartilham os mesmos valores para: IP de origem, IP de destino, 
porta de origem, porta de destino e protocolo. Além disso, caso o intervalo entre 
os pacotes exceda um dado valor, geralmente 15 segundos na maioria dos rotea-
dores, considera-se que um novo fluxo foi iniciado. Um fluxo IP também pode ser 
encerrado através de pacotes RST e FIN, para conexões TCP, ou quando o tempo 
de vida máximo do fluxo é alcançado, geralmente 30 minutos na maioria dos casos.

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA COLABORATIVO DE DETECÇÃO 

Nesta seção, será apresentada a sugestão de um sistema colaborativo que 
pode aproveitar as peculiaridades das métricas abordadas no corrente trabalho.

Neste sistema, o compartilhamento de dados entre diferentes Sistemas Autô-
nomos e a correlação de alertas pode reduzir os índices de falso positivos e permite 
uma detecção mais eficaz. Além disso, com o emprego de limites mais sensíveis, 
a detecção pode ocorrer antecipadamente, em pontos mais afastados da vítima.

No sistema aqui sugerido, a detecção do ataque DDoS ocorre em três etapas. 
Na primeira, os roteadores de borda enviam para um ou mais servidores pacotes 
do tipo NetFlow referentes aos fluxos que passam pelo Sistema Autônomo. A partir 
desses dados, podem ser montadas séries temporais que representam o históri-
co do tráfego avaliado. Nesta etapa, a cada atualização desta série, verifica-se a 
ocorrência de anomalias nas interfaces, de acordo com as métricas empregadas. 
Sob condições normais, espera-se que os valores calculados a partir desse extrato 
respeitem as margens de segurança, que também são atualizadas dinamicamente. 
Os pacotes NetFlow, gerados periodicamente, fornecem dados que são suficientes 
para a criação e atualização dessas séries temporais e limites.

Para se garantir o mínimo possível de ataques não detectados, critérios sufi-
cientemente rigorosos devem ser implementados, uma vez que a taxa de pacotes 
maliciosos pode ser relativamente baixa em Sistemas Autônomos que estejam mais 
afastados da vítima. Entretanto, a incidência excessiva de falsos positivos tornaria 
a técnica inviável. A seleção de métricas e parâmetros mais adequados ao tráfego 
monitorado pode atender a essas exigências, tornando os limites mais confiáveis.



414o Trimestre de 2015 – 

Verificar a presença de anomalias nos roteadores de borda dos Sistemas Au-
tônomos facilita, de certa forma, o monitoramento dos tráfegos, pois esses pontos 
são concentradores de fluxos. Entretanto, avaliações individualizadas das viola-
ções de limites ocorridos nos roteadores não garantem bons resultados, devido ao 
alto índice de falsos positivos ocasionados pelo emprego de limites mais sensíveis.

Na segunda etapa, as suspeitas identificadas na etapa anterior são avaliadas 
como um todo. Nesse momento, busca-se por afunilamentos de fluxo malicioso, 
caracterizado pela alteração no padrão de tráfego destacada na Figura 6 (c), quan-
do duas ou mais entradas e uma saída apresentam alertas. Essa configuração e 
aquela destacada na Figura 6 (a) constituem indícios da passagem de ataques 
DDoS pelo SA avaliado.

Figura 6. Padrões de Tráfego em roteadores de borda de Sistemas Autônomos

Os endereços mais frequentes num mesmo intervalo podem ser facilmente 
extraídos a partir da leitura de pacotes NetFlow. Através dessa análise, pode-se 
identificar o endereço da vítima, já que o número de pacotes direcionados a esta 
máquina tende a aumentar. Espera-se que essa identificação seja mais evidente na 
saída do SA, devido ao acúmulo do tráfego malicioso.

Uma vez identificada a vítima, um alerta pode ser montado e compartilhado 
com com outros SA. O padrão IDMEF trata da transmissão e do armazenamento de 
alertas e é bastante flexível (Debar, 2007), podendo ser adaptado para que atenda 
às necessidades desse sistema.

Na terceira etapa, o SA envia esse alerta para um ou mais SA participantes do 
sistema colaborativo. Pode-se utilizar o protocolo BGP para viabilizar essa comuni-
cação, uma vez que este protocolo permite a troca de mensagens entre SA, mesmo 
quando eles não são vizinhos. Desta maneira, forma-se uma uma rede sobreposta, 
como pode ser observado na Figura 7.
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Figura 7. SA participantes do Sistema Colaborativo de Detecção

Após o recebimento dos alertas, os mesmos podem ser armazenados numa 
tabela, para fins de correlação. Espera-se que sejam gerados vários alertas, mas 
a confirmação da presença do ataque só se dará quando, num dado intervalo de 
tempo, um mesmo endereço estiver presente em alertas de vários SA. Desta forma, 
os falso positivos gerados na primeira e na segunda etapa podem ser descartados, 
aumentando a eficácia do sistema. À medida em que os ataques se aproximam da 
vítima, o volume de tráfego malicioso aumenta e, consequentemente, torna-se mais 
evidente a confirmação e identificação do ataque, como pode ser visto na Figura 8.

Figura 8. Compartilhamento de alertas confirmando a existência de ataque

Esta sugestão apenas representa uma maneira de realizar a detecção de um 
ataque DDoS de forma antecipada seguindo um esquema colaborativo, e que ain-
da precisa ser melhor estudada para verificar sua viabilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora existam estudos desde o ano de 2000, ainda não há uma resposta 
definitiva contra ataques DDoS, de forma que ainda há espaço para contribuições. 
Soluções baseadas na correlação de dados e agregação do tráfego em fluxos, pa-
recem ser a tendência para soluções futuras.

Neste artigo, foram apresentados algumas das pesquisas relacionadas à de-
tecção de ataques DDoS, com enfoque nos métodos baseados na detecção de 
anomalias. Foram apresentadas, também, algumas das métricas que podem ser 
empregadas na identificação de ataques.

O emprego de métricas mais sensíveis representa uma maneira de realizar a 
detecção de um ataque DDoS de forma antecipada, pois possibilita a identificação 
de alterações mais suaves do comportamento do tráfego. A utilização de um es-
quema colaborativo, como o sugerido neste artigo, pode reduzir os índices de falso 
positivos e permitir uma detecção mais eficaz, tornando a solução mais viável.
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RESUMO

A conectividade algébrica, a(G) é um parâmetro espectral associado a um 
grafo e definido como o segundo menor autovalor de sua matriz laplaciana. Este 
parâmetro é utilizado para determinar a conexidade de um grafo e pode ser cal-
culado em grafos de tamanho relativamente grande, como objetivo de aproximar 
ou estimar algumas informações sobre o grafo (diâmetro, distribuição degraus do 
grafo, tamanho de corte de arestas). Neste trabalho é investigado o comportamento 
da conectividade algébrica nos principais modelos de grafos aleatórios citados na 
literatura (Erdös-Rényi, Small World e ligação preferencial). Também são propostos 
e analisados dois modelos de grafos aleatórios híbridos. Algumas observações a 
respeito de limites para a conectividade algébrica são apresentadas.

Palavras-chave: Teoria Espectral de Grafos, conectividade algébrica, grafos 
aleatórios, redes complexas.

ABSTRACT

The algebraic connectivity, a spectral parameter associated with a graph, is defined 
as the second smallest eigenvalue of its laplacian matrix. This parameter is used to deter-
mine the connectivity of a graph, and can be calculated on graphs of relatively large size, 
in order to approximate or estimate some information about the graph (diameter, degree 
distribution of graph, cut size of edges). This work investigates the behavior of the alge-
braic connectivity in random graphs models from the literature (Erdös-Rényi, Small World, 
preferential attachment). Also, two models of hybrid random graphs are proposed and 
analyzed. Some observations about bounds for the algebraic connectivity are presented.

Keywords: Spectral Graph Theory, algebraic connectivity, random graphs, com-
plex networks.

INTRODUÇÃO

A conectividade algébrica, , é um importante invariante da Teoria Espectral de 
Grafos. Representa o segundo menor autovalor da matriz laplaciana de um grafo , 
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e é um bom parâmetro para medir o quão conexo ele é (Abreu, 2007).
A teoria de grafos aleatórios (Random Graph Theory, [Albert, 2002]) tem 

como fundamento o trabalho de Erdös e Rényi no qual é proposto o modelo clás-
sico. A partir desse modelo clássico, outros modelos de grafos aleatórios foram 
propostos. Os três modelos de grafos aleatórios mais importantes são analisados 
neste trabalho.

Várias pesquisas foram desenvolvidas para estudar o comportamento dos au-
tovalores de grafos, e de grafos aleatórios. Neste trabalho estamos interessados 
em fazer um estudo experimental sobre os autovalores da matriz laplaciana de 
grafos aleatórios, e em particular da conectividade algébrica. No livro de Chung, 
[Chung, 2006], são apresentados resultados para grafos aleatórios considerando 
que a sequëncia de graus desses grafos seguem uma distribuição determinada. 
Em [Zhan, 2010] foi apresentado um trabalho experimental com grafos dos três mo-
delos mais importantes de grafos aleatórios: Erdös - Rényi, Small World e Ligação 
Preferencial.

O objetivo deste trabalho é observar o comportamento e identificar relações 
dos autovalores com outros invariantes do grafo, na classe de grafos aleatórios. 
Faremos um estudo experimental sobre autovalores, tendo como referência o tra-
balho de [Zhan, 2010] (no qual são utilizados valores fixos dos parâmetros de cada 
grafo). Nossa proposta é combinar diferentes valores dos parâmetros (alto, médio 
e baixo), de cada um dos três modelos de grafos aleatórios mencionados. É dada 
uma atenção especial ao segundo menor autovalor, conhecido como conectividade 
algébrica  e a sua relação com outros invariantes: grau mínimo, número de triângu-
los e medidas de centralidade.

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção “Conceitos básicos” 
são apresentados conceitos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Algu-
mas propriedades sobre o parâmetro espectral denominado conectividade algébri-
ca são descritas na Seção “Conectividade algébrica”. A Seção “Grafos Aleatórios” 
introduz os três modelos de grafos aleatórios manipulados neste trabalho. A Seção 
“Experimentos com os grafos aleatórios de três modelos” descreve, para cada um 
dos três modelos apresentados na seção anterior, os resultados obtidos para a 
conectividade algébrica, assim como outros invariantes, quando consideramos va-
lores específicos dos parâmetros que definem cada modelo. A Seção “Modelos 
Híbridos Propostos - Definição e Experimentos” traz a definição de dois novos mo-
delos híbridos e os experimentos realizados com esses grafos. Finalizando o tra-
balho, a Seção “Conclusão e Trabalhos futuros” apresenta as considerações finais 
do trabalho.

CONCEITOS BÁSICOS

Um grafo G é uma estrutura composta por dois conjuntos. O conjunto V é finito 
e não vazio e seus elementos são denominados vértices. O conjunto E é formado 
por subconjuntos de pares de elementos de V, os quais são denominados arestas. 
Notaremos | V |=n e | E |=m. Se {u,v} ∈ E, dizemos que e incide em u e v. O grau de 
um vértice v é denotado por grau v e corresponde ao número de arestas que inci-
dem em v. Denotaremos o grau mínimo do grafo por  (G) = min

vV
  grau(v) , o grau 
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máximo ∆ (G) = max
v∈V

  grau(v) por  e o grau médio do grafo por .

O grafo complementar de um grafo G = G (V,E) é o grafo  G = (V,E) onde  
V = V e { v

i 
, v

j
 } ∈ E  quando { v

i 
, v

j
 } ∉ E. Diz-se que o grafo G é conexo quando 

existe um caminho ligando cada par de seus vértices. Em caso contrário G é deno-
minado desconexo. Uma sequência finita  v

1 
, v

2 
,..., v

k
 de vértices de um grafo G = 

(V,E) é dita uma cadeia de v
1
 a v

k
 quando { v

i 
+ v

k+1
 } ∈ E para 1 ≤ i ≤ k – 1 . Dizemos 

que v
1 
, v

2 
,..., v

k
 é uma cadeia fechada (respectivamente, cadeia aberta) quando  v

i 

= v
k 
(respectivamente, v

i 
≠ v

k
 ). Um caminho é uma cadeia em que todos os vértices 

são distintos. Um caminho fechado é denominado ciclo. O comprimento de um 
caminho ou ciclo é o número de arestas que neles ocorrem. Seja G um grafo co-
nexo, chamamos a distância de x a y e denotamos por d (x, y), ao mínimo dos com-
primentos dos caminhos que ligam x a y. O máximo da distância entre dois vértices 
quaisquer de G é chamado diâmetro de G e denotamos por diam(G). Quando G é 
desconexo, dizemos que diam(G) = ∞. Uma clique em um grafo G é um subconjunto 
de vértices que induz um grafo completo. 

A conectividade de vértices de um grafo, denotada por k(G), é o menor nú-
mero de vértices que ao serem retirado tornam o grafo desconexo. A densidade 
de arestas de um grafo é a razão entre a quantidade de arestas (m) do grafo e a 
quantidade de arestas do grafo completo com a mesma quantidade de vértices  
(n . (n– 1) / 2). A centralidade de intermediação (betweenness) de um vértice v ∈ 
V , notada por cb(v), é definida da seguinte forma: seja σ

st
 é o número de caminhos 

mínimos entre  s e t, e σ
st 
(v) é o número de caminhos mínimos entre s e t, que pas-

sam por . Esta medida pode ser normalizada, dividindo-se 
a mesma pelo número de pares de vértices que não incluem v, isto é  (n – 1) (n – 2) 
para grafos direcionados e  para grafos não-direcionados. A centralida-
de de proximidade (closseness) de um vértice v ∈ V, notada por cc(v) é definida 
como: , onde d

G
(v,t) é o comprimento do menor caminho do 

vértice v a cada vértice t ≠  v do grafo G. 
Existem duas matrizes que podem ser associadas a um dado grafo. Os au-

tovalores associados a essas duas matrizes produzem informações sobre o grafo. 
Supor que  é um grafo não direcionado e sem vértices isolados.

