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Resumo 

Existem diversos tipos de aplicações de redes de computadores que produzem diferentes 

perfis de tráfego. Para aperfeiçoar o desempenho destas aplicações ou da rede em que elas 

estão incluídas, é interessante fazer medições e caracterizações do tráfego gerado por elas. 

Nesse contexto, existem várias formas para classificação de tráfego como técnicas 

baseadas em portas, técnicas baseadas em inspeção de pacotes e técnicas baseadas em 

fluxos. De acordo com o cenário em que será aplicada, cada uma das técnicas apresenta 

vantagens e desvantagens. Adicionalmente, a classificação tem que lidar com restrições de 

tempo, sendo capaz de tratar os dados em tempo real. 

Um possível método a ser utilizado é a classificação de tráfego baseada em fluxos 

utilizando aprendizagem de máquina. No entanto, é notório que, quando se fala na 

classificação de fluxos usando aprendizagem de máquina, a caracterização de tráfego ainda 

necessita de uma abordagem que seja capaz de fornecer uma forma adaptativa de 

treinamento além de equilibrar precisão e desempenho em um cenário de fluxo contínuo 

de dados. 

Este trabalho apresenta um algoritmo voltado para classificação do tráfego 

baseado em técnicas de mineração de fluxos de dados aplicado a redes de alta velocidade, 

denominado GSDT (GPU-based Streaming Decision Tree), além de um arcabouço para sua 

aplicação. Esse algoritmo visa combinar a precisão das árvores de decisão tradicionais 

com as características da mineração de fluxos de dados. O GSDT também explora o 

potencial computacional fornecido por uma unidade de processamento gráfico. O 

arcabouço proposto alia treinamento e classificação, a fim de obter ganhos no 

desempenho da utilização do algoritmo em um ambiente real. Os experimentos realizados 

avaliam a precisão do GSDT em relação às técnicas tradicionais e o desempenho das 

abordagens propostas, demonstrando a viabilidade da aplicação do GSDT nos cenários 

considerados e a alta performance obtida através da unidade de processamento gráfico. 

 

Palavras-chave: Classificação de tráfego, Mineração de fluxos de dados, Aprendizagem 

de máquina, Unidade de Processamento Gráfico 
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Abstract 

There are several types of applications in computer networks that produce different 

traffic profiles. To improve the performance of these applications or of the computer 

network, it is interesting to make measurements and characterizations of the generated 

traffic. In this context, there are several ways to classify traffic as port-based techniques, 

techniques based on packet inspection and flow-based techniques. According to the 

scenario that will be applied, each of the techniques have advantages and disadvantages. 

Additionally, the classification has to deal with time constraints, being able to handle the 

data in real time. 

One possible method to be used is the classification of traffic flows based on 

machine learning. However, it is clear that when the classification of streams using 

machine learning is considered, the characterization of traffic still requires an approach 

that is capable of providing an adaptive form of training in addition to balance accuracy 

and performance in a scenario of continuous streams of data. 

This work presents a traffic classification algorithm based on streaming data 

mining applied to high-speed networks, called GSDT (GPU-based Streaming Decision 

Tree) and a framework for its application. This algorithm aims to combine the accuracy of 

the traditional decision trees with the characteristics of streaming data mining. The GSDT 

also explores the computational potential provided by a graphic processing unit. The 

proposed framework combines training and classification to gain performance in the use 

of the algorithm in a real environment. The experiments evaluate the accuracy of GSDT 

compared to traditional techniques and performance of the proposed approaches, 

demonstrating the feasibility of applying the GSDT on the scenarios considered and the 

high performance achieved with the use of a graphic processing unit. 

 

Keywords: Traffic classification, Streaming data mining, Machine Learning, Graphic 

Processing Unit 
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1 Introdução 
 

“A cultura é o melhor conforto para a velhice.” 

Aristóteles 

Motivação e Contextualização 

A Internet se tornou a infraestrutura mais importante de comunicação atualmente e, diante disso, os 

provedores de serviço pretendem inserir diversas características nessa arquitetura de melhor esforço, 

como segurança, privacidade e confiabilidade, por exemplo. Para priorizar, proteger ou prevenir 

certos tipos de tráfego, os provedores de serviço implementam a classificação de tráfego [16]. Em 

outras palavras, existem diversos tipos de aplicações de redes de computadores capazes de gerar 

diferentes perfis de tráfego. Nesse contexto, essas aplicações dependem da medição desse tráfego 

para otimização do desempenho da rede em que estão incluídos. Dessa forma, a tarefa de 

gerenciamento de redes e monitoração estão intimamente relacionadas à precisão da caracterização 

do tráfego gerado por essas aplicações [42]. Por outro lado, alguns estudos reportam que a maioria 

do tráfego que não é identificado é proveniente de aplicações P2P [30]. Essas aplicações, por sua 

vez, representam mais de 80% do tráfego da Internet em alguns casos [9]. Isso implica que uma 

parcela significativa do tráfego da Internet seja desconhecido [30]. A caracterização de tráfego é 

essencial para a supervisão de um ISP, para a identificação do uso de uma aplicação, para a 

identificação de novas aplicações e, por fim, para a detecção de anomalias. Portanto, a caracterização 

consiste na compreensão da composição e do comportamento do tráfego na Internet [9]. 

Igualmente importante, a maioria das atividades de pesquisa sobre Internet requer a obtenção 

de dados que trafegam na rede, juntamente a informações relevantes que os descrevam, como a 

aplicação que gerou os dados e o tipo de tráfego gerado, por exemplo [21]. A ausência desse tipo de 

informação é um dos principais problemas enfrentados pela classificação de tráfego [16]. De maneira 

geral, os métodos existentes para obtenção de arquivos de registros de fluxos totalmente conhecidos 

inserem um grau de incerteza nas informações associadas ao tráfego. Os fluxos, nesse caso, são 

pacotes de dados agregados por determinadas características. É ideal que, a fim de possibilitar a 

realização de testes em redes de computadores, exista um método confiável para obter arquivos de 
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registros de fluxos totalmente conhecidos. A ferramenta gt1, descrita em [21], apresenta uma 

metodologia interessante, que pode ser um ponto de partida para o desenvolvimento de um método 

confiável para obtenção desses registros de fluxos. 

