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RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 
 

 

Recentemente, as redes sem fio, definidas pelo padrão IEEE 802.11 vêm  crescendo e ganhando cada vez mais adeptos pelo 

mundo. Esse novo ambiente trouxe ainda mais preocupações quanto à segurança,  principalmente pelo fato de que as 

limitações existentes no ambiente cabeado (i.e. limites físicos) deixaram de existir e com isso, novas possibilidades de 

ataques emergiram trazendo desconforto aos usuários e dificuldades aos administradores. De certa forma, as ferramentas de 

detecção de intrusão voltadas para redes IEEE 802.11, conhecidas como WIDS (Wireless Intrusion Detection  

System), ainda possuem muitas vulnerabilidades pois estão em suas versões iniciais. Além disso, como nos ambientes 

cabeados, elas também possuem as mesmas dificuldades básicas para (1) automatização de rotinas e (2) identificação de 

novos tipos de ataques. Uma ferramenta capaz de atuar a contento nos itens (1) e (2) necessita de habilidades muito maiores 

das oferecidas por computação clássica. Estudos recentes sobre a nova geração de sistemas imunológicos artificiais 

(Artificial Immune Systems – AIS) inspirados pela Teoria do Perigo (Danger Theory – DT) [126], por exemplo, têm  

apresentado bons resultados em problemas de detecção. A abordagem proposta utiliza um modelo imuno-inspirado de  

detecção de intrusão em redes IEEE 802.11 e agentes inteligentes,  organizados numa hierarquia modular que a torna capaz, 

de atuar como sensores e atuadores (i.e. detecção e combate) para execução automatizada do processo de detecção, 

identificação e combate dos  eventos anômalos espalhados pelo ambiente a ser monitorado. Resultados obtidos através de 

vários experimentos em ambientes reais mostraram que a nova geração de AIS apresenta atributos bem qualificados para a 

sua aplicação em WIDS. A capacidade de identificação de novos ataques foi testada; utilizou-se um classificador Bayesiano, 

que demonstrou condições suficientes realizar a tarefa sem prejudicar o processo de execução do WIDS. 
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