A matriz de Adjacência, A(G) , é definida como A(G)= (a
i,j 

), onde, a
i,j 

= 1  se 
(v

i 
, v

j
) ∈ E e 0, se (v

i 
, v

j
) ∉ E. O espectro da matriz de adjacência é denotado por  

µ
n
 ≤ µ

n-1 
≤ ...≤ µ

1
, considerando oa autovalores numerados em forma não decrescen-

te e com repetição, caso existam autovalores com multiplicidade maior que 1.
A matriz Laplaciana, L(G), é definida como L(G) = D(G) – A(G), onde A(G) é a 

matriz de adjacência L(G) = (d
ij 
) a matriz diagonal com entradas d

i,j
 = grau(v

i 
). Para 

um grafo G, denotamos os autovalores da matriz laplaciana L(G) por 0 = λ
1
 ≤ λ

2
 ≤ 

... λ
n
, considerando os autovalores numerados em forma não decrescente e com 

repetição, caso existam autovalores com multiplicidade maior que 1.
A teoria de matrizes aleatórias [Tao, 2012] estuda marizes cujos elementos 

são variáveis aleatórias. Um dos principais resultados relacionados ao estudo de 
matrizes aleatórias, a lei do semicírculo de Wigner, [Wigner, 1958], garante que 
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todos os autovalores da matriz aleatória se encontram em um semicírculo de raio 
dado (sendo que o maior autovalor converge fracamente para isso). As matrizes ale-
atórias são utilizadas em diversas aplicações como, por exemplo, teoria das cordas, 
sistemas caóticos, ótica, finanças, teoria da informaçãoo, dentre muitos outras.

CONECTIVIDADE ALGÉBRICA

Provavelmente um dos mais importantes invariantes de um grafo que pode-
mos obter da matriz laplaciana é a conectividade algébrica, [Molitierno, 2012], de-
finido como o segundo menor autovalor da matriz laplaciana do grafo, e denotado 
por a(G).

Os autovalores da matriz laplaciana de um grafo G, com n vértices, denotada 
L(G) , satisfazem as seguintes propriedades: Todos os autovalores de L(G) perten-
cem ao intervalo A[0,n]. Além disso, para um grafo qualquer 0 = λ

1
 ≤ λ

2
 ≤ ... λ

n 
≤ n. 

A multiplicidade do autovalor 0 é igual ao número de componentes conexas em G. 
Em particular, G é conexo se e somente se λ

2
 > 0. Seja G = (V,E), | V | = n, então  

λ
2
G = n – λ

2 
(G). Seja K

n
 o grafo completo com n > 1 vértices, então λ

2 
(K

n 
) = n. 

Se G ≠ K
n
, então λ

2 
(G) ≤ n – 2. Seja k(G) a conectividade de vértices de G, então   

λ
2 
(G) ≤ k(G). Seja δ (G) o grau mínimo em (G), então λ

2 
(G) ≤ δ(G) , [Fiedler, 1973]. Se 

G é conexo com n vértices, então . Sejam G
1
 = (V

1 
,E

1
) e G

2
 = (V

2 
,E

2
) 

onde V
1  

=V
2
 e , E

1
 ⊆ E

2
 então λ

2 
(G

1 
) ≤ λ

2 
(G

2 
) [Mohar, 1991].

A conectividade algébrica desempenha um papel fundamental no estudo de 
um grafo. Este autovalor está associado a importantes invariantes de grafos. Foi 
comprovado que grafos com conectividade algébrica grande (em comparação com 
o grau máximo) tem propriedades importantes em várias aplicações, [Mohar, 1991].

GRAFOS ALEATÓRIOS

Um trabalho seminal sobre grafos aleatórios foi publicado em 1959, pelos matemá-
ticos húngaros Paul Erdös e Alfred Rényi. Desde então diversas pesquisas a respeito do 
modelo proposto nesse artigo e análise e desenvolvimento de outros modelos de grafos 
aleatórios foram publicadas. Esses modelos aleatórios permitiram representar as diver-
sas redes complexas encontradas na natureza (redes de ligações químicas, proteínas, 
redes de relações pessoais e interações), e também redes artificiais (redes sociais, redes 
de transporte, tubulações de encanamento, redes de telecomunicações, entre outras).

Existem alguns fenômenos que foram observados nos diferentes modelos de gra-
fos aleatórios. Os fenômenos Small World, power law1 e clustering são alguns exemplos. 
Dependendo do modelo gerador utilizado para desenvolver o grafo aleatório, as caracte-
rísticas de ligação entre os vértices, distribuição de graus dos vértices e diâmetro do grafo 
variam especificamente. 

Em 1998, Barabási, (Albert, 1999), examinou uma porção da internet com 
auxílio de um web-crawler e descobriu uma distribuição dos graus dos vértices do 
grafo seguindo a relação power law, em lugar da forma esperada, que seria uma 
distribuição de Poisson2. As informações levantadas nessa descoberta incentiva-
1  Power Law- é uma função de relacionamento entre duas variáveis, onde uma varia como potência da outra.
2 Distribuição de Poisson- é uma distribuição de probabilidade para uma variável aleatória discreta 
que expressa a probabilidade de uma série de eventos ocorrer num certo período de tempo de maneira inde-
pendente do evento anterior (memoryless).
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ram a idéia de que a maioria dos sistemas complexos naturais poderia apresentar 
uma estrutura similar. A seguir, apresentamos as definições dos três modelos de 
grafos aleatórios utilizados neste trabalho.

Definição 1 (Molitierno, 2012) Dados n = | V | e m = | E | fixos, um grafo alea-
tório é um grafo escolhido com uma probabilidade 0 < p < 1 dentre todos os grafos 
com n vértices e m arestas.

O modelo Erdös-Rényi (ER), também denominado grafo aleatório 
fundamental, pode ser descrito como segue:

Definição 2 (Chung, 2006) Dado um número real , p, 0 ≤ p ≤ 1 cada aresta 
potencial de G é selecionada com probabilidade p, independente de outras arestas. 
Denotamos por G

n,p
 o grafo aleatório fundamental com n vértices, para o qual 

cada aresta é determinada com probabilidade p.

Observar que um grafo com n vértices possui, no máximo,  
arestas. Para um grafo aleatório que verifica a Definição 2, temos que cada uma 
das  arestas tem a probabilidade   de pertencer ao grafo. 
Considerando o grafo G com n vértices e m arestas, suponha que queremos encon-
trar a probabilidade de  ser escolhido de forma aleatória segundo a Definição 1. 
Então a probabilidade que m arestas sejam escolhidas é pm, enquanto a probabili-
dade das N – m arestas restantes G não sejam escolhidas é pm (1 – p) N – m. Um grafo 
aleatório que verifica a Definição 1, onde cada grafo com n vértices e m arestas 
tem a mesma probabilidade de ser escolhido, pode ser considerado um grafo que 
verifica a Definição 2 com valor de probabilidade pm (1 – p) N – m.

Portanto os modelos das definições 1 e 2 são essencialmente equivalentes 
quando n é grande (Bollobas, 2001). Resumidamente, pode-se dizer que o grafo 
verificando a Definição 1 é um grafo aleatório escolhido dentro do conjunto de to-
dos os grafos que possuem  vértices e  arestas. E o grafo verificando a Definição 
2 é um grafo aleatório que possui  vértices e um conjunto de arestas variável, de 
acordo com a probabilidade p.

Redes Small World são caracterizadas por ter, diâmetro pequeno. Um exemplo 
de rede Small World é a rede que representa a população humana e a ideia de “seis 
graus de separação”. Essa idéia foi confirmada por diversos estudos sobre redes 
sociais (Wu, 2007).

O modelo de grafo aleatório denominado Small World pode ser criado de duas 
formas, propostas por (Newman, 1999) e (Watts, 1998). Nas Definições 3 e 4 segui-
remos a descrição dada em (Wu, 2007).

Definição 3 Dados n e p, 0 ≤ p ≤ 1, um grafo que segue o modelo Watts-Strogatz 
(WS) pode ser construido da seguinte forma: iniciar com um grafo conexo k –regular 
formado por n vértices. Em cada passo da construção, substituir uma aresta do grafo 
existente por uma aresta aleatória com probabilidade p.

Definição 4 Dados n e p, 0 ≤ p ≤ 1, um grafo que segue o modelo Newman-
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-Watts (NW) pode ser construido da seguinte forma: iniciar com um grafo conexo 
k –regular  formado por  vértices. Em cada passo da construção, adicionamos uma 
aresta aleatória no grafo existente com probabilidade p.

O último modelo de grafo aleatório que apresentamos é o modelo conhecido 
na literatura como ligação preferencial ou scale-free, e foi definido por Barabási-
-Albert em (Albert, 1999).

Neste texto escolhemos a notação Ligação Preferencial. O modelo Ligação 
Preferencial verifica duas condições: a característica de crescimento (na medida 
em que o grafo cresce novos vértices são adicioados) e a característica de prefe-
rência de conexão (os vértices adicionados são ligados, preferencialmente a vér-
tices com maior grau). Neste modelo, o grafo não é construído de uma única vez, 
mas sim ao longo do tempo. A apesar do processo de construção ter ingredientes 
aleatórios, obedece também a certas regras.

Definição 5 Um grafo aleatório que segue o modelo Ligação Preferencial é cons-
truído da seguinte maneira: Dado  inteiro, considere um grafo com r

0
 = r vértices isola-

dos, onde n0 é um número pequeno, e sem arestas. Em cada passo t, acrescentar um 
novo vértice adjacente a r vértices existentes, onde 1 ≤ r ≤ n

0
. O novo vértice é adjacente 

a um vértice existente, v
i 
, de grau grau (v

i
 ) com probabilidade  onde 

n= n
0
 + (t –1) vértices n

0
 (t –1)-ésimo passo, (Zhan, 2010).

Observar que, pela construção neste modelo, os vértices com maior grau tem 
maior possibilidade de serem selecionados a cada passo. Dessa forma o grau des-
ses vértices tem possibilidade de aumentar, enquanto os vértices com menor grau 
tem maior probabilidade de permanecer com menor grau.

EXPERIMENTOS COM GRAFOS ALEATÓRIOS DE TRÊS MODELOS

No artigo (Zhan, 2010) são calculados os autovalores das matrizes de adja-
cência e laplaciana, para grafos dos três modelos apresentados na seção anterior, 
gerados aleatoriamente. A partir dos dados coletados, foram propostas algumas 
observações sobre o comportamento do segundo menor autovalor da matriz Lapla-
ciana, a conectividade algébrica, e do maior autovalor da matriz de adjacência. Nos 
experimentos foram gerados 1000 grafos, para cada um dos três modelos. Em todos 
os casos, o valor para o número de vértices é n = 2500, valores dos outros parâmetros 
foram fixados e as probabilidades consideradas foram pequenas (p = 00,8, para o 
modelo ER, p = 15, para o modelo WS e p = 0,02, para o modelo NW).

Nosso trabalho estende os experimentos realizaodos por (Zhan, 2010) com os 
mesmos três modelos de grafos aleatórios, mas escolhendo valores dos parâme-
tros de cada modelo de maneira diferente. Nas próximas subseções descrevemos 
os parâmetros estabelecidos em cada caso dos nossos experimentos.

A máquina utilizada nos experimentos possui 4GB de RAM, processador In-
tel Core i5-3317U, CPU 1.70GHz x 4, arquitetura de 64-bit e sistema operacional 
Ubuntu 12.04 LTS. Para o desenvolvimento dos experimentos foram utilizados os 
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softwares Networkx (Networkx, 2014), para a geração de redes complexas e cál-
culo de alguns invariantes, e o Numpy (Numpy, 2014), para cálculo de autovalores.

Nos experimentos com todos os modelos desta seção foram realizadas as 
mesmas tarefas: gerar grafos, calcular autovalores da matriz laplaciana, determi-
nar graus, calcular densidade, diâmetro, grau mínimo e máximo, calcular número 
de vértices de grau mínimo e máximo, número de triângulos ao qual cada vértice 
pertence, betweenness e closseness de cada vértice.

MODELO ERDÖS-RÉNYI (ER)

Foram gerados 400 grafos do modelo ER, cujos parâmetros estão descritos 
na Tabela Tab 1. Um exemplo de grafo gerado para n = 40 p = 0.5 pode ser visto na 
Figura 1(a), com a distribuição de graus e autovalores. A Tabela Tab 2 mostra os 
tempos de execução para obter os grafos da Tabela Tab 1.

                     (a): Grafo Aleatório Erdos-Renyi                            (b): Distribuição de Graus e Autovalores     

Figura 1: Grafo Aleatório e Distribuição de Graus e Autovalores do modelo Erdös-Rényi n=40 e p = 0.5 

0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
60 - - - - - 10 - 10 - - 10
70 - - - - - 10 - 10 - - 10
80 - - - - - 10 - 10 - - 10

Tabela 1: Número de grafos aleatórios gerados para o  modelo Erdös Renyi com parâmetros   n e p 

n\p   p ∈ P1 p ∈  P2

20 ≤ n ≤ 50 172.90seg -

60 - 185.25seg

70 - 1378.12seg

80 - > 24hs

Tabela 2:Tempos de execução para obter invariantes dos grafos aleatórios da Tab1 (P1={ 0.01 ≤ p ≤ 0.8}, P2={0.1; 0.5; 0.9})
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MODELO LIGAÇÃO PREFERENCIAL (LP)

Para o modelo LP também foram gerados 400 grafos diferentes, obtidos a partir 
de quatro etapas de geração. Cada etapa corresponde a um conjunto de grafos com 
o mesmo número de vértices do caso anterior, a saber, n ∈{20,30,40,50}. Para cada 
escolha de n, foram considerados os valores de r ∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}. Um exemplo 
de grafo gerado pode ser visto na Figura 2(a) (n = 40, r = 5) onde os autovalores da 
matriz laplaciana e os graus dos vértices estão representados em ordem não cres-
cente na Figura 2(b). O tempo de execução do conjunto (para realização de todas as 
operações, com o conjunto de 10 grafos com n = 40 e r = 5) foi de 4.60 segundos. O 
tempo total de execução para geração dos 400 grafos foi de 192.42 segundos.