A área de classificação tem progredido rapidamente, já que a demanda por dados de medição 

acompanha o crescimento do número de usuários conectados e o surgimento de aplicações que 

consomem muita largura de banda. Nesse contexto, as aplicações P2P ganham bastante importância, 

já que elas têm promovido uma alteração nas características do tráfego e são responsáveis por 

grande parte do consumo de banda da Internet [30]. Adicionalmente, com o surgimento da 

tecnologia ADSL, ocorreu o aumento da capacidade e da disponibilidade da rede para os usuários, 

implicando o desenvolvimento de um comportamento complexo, diferente do apresentado por 

usuários da conexão discada. Esse comportamento é muito relevante para os ISPs, a fim de otimizar 

o dimensionamento e a administração da rede [9][15]. 

As medições em uma rede podem ser ativas ou passivas. As técnicas passivas são mais 

apropriadas em um contexto em que se pretenda entender a dinâmica do tráfego, como engenharia 

de tráfego e dimensionamento da rede [9]. Isto é, as técnicas passivas são baseadas na observação do 

tráfego de pacotes e/ou fluxos. Essas técnicas não interferem no comportamento do tráfego, ou 

seja, um coletor exporta para um repositório de dados informações sobre o tráfego sem modificá-lo 

como na Figura 1.1. Nela, está exposto um possível ambiente em que pode ocorrer a medição 

passiva. Nesse caso, os pacotes de dados trafegam entre o host e a rede em ambos os sentidos, 

passando pelo roteador, que é o ponto onde a coleta é realizada. O tráfego não sofre interferência 

externa, fazendo com que, no roteador, os pacotes ou informações relevantes a cerca do tráfego 

sejam copiados para o repositório de dados passivamente. 

 

Figura 1.1. Ambiente da coleta passiva de dados 

                                                 
1 Disponível em: http://www.ing.unibs.it/ntw/tools/gt/. Acessado em dezembro de 2011. 
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Pacotes são agregados em fluxos, que são usualmente definidos pela tupla composta por IP 

de origem, porta de origem, IP destino, porta destino e o protocolo [6][16]. Além disso, pode ser 

extraído a partir de cada fluxo um conjunto de características adicionais (duração do fluxo e 

tamanho em bytes, por exemplo), retiradas do cabeçalho do pacote ou não, capazes de caracterizá-lo. 

De acordo com [9], as medições passivas podem ser utilizadas para caracterização de tráfego, as 

quais são posicionadas em duas classes: 

1) Caracterização de tráfego baseada em pacotes: A maior parte dessas técnicas reside na 

captura e análise do cabeçalho de pacotes. Em alguns casos, é aplicada a inspeção 

profunda de pacotes (DPI), que é a análise da carga útil do pacote. Em ambas as 

abordagens, a medição e análise acontecem pacote a pacote. Entretanto, em alguns 

casos, a caracterização pode considerar apenas os primeiros pacotes de determinado 

fluxo [18]; 

2) Caracterização de tráfego baseada em fluxos: a medição ocorre em um nível de 

agregação maior, em que fluxos são analisados em vez de pacotes. Uma base é mantida 

com as informações sobre os fluxos e esses dados serão submetidos a uma posterior 

análise de acordo com a finalidade para a qual os dados foram obtidos. 

A principal dificuldade encontrada nas técnicas passivas é lidar com um grande volume de 

dados, que podem ser originados através de links de altas velocidades. Para que os métodos de 

medição e caracterização sejam efetivos, a técnica de amostragem é uma possível abordagem. Trata-

se da realização de observações parciais de pacotes ou fluxos e da construção de conclusões 

baseadas nas observações feitas. Com essa técnica o custo de processamento, a capacidade de 

armazenamento e os requisitos de hardware são minimizados. Entretanto, esse ganho de desempenho 

e escalabilidade acarretam a perda de informações no processo de medição [9]. Isto é, quanto menos 

detalhada for a informação, menor o custo computacional e a exatidão da análise. 

Considerando a importância da caracterização de tráfego, várias técnicas de classificação 

foram propostas na literatura. De acordo com [9], é possível determinar três abordagens para 

classificação: baseada em informações de portas contidas nos cabeçalhos, baseada na inspeção de 

pacotes e baseada em fluxos. As aplicações apresentam padrões e graus de dificuldade diferentes 

para que a classificação seja efetuada. Os pacotes relacionados ao tráfego HTTP seguro (sobre 

TLS/SSL) devem estar, por exemplo, na porta 443 [46], o que facilita bastante a classificação. Outras 

aplicações, como o BitTorrent2 por exemplo, apresentam em sua carga útil uma assinatura bem 

                                                 
2 Disponível em: http://www.bittorrent.com/. Acessado em dezembro de 2011. 
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definida, decorrente do protocolo de aplicação, o que possibilita uma classificação correta, embora 

mais custosa. Além dessas, outras aplicações podem ter o tráfego criptografado, como o Skype3. 

Nesse caso, diversas técnicas são propostas para analisar as características dos fluxos e classificá-los 

[7][8][33][34][43], analisando tanto o tráfego de dados como o tráfego de sinalização. 