                (a): Grafo Aleatório Ligação Preferencial                        (b): Distribuição de Graus e Autovalores

Figura 2: Grafo Aleatório e Distribuição de Graus e Autovalores do modelo Ligação Preferencial n=40 e r = 5

Além dos 400 grafos gerados, foram realizados testes com n ∈{60,70,80,90, 100, 
110, 120, 130, 140, 150}, porém r ∈{1, 5, 9} com menos valores de grau médio . O tempo de 
execução do conjunto foi de 816.21 segundos.

No gráfico da Figura 2(b) podemos observar que a relação entre graus e autova-
lores está ainda mais próxima que no caso da Figura 1(b) e para o grafo do modelo de 
Ligação Preferencial a conectividade algébrica tende a assumir valores mais próximos 
do seu limite superior, que é o grau mínimo . É interessante observar que os autovalores 
assumiram, em média, valores menores que no modelo ER mostrado na Figura 1(a).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 10 - - - 10 - - - - 10
70 10 - - - 10 - - - - 10
80 10 - - - 10 - - - - 10
90 10 - - - 10 - - - - 10
100 10 - - - 10 - - - - 10
110 10 - - - 10 - - - - 10
120 10 - - - 10 - - - - 10
130 10 - - - 10 - - - - 10
140 10 - - - 10 - - - - 10
150 10 - - - 10 - - - - 10

Tabela 3: Número de grafos aleatórios gerados para o  modelo Ligação Preferencial com parâmetros  e 
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 r ∈ M1  r ∈ M2

20 ≤ n ≤ 50 192.42seg -

60  ≤ n ≤ 150 - 816.21 seg

Tabela 4: Tempos de execução para obter invariantes dos grafos aleatórios da Tab3 (M1={1 ≤ r ≤ 10}, M2={1; 5; 10})

MODELO SMALL WORLD

Todos os experimentos realizados para este modelo utilizaram como grafo ini-
cial um ciclo, ou seja, um grafo conexo 2-regular. O número de grafos gerados para 
cada combinação dos parâmetros n  e p são mostrados na Tabela 5.

0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

60 10 - - - 10 - - - - 10

70 10 - - - 10 - - - - 10

80 10 - - - 10 - - - - 10

90 10 - - - 10 - - - - 10

100 10 - - - 10 - - - - 10

110 10 - - - 10 - - - - 10

120 10 - - - 10 - - - - 10

130 10 - - - 10 - - - - 10

140 10 - - - 10 - - - - 10

150 10 - - - 10 - - - - 10
Tabela 5: Número de grafos aleatórios gerados para o  modelo Small World com parâmetros n e p

MODELO SMALL WORLD: NEWMAN-WATTS

Para o modelo Small World Newman-Watts (NW) foram gerados 400 grafos com 
diferentes números de vértices, segundo mostra a Tabela Tab 5. Um exemplo de grafo 
gerado com n = 40  vértices e p = 0,5 pode ser visto na Figura 3(a) e os autovalores 
com os graus dos vértices são representados em ordem não crescente na Figura 3(b).

          (a): Grafo aleatório do Modelo                                   (b): Distribuição de graus e autovalores 
                                Newman-Watts                        Small Word (Newman-Watts)

Figura 3: Grafo aleatório e Distribuição de Graus e Autovalores do modelo Small World (Newman-Watts)  
k=2,  n=40 e p=0,5 



574o Trimestre de 2015 – 

O tempo necessário para gerar todos os grafos e calcular todos os invariantes 
é exibido na Tabela Tab 6.

n/p p ∈ P1 p ∈ P2

20 ≤ n ≤ 50 228.60seg -

60  ≤   n ≤ 150 - 221.04 seg

Tabela 6: Tempos de execução para obter invariantes dos grafos aleatórios do modelo SW-NW  
(P1={0.01 ≤ p ≤0.8}, P2={0.1; 0.5; 0.8})

Podemos também observar que a relação entre a distribuição dos graus dos 
vértices e os autovalores difere da distribiução nos modelos apresentados nas se-
ções “Modelo Erdös-Rényi (ER)” e “Modelo de Ligação Preferencial (LP)”.

MODELO SMALL WORLD: WATTS-STROGATZ

Para o modelo Small World Watts-Strogatz (WS) foram gerados 400 grafos 
com diferentes números de vértices, segundo mostra a Tabela Tab 5. Um exem-
plo de grafo gerado pode ser visto na Figura 4(a) (para k = 2, n = 40 e p = 0.5) e os 
autovalores e os graus dos vértices são representados em ordem não crescente 
na Figura 4(b). O tempo necessário para gerar todos os grafos e calcular todos os 
invariantes é mostrado na Tabela Tab 7.

                                

Figura 4:  Grafo aleatório e Distribuição de Graus e Autovalores do Modelo Small World (Watts-Strogratz) 

n/p   p ∈ P1   p ∈ P2
20 ≤ n ≤ 50 210.89seg -

60  ≤ n ≤ 150 - 193.92 seg
Tabela 7: Tempos de execução para obter invariantes dos grafos aleatórios do modelo SW-WS  

(P1={0.01 ≤ p ≤ 0.8}, P2={0.1; 0.5; 0.8})

É possível notar que os graus e autovalores seguiram um comportamento 
similar ao apresentado na Subseção “Modelo Newman-Watts”.

MODELO HÍBRIDOS PROPOSTOS: DEFINIÇÃO E EXPERIMENTOS

Depois de observar o comportamento dos autovalores nos modelos de grafos 
estudados, propomos dois modelos híbridos baseados nos existentes. Esses mo-

(a): Grafo Aleatório do Modelo Small 
World (Watts-Strogratz) 

(b): Distribuição de Graus e Autovalores
 Small World (Watts-Strogratz)



58    – 4o Trimestre de 2015

delos são apresentados na Seção “Modelos Híbridos Propostos – Definição e Ex-
perimentos”. A motivação dos mesmos foi observar o que acontece quando existe 
a fusão de dois dos modelos estudados. Os resultados e a metodologia de testes, 
tais como os algoritmos utilizados para gerar os grafos são apresentados a seguir.

GRAFO HÍBRIDO K-REGULAR X LIGAÇÃO PREFERENCIAL

Definição 6 Um grafo híbrido k-regular X Ligação Preferencial é construído da 
seguinte maneira: dados os parâmetros de entrada n

0
, n, k  e r , onde  é o número 

de vértices de um grafo k-regular conexo, inicial n,  é o número final de vértices, r é 
o grau médio de cada novo vértice inserido. Respeitadas as restrições3 sob n

0
, r e k; 

iniciar a geração com um grafo regular conexo de grau k com n0 vértices; a seguir, 
inserir vértices segundo o processo de geração do modelo de Ligação Preferencial, 
até atingir n vértices.
Inicialmente foram realizados alguns testes fixando n e com diferentes valores para 
o número inicial de vértices n0 = n , 3. n/4 , n/8

        
2 , diferentes valores para o grau médio 

dos novos nós inseridos. A notação (n
0
, n, k, r) é usada para referenciar um grafo 

definido segundo este modelo. Neste caso, foram calculados os graus dos vértices, 
os autovalores da matriz laplaciana de cada grafo gerado, além de alguns invarian-
tes (número de arestas, grau mínimo δ e máximo ∆, densidade, entre outros). As 
Figuras 5(a), 5(b), 5(c) apresentam os gráficos dos autovalores e graus ordenados 
de forma não decrescente do grafo gerado com n = 40 e os valores de n

0
, k, r e  in-

dicados. Podemos observar que existe um gap tanto nos autovalores quanto nos 
graus dessas figuras. Quanto maior a diferença entre k e r, sendo k > r, maior é o 
gap. Porém, quando k e r são iguais, e quando a diferença é pequena e com r > k, 
notamos que o comportamento dos graus dos vértices e dos autovalores é seme-
lhante ao que ocorre no modelo Ligação Preferencial. A partir dessas observações 
para este modelo híbrido, podemos induzir que o valor do parâmetro k tem influên-
cia sobre o comportamento dos autovalores e dos graus do grafo.

                           

(a): Autovalores (n
0
 = n/2, n=40, k= 8, r = 2)      (b): Autovalores (n

0
 = n/2, n=40, k = 19, r = 2)

3 O valor de  é limitado superiormente por n – 1 e, k e r por n0 –1.
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c): Autovalores (n0 = n/2, n = 40, k = 19, r = 10)

Figura 5:  Distribuição de Graus e Autovalores de Grafos Híbridos do Modelo k-regular x Ligação Preferencial

Nos gráficos das Figuras 5(b) e 5(c), os grafos possuem n = 40 vértices e 
foram criados a partir de um grafo 19-regular com n

0
= n/2 = 20 vértices. Quando  é 

máximo, o grafo inicial é completo (como no caso das Figuras 5(b) e 5(c)). Os au-
tovalores destes dois grafos representados nas Figuras 5(b) e 5(c) onde n= 40, n

0
 = 

20 e k = 19 apresentam gap, sendo maior para r = 2 e menor para r = 10.
Podemos observar também que quanto menor for o grafo inicial, o comporta-

mento dos autovalores do modelo híbrido ficam mais próximo do comportamento 
dos autovalores do modelo de Ligação Preferencial.

Outro teste foi efetuado com o modelo híbrido para grafo inicial com  n = 40 e 
n

0
 = 3. n/4 = 30. Quando n e k são iguais há uma grande quantidade de vértices de 

mesmo grau e quando m é um pouco maior que  a distribuição dos graus é mais 
homogênea. A curva dos autovalores destes grafos é semelhante a curva dos auto-
valores do modelo Small World.

Os valores dos parâmetros utilizados nos testes foram n ∈ {40, 50, 60}, n0 = 
n/2, n/8,3.n/4, k ∈ {2, 4, 8, n/2, n

0
 – 1}, r ∈ {2, 4, 8, n0/2 – 1}.

No total, foram gerados 1620 grafos, sendo 540 grafos gerados para n = 40, 
540 grafos gerados para n = 50 e 540 grafos gerados para n = 60.

GRAFO HÍBRIDO NEWMAN-WATTS X LIGAÇÃO PREFERENCIAL

Um grafo híbrido Newman-Watts X Ligação Preferencial consiste em uma fu-
são do modelo Newman-Watts, de (Watts, 1998), com o modelo de Ligação Prefe-
rencial proposto por ( Albert, 2002).

Definição 7 Um grafo híbrido Newman-Watts X Ligação Preferencial é cons-
truído da seguinte maneira: Dados parâmetros  n, k, r, n

0
, p, onde os quatro primei-

ros parâmetros correspondem a números inteiros e o último a um valor real que 
representam respectivamente:  n é o número de vértices do grafo final; k corres-
ponde ao grau médio de cada vértice no grafo inicial k-regular; n

0
 é quantidade de 

vértices inicial; p  representa a probabilidade de adição de novas arestas entre os 
n0  vértices iniciais; e r corresponde aos novos vértices adicionados no grafo se 
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ligam a m outros vértices.

Respeitadas as restrições4 cria-se um grafo com n0 vértices forando um grafo 
conexo e k-regular; e adicionar aresta com probabilidade p segundo o modelo Small 
World Newman-Watts, a seguir, inserir novos vértices segundo o modelo Ligação 
Preferencial até obter um grafo com n vértices.

Neste modelo é criado um grafo -regular inicial, logo, são adicionadas arestas 
segundo modelo Newman-Watts, posteriormente adicionar novos vértices segundo 
o critério de Ligação Preferencial.

A principal diferença entre este modelo e o apresentado na Subseção “Grafo 
Híbrido k-regular X Ligação Preferencial” é o grafo inicial, para o qual existe um pa-
râmetro de probabilidade p (que controla a adição de arestas do modelo Newman-
-Watts). Observar que o grafo deste modelo híbrido quando p é próximo de 1, tende 
a ser mais denso que o apresentado na seção anterior.

Os testes foram realizados com os seguintes valores para os parâmetros n ∈ 
{40, 50, 60}, n0 = n/2, n/8, 3. n/4 k ∈ {2,4,8,n0/2, n0 – 1}, r ∈ {2,4,8, n0/2, n0 – 1}, p ∈ 
{0.1, 0.3, 0.5, 0.9}.

 (a): Autovalores (n
0
 = n/2, n=40, k= 8, r = 2, p = 0.9)  (b): Autovalores (n

0
 = n/2, n=40, k = 19, r = 2, p=0.9)

c): Autovalores (n0 = n/2, n=40, k = 19, r = 10, p=0.9)
Figura 6: Distribuição de Graus e Autovalores de Grafos Híbridos Newman-Watts x Ligação Preferencial

Em comparação com os grafos gerados na seção anterior pôde-se obser-
var a influência da adição do fator de probabilidade nas curvas dos autovalores. 
Para uma mesma (dada) configuração do modelo k-regular x Ligação Preferencial 
e Newman-Watts x Ligação Preferencial com probabilidades baixas (e.g. p = 0.1 ) 

4 O valor  é limitado superiormente por n – 1, k e r,  são limitados superiormente por  n0 – 1, e p ∈ (0,1) (assu-
me qualquer valor no intervalo real entre zero e um).
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o gráfico dos autovalores apresentava exatamente o mesmo comportamento para 
ambos modelos. Porém, quando  p cresce (p = 0.9), notamos um aumento tanto dos 
autovalores quanto dos graus dos vértices. O gap observado no modelo Newman-
-Watts x Ligação Preferencial varia dependendo de p, quando r e k são próximos. 
Observamos que quando a diferença entre k e r é pequena p tem forte influência na 
curva dos autovalores, porém quando a diferença entre  k e r  aumenta, ver Figura 
6(b), um valor de gap grande ainda é mantido e  p  o  parece ter menor influência 
nesse caso.

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foram analisados três modelos de redes complexas: Erdos-
-Renyi, Ligação Preferencial e Small World nos casos Newman-Watts e Watts-Stro-
gatz. Além disso, foram propostos dois modelos híbridos usando um grafo -regular 
e o modelo Small World Newman-Watts como inicio da construção, e a seguir o 
modelo Ligação Preferencial.