A classificação baseada em portas utiliza números das portas da camada de transporte e se 

sustenta na suposição de que aplicações em geral são “bem comportadas” e usam portas bem 

conhecidas, definidas por organismos de padronização da Internet [46]. Esse método consiste, 

portanto, no mapeamento simples entre aplicações e portas. A classificação baseada em portas 

apresenta a simplicidade da implementação, a velocidade de classificação e a facilidade de extensão 

da lista de aplicações em portas bem-conhecidas como as principais vantagens. No entanto, essa 

técnica é bastante sujeita a falhas quando aplicada em ambientes reais. Na Internet atual, muitas 

aplicações geram tráfego utilizando a alocação dinâmica de portas. Além disso, existem aplicações 

que fazem uso de uma porta bem-conhecida, a porta 80 por exemplo, para esconder seu tráfego e 

ultrapassar certo tipos de firewall. Nesse caso, o tráfego classificado como web, devido ao uso da porta 

80, pode transportar qualquer outro tipo de dados [9]. As aplicações P2P, que geram a maior parte 

do tráfego desconhecido e classificado incorretamente [30], costumam utilizar alocação dinâmica de 

portas, produzindo um volume de tráfego considerável que não será corretamente classificado pela 

técnica baseada em portas. No cenário de redes atual,  embora seja eficiente, esse tipo de 

classificação é facilmente burlada, sendo, consequentemente, muito imprecisa. Dessa forma, é 

notório que a classificação baseada em portas não pode ser a única fonte de classificação, 

apresentando-se mais apropriada para auxiliar alguma outra técnica. 

Quando se fala em inspeção de pacotes, duas possibilidades são apresentadas com destaque: 

a classificação baseada em estatísticas e os métodos baseados em assinaturas [9]. A classificação 

baseada em estatísticas trata de caracterítiscas que são extraídas ao nível de pacotes. Nesse caso, uma 

anomalia, por exemplo, pode ser detectada a partir da variação da taxa de chegada dos pacotes em 

determinado ponto da rede. A estratégia baseada em assinaturas consiste na identificação de padrões 

de bytes (as assinaturas) na carga útil dos pacotes, adicionalmente à análise do cabeçalho [45]. Para a 

classificação, é necessário identificar previamente os padrões para as aplicações a serem classificadas. 

Por exemplo, o tráfego web contém o padrão ‘\GET’, enquanto a aplicação eDonkey4 apresenta a 

assinatura ‘\xe3\x38’. Por outro lado, a tarefa de manutenção de assinaturas que identifiquem uma 

classe de aplicações sem gerar imprecisões é bastante complicada. Isso pode ser observado no 

                                                 
3 Disponível em: http://www.skype.com/. Acessado em janeiro de 2012. 
4 Disponível em: http://www.emule-project.net/. Acessado em dezembro de 2011. 
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padrão ‘\GET’, que além de ser encontrado no tráfego web também está presente no tráfego gerado 

pelo Gnutella5, sendo inapropriado para a classificação [9]. De maneira geral, com a técnica de 

inspeção de pacotes, é possível alcançar uma alta precisão na identificação do tráfego. Entretanto, 

diversos aspectos são contrários à sua utilização, dos quais é possível listar alguns citados por [9]: 

1) A alta complexidade computacional para analisar a carga útil de um pacote de dados. 

2) Alguns problemas de escalabilidade são encontrados, uma vez que, em links de alta velocidade, o 

volume acumulado de bytes da carga útil dos pacotes é muito grande.  

3) Todos os protocolos que podem aparecer na rede devem ter sua detecção previamente 

implementada. 

a) Protocolos proprietários não têm uma estrutura de assinaturas conhecida. 

b) Algumas aplicações, por questões de segurança, criptografam seus dados antes de enviá-los 

através da rede de computadores. Dessa forma, a análise da carga útil não deve revelar 

nenhuma informação relevante. 

4) Em alguns países, existem leis em que não é permitida a inspeção profunda de pacotes. Nesses 

lugares, essa técnica é considerada violação de privacidade. Logo, a inspeção de pacotes é 

inviável para a classificação de tráfego nessas circunstâncias. 

Diante dos problemas apresentados pelas outras técnicas, a classificação baseada em fluxos 

se apresenta como uma alternativa bastante atraente. A classificação baseada em fluxos é a tentativa 

de associação de fluxos de pacotes às classes de tráfego através de um conjunto de características 

que definem cada um desses fluxos [42]. Em outras palavras, a ideia é que a classificação seja 

baseada na percepção de um padrão do comportamento que cada aplicação apresenta durante sua 

operação [45]. As características que são consideradas variam desde informações encontradas no 

cabeçalho dos pacotes, como endereço IP de origem, até estatísticas coletadas a cerca do fluxo, 

como seu volume em bytes. 

No caso da classificação baseada em fluxos, nenhum pacote será “aberto” e as portas 

utilizadas pelas aplicações podem ser consideradas ou não, dependendo da abordagem escolhida. 

Além disso, nenhuma legislação proíbe esse tipo de análise de tráfego, já que não há violação de 

privacidade. A classificação baseada em fluxos também é mais escalável quando comparada à 

inspeção de pacotes, já que centenas de megabytes de tráfego são representados no modelo de fluxos 

                                                 
5 Disponível em: http://rfc-gnutella.sourceforge.net/. Acessado em dezembro de 2011. 
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na ordem de kilobytes [42]. Além disso, em uma linha de transmissão típica, um tráfego de 2,5 Gbps é 

mapeado para apenas alguns milhares de fluxos em um determinado instante [19], reduzindo o 

volume de dados a ser tratado. Outra vantagem, quando comparada ao método de inspeção de 

pacotes, é a possibilidade de classificar tráfego criptografado, já que o perfil do tráfego independe, de 

maneira geral, do conteúdo dos pacotes. Em síntese, essa técnica apresenta vários benefícios em 

relação às técnicas baseadas na análise de pacotes, necessitando apenas da agregação dos pacotes em 

fluxos e das suas características. Por fim, um dos grandes desafios dessa técnica é alcançar uma alta 

precisão na classificação analisando apenas o comportamento mais geral dos dados. 