Para cada modelo, a partir de uma configuração preestabelecida, foram gera-
dos 10 grafos aleatoriamente. Obtivemos um total de 11.350 grafos gerados (530 
ER + 1480 Small World + 700 LP + 8640 híbridos). Para gerar os principais grafos 
aleatórios foi utilizado o Networkx e para gerar os modelos híbridos foi desenvolvi-
do um script para cada modelo proposto. Os autovalores de todos os grafos anali-
sados foram calculados utilizando o software Numpy. Além da distribuição de graus 
e dos autovalores da matriz Laplaciana de cada grafo gerado, foram calculados os 
seguintes invariantes: diâmetro, grau mínimo, densidade, número de triângulos ao 
qual cada vértice pertence, betweenness, closeness.

Todos os resultados obtidos para cada modelo foram resumidos em relatórios 
e gráficos que podem ser encontrados com mais detalhes em [Santos, 2014].

O modelo ER, possui menos limitações para a adição de uma aresta dentre 
os modelos analisados, foi o modelo que produz mais triângulos à medida que o 
parâmetro p cresce. Os valores de betweenness máximo não mostraram relação 
com o número de triângulos. Quando p  cresce, o grafo que é gerado fica denso, e 
a relação a(G) = δ próxima de 1 (um).

No caso do modelo Ligação Preferencial, onde n é o número de vértices do 
grafo final e r o grau do novo vértice que será inserido a cada iteração, e o grafo é 
inicializado com k de vértices inicialmente isolados (neste trabalho, k = r ). Observa-
mos que se r = 1, os grafos gerados são árvores e, portanto, não contém triângulos. 
Quando r cresce, maior é o número de triângulos contidos no grafo gerado, ver Ta-
bela Tab 8. Foi notado também que para cada conjunto de configurações, os grafos 
com maior número de triângulos, e que possuem os menores graus mínimos, são 
casos em que a relação a(G) = δ assume os valores mais próximos de 1 (um). Além 
disso, em geral, neste modelo, o caso onde o número de triângulos é maior dentro 
de uma configuração apresenta o betweenness máximo, ver Tabela Tab 9.
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Número de Triângulos para alguns conjuntos de 10 grafos

r=1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

r=5 174 194 175 171 182 180 165 158 167 150

r=10 759 820 794 802 750 714 733 778 705 715

Tabela 8: Grafos modelo ligação preferencial =40

 n= 40  r = 6  r  = 8  r = 9
N° Δ max cb(v) N° Δ max cb(v) N° Δ max cb(v)

G1 265 0.143579433896 500 0.104601949295 596 0.0698550628864

G2 231 0.0938500636542 534 0.130526106743 579 0.0793267704705

G3 269 0.119855406363 480 0.101823230931 539 0.0717678584581

G4 257 0.111617780505 440 0.0793230799583 646 0.0943050913699

G5 299 0.236102851067 466 0.0834672583397 574 0.0701499440099

G6 282 0.169274351722 464 0.0880142351519 651 0.146931338793

G7 277 0.180110027215 483 0.078953209413  604 0.0938866187522

G8 258 0.115470713153 478 0.0764135182556 616 0.144674428885

G9 274 0.1231273184 510 0.103612148513 601 0.0809341788673

G10 245 0.0908180612897 506 0.083777685802 606 0.104700349134
Tabela 9: Comparação betwennes máximo x número de triângulos no modelo Ligação Preferencial =40 para 

10 grafos gerados aleatóriamente

Já para o modelo Small World, tanto no caso NW quanto no caso WS, a 
análise da relação entre o número de triângulos gerados e outros invariantes foi 
inconclusiva.  Podemos observar que, devido ao tipo de construção de grafos deste 
modelo, o valor utilizado (no nosso caso k = 2 ), influencia o grau mínimo de manei-
ra direta, diferente ao caso dos outros dois modelos analisados.

Para os modelos híbridos, foi notado que quando n0 é pequeno r = k e  tam-
bém pequenos, o comportamento da conectividade algébrica é semelhante ao do 
modelo de Ligação Preferencial. Para os casos, do modelo NW-LP, exibidos na 
Tabela Tab 10, o número máximo de triângulos coincide em geral com os menores 
valores para a conectividade algébrica, no conjunto dos 10 grafos gerados para 
cada configuração. E é comum acontecer que os grafos com maior número de tri-
ângulos possuem a relação a(G) / δ mais próximas de 1. As curvas dos autovalores 
não apresentam gap. O mesmo comportamento é apresentado quando n0, r e k  
são grandes e estão próximos. Já n0 com  grande, k pequeno e r grande, nota-se 
um pequeno gap. Isso faz os últimos nós inseridos terem grau mais alto o que gera 
esse gap entre graus e autovalores. Para o caso quando n0 e k e  são grandes e  r 
é pequeno, ocorre o contrário, o grafo final é mais denso e os últimos nós a serem 
inseridos ficam com menores graus. Para esse caso também acontece um gap que 
é bem maior do que o do caso anterior.
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n=40 n=5, k =4, m=4 p= 0.1 n=40 n=5, k =4, m=4 p= 0.9  n=50 n=6, k =4, m=4 p= 0.5

N° Δ a(G) N° Δ a(G) N° Δ a(G)
G1 118 2.38227330937 137 2.17190003979 131 2.31257610357

G2 108 2.39146174373 126 2.33847881468 139 2.45969477637

G3 122 2.40202723494 115 2.44664255729 139 2.49683903092

G4 126 2.64049246304 120 2.22747330752 141 2.5844272057

G5 128 2.45634265229 120 2.40337294414 138 2.5844272057

G6 109 2.37679964834 109 2.47874503905 142 2.14107377865

G7 114 2.23311399359 126 2.32035430485 134 2.32507385363

G8 122 2.59082798445 117 2.45819550297 152 2.14189825483

G9 135 2.28820485078 124 2.54648788572 131 2.33519521126

G10 120 2.53350602578 133 2.3421282708 124 2.25631998974
Tabela 10: Comparação número de triângulos x conectividade algébrica no modelo híbrido NW-LP

Os experimentos realizados neste trabalho permitiram observar algumas par-
ticularidades do comportamento da conectividade algébrica nos grafos aleatórios 
analisados. Mas ainda existem outros assuntos a ser abordados dentro do escopo 
deste trabalho. Como trabalhos futuros, podemos mencionar as atividades a seguir. 
Continuar fazendo experimentos com os modelos Small World, NW e WS utilizan-
do um grafo k-regular inicial, sendo k > 2. Todos os experimentos com este modelo 
neste trabalho foram inicializados com um ciclo (grafo 2 regular). Procurar novas 
combinações de modelos aleatórios para gerar modelos híbridos. Por exemplo, 
fazer experimentos mudando a ordem utilizada, primeiro seguir o modelo Ligação 
Preferencial e depois Small World.

Outra proposta de trabalho futuro é analisar as conclusões de [Zhan, 2010] 
para o modelo Small World. Esses autores afirmam que, a partir dos experimen-
tos realizados, a conectividade algébrica dos grafos gerados para o modelo Small 
World não pertence a um intervalo determinado pelo grau mínimo do grafo. 
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RESUMO

A Internet esconde as atividades maliciosas de botnets. O tráfego de bots é difícil de 
ser obtido para fins de estudo acadêmico, pois pode conter informações sigilosas. O pre-
sente artigo propõe um emulador de traces de bot baseado nas etapas que mais perduram 
no ciclo de vida do bot que são a atualização e a manutenção de conectividade do bot à 
rede. Cada etapa é descrita e a sua implementação no emulador é detalhada. O resultado 
do experimento é apresentado e validado.

Palavras-chave: Botnet, bot, tráfego malicioso, emulação de tráfego.

ABSTRACT

Internet hides malicious activities of botnets. Bot traffic is difficult to be obtained for 
academic studying purposes because it may contain sensitive information. This paper pro-
poses a bot trace emulator based on bot lasting stages of it´s life cycle: upgrading and 
conectivity maintainance. Each stage is described and its implementation is detailed. The 
result of experiment is presented and validated.

Keywords: Botnet, bot, malicious traffic, traffic emulation.

INTRODUÇÃO

 Ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), fraudes eletrônicas, 
envios de spam (Tyagi & Aghila, 2011) em massa são exemplos de atividades ma-
liciosas que ocorrem de maneira crescente na atualidade. Tais fatos despertam a 
atenção de governos, pesquisadores e entidades da área de Defesa Cibernética. 
Essas ações são articuladas através do uso de botnets, que são redes formadas 
por computadores infectados por malwares (códigos maliciosos) (Stone-Gross et 
al., 2009), que realizam funções predefinidas de maneira automatizada (Tyagi & 
Aghila, 2011), (Silva et al., 2012) e (Cooke et al., 2005). Estima-se que aproximada-
mente 20% dos computadores conectados à Internet participam de botnets (Silva 
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et al., 2012), (Sturgeon, 2007) e (Sadhan et al., 2009). Novas máquinas são infec-
tadas diariamente, aumentamendo o exército de bots que formam a botnet.

 Quando a máquina é infectada pelo malware, ela se torna um bot. Então, 
ocorre uma comunicação com o centro de Comando e Controle (C&C) para que o 
novo bot possa baixar a versão atualizada do malware, executar um ataque, propa-
gar o malware na rede, fazer a manutenção de conectividade com a botnet, dentre 
outras atividades maliciosas. Essa comunicação deixa rastros de tráfego na rede 
(traces) que servem de insumo para ferramentas de análise e detecção de botnets.

 Ao longo dos anos, as técnicas de evasão de detecção usadas pelas botnets 
foram adaptando e camuflando seu tráfego, tornando-o cada vez mais sutil para 
ser detectado. Como o tráfego de botnet está misturado a tráfegos reais, é possível 
que existam traces com atividades de botnet que contenham informações pessoais 
e/ou sigilosas (Silva et al., 2012). Por isso, traces reais com atividades de botnets 
com acesso público para fins de estudo são difíceis de serem obtidos (Abt, 2013). 
Isso dificulta o desenvolvimento e a validação de novas técnicas de detecção de 
botnets (Silva et al., 2012)  e (Tyagi & Aghila, 2011).

 O DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) é uma referência 
mundial de traces com atividades maliciosas, porém são antigos (1999-2000). A 
atualização deste banco não acompanhou a evolução das técnicas e característi-
cas das botnets. Em 2011 e 2012, aproximadamente 76% dos pesquisadores das 
linhas de Segurança Cibernética construíram manualmente os dados de tráfego 
para seus trabalhos (Abt, 2013). Dos traces disponibilizados para pesquisa, a du-
ração da atividade maliciosa é curta e sua coleta, pontual. A visão conjunta desta 
atividade em vários pontos da rede e com acesso público não foi encontrada até o 
momento. Portanto, os poucos traces disponibilizados para pesquisa apresentam 
problemas nos fatores qualidade, representatividade e contemporaneidade.

 A área de validação de ferramentas de identificação, detecção e mitigação 
de botnets enfrenta o problema de carência desses traces (Silva et al., 2012 e Lee, 
2009). Esses tráfegos servem de referência em auditorias, perícias, métricas, tes-
tes de ferramentas que lidam com tráfego de rede, dentre outros.

Para resolver esta questão, foram feitas propostas de ferramentas de geração 
de tráfego sintético de botnet que, além de escassas, não são sempre acessíveis 
(Jackson et al., 2009 e Lee, 2009). Elas ainda esbarram em limitações técnicas, 
como a construção de ambientes mais próximos à realidade. A execução do malwa-
re em máquinas virtuais, que serveriam como uma “caixa de vidro” para observa-
ção do comportamento do malware, tanto para atividades internas e externas à 
rede, esbarra em técnicas de identificação dessa observação por parte do malware. 
Essas técnicas mudam o comportamento do malware (Lee, 2009), anulando sua 
atividade maliciosa para não serem observadas nem rastreadas.

Devido à carência de traces de bot para fins de estudo acadêmico na área de 
Segurança da Informação, o presente artigo propõe um emulador de traces de bot. 
Para isso, foi feito um estudo de modelos de comunicação de bot, sendo o foco a 
área de comunicação entre o bot e o C&C, o comportamento observável na rede, 
que tem como consequência o trace gerado. O bot é a unidade mínima da botnet, 
por isso ele foi escolhido como o ponto de partida para análise. A arquitetura centra-
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lizada (cliente-servidor) foi escolhida por existirem diversas botnets ainda fazendo 
seu uso atualmente e também por ser a mais escalável para fins de experimenta-
ção. 

A contribuição deste artigo é o emulador de traces de bot para geração de 
tráfego de bot na arquitetura centralizada que gera tráfego próximo do real. A van-
tagem do emulador perante à instanciação de um bot real é que o pesquisador fica 
isento de parcipação de um ataque distribuído de negação de serviço num cenário 
real, além do envolvimento em outras atividades maliciosas. Isso poderia acontecer 
caso sua máquina se tornasse um bot real (Zou & Cunningham, 2006).

OBJETIVO DO TRABALHO

O emulador proposto será executado em um ambiente real, ou seja, o tráfe-
go gerado será misturado naturalmente ao tráfego de outras aplicações de rede, 
preservando a temporização dos tráfegos do bot em relação a outros tráfegos de 
rede. Isso servirá de insumo para o desenvolvimento de técnicas de detecção e 
mitigação de botnets que focam na atividade e no comportamento do bot na rede.

A qualidade do tráfego gerado será comprovada através de experimentos que 
comparam a sua fidedignidade a artigos bem descritivos do comportamento dos 
bots. Sendo assim, ao final será mostrada uma validação qualitativa.

A emulação de um bot em um ambiente real permitirá aos pesquisadores fa-
zerem uso desta ferramenta para controle do bot emulado que desejam instanciar.  
Isso poderá ser feito sem a violação de normas de segurança, pois o emulador do 
bot será inteiramente configurado por seu pesquisador.  