Dentro da classificação baseada em fluxos, surgiram diversas abordagens como técnicas 

estatísticas [53], aplicação de teoria da informação [51], além de aprendizagem de máquina e 

mineração de dados [37] [44]. Acerca de aprendizagem de máquina, é possível encontrar na literatura 

diversos trabalhos que classificam fluxos do tráfego com base em algoritmos de aprendizagem 

supervisionados [27], como os apresentados em [42][49]. Além disso, algumas abordagens de 

aprendizagem de máquina alcançam resultados de classificação comparáveis ao obtido com a 

utilização do DPI [27]. 

Entretanto, o processamento de fluxos provoca o surgimento de outros desafios importantes 

no projeto de um classificador, tais como a capacidade de armazenamento de fluxos e a velocidade 

dessa classificação. Por exemplo, um roteador que opera com um tráfego de 10 Gbps necessita lidar 

com mais de 10 mil fluxos simultâneos. O tamanho do buffer cresce linearmente de acordo com o 

aumento da velocidade do tráfego passante no roteador [5]. Nesse caso, os requisitos de memória e 

os requisitos de desempenho acompanham o crescimento do buffer e do número de fluxos. Técnicas 

tradicionais de mineração de dados apresentam dificuldades em lidar com um conjunto de dados 

dessa magnitude em um intervalo de tempo reduzido. Essas técnicas, de maneira geral, funcionam 

em um ambiente offline, mas poucas são aquelas que apresentam uma abordagem consistente e eficaz 

na classificação de fluxos de dados online. Isso acontece por conta dos problemas e restrições 

apresentados para esse tipo de classificação realizada em tempo real, os quais serão expostos no 

Capítulo 2 deste trabalho. Nesse contexto, é possível utilizar mecanismos auxiliares junto ao 

processamento da técnica de classificação para torná-la aplicável em um ambiente de classificação 

em tempo real. Isto é, técnicas de aprendizagem de máquina, por exemplo, podem ser remodeladas 

para que seja possível explorar sistemas multicore e, assim, alcançar melhorias na execução do 

algoritmo [16]. Isso pode ser realizado através da paralelização do método de classificação utilizado, 

efetuando a sua execução de maneira mais eficiente. Uma abordagem interessante aliando 

aprendizagem de máquina e paralelização é observada em [38]. Nesse caso, o treinamento e a 

avaliação de árvores de decisão são desenvolvidas em uma unidade de processamento gráfico, 
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alcançando ganhos consideráveis de desempenho. O foco, nesse caso, está na área de 

processamento gráfico, não sendo aplicado à classificação de tráfego. No entanto, a utilização de 

uma unidade de processamento gráfico surge como uma opção eficaz nesse contexto. Dessa forma, 

a paralelização do método de classificação pode ser alcançada através do uso de uma unidade de 

processamento gráfico, que será tratada mais especificamente no Capítulo 2. 

Neste trabalho, será utilizada a técnica de aprendizagem de máquina supervisionada, a fim de 

atender os requisitos da classificação de tráfego baseada em fluxos. Uma técnica de aprendizagem de 

máquina supervisionada consiste no treinamento do algoritmo com um subconjunto dos dados 

previamente classificado. Em seguida, a precisão do algoritmo é avaliada com um subconjunto de 

dados aplicado a testes [27]. É evidente que a classificação final fornecida pelo algoritmo está 

intimamente relacionada à corretude do conjunto de treinamento e do conjunto de testes. Por 

exemplo, utilizando um conjunto de treinamento que apresenta um perfil de tráfego diferente do 

que é encontrado no respectivo conjunto de testes, é provável que não seja efetuada a classificação 

corretamente. É comum que esses conjuntos sejam obtidos de repositórios públicos ou a partir da 

submissão de um conjunto não classificado a ferramentas de classificação baseadas em outras 

técnicas [42]. O treinamento de aprendizagem de máquina costuma ser apresentado com o 

treinamento sendo realizado na mesma rede em que ele será aplicado [10]. No entanto, uma 

abordagem comum é a avaliação em que a etapa de treinamento é realizada em uma rede com o 

conjunto de dados conhecido e a classificação efetuada em outra rede, avaliando a portabilidade do 

algoritmo. A rede utilizada no treinamento pode fornecer um perfil de tráfego diferente do que o 

encontrado na rede em que será realizada a classificação. Dessa forma, a precisão do algoritmo 

utilizado é degradada consideravelmente [52]. 

É notório que, quando se fala na classificação de fluxos através da aprendizagem de 

máquina, a caracterização de tráfego ainda necessita de uma abordagem que seja capaz de, além de 

equilibrar precisão e desempenho, fornecer uma forma adaptativa de treinamento. Isso é essencial, a 

fim de que a técnica não sofra redução de desempenho com as variações das características da rede. 

Além disso, existe a necessidade da criação de algoritmos plenamente adaptados à fluxos de 

informações, capazes de efetuar a classificação em tempo real. A classificação do fluxo de 

informações é bastante interessante, já que quanto mais rápido os gerentes e operadores de rede 

tiverem acesso ao perfil do tráfego, mais rápido decisões e medidas podem ser tomadas com o 

intuito de melhorar sua operação. Além disso, o resultado da classificação também pode ser utilizado 

de maneira integrada a um sistema de gerencia de uma rede baseado em políticas, que opere sem 

intervenção manual. Nesse caso, já que o sistema funciona de maneira automática, a classificação em 

tempo real é uma característica essencial.  
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Objetivos 

Diante das rápidas mudanças que o tráfego da Internet tem sofrido, da crescente importância da 

classificação do tráfego e da ausência de trabalhos que exploram o potencial da classificação baseada 

em fluxos aplicada em ambientes de fluxos contínuo de informações, este trabalho apresenta o 

seguinte objetivo geral:  

1) Desenvolver um algoritmo para classificação de tráfego de redes baseada em fluxos, 

considerando um cenário de classificação online; 

Adicionalmente, além do objetivo geral apresentado, são apresentados os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Explorar a possibilidade de paralelização do algoritmo desenvolvido para a classificação, a fim de 

otimizar seu processamento; 

2) Realizar otimizações na classificação do método proposto considerando a plataforma utilizada; 

3) Desenvolver um método de obtenção de um arquivo de registros de fluxos totalmente 

conhecidos com base no trabalho apresentado em [21]; 

4) Desenvolver um arcabouço para aplicação do algoritmo de classificação em um cenário de 

chegada contínua de dados; 

Estrutura da Dissertação 

O restante desta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. No Capítulo 2, são 

apresentados alguns conceitos relevantes sobre mineração de dados, técnicas tradicionais de 

aprendizagem de máquina e mineração de fluxos de dados. Além disso, uma breve explicação sobre 

unidades de processamento gráfico é exposta e algumas aplicações dessas unidades de 

processamento no cenário de redes de computadores são descritas. Por fim, alguns trabalhos 

relacionados aos conceitos apresentados são descritos. 

Na sequência, o Capítulo 3 apresenta a proposta de classificação de tráfego desenvolvida 

nesta dissertação. O capítulo é dividido em duas partes principais: a descrição do algoritmo 

desenvolvido, incluindo o processo de classificação, e a descrição do arcabouço de treinamento 
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proposto. Na descrição do algoritmo, também são apresentadas as diferentes versões de 

implementação para a classificação. 

O Capítulo 4 expõe a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. São 

descritos a construção dos cenários, o método de coleta dos dados, a escolha das métricas a serem 

avaliadas e o método utilizado na avaliação do que foi proposto. 

Seguindo para o Capítulo 5, é efetuada uma avaliação do algoritmo e do arcabouço proposto. 

Alguns experimentos preliminares para definição de parâmetros do algoritmo são executados. Em 

seguida, são realizadas comparações entre a técnica proposta e os métodos já existentes. 

Adicionalmente, são comparadas as diferentes possibilidades de implementação da etapa de 

classificação do algoritmo desenvolvido neste trabalho. O impacto da utilização do arcabouço é, 

então, analisado. Finalizando o capítulo, é apresentada uma breve discussão acerca dos resultados 

obtidos. 

Finalmente, as conclusões, incluindo a enumeração das contribuições da dissertação e dos 

trabalhos futuros, são apresentadas no Capítulo 6. 
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2 Classificação de fluxos de dados e 
processamento paralelo 

 
“Ideias são matéria-prima para a construção de ideias” 

 
Jason Zebehazy 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados e os principais conceitos envolvidos com 

mineração de dados, mineração de fluxos de dados e utilização de unidades de processamento 

gráfico aplicadas em redes de computadores. A subseção 2.1 aborda os conceitos sobre mineração 

de dados e as principais técnicas tradicionais que são utilizadas para a classificação de tráfego, bem 

como a definição e contextualização da mineração de fluxos de dados e da unidade de 

processamento gráfico. Já na subseção 2.2, será apresentado um levantamento dos trabalhos 

relacionados aos temas anteriormente citados. 

Fundamentação Teórica 

A fim de compreender as contribuições deste trabalho, é importante consolidar os conceitos a cerca 

das áreas que deram suporte a seu desenvolvimento. Tais conceitos serão expostos nas subseções a 

seguir. 

Mineração de Dados 

O termo “mineração de dados” está relacionado à busca (no sentido de garimpo) de informações 

relevantes a partir de um grande volume de dados [39]. Em outras palavras, trata-se da descoberta de 

conhecimento e da extração de informações diante de um conjunto de dados. 

A disseminação de computadores, os conceitos de computação ubíqua e, principalmente, o 

advento da Internet produzem informações que nem sempre apresentam aparentes relacionamentos. 

A ideia da mineração é descobrir padrões no conjunto de dados analisado, que não são facilmente 

identificados com a análise feita por pessoas [50]. Seria interessante para um gerente de uma rede, 
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por exemplo, identificar padrões no comportamento dos usuários e, assim, poder organizar a rede 

da maneira mais adequada. 

No contexto de identificação de tráfego baseado em fluxos, características dos fluxos, que 

não deixam evidente a classificação adequada ou o tipo do tráfego, podem ser bastante úteis quando 

submetidas à mineração de dados. Fluxos com características similares são agrupados e recebem a 

classificação correspondente para o conjunto formado [37].  

A mineração de dados é realizada por algoritmos de diversas áreas como inteligência 

artificial, aprendizagem de máquina e técnicas estatísticas, por exemplo. Neste trabalho, algoritmos 

de aprendizagem de máquina receberão maior atenção. A aprendizagem de máquina não define 

especificamente qual o teor do que será aprendido e, portanto, juntamente à mineração de dados 

pode ter sua área de aplicação determinada [50], incluindo redes de computadores. 

Técnicas Tradicionais de Aprendizagem de Máquina 

Existem diversas técnicas capazes de extrair conhecimento de diferentes tipos de conjunto de dados 

e é importante conhecê-las a fim de entender para que tipo de dados elas são mais apropriadas. Na 

mineração de dados e, em especial neste trabalho, se destacam as árvores de decisão [26] e as redes 

bayesianas [29] [49]. Isso porque diversos estudos sobre classificação em tempo-real destacam as 

árvores de decisão como a técnica mais rápida dentre as tradicionais, em especial o algoritmo C4.5 

[16] [31]. 

Uma árvore de decisão consiste em nós não terminais (nó-raiz e nós internos à árvore) e nós 

terminais (nós-folha). A árvore de decisão é construída com base em dados com informações 

associadas, ou seja, dados conhecidos (técnica supervisionada) [37]. Seu método consiste em 

subdividir o problema envolvido em grupos menores com base em características (atributos) 

independentes. Um exemplo de estrutura de uma árvore pode ser observado na Figura 2.1. Nela é 

exposto um cenário simples, em que a decisão é tomada de acordo com o protocolo da camada de 

transporte e o número da porta utilizada. Nesse caso, registros de fluxos que utilizem o protocolo 

TCP e a porta 80 serão classificados como tráfego HTTP, por exemplo. 