CONCEITOS SOBRE BOTNETs

Define-se bot como um termo genérico derivado de “ro-Bot” que é utilizado 
para descrever um script ou um conjunto de scripts projetados para desempenhar 
funções predefinidas de maneira automatizada (Tyagi & Aghila, 2011). No contexto 
deste artigo, as funções predefinidas são de cunho malicioso.

Dando prosseguimento a esta ideia, define-se botnet como redes formadas 
por computadores infectados por malwares que realizam funções predefinidas de 
forma automatizada, o que é uma das grandes ameaças na atualidade (Silva et al., 
2012;  Tyagi & Aghila, 2011; Cooke et al., 2005; Choi et al., 2009; e Ceron et al., 
2010).

Cibercrimes e ciberataques são realizados através das botnets que atuam 
como um exército particular do botmaster (detentor da botnet). No submundo do 
crime, as botnets podem ser alugadas por quantidade de bots, tempo e serviço de-
terminados (Silva et al., 2012; Goncharov, 2012).

Há um consenso na literatura sobre a classificação das botnets no tocante ao 
tipo de arquitetura utilizada, pondendo ser centralizada (C&C) ou distribuída (P2P), 
(Silva et al., 2012; Lee, 2009; Feily et al., 2009; Yong et al., 2012). No tipo centrali-
zada, o botmaster distribui o tráfego da botnet (comandos de ataque, atualizações, 
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informações) em pontos chave, denominados centros de comando e controle, ou 
C&Cs, que se comunicam com o bot em intervalos de tempo previamente definidos. 
Os fluxos de comunicação são do bot para C&C e do C&C para o bot, apenas. Já 
na arquitetura descentralizada, o fluxo de comunicação pode ser distribuído entre 
os nós (peers) que podem atuar como C&Cs, distribuindo comandos, dependendo 
da característica da botnet. A diferença na arquitetura descentralizada está na co-
municação entre bots diretamente, o que não ocorre na centralizada. Em ambas, 
há a comunicação entre C&C e bot.

A máquina é contaminada por um malware que pode ser espalhado na Inter-
net, ou noutros meios, através de propagação própria, visando captar mais e mais 
bots. A partir daí, o bot realiza atividades de manutenção de conectividade com a 
botnet, atualizações do malware, ataques e propagação. As duas últimas são as 
que geram um maior volume de tráfego, apesar de perdurarem um menor período 
de tempo no ciclo de vida do bot, se comparadas com as outras.  Mesmo assim, 
como essas são as atividades que causam danos mais diretos aos serviços, os 
trabalhos na literatura da área de atividades maliciosas são mais concentrados em 
ataque e propagação. 

ARQUITETURA CENTRALIZADA

Neste tipo de arquitetura, quando o bot é infectado, ocorre sua conexão com 
a botnet através dos C&Cs. Estes centros também podem atuar como servidores 
de atualização do malware. Esse cenário é similar ao clássico modelo de rede 
cliente-servidor (Silva et al., 2012), no qual os bots fazem requisições a um servidor 
central (Wanga et al., 2010). O botmaster controla diretamente a botnet (Gu et al., 
2008) através dos C&Cs que possuem um canal de comunicação relativamente 
estável. Com isso, cada C&C se torna um ponto fraco desta arquitetura (Silva et al., 
2012) por ser um concentrador de fluxos de comando.

Figura 1. Arquitetura Centralizada

Na arquitetura centralizada (Figura 1), um bot não tem conhecimento sobre os ou-
tros bots da rede (Stone-Gross et al., 2009). Existe, apenas, uma hierarquia de comando 
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dos servidores C&C para os bots. A comunicação entre o C&C e os bots inclui o envio 
de comandos e recebimento de respostas que podem ser entendidas como relatórios 
do resultado ou do progresso de uma tarefa executada pelo bot (Gu et al., 2008). O alto 
sincronismo na comunicação com baixo tempo de resposta é um traço marcante desta 
arquitetura (Silva et al., 2012; Gu et al., 2008; Sadhan et al., 2009).

Há dois mecanismos de comunicação entre bots e servidores C&C: pull e push. 
No mecanismo push, o C&C envia comandos ao bots, enquanto que no mecanismo 
pull, os bots fazem a requisição dos comandos ao C&C. O funcionamento da botnet que 
implementa o mecanismo pull se dá da seguinte forma: o botmaster injeta um comando 
num arquivo no servidor C&C. Periodicamente, os bots se conectam a este servidor para 
verificar novos comandos. No caso do protocolo HTTP, os bots se conectam através de 
uma requisição a uma URL neste servidor e recebem o comando como resposta. No 
mecanismo pull, o botmaster não possui um controle em tempo real como no mecanis-
mo push, mas ainda mantém o controle rígido da botnet. Já o mecanismo push é mais 
característico de botnets que utilizam o protocolo IRC. Os bots se conectam a servidores 
C&C e aguardam por comandos enviados pelo botmaster a estes servidores. Quando 
qualquer comando é recebido pelo C&C, este é repassado a todos os bots conectados 
a ele. Com isso, o botmaster possui o controle da botnet em tempo real (Gu et al., 2008).

Vale ressaltar que de acordo com a análise do perfil predominante de comunicação 
de um bot é que é determinado se o mesmo segue o mecanismo pull ou push. Ambos os 
mecanismos podem existir em diversos fluxos de comunicação entre os bots e os servi-
dores C&C, mas um deles é que é predominante, no geral.

Os bots ainda possuem um comportamento espacial-temporal correlacionado, 
como, por exemplo, janelas de tempo similares. Isso é definido de acordo com as ativida-
des de respostas pré-programadas do bot a comandos recebidos. Todo comportamento 
do bot está predefinido no malware. Quando os bots possuem o mesmo perfil de ativi-
dade de tráfego ou enviam mensagens semelhantes, esse comportamento recorrente é 
percebido na rede e se mantém por todo o ciclo de vida do bot. 

Os estudos de (Gu et al., 2008) e (Sadhan et al., 2009) relatam que o comporta-
mento recorrente de respostas similares de clientes enviadas em uma janela de tempo 
semelhante não ocorre em um tráfego sem atividade maliciosa na rede.

O bot recém-infectado necessita se comunicar com um ou mais servidores C&C 
para fins de atualização da versão do malware e da lista de servidores com os quais 
ele irá se comunicar. Esta lista de servidores C&C pode ser baixada juntamente com 
o malware ou adquirida em posteriores requisições a um C&C. A busca por esta lista é 
periódica para que o bot se mantenha atualizado e conectado à botnet. Portanto, este 
comportamento de periodicidade de conexão é comum para qualquer bot. Sendo assim, 
o fator tempo (ou a temporização) deve ser considerado no tráfego de um bot.

MODELOS DE COMUNICAÇÃO DE BOTNET

A literatura científica da área de Segurança da Informação foi tomada como 
base para a extração de características gerais de modelo de comunicação de bo-
tnet. O foco do emulador é a produção de traces, ou seja, o que é visível na rede. 
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Portanto, apenas as características que impactam na rede foram levadas em con-
sideração nesta análise. Atividades de mudanças internas na máquina, como modi-
ficação de registros do Sistema Operacional, não foram consideradas para análise. 
Dentre os trabalhos observados, os que se destacam embasam as características 
genéricas do emulador. 

Os trabalhos de (Silva et al., 2012), (Tyagi & Aguila, 2011) e (Feily et al., 2009) 
contém pesquisas abrangentes feitas com a construção de uma espécie de catá-
logo das botnets ao longo do tempo. Por conta disso, esses três trabalhos foram 
destacados.

Em (Silva et al., 2012), baseado em (Feily et al., 2009) e (Zhu et al., 2008), é 
observada a seguinte estrutura:

• Initial Infection: infecção inicial da máquina para se tornar um bot.
• Secondary injection: procura e download de malware. Nesta etapa, pode 

ser incluído o download de arquivos adicionais de configuração da botnet.
• Connection or Rally: estabelecimento de conexão com troca de mensa-

gens com o C&C para manutenção da comunicação.
• Malicious Activities: realização de atividades maliciosas, o que inclui o ata-

que e a propagação.
• Maintenance and upgrading: atualizações e troca de mensagens entre o 

bot e o C&C, com o intuito do bot continuar participando da botnet.

Os estudos de (Tyagi & Aguila, 2011) e (Feily et al., 2009) propõem estruturas 
parecidas entre si. Em (Feily et al., 2009), é destacada uma sequência de ativida-
des, na ordem: infecção inicial, injeção secundária, conexão, atividades maliciosas 
vindas do C&C, manutenção e atualização. Tanto as atividades maliciosas do C&C 
quanto a manutenção e a atualização contam com a participação do botmaster. 

As etapas de atualização e manutenção de conectividade do bot são comuns a 
todos os trabalhos apresentados. A atualização corresponde a Maintenance and up-
grading do trabalho de (Silva et al., 2012) e às atividades de atualização dos trabalhos 
(Tyagi & Aguila, 2011) e (Feily et al., 2009). Já a manutenção de conectividade do bot 
corresponde a “Connection or Rally” e a “Maintenance and upgrading” de (Silva et al., 
2012) com as atividades de obtenção de possíveis atualizações da lista de C&C que 
pode ser enviada separadamente do malware e atividades de conectividade do bot à 
botnet. As atividades de manutenção também são análogas às atividades de manuten-
ção dos trabalhos de (Tyagi & Aguila, 2011) e (Feily et al., 2009).

Além de estarem em todos os modelos de comunicação apresentados, ambas 
as etapas são iterativas e perduram um maior tempo no ciclo de vida do bot. Isso pode 
ser destacado como um traço característico do comportamento básico do bot na rede.

EMULADOR

 O emulador proposto foi dirigido para atender aos seguintes pontos: com-
portamento do tráfego do bot na rede, características gerais da arquitetura centra-
lizada, protocolo HTTP, mecanismo pull, etapas de atualização e manutenção de 
conectividade do bot, extensibilidade para adição de demais etapas (como ataque 
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e propagação) e customização das atividades e funcionalidades.
As botnets que fazem uso do protocolo HTTP são baseadas no mecanismo 

pull de conexão (Gu et al., 2008;  Zeidanloo & Manaf, 2009). Por isso, no emulador 
proposto, a busca por comandos está inicialmente implementada para partir dos 
bots para os servidores C&C.

 As características mais comuns de comunicação do bot com os servidores 
C&Cs, assim como as etapas de atualização e manutenção de conectividade do 
bot, estão implementadas e podem ser customizadas no emulador. As requisições 
do bot aos servidores C&C podem ter sua temporização definida, assim como o 
conteúdo das mensagens e seus cabeçalhos. Outras etapas e atividades de co-
municação do bot podem ser adicionadas em pontos específicos de extensão do 
emulador, como as de ataque e propagação que fazem parte de Atividades Mali-
ciosas (terceira etapa de Silva et al., 2012). Num cenário real de uma botnet sendo 
executada, essas atividades podem ocorrer a qualquer momento, dependendo do 
comando do botmaster (em casos de ataque DoS, por exemplo) e de acordo com 
o que está pré-programado no malware (o caso da propagação). No caso especí-
fico da propagação, esta atividade pode ser realizada paralelamente com outras já 
implementadas no emulador. O modo de execução das etapas e atividades pode 
ser sequencial ou em paralelo, de acordo com o que o pesquisador programar no 
emulador. Com isso, os modelos existentes de ciclo de vida do bot são atendidos 
pelo emulador.

Uma característica bastante comum nas botnets é o uso de algoritmos de ge-
ração de domínio dinâmicos (DGAs) que produzem numerosos nomes de domínios 
periodicamente. Para atender a esta demanda, o emulador possui um ponto de ex-
tensão antes de cada requisição a ser feita pelo bot. Isso permite a configuração de 
outra requisição a um determinado domínio, seja para checagem de sua existência 
(no caso de domínios inválidos), seja para checagem de conectividade com a rede 
(em casos do bot não estar conectado a nenhuma rede). A checagem de servidor, 
a princípio, está implementada para utilizar o método “GET” e é feita com uma 
requisição somente para o nome do domínio, sem a complementação do caminho 
completo do arquivo no servidor. Já a requisição a um determinado arquivo é feita 
utilizando a URL completa.

 Algumas características básicas do emulador incluem o comportamento do 
envio e do recebimento de mensagens. Os cenários de sucesso (código de retorno 
“200 OK”) estão implementados, já os de exceção e maiores desdobramentos do 
cenário de sucesso (como interpretação de comandos enviados na resposta) são 
contemplados em métodos de tratamento de comando que são disparados após o 
recebimento de uma mensagem. Este método engloba o tempo esperado pelo bot, 
o que emula uma execução do comando recebido. Os métodos de tratamento de 
comando estão pontualmente declarados no código e podem ser modificados ou 
estendidos (o comportamental do bot fica de acordo com o que for instanciado).

Etapa de Atualização
O download do malware (Figura 2) deve ser bem-sucedido para a manuten-

ção de conectividade do bot à botnet. Uma opção, no caso desta atividade, é o 
envio de uma mensagem de sucesso de download do malware ao C&C ao fim do 
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download bem-sucedido do malware. Pode ser percebido que a requisição para 
download do malware é diferente da requisição para envio de mensagem de suces-
so desta atividade. Portanto, tratamentos distintos destas mensagens devem ser 
feitos. Mensagens de sucesso de recebimento de respostas e duplas requisições 
possuem tratamento e implementação distintos, visando abranger diversos tipos de 
comportamentos em requisições e respostas com objetivos diferentes. Método de 
envio, cabeçalho e conteúdo das mensagens podem ser modificados. O emulador 
atende a esta demanda.

Figura 2. Download do arquivo de atualização do malware (/botnet/wget.exe)

Na Figura 3, pode-se notar que há quatro mensagens com o método POST 
entre a primeira e a segunda requisições com o método GET. A primeira mensagem 
com o método POST é a de sucesso de download, enquanto que as demais são 
relativas à etapa de manutenção de conectividade do bot.