Na estrutura da árvore, o caminho por determinado ramo é consequência de uma decisão 

tomada em um nó. Todos os nós que não são nós-folha são responsáveis por efetuar decisões com 

base nos atributos. Como o conjunto de informações que será analisado apresenta vários atributos, a 

árvore precisa escolher algum deles para cada nó. A escolha é feita de acordo com um teste, que 

definirá qual o melhor atributo para a tomada de decisão. O método mais utilizado para a escolha do 

melhor atributo é o cálculo da entropia. Nesse caso, a entropia corresponde ao grau de desordem 
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que o atributo proporciona aos registros que chegam ao nó. Esse cálculo é tradicionalmente 

realizado considerando a classificação de cada um dos registros do nó, como é descrito em [26]. Em 

seguida, à medida que a árvore cresce, para cada nó-folha, uma classificação é atribuída. Essa 

atribuição é feita de acordo com o conjunto de classificações dos registros que chegaram até o nó-

folha. Na etapa de classificação, os registros de dados caminham pela árvore a partir do nó-raiz até 

encontrar um nó-folha. Os registros que estão sendo classificados recebem a classificação atribuída 

ao nó-folha. Os atributos que permitem a construção da árvore, sendo escolhidos para cada nó, 

podem ser nominais ou numéricos. Se forem nominais, cada possível valor do atributo é mapeado 

para uma classe e cada atributo desse tipo só será testado uma vez para cada caminho realizado por 

um registro. Se forem numéricos, os registros serão verificados através da comparação do atributo a 

um limiar pré-definido e, nesse caso, o número de possibilidades será dois (maior e menor) ou três 

(maior, igual e menor) [50]. 

 

Figura 2.1. Árvore de decisão 

Além do processo de construção da árvore, é comum a utilização do processo de poda, que 

pode ser anterior ou posterior à construção. A poda consiste em retirar sub-árvores que não 

agreguem informações suficientes através de seus atributos à árvore que está sendo podada. Apesar 

de a poda diminuir a precisão da árvore aplicada no conjunto de treinamento, ela melhora o 

desempenho em relação a outro conjunto de dados utilizado para teste. A poda permite que a árvore 

seja mais genérica e menos especializada no conjunto de treinamento. Nesse contexto, um algoritmo 
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bastante difundido para construção da árvore e treinamento da árvore e, de maneira geral, muito 

eficiente é o C4.5 [16]. 

Outra técnica de aprendizagem bastante conhecida é a Rede Bayesiana [29]. Essa técnica 

apresenta um modelo gráfico e um modelo probabilístico representando variáveis aleatórias e tabelas 

condicionais através de um grafo direcionado acíclico [37][49]. Os nós do grafo representam as 

características e as arestas, os relacionamentos entre nós. Existe uma tabela condicional para cada 

nó, que define a distribuição de probabilidade para o nó de acordo com seus antecessores. Se o nó 

não tem antecessores, a distribuição é incondicional. Por outro lado, se um nó tem um ou mais 

antecessores, a distribuição depende dos valores atribuídos a seus antecessores [49]. A Rede 

Bayesiana aprende relações casuais entre atributos e classes a partir do conjunto de treinamento 

antes da etapa de classificação [37]. 

Mineração de Fluxos de Dados 

Diante dos recentes avanços da computação, vários dispositivos são capazes de produzir e coletar 

informações de maneira contínua. Extrair conhecimento dessas informações produzidas tornou-se 

essencial, principalmente a extração realizada em um curto período de tempo ou mesmo em tempo 

real [2]. É nesse contexto, portanto, que surge a mineração de fluxos de dados (Streaming Data 

Mining). 

As fontes de dados, no cenário apresentado, são denominadas data streams e produzem 

informação continuamente. Esses dados produzidos são chamados de fluxos de dados e são 

caracterizados por serem contínuos, gerados a altas taxas e produzidos segundo distribuições não 

estacionárias em ambientes dinâmicos [20]. 

Embora não seja difundido na área de classificação de tráfego, Stream Data Mining é uma 

técnica bastante utilizada em outras áreas de conhecimento, com origem na mineração de dados 

tradicional com adaptação para tratar fluxos de dados genéricos. Esses fluxos são uma sequência 

ordenada de itens que chegam a determinados instantes e que só podem ser lidos uma única vez (ou 

poucas) considerando limitações de capacidade de computação e de capacidade de armazenamento. 

Dessa forma, Stream Data Mining apresenta uma série de restrições específicas referentes ao tipo de 

dados que é manipulado [24]. Quando se trata de redes de computadores, várias aplicações podem 

ser destacadas por conta de seus grandes volumes de fluxos de dados como detecção de intrusão, 

redes de sensores, dentre outros [12]. 

Diante das características de um fluxo de dados, os algoritmos para mineração devem: i) ser 

rápidos o suficiente diante da chegada de novos dados, ii) adaptar-se às mudanças na distribuição 
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que determina a chegada das informações, iii) operar em tempo real, iv) extrair as informações 

necessárias em uma ou poucas passagens pelo conjunto de dados [1] e v) otimizar a utilização da 

memória e de processamento.  Adicionalmente, esses algoritmos para mineração de dados 

necessitam, além de um gerenciamento de memória bastante rígido, de estruturas de dados eficientes 

[24], já que uma geração contínua e em alta velocidade implica um grande volume de dados 

acumulado. A literatura define ainda outras diferenças entre as duas abordagens em questão. A 

primeira refere-se ao fato de que na mineração de fluxos, os data streams podem ser distribuídos, ou 

seja, são várias fontes de geração de dados compondo os fluxos. No caso tradicional, o conjunto de 

dados é tratado offline e, portanto, obtido de uma única fonte.  A segunda diferença é o tipo de 

resultado. Em [13], os algoritmos de mineração são divididos em duas categorias de acordo com o 

tipo de resultado obtido, podendo ser exatos ou aproximados. Em métodos tradicionais, a precisão 

da extração de informação é bastante apurada, já que poucas restrições são impostas e, 

consequentemente, o conjunto de dados pode ser minerado detalhadamente. Por outro lado, a 

análise de fluxos de dados, implica em restrições que, por sua vez, afetam a precisão. Nesse caso, os 

resultados geralmente são aproximações. A Tabela 2.1, descrita em [20], apresenta um quadro 

comparativo entre os métodos tradicionais de uma maneira geral e baseados em fluxos. 

Tabela 2.1. Quadro comparativo entre abordagens tradicionais e baseadas em fluxos de dados 

 Tradicional Baseado em fluxo de dados 

Número de passagens Múltiplas Única (ou poucas) 

Tempo de processamento Ilimitado Restrito 

Utilização de memória Ilimitado Restrito 

Tipo de resultado Preciso Aproximado 

Fontes distribuídas Não Sim 

 

Neste trabalho, a técnica proposta incorporou várias dessas características voltadas à 

mineração de fluxos de dados. Apenas um subconjunto dos dados é utilizado na etapa de 

treinamento do algoritmo e boas práticas descritas em [20] são aplicadas (como a constante 

atualização de algumas métricas sem repassar o conjunto de dados, por exemplo). Adicionalmente, a 

classificação das instâncias é online e uma estrutura de dados compacta é utilizada. 

Este trabalho pretende alcançar resultados com alta precisão, ao contrário do que é esperado 

para mineração de fluxos de dados. Dessa forma, mesmo com as características de uma técnica 
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baseada na extração de informação de fluxos de dados, o objetivo é alcançar resultados precisos em 

vez de apenas aproximações. Isso será alcançado através da proposta de um novo algoritmo. 

2.1.1.1.1 Atualização de métricas 

Algumas estatísticas referentes aos dados precisam ser coletadas e mantidas ao longo da duração do 

fluxo. Uma das principais métricas a serem armazenadas é a média. No contexto de aplicação deste 

trabalho, as médias de durações dos fluxos de pacotes ou dos seus tamanhos em bytes são essenciais 

para a execução do algoritmo. Seria bastante custoso do ponto de vista da execução, repassar por 

todo o conjunto de fluxos sempre que a média precisasse ser atualizada e cada novo registro 

implicasse na necessidade de atualização. 

Dessa forma, o cálculo da média foi realizado de acordo com a técnica proposta em [20]. 

Nela, é necessário que estejam disponíveis apenas dois valores: o número de observações e o 

somatório dos valores observados. Esse somatório, na prática, não precisa ser armazenado, podendo 

ser deduzido a partir da média atual e do número de observações. A fórmula proposta é descrita na 

Equação 2.1: 

Equação 2.1. Fórmula de cálculo da média [20] 

 

Na fórmula apresentada, a média no instante i é definida pelo valor total agregado pelas 

instâncias até o momento i-1, que é média no instante i-1 multiplicado pelo número de observações 

subtraído de 1, somado ao valor da variável recebida no instante i, sendo tudo dividido pelo número 

de observações total. Dessa forma, apenas operações fundamentais são realizadas, reduzindo a 

necessidade de processamento e o tempo de cálculo, sem realizar laços que operam sobre todo o 

conjunto de dados. 

2.1.1.1.2 Utilização do conjunto de treinamento 

Técnicas de mineração de dados necessitam de um conjunto de treinamento, que consiste em uma 

“preparação” para a posterior classificação. Na mineração de fluxos, existe ainda a questão de como 

devem ser tratados os dados dentro do conjunto de treinamento. Uma vez que o fluxo de dados é 

contínuo, é preciso definir a maneira como os dados serão manipulados. Em vez de analisar o 

conjunto de dados completo para obter informações, as técnicas voltadas para análise de fluxos 

tratam de subconjuntos finitos dos dados. 
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É nesse contexto que vários modelos de manipulação de dados são definidos na literatura 

[20]. As principais técnicas são a janela de marco (landmark window), janela deslizante (sliding window) e 

janela inclinada (tilted window). Essas técnicas são aplicadas a subconjuntos de dados do conjunto de 

treinamento total. Em [13], os algoritmos são separados em categorias de acordo com o modelo de 

janela utilizado, sendo especificadas as categorias referentes à janela de marco e à janela deslizante. 

A Figura 2.2 apresenta a janela de marco, com o tempo iniciando no instante i-j até o i. 

Nesse modelo, um ponto de referência é definido no início do conjunto de treinamento e, a partir 

dele, os dados são acumulados. 

 

Figura 2.2. Janela de marco [13]  

A Figura 2.3 apresenta o modelo janela deslizante. Nesse caso, o conjunto de dados que são 

analisados tem um tamanho fixo e seu ponto inicial é modificado. Em outras palavras, ao longo do 

tempo de execução, novos dados passam a fazer parte do conjunto, enquanto os dados mais antigos 

são descartados. 

 

Figura 2.3. Janela deslizante [13] 

Além desses modelos, também é uma importante abordagem a definida pela janela inclinada. 

Nesse modelo, os dados pertencentes ao conjunto apresentam menores níveis de granularidade de 

acordo com sua antiguidade. Isto é, à medida que o tempo passa, menos detalhes são armazenados 

das informações mais antigas, sendo mantido apenas um agregado delas. As informações mais 

recentes, por sua vez, são mais específicas (maior granularidade). Dessa forma, as informações mais 

antigas passam a ter menos influência no resultado com o passar do tempo. 
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É interessante notar que a escolha do modelo está diretamente relacionada ao tipo de 

informação que será tratada pela técnica de mineração. Aplicações bastante mutáveis, por exemplo, 

devem ser facilmente adaptáveis ao uso da janela deslizante, que varia os dados considerados ao 

longo do tempo, ou mesmo da janela inclinada, em que os dados antigos têm menos relevância no 

resultado final. Por outro lado, uma aplicação que necessite de informações históricas terá melhores 

resultados da mineração de dados ao utilizar o modelo da janela de marco, já que as informações 

antigas são mantidas e continuam com a mesma influência sobre os resultados. 