Figura 3. Mensagem de sucesso de download

A etapa de atualização é iterativa e ocorre de acordo com um tempo prede-
finido no arquivo de configuração. No exemplo da Figura 4, a temporização entre 
as requisições foi configurada para 120 segundos. Após a requisição característica 
desta etapa, uma mensagem de sucesso de download pode ser enviada para o 
C&C. Isso pode ser feito de acordo como tratamento da resposta do download. 

Figura 4. Temporização das mensagens de atualização

Etapa de Manutenção de Conectividade
Da mesma maneira, na etapa de manutenção de conectividade do bot, podem 
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ser configurados os dois fluxos iterativos existentes nesta etapa. Um fluxo é para 
envio de dados do bot ao C&C (geralmente com o método POST, mas também 
pode ser utilizado o método GET, no caso da botnet não utilizar o método POST) 
e o outro é para checagem de conectividade do bot à rede (geralmente com o mé-
todo GET). Ambos os fluxos podem coexistir (Figura 5). Quando isto ocorre, todas 
as requisições são feitas de modo paralelo (intervalo de tempo entre as requisições 
de método GET e POST é próximo de zero), independente do outro fluxo. Apenas 
quando as atividades de atualização estiverem no tempo de serem executadas, to-
das as atividades da etapa de manutenção de conectividade do bot são suspensas 
e retomadas após o término da etapa de atualização. 

Figura 5. Temporização das requisições da etapa de Manutenção de Conectividade

Os temporizadores das requisições com o método GET e POST da etapa de 
manutenção de conectividade do bot foram configurados para 30 segundos cada. 
Isso justifica o intervalo de tempo ficar próximo de 60 segundos a cada 4 requisi-
ções com o mesmo método (Figura 6), pois o temporizador da etapa de atualização 
foi definido para 120 segundos. O tráfego referente à etapa de atualização coexiste 
com o tráfego da etapa de manutenção de conectividade, mas apenas o último é 
mostrado nas figuras 5 e 6. O emulador possui geração contínua de tráfego, por-
tanto, essas atividades ocorrem indefinidamente.

Figura 6. Requisições da etapa de Manutenção de Conectividade

Características comuns a ambas as etapas
Um servidor C&C ou o próprio malware atualizado podem redirecionar o bot 

para se conectar a outro servidor. Esse comportamento é customizável para os 
casos de migração de servidor, o que é útil em casos do botmaster utilizar estra-
tégias de evasão de conexões (Feily et al., 2009). Os métodos para tratamento de 
comando atendem a esta demanda.

O emulador possui um arquivo de configuração. Nele, há diversas opções de 
valores configuráveis de variáveis (parâmetros para execução do bot) utilizadas 
em várias partes do emulador. Isso provê maior flexibilidade na caracterização do 
tráfego a ser gerado. 

A requisição do bot pode possuir um payload que caracteriza o envio de dados 
roubados do bot ao botmaster. Como esta também é uma característica comum, 
está declarada no emulador a classe “Cipher” que engloba os algoritmos de crip-
tografia mais utilizados, como AES, DES, RSA, RC4, dentre outros. Tanto o nome 
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do algoritmo quanto o tamanho da chave, em bits, são lidos do arquivo de confi-
guração do emulador. Para mais de uma camada de criptografia, é necessária a 
concretização do método que trata da criptografia de payload. 

 A temporização das mensagens trocadas pelo bot é feita através da im-
plementação da classe “Timer”. Durante a execução do bot, todas as mensagens 
indicativas de ações realizadas pelo emulador são gravadas em um arquivo de log 
que é atualizado com precisão na ordem de segundos.

O emulador está implementado na linguagem JAVA, por ser bastante conheci-
da e por possuir um elevado número de bibliotecas que implementam funcionalida-
des das mais diversas. A biblioteca “HTTPRequest” foi utilizada na implementação 
das requisições. Além disso, já está pronto o gerenciamento de marcação de tráfe-
go em nível de aplicação. Isso foi feito, adicionando-se um campo no cabeçalho do 
protocolo HTTP. Esta marcação pode ser customizada. 

Os pontos de extensão do emulador caracterizam o comportamento do bot. 
Alguns destes pontos estão implementados e outros estão somente abstratos. Os 
que estão concretizados são os que caracterizam mais fundamentalmente o tráfego 
gerado pelo emulador. Assim, torna-se possível a geração básica de tráfego sem 
a necessidade de implementações adicionais no emulador. Ou seja, o código com 
o comportamento fundamental do bot nas etapas de atualização e manutenção 
de conectividade já está implementado e pode ser utilizado para um experimento 
inicial. Maiores caracterizações de comportamentos do bot e suas funcionalidades 
necessitam ser codificadas. Quaisquer erros de preenchimento dos campos deste 
arquivo abortam a execução do emulador.

Uma vantagem que é facilmente destacada é o fato do tráfego deste emulador 
já ser misturado ao tráfego real da máquina que ele está rodando, naturalmente. 
Isso é exatamente o que ocorre num cenário real com a execução de um bot. A mis-
tura do tráfego emulado com o real da máquina se dá porque o emulador proposto 
roda em um ambiente real.

 Destacam-se no emulador proposto: o comportamento do bot contido no 
trace emulado, as características mais comuns e abrangentes do bot na arquitetura 
centralizada, o ambiente real de execução, o log das atividades, os pontos de ex-
tensão na implementação, a isenção de responsabilidade do pesquisador em ins-
tanciar um bot real e a possibilidade de coleta do tráfego emulado em vários pontos 
da rede ao mesmo tempo.

EXPERIMENTO E VALIDAÇÃO

A implementação do emulador visa verificar seu funcionamento correto para, 
a partir daí, experimentos serem escalados em níveis mais complexos. O experi-
mento serve como ponto de partida para estudos futuros de caracterizações dos 
bots (individualmente) e da botnet (o todo). Esse ponto inicial é fundamental para 
atestar a viabilidade da solução proposta com este emulador.

Configuração do Cenário
No experimento, o mecanismo pull de conexão foi adotado, ou seja, toda ini-
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ciativa de conexão partiu do bot (cliente) para o C&C (servidor). O servidor atuou 
passivamente, provendo os arquivos requisitados e respondendo com o devido có-
digo nos casos de inexistência de arquivo. Futuramente, mais servidores poderão 
ser adicionados com seus respectivos endereços (DNS ou IP) devidamente confi-
gurados no emulador para o caso de um cenário de maior complexidade no número 
de conexões e seus redirecionamentos.

Foram configuradas as etapas de comunicação para atualização e manuten-
ção de conectividade. A primeira etapa contou com requisições realizadas para 
obtenção de arquivo e foram configuradas com o método GET e o envio de men-
sagem de sucesso após o download bem-sucedido (recebimento da mensagem 
“HTTP 200 OK”). O intervalo entre essas requisições foi configurado para 2 minu-
tos, ou 120 segundos (implementação em segundos). A primeira requisição para 
atualização foi a primeira a ser executada pelo emulador.

A segunda etapa de manutenção de conectividade possuiu dois tipos de co-
nexão. Uma com a utilização do método GET, também para obtenção de arquivo, 
e outra com o método POST para emulação do envio de dados do bot ao C&C. 
Durante a pesquisa nos trabalhos anteriormente citados, esses métodos podem 
coexistir numa botnet ou pode ser adotado apenas um dos mesmos para a manu-
tenção de conectividade. O emulador visa abranger as características gerais e, por 
isso, sua implementação permite que um ou ambos os métodos sejam utilizados 
para tal.

Refinando mais ainda este comportamento, foi adicionado um temporizador 
para cada fluxo de requisição por método. Em outras palavras, o intervalo entre as 
requisições com o método GET possui um valor configurável “x” e o intervalo entre 
as requisições com o método POST possui um valor configurável “y”, que também 
pode ser igual a “x”. Isso permite uma independência entre os fluxos, já que os 
mesmos podem ser realizados concomitantemente e seus objetivos são distintos.

Vale ressaltar que uma atualização deve ser feita numa temporização maior 
que a de manutenção de conectividade, já que a disponibilidade de arquivos com 
novas atualizações são feitas na ordem de dias. A checagem de atualização, por-
tanto, geralmente é feita na ordem de horas ou de dias, dependendo da botnet. A 
conectividade, por sua vez, deve ser checada em uma ordem de tempo inferior, 
podendo ser segundos ou minutos ou, mais raramente, horas.

Para ser mantida uma coerência entre os fluxos de requisição para atualização 
e conectividade, foi feita uma separação desses conjuntos de fluxos por sinaliza-
dores entre os conjuntos. Foi arbitrado, em nível de programação, uma sinalização 
feita por temporizador de atualização, já que ocorre num espaço de tempo maior 
que os temporizadores de manutenção de conectividade. Então, quando o tempo-
rizador de atualização chega a sua contagem final, são disparados eventos para 
suspensão das requisições de conectividade até que a atualização (ou o término 
de sua checagem) seja feita. Ao final, o temporizador de atualização é inicializado 
novamente e os fluxos de manutenção de conectividade são retomados e seus 
temporizadores também reinicializados. Em ambos os experimentos, foi adotado 
que os arquivos buscados pelo bot existiriam sempre no servidor. Assim, códigos 
de exceção de inexistência de arquivo ou outras situações não são esperados.
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Toda essa descrição do funcionamento dos fluxos se fez necessária por con-
ta da validação qualitativa dos traces. Esta foi realizada através da verificação da 
existência, do sequenciamento, da repetição e da temporização dos diálogos entre 
o bot e o C&C.

Condução do Experimento
 O cenário do experimento é simples e foi conduzido num ambiente contendo 

uma máquina cliente na rede local que representa o bot e uma máquina com servi-
dor web em rede externa a do bot. Os intervalos de tempo das requisições do bot 
foram previamente configurados no arquivo de configuração do emulador. 

A etapa de atualização foi configurada para ter uma mensagem de sucesso de 
download bem-sucedido. No caso da não ocorrência de download, nenhuma men-
sagem adicional é enviada. A checagem de nova versão do malware para download 
é feita na própria requisição no campo “If-modified-since” do cabeçalho do HTTP. 
Se houve modificação desde a última data da versão anterior do malware, significa 
que houve a atualização do arquivo com o executável do malware, então, o arquivo 
é baixado e, no caso de download bem-sucedido, uma mensagem adicional de su-
cesso é enviada ao C&C. Depois disso, os fluxos de manutenção de conectividade 
são iniciados. Se não houve modificação da versão do malware desde a última 
checagem, são iniciados os fluxos de manutenção de conectividade imediatamen-
te. No cenário deste experimento, nenhuma modificação da versão do malware 
ocorreu, conforme o assinalado na resposta “304 Not Modified” da Figura 5. Sendo 
assim, apenas um (o primeiro) download foi realizado e uma única mensagem de 
sucesso foi enviada logo após esse download.

Figura 7. Posteriores tentativas de download do arquivo de atualização do malware

Vale ressaltar que os campos do cabeçalho HTTP, assim como o payload dos 
pacotes enviados pelo bot são configuráveis, sendo, portanto, customizáveis de 
acordo com o bot que se deseja emular. Os campos do cabeçalho HTTP já para-
metrizados visam proporcionar um melhor uso do emulador com as características 
mais comuns em botnets. Eles podem ser utilizados diretamente em uma emulação 
básica ou modificados de acordo com o perfil do bot.

 Dando prosseguimento à descrição dos fluxos, a etapa de manutenção de 
conectividade é iniciada logo após o término do último fluxo da etapa de atualiza-
ção. Neste momento, dois tipos de fluxo podem ser configurados, o do método 
GET e o do método POST. Suas configurações englobam o conteúdo do payload, 
o cabeçalho do HTTP e sua temporização. Neste cenário, ambos os fluxos foram 
escolhidos para ocorrerem a cada 30 segundos. A temporização inicia-se após o 
término dos fluxos de atualização. Ou seja, um fluxo de manutenção de conectivi-
dade ocorre após 30 segundos do término de todos os fluxos para atualização, num 
exemplo com esta temporização de 30 segundos. Já a temporização de atualiza-
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ção é iniciada imediatamente após o término de seu último fluxo.
O experimento rodou por 10 minutos. O esperado contempla dois fluxos de 

atualização para a primeira ocorrência de atualização (um fluxo de download e 
outro de mensagem de sucesso) e, após, somente um de atualização na tempo-
rização de 120 segundos (requisição sem download). Após o término dos fluxos 
de atualização, os fluxos de GET e POST de manutenção de conectividade foram 
inciados com 30 segundos de intervalo.

Figura 8. Requisições das etapas de atualização do malware e manutenção de conectividade do bot

Validação do Experimento
Foram validados qualitativamente os seguintes quesitos dos fluxos: ocorrên-

cia, sequenciamento, repetição, temporização e interação das etapas. O resultado 
da validação está mostrado na Tabela 1. Foi utilizada a ferramenta Wireshark (Wi-
reshark Foundation, 2013) para captura de tráfego de rede (dump) com formato/
extensão “.pcap”.

A mudança de fluxos para atualização e conectividade foi feita sem interferên-
cia, ou seja, não houve fluxos concorrentes de atualização e conectividade. Os flu-
xos para atualização foram os primeiros a serem executados. Quando ocorreram, 
os fluxos de conectividade ficaram suspensos por até 60,9s para o método GET e 
por 60,8s para o método POST. A justificativa dessa suspensão por, aproximada-
mente, 1 minuto, é devido a interseção dos tempos de intervalo de atualização e 
conectividade. A atualização ocorre a cada 120s, enquanto que a manutenção de 
conectividade é a cada 30s. Pode ser percebido facilmente que um tempo é múlti-
plo do outro. Por isso, a cada 3 iterações dos fluxos de conectividade, o seu 4º fluxo 
não é executado porque o temporizador de atualização é disparado no segundo 
120, aproximadamente. O 4º fluxo de conectividade, neste caso, ocorreria em um 
espaço de tempo pequeno após o 120º segundo. Por isso, o total de iterações para 
cada método de manutenção de conectividade não é maior que 15, em 600 segun-
dos de experimento, contados a partir da primeira requisição feita.