Unidade de Processamento Gráfico 

Nos últimos anos, a crescente necessidade de melhorar a eficiência computacional direcionou vários 

tipos de experimentos para a utilização do paralelismo. Inicialmente, a busca por um melhor 

desempenho esteve relacionada ao aumento da frequência do clock de um processador. Os 

fabricantes das CPUs, no entanto, passaram a encontrar dificuldades na otimização dos circuitos 

integrados. Diante desse cenário, outra técnica visando o ganho de desempenho computacional foi 

proposta: a construção de CPUs com vários núcleos. Cada um desses núcleos provê uma unidade de 

execução independente, resultando em um considerável ganho de desempenho. Durante essa 

evolução dos processadores, limites físicos passaram a restringir as otimizações que poderiam ser 

feitas e novas alternativas passaram a ser desenvolvidas [36]. 

Uma plataforma para computação paralela que obteve destaque foi a Unidade de 

Processamento Gráfico (GPU). Essas unidades de processamento foram concebidas para uso na 

computação gráfica, manipuladas através de APIs padrão com essa finalidade, como o OpenGL6 e o 

DirectX7. No entanto, com o passar do tempo, pesquisadores de diversas áreas da computação 

tentaram explorar a capacidade de processamento dessas GPUs, manipulando essas bibliotecas 

gráficas para resolver problemas de propósitos gerais. A fim de solucionar os problemas 

relacionados às restrições para a utilização de unidades de processamento de propósito geral 

(GPGPU), a NVIDIA8 produziu a arquitetura CUDA [36]. Dessa forma, as GPUs evoluíram com o 

passar do tempo, fazendo com que as novas gerações de unidades de processamento gráfico sejam 

mais facilmente manipuladas enquanto mantêm o grande poder computacional pertinente às GPUs 

[35]. CUDA fornece um modelo de programação flexível e é uma extensão de C/C++ com inclusão 

de algumas bibliotecas e diretivas para implementar algoritmos paralelos na GPU [14]. A pilha de 

                                                 
6Disponível em: http://www.opengl.org/. Acessado em fevereiro de 2012.  
7Disponível em: http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows7/products/features/directx-11. Acessado em 
fevereiro de 2012. 
8 Disponível em: http://br.nvidia.com/page/home.html. Acessado em fevereiro de 2012. 
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software de CUDA, observada na Figura 2.4, é composta por três camadas: as bibliotecas de CUDA 

(CUFFT e CUBLAS), o CUDA runtime e o driver CUDA. 

Nessa arquitetura, o paradigma utilizado é o SIMD, que prevê que a unidade receba um 

conjunto de dados e, para cada um dos dados, processe concorrentemente o mesmo conjunto de 

instruções. CUDA consiste em uma lista de streaming multiprocessors (SMs), capazes de executar 

paralelamente com diversas threads. As GPUs são geralmente utilizadas como complementos à 

operação das CPUs [36]. Adicionalmente, uma característica interessante é observada junto ao 

paradigma das GPUs. As unidades de processamento gráfico não retornam de fato dados para o host. 

A GPU é capaz de processar informações e armazená-las em sua memória, mas não de retorná-las. 

O host copia essas informações processadas da memória do dispositivo para a memória local. Isto 

significa, de maneira geral, que as funções executadas nessa plataforma são do tipo void. 

 

Figura 2.4. Pilha do software CUDA [28] 

A execução do programa feito segundo o modelo de CUDA ocorre parcialmente de maneira 

sequencial na CPU (no host) e parcialmente na GPU. A parcela que será executada na unidade de 

processamento gráfico e que é invocada no host recebe o nome de kernel. Ele é definido no corpo do 

programa e funciona como uma porta de entrada para a execução na GPU. Em outras palavras, 

através do kernel, parâmetros são copiados da memória local para a memória da GPU e a execução é 
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iniciada. Na chamada do kernel são especificados o número de blocos de execução e o número de 

threads que irão operar sobre o conjunto de dados. Além disso, essa função não precisa ser definida 

no código com o nome de kernel, podendo receber qualquer denominação. O kernel é chamado no 

programa da seguinte forma: 

1) kernel <<<numeroDeBlocos, numeroDeThreads>>> (params); 

Cada um dos blocos é responsável por executar o conjunto de instruções armazenado na 

GPU sobre os dados correspondentes. Nesse caso, um mesmo dado de entrada é tratado por apenas 

um dos blocos, embora um dos blocos possa lidar com uma ou mais unidades de dados. Cada um 

dos blocos terá o número de threads especificado na chamada do kernel, o que provê uma 

paralelização ainda maior do processamento. É possível observar na Figura 2.5 a estrutura lógica de 

CUDA, que foi descrita em [28]. 

 

Figura 2.5. Estrutura lógica de CUDA [28] 



 20

É interessante notar que, para cada bloco, o kernel a ser executado é igual e o número de 

threads também. Além disso, uma única chamada é responsável por iniciar a execução de todos os 

blocos envolvidos. 

Além da estrutura lógica de CUDA, para explorar o potencial fornecido pela unidade de 

processamento gráfico, é necessário conhecer a hierarquia de memória do dispositivo. Existem 

diversas áreas de memória com diferentes tamanhos e tempos de acesso [11]. O correto uso da 

memória pode proporcionar ganhos consideráveis de desempenho. 

Na Figura 2.6, a hierarquia de memória é apresentada. É possível perceber que cada thread 

possui uma memória local, em que o contexto delas é preservado. 

 

Figura 2.6. Hierarquia de memória da GPU [28] 

Além da memória local, existe a memória compartilhada (shared memory), a qual é acessada por 

todas as threads de um mesmo bloco. A memória compartilhada é mais lenta que os registradores, 

mas ainda apresenta uma considerável velocidade de acesso, sendo a memória com menor latência. 
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Ela restringe o escopo da