Os tempos representados na Tabela 1 possuem um pequeno intervalo de va-
riação menor que 2 segundos. Isso é devido ao fato do experimento rodar em 
um ambiente real. O tráfego normal de uma máquina conectada a uma rede este-
ve presente em toda a duração do experimento. Atrasos de conexão são normais 
quando se tem uma máquina que roda várias aplicações de rede ao mesmo tempo. 
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No caso deste experimento, a máquina cliente com o bot rodou concomitantemen-
te outras aplicações que fizeram conexão à rede (local e externa). Isso justifica o 
atraso de até 2s no geral das temporizações.

A análise dos fluxos deste experimento desconsiderou quaisquer tráfegos di-
ferentes dos pertinentes a este experimento. Isso se fez necessário para a valida-
ção da temporização dos fluxos, principalmente.

Tabela 1. Validação qualitativa dos fluxos do experimento 

Todos os quesitos foram verificados e a validação qualitativa foi bem-sucedi-
da. Pode-se concluir, portanto, que o experimento atendeu o esperado. O emulador 
proposto atende o que está descrito na literatura de trabalhos abrangentes da área 
de Segurança da Informação, mais especificamente de Defesa Cibernética. Os tra-
ces de bot emulados respeitaram todas as características configuradas dos bots. O 
lado comportamental do bot na rede funcionou a contento.

TRABALHOS RELACIONADOS

A seguir, serão citadas duas ferramentas que geram traces de bot. As limita-
ções técnicas de ambas e a carência de traces com acesso público para fins de es-
tudo serviram de motivador para a construção do emulador proposto neste artigo.

A primeira ferramenta foi produto de um estudo de uma tese de doutorado em 
2009, cujo autor é Christopher P. Lee. Sua ferramenta para geração de trace de 
bot é um framework para emulação e análise de botnet ou, como o próprio autor 
descreve, “Framework for botnet emulation and analysis”, o Rubot (LEE, 2009). Um 
dos problemas, ou limitações, é o fato da sua construção ter sido embasada em 
funcionalidades provenientes das botnets Storm e Nugache, ambas P2P. Fazendo-
-se uma análise primária, pode-se observar que para a construção de métodos 
mais genéricos que abranjam, de fato, outras botnets da arquitetura centralizada, 
seriam necessários outros modelos de botnets, de preferência, os mais representa-
tivos de ambas as arquiteturas. Conclui-se que o Rubot não apresenta uma imple-
mentação genérica em termos de características de arquitetura de botnet, já que foi 
baseado em dois exemplares de uma única arquitetura. Além disso, o próprio autor 
relata algumas limitações de seu framework e funcionalidades a serem desenvol-
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vidas, como o suporte a testes, integrações, modelos de mensagem instantânea e 
de sensores.

A segunda ferramenta, e também framework, para os mesmos fins é o SLING-
bot (Jackson et al., 2009). Ele foi construído baseado na taxonomia de um relatório 
técnico (Trendmicro, 2006). O SLINGbot possui um ambiente totalmente controlado 
de emulação de botnet e, em seus exemplos de botnets implementadas, há bastan-
te foco na utilização do mecanismo push. Este mecanismo é mais característico de 
botnets da arquitetura descentralizada.

O acesso ao framework SLINGbot não é público, ao contrário do Rubot para 
fins de estudo. Como o motivador do desenvolvimento do emulador proposto neste 
artigo é a carência de traces disponíveis para fins de estudo na área de tráfego ma-
licioso com o foco em atividades de rede, o desenvolvimento do emulador foi base-
ado não em duas botnets (como foi o caso do Rubot) ou em funcionalidades (como 
o caso do SLINGbot), mas nas características gerais de arquitetura de botnets. Isso 
abrange um maior número de botnets. O emulador proposto não é limitado apenas 
a funcionalidades no trace emulado. O seu diferencial é o comportamento do bot no 
trace emulado. O comportamento do bot está ligado diretamente à sequência das 
funcionalidades, a temporização, como as etapas são intercaladas e quando elas 
ocorrem. A elaboração do comportamental é muito mais do que um simples con-
junto de funcionalidades que podem ser utilizadas sem critério algum. Os critérios 
norteiam o comportamental básico do emulador de bot na arquitetura centralizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tráfego emulado foi devidamente validado e os fluxos de atualização e ma-
nutenção de conectividade do bot funcionaram a contento, respeitando todas as 
configurações previamente realizadas no arquivo de configuração e nos pontos 
extensíveis do emulador. 

Todos os resultados foram satisfatórios. Para facilitar a geração de tráfego 
deste emulador, todos os códigos utilizados no experimento estão disponíveis no 
próprio emulador. Com isso, a base para emulação de traces de bot está disponível 
e abre espaço para uma gama de trabalhos futuros. 

As principais contribuições deste emulador são detacadas a seguir:
• comportamento do bot contido no trace emulado, baseado nas caracterís-

ticas mais comuns e abrangentes do bot na arquitetura centralizada;
• customização do trace gerado a partir de extensão de código, configuração 

e parametrização dos arquivos de configuração do emulador.
• emulação de traces de bot contínua e feita em ambiente real com a mistura 

do tráfego sintético com o tráfego de aplicações de rede sendo feita natu-
ralmente, assim como um bot no mundo real;

• qualidade do trace emulado validada;
• possibilidade de coleta de traces de bot em vários pontos da rede simulta-

neamente.
O pesquisador que fizer uso dessa ferramenta está insento da responsabilida-

de de instanciação de um bot real. Ele pode controlar o bot de acordo com a con-
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figuração e a parametrização relativamente simples do emulador. O trace emulado 
com qualidade comprovada, portanto, serve de insumo para seus estudos.

Uma gama de trabalhos pode ser desenvolvida a partir deste emulador. A ar-
quitetura descentralizada, ou distribuída (P2P), poderá ser estudada futuramente 
para também ser instanciada neste emulador. Destacam-se os pontos de extensão 
do emulador para futuras implementações de novas funcionalidades e caracteriza-
ção do bot. Afinal, as características do bot são o que diferenciam um conjunto de 
bots de outro, ou seja, uma botnet da outra.

Técnicas de autenticação de conexão e de criptografia da URL na requisição 
do emulador, mecanismo push de comunicação e melhorias de marcação de tráfe-
go em outras camadas no protocolo HTTP ficam em aberto e poderão ser desenvol-
vidas futuramente. Da mesma forma, a adição de marcação de tráfego em outros 
protocolos a serem adicionados no emulador proposto.

 As atividades de ataque e propagação podem ser adicionadas em paralelo 
ou de forma sequencial nos fluxos de execução do emulador de traces de bot. Isso 
enriquece o trace a ser gerado e abrange mais características do bot em várias 
etapas de seu ciclo de vida. 

 Uma validação quantitativa poderá ser feita futuramente com a comparação 
do trace emulado com traces reais de bots. Isso enriquecerá a qualidade do emu-
lador e do trace a ser gerado. Adicionalmente, poderão ser realizados testes para 
fins de detecção do trace emulado. A princípio, os métodos de detecção existentes 
estão mais voltados para as atividades de ataque numa rede, o que é uma etapa 
aberta no presente trabalho. Uma maior sofisticação destes métodos, de acordo 
com as etapas configuradas no emulador, poderá acionar a detecção de um bot. 
Tais sofisticações estarão relacionadas com o comportamento do bot em seus ajus-
tes mais finos de temporização e diálogos do bot, além de outras extensões que 
poderão ser feitas.

O emulador proposto é de acesso público para fins de estudo acadêmico na 
área de Segurança da Informação, subárea Defesa Cibernética. A solicitação do 
emulador deve ser feita aos autores do presente artigo. Os traces produzidos pelo 
mesmo podem e devem ser públicos para fins de estudo. O compartilhamento do 
conhecimento, assim, é realizado racionalmente.
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RESUMO

A pesquisa científica é uma das atividades mais importantes das comunidades aca-
dêmicas, pois através dela se motiva a discussão científica e a disseminação do conhe-
cimento. A primeira fase dessa atividade requer uma busca exaustiva de informações 
relevantes que possam contribuir na redação de artigos e teses. Através dos sistemas 
de recomendações um pesquisador tem acesso a diversos documentos científicos, não 
obstante, a ordenação coerente das informações obtidas pode constituir um grande pro-
blema. Alguns trabalhos propõem soluções para resolver problemas similares, porém os 
algoritmos utilizados apresentam grande complexidade computacional, o que dificulta o 
seu uso prático. Este trabalho propõe uma alternativa para organizar documentos através 
de algoritmos com complexidade menores que outros trabalhos relacionados. Para isso, 
foi estabelecido um framework, chamado GOOD (Genetic Order Of Documents), que inclui 
algumas técnicas de mineração de dados. Os resultados iniciais mostram que o framework 
proposto fornece uma significativa diminuição na complexidade temporal e espacial para 
organizar uma sequência de artigos, conservando a coerência da sequência final obtida.

Palavras-chave: sistemas de recomendações, clusterização de documentos, 
ordenação de documentos.

ABSTRACT

Scientific research is one of the most important activities in the academic communi-
ty, because it promotes the scientific discussion and the dissemination of knowledge. The 
first phase of this activity requires an exhaustive search of relevant information that may 
assist in the edition of articles and theses. Through academic recommendation systems, a 
researcher has acess to numerous scientific papers; however, the coherent ordering of the 
information obtained can be a major problem. Some works propose solutions to solve simi-
lar problems, but the algorithms used have high computational complexity, which hinders 
its practical use. This paper proposes an alternative to organizing throught algorithms with 
lower complexity than other related research. For that, we implement a framework called 
GOOD (Genetic Order Of Documents), which includes some techniques of data mining. 
Initial results show that the proposed framework provides a significant decrease in the tem-
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poral and spatial complexity to organize a sequence of articles preserving the coherence of 
the result obtained. 

Keywords: recommendation systems, document clustering, document organi-
zation.

INTRODUÇÃO

Na última década, a comunidade científica tem incrementado seu interesse 
pelos sistemas de recomendações, com atenção especial para os sistemas aca-
dêmicos. Desde 2007, essas aplicações têm experimentado um rápido crescimen-
to (PARK, 2012), chegando a ser um instrumento fundamental para promover a 
discussão científica e a disseminação do conhecimento. Assim, estudos recentes 
mostram que os maiores sistemas de recomendações acadêmicos (Google Scho-
lar e Microsoft Academic Search) disponibilizam aproximadamente 114 milhões de 
documentos escritos no idioma inglês (KHABSA, 2014). 

O bem-sucedido desenvolvimento desses sistemas gira em torno da recupe-
ração de informação relevante, no entanto, as necessidades dos pesquisadores, 
hoje em dia, exigem pesquisas mais complexas e refinadas, normalmente envol-
vendo uma forte carga semântica. Por exemplo, é fácil obter um grande volume 
de dados relevantes de diversas fontes, mas tarefas como: a revisão exaustiva, a 
organização coerente e a forma de apresentar a informação coletada ainda são um 
desafio para os novos pesquisadores. 

Entre os problemas que um usuário tem no momento de utilizar estes siste-
mas podem-se citar: (i) uma limitada revisão da literatura (PARK, 2012; KHABSA, 
2014), (ii) a existência de informação duplicada (ORTEGA, 2014), (iii) a desvalori-
zação de instituições, assuntos e/ou autores (ORTEGA, 2014) e (iv) a falta de um 
mecanismo de encadeamento coerente da informação.

Trabalhos prévios abordaram esses problemas sob diferentes perspectivas, 
tais como: decidir em que sequência apresentar um conjunto de informações pré-
-selecionado (KARAMANIS, 2004), representar e medir a coerência entre partes 
de um texto (BARZILAY, 2008), encontrar artigos relevantes a partir de uma repre-
sentação de interesse dada (BASU, 2011), diminuir a complexidade e melhorar a 
escalabilidade dos sistemas de recomendações (KARAMANIS, 2009; SARWAR, 
2000, 2001),  estudar as propriedades de ordenar informação no domínio das no-
tícias (BARZILAY, 2011), implementar algoritmos para a estruturação de textos 
(BARZILAY, 2004, 2011; KARAMANIS, 2009; LAPATA, 2003), encadear notícias 
utilizando a sabedoria das multidões (RODRIGUES, 2010), encadear notícias re-
lacionadas a partir de duas notícias pré-selecionadas (SHAHAF, 2010), encadear 
notícias utilizando reconhecimento de implicação textual (CAVALCANTE, 2013), 
entre outros.

O presente trabalho propõe uma alternativa complementar aos sistemas exis-
tentes, pois o foco deste estudo é a organização coerente de artigos (permutação) 
para facilitar a leitura abrangente de um determinado tema. 

A permutação é um conceito que expressa a ideia de arranjos de objetos 
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não repetidos e que conservam certa ordem para satisfazer critérios específicos 
(MACMAHON, 2001). Dado que nesta pesquisa, pretende-se ordenar artigos não 
repetidos e que conservem a coerência da leitura, podemos compará-lo com o pro-
blema do caixeiro viajante (TRICOIRE, 2010). Assim, os artigos podem ser vistos 
como as cidades a ser visitadas e as relações de coerência entre os artigos, como 
os caminhos entre as cidades. Consequentemente, a complexidade de permutar 
documentos é da ordem exponencial ou fatorial. Deste modo, pode ser fácil orde-
nar um conjunto de 5 artigos. Mas o que aconteceria se um pesquisador dispuses-
se de uma grande coleção de artigos relacionados ao mesmo tema? Qual critério 
deveria ser usado para selecionar artigos relevantes? E quais seriam os critérios 
para ordená-los?. Por exemplo, considerando um repositório com 100 artigos e 
sequências de tamanho 7, teríamos: 100! / 7! × (100 - 7)! = 1.6 × 1010 possíveis se-
quências a serem geradas. Uma alternativa de permutação seria ordenar os artigos 
em função da data, mas isto nem sempre pode gerar uma leitura abrangente. Além 
disso, existe a possibilidade de que artigos mais novos expliquem de uma melhor 
maneira um assunto mais antigo e vice-versa. Então, o sequenciamento coerente 
da informação não deveria ficar limitado a um simples critério temporal.

O propósito deste trabalho é analisar um conjunto de técnicas que permitam 
diminuir a complexidade de ordenar artigos, considerando a hipótese de que não é 
necessário calcular a relação de coerência entre todos os artigos da coleção para 
encadear documentos e gerar uma leitura coerente (sequência de artigos). 

Como resultado desta pesquisa foi implementado um framework, chamado 
GOOD (Genetic Order Of documents), que permite explorar um grande espaço de 
busca, procurando a diversidade de conteúdo e a ordenação coerente de artigos 
para facilitar uma leitura abrangente sobre um assunto para os usuários.

O trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 se define o con-
ceito de coerência; a Seção 3 apresenta o framework, a Seção 4 mostra um expe-
rimento para avaliar a hipótese, a Seção 5 mostra os resultados e discussão e a 
Seção 6 expõe as conclusões do trabalho. 

DEFINIÇÃO DE COERÊNCIA

Segundo (STORRER, 2002), a coerência é uma característica que reflete 
a progressão lógica e complementar das ideias para tornar um texto claro e 
compreensível. Baseados nesse conceito, são apresentadas as definições de 
coerência que serão utilizadas ao longo desta pesquisa.

Definimos a coerência de uma leitura ou sequência S de comprimento m, 
como uma medida escalar que representa a soma das coerências parciais entre 
os pares de artigos adjacentes (Ai, Ai+1):

.

A coerência entre um par de artigos (Ai, Aj) é definida como a soma dos va-
lores de similaridade (Sim), implicação textual (Imp) e da análise temporal (Temp) 
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calculados entre eles mediante a função: 

A similaridade (sim) - é uma métrica utilizada pela área de Recuperação 
da Informação para determinar o valor de semelhança entre uma consulta e um 
documento. Adotamos o score de similaridade implementado por (MCCANDLESS, 
2010) para quantificar essa relação entre um par de artigos por meio da função:

Onde: Ai é o artigo de interesse, Aj é o artigo comparado, coord é o número 
de termos de Ai que constam em Aj; queryNorm é um fator de normalização para 
os termos de Ai; a frequência de termo ou TF é o número de vezes que um termo 
ti aparece em Aj; a frequência inversa de documento ou IDF é o número de docu-
mentos que contêm um termo t específico; boost é um fator de importância para um 
termo de Aj; e norm é um fator de importância para um campo de indexação.

Implicação (Imp) - é a relação unidirecional que permite identificar se a hi-
pótese h pode ser inferida a partir de um texto t. Esta medida é composta de dois 
valores: (i) a similaridade léxica simLex e (ii) ref, que é a verificação do título de Ai 
nas referências de Ai+1. O valor de Imp é calculado por meio da função:

,   
Para encontrar a similaridade léxica, cada hipótese do vetor Ai+1= [h1, h2, h3, ..., 

hm] é procurada no vetor de textos de Ai= [t1, t2, t3, ..., tn] aplicando a seguinte função:
 

Logo, o título de Ai, é procurado mediante expressões regulares entre as refe-
rências de Aj. Então, ref toma um valor conforme a regra:

Análise temporal (Temp) - é um fator baseado na diferença de anos entre um 
par de artigos. A menor diferença corresponde um maior valor de relação temporal. 
Esse valor é normalizado pela variável α no intervalo de [0,1] e calculado mediante 
a função: 
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Assim, considerando um valor de α=1.00, um artigo de 2011 terá uma maior 
possibilidade de ser encadeado com um de 2010 ou de 2012, em vez de um artigo 
de 2008 ou de 2014. Isto pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1. Exemplo da Análise Temporal 

O FRAMEWORK GOOD

O framework consta de dois conjuntos de componentes: (i) o tratamento das 
informações mostrado na Figura 2 e (ii) os cálculos de coerência e o mecanismo de 
encadeamento apresentado na Figura 3. A seguir, é explicado o funcionamento dos 
componentes que realizam o tratamento das informações.

• Mediador – realiza o download de artigos no formato PDF e a geração de 
metadados correspondente (arquivos em formato Bibtex).

• Conversor – converte os artigos de formato PDF para texto e junta os me-
tadados para gerar artigos completos.

Figura 2. Tratamento das Informações

• Pré-processamento – divide o artigo completo em seções (título, autor, 
data de publicação, jornal, abstract, conteúdo e referências) para facilitar a 
sua análse e indexação.

• Indexador – executa processos de tokenização, remoção de palavras irre-
levantes, contagem de termos, aplicação de métricas de frequência, e cria 
os índices no sistema de arquivos.

A Figura 3 mostra as técnicas utilizadas para diminuir a complexidade de per-
mutar artigos a partir de uma coleção de documentos. 
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Figura 3. Cálculos de Coerência e Mecanismo de Encadeamento

• Similaridade (Sim) – a partir de um documento de interesse selecionado 
são recuperados todos os documentos relevantes da coleção.

• Clusterização – tem dois objetivos: (i) encontrar o cluster mais próximo1 
e (ii) diminuir o número de documentos para os processos de implicação 
textual e análise temporal. Dentre os três algoritmos de clusterização ana-
lisados (Bisecting k-means, Clusterização por Árvores de Sufixos (STC) e 
Lingo) foi selecionado o Bisecting k-means, pois ele garante a geração de 
clusters não superpostos. Uma comparação dos algoritmos de clusteriza-
ção é mostrada na Tabela 1.

Tabela 1. Comparação de Algoritmos de Clusterização (JANRUANG, 2011; NAVIGLI, 2010; OSINSKI, 2005, 2007)

Métrica Lingo STC
Bisecting 
K-means

Densidade Eps, MinPts Alta Baixa Baixa

Extração de con-
ceito

Descrição Boa Boa Limitada

N-gramas 1-10 1-5 1

Superposição Doc. Repetidos Clusters Sim Sim Não

Escalabilidade Processamento >1000 doc. Baixa Alta Baixa

• Implicação Textual (Imp) – quantifica a relação de implicação entre o artigo 
de interesse e cada artigo do seu cluster mais próximo.

• Análise Temporal (Temp) – calcula a relação de análise temporal entre o 
artigo de interesse e os artigos do seu cluster mais próximo.

Após calcular a similaridade, a implicação textual e a análise temporal, cada par 
de artigos é submetido a um conjunto de regras de associação para garantir um 
mínimo de qualidade na relação de coerência. Essas regras são detalhadas a 
seguir:

1 Grupo de documentos que guardam um contexto comum com o artigo de interesse
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Onde: mínSim, mínImp e mínTemp são os valores mínimos que deve ter uma re-
lação de coerência para ser considerada como aceitável e ser salva no banco de dados. 
Esses valores deveriam ser configurados por um grupo de especialistas.

Finalmente, as relações armazenadas no banco de dados são a base para o meca-
nismo de encadeamento apresentado no Algoritmo 1, onde: n é o comprimento da sequ-
ência desejado, m é o índice das leituras geradas, o símbolo ∅ representa um conjunto 
sem elementos e i é o índice que varia até o tamanho da sequência. 

A função de incremento do comprimento das sequências é mostrada no Algoritmo 2.

Algoritmo 1. Mecanismo de Encadeamento

Parâmetros: n ← 7, conjuntoLeituras ← ∅, m ← 1, i ← 2, selecionados ← ∅.
função ENCADEARARTIGOS (A0)
selecionados ← adicionar (A0)
cluster ← buscarClusterMaisPróximo (A0)
para todo artigo ∅ cluster faça
 leituram ← adicionar (A0)
 leituram ← adicionar (artigo)
 selecionados ← adicionar (artigo)
 conjuntoLeituras ← adicionar (leituram)
fim para
enquanto i < n faça
 i ← i+1
 incrementarComprimento (conjuntoLeituras)
fim enquanto
devolve conjuntoLeituras
fim função

Algoritmo 2. Função de Incremento do Comprimento das Sequências

função INCREMENTARCOMPRIMENTO(conjuntoLeituras) 
para toda leitura ∅ conjuntoLeituras faça

 cluster ← buscarClusterMaisPróximo (último artigo da leitura)
 para todo artigo ∅ cluster faça
 se artigo ∅ selecionados então
 leituram ← adicionar (artigo)
 fim se
 selecionados ← adicionar (artigo)
 conjuntoLeituras ← adicionar (leituram)
    fim para

           fim para
           remover leituras com comprimento < i
           devolve conjuntoLeituras
fim função
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EXPERIMENTO: AVALIAÇÃO DO ENCADEAMENTO

O objetivo deste experimento é verificar se o mecanismo de encadeamento 
é capaz de gerar uma leitura abrangente a partir das relações de coerência arma-
zenadas no banco de dados. Para isso, calculamos a correlação de uma sequên-
cia ou leitura gerada pelo mecanismo de encadeamento e as sequências geradas 
por um grupo heterogéneo de 12 avaliadores, entre eles, professores e alunos de 
mestrado do Instituto Militar de Engenharia. A métrica de avaliação usada foi o 
coeficiente de correlação de postos de Spearman (rs). Esta medida de associação 
não paramétrica descreve a direção e o grau em que uma variável ordinal está li-
nearmente relacionada com outra e permite rejeitar a hipótese nula (afirmar que as 
duas variáveis não estão relacionadas). Considerando uma coleção com 2.000 do-
cumentos referentes a “data mining” e um tamanho de leitura arbitrário de 7 artigos 
(observações), o mecanismo gerou 23 sequências. Dentre elas, foi selecionada 
a melhor sequência para ser avaliada. Segundo (MYERS, 2010), um valor de rs 
³ 0.786 para o número de observações selecionado, permitiria rejeitar a hipótese 
nula. As sequências do mecanismo e as sequências geradas pelo grupo de avalia-
ção são mostradas na Tabela 2.

Tabela 2. Sequências geradas pelo mecanismo e pelo grupo avaliador

Encadeamento Ordem

Mecanismo 1 2 3 4 5 6 7

Pesquisador 1 1 5 3 6 2 4 7
Pesquisador 2 2 3 1 4 6 5 7
Pesquisador 3 4 1 3 2 6 5 7
Pesquisador 4 1 2 4 3 5 6 7
Pesquisador 5 4 2 1 6 3 5 7
Pesquisador 6 2 1 6 3 5 4 7
Pesquisador 7 1 3 6 5 2 4 7
Pesquisador 8 4 1 5 6 3 2 7
Pesquisador 9 4 2 3 1 6 5 7
Pesquisador 10 2 5 1 6 3 4 7
Pesquisador 11 2 3 1 6 5 4 7
Pesquisador 12 1 3 2 4 5 6 7

RESULTADOS

A Figura 4 mostra a relação linear entre a sequência gerada pelo mecanismo e 
cada sequência ordenada pelo grupo avaliador. Os pontos correspondem às observa-
ções do mecanismo comparadas com as observações humanas; a linha “F” representa 
o ajuste da correlação; a área entre as linhas “C” é o intervalo de confiança (95%) e a 
área entre as linhas “P” é o intervalo da predição de valores. Desses gráficos, pode-se 
ver que 58.3% das sequências contêm observações dentro do intervalo de confiança, 
enquanto o resto das sequências tem apenas um valor fora desse intervalo. 

Analisando a Figura 5, que representa a função de densidade de probabili-
dade de Spearman, a maior parte de valores se encontra no intervalo [0.53-0.75], 
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obtendo um valor de Spearman médio de 0.682. Embora o número de amostras 
não seja alto (7 observações), ele é suficiente para afirmar que o valor obtido fica 
muito próximo do valor que permite rejeitar a hipótese nula e aceitar que existe uma 
forte correlação entre as sequências geradas pelo mecanismo e as sequências 
montadas pelos avaliadores.

rs= 0.536 rs = 0.857 rs = 0.714

rs = 0.964              r= 0.607           rs = 0.714

   rs = 0.571     rs = 0.321 rs = 0.643

rs = 0.536              rs = 0.750 rs = 0.964

Figura 4. Sequências geradas pelo mecanismo e pelo grupo avaliador

Na Tabela 3, é analisada a complexidade e o coeficiente de Spearman médio 
alcançado pelo mecanismo de encadeamento proposto em comparação aos meca-
nismos desenvolvidos em outras pesquisas. 
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Figura 5. Densidade de probabilidade dos coeficientes de Spearman

Um fato a ser destacado na Tabela 3 é que na complexidade do mecanismo 
proposto o valor de M corresponde aproximadamente a ln(N), sendo inferior aos 
obtidos nos trabalhos relacionados. 

Tabela 3. Comparação da Complexidade vs. Spearman médio de vários trabalhos

Autor Complexidade Spearman Médio

(RODRIGUES, 2010) O(N3) 0.400

(SHAHAF, 2010) O(N2) Sem dados
(CAVALCANTE, 2013) O(N2) 0.784
O mecanismo proposto O(N×M) ≈ O (N ln(N)) 0.682

CONCLUSÕES

A utilização de várias técnicas de mineração de dados diminuíram significa-
tivamente a complexidade do problema de ordenação de documentos científicos. 
Entre as técnicas utilizadas merecem especial destaque os algoritmos de clusteri-
zação, pois eles permitiram encontrar um contexto comum para a análise de impli-
cação textual e análise temporal. Embora tenha sido utilizado o Bisecting k-means, 
que não gera clusters superpostos, ainda é necessário verificar os resultados ao se 
empregar outros algoritmos de clusterização. As regras de associação garantiram 
um mínimo de qualidade na relação entre pares de documentos, enquanto que o 
mecanismo de encadeamento garantiu a diversidade de artigos na leitura, amplian-
do o espaço de busca.

De acordo com os resultados alcançados, é possível encadear artigos de ma-
neira coerente sem calcular a relação de coerência entre todos os documentos de 
uma coleção. Contudo, trabalhos futuros devem ser conduzidos de modo a: (i) pro-
por uma alternativa para buscar padrões de coerência que permitam selecionar a 
melhor sequência dentre o espaço de solução apresentado pelo framework, (ii) ve-
rificar os resultados do encadeamento usando outros algoritmos de clusterização, 
(iii) incluir na definição de coerência a ponderação de pesos e/ou outros critérios, e 
(iv) estabelecer um corpus de teste para este tipo de aplicações.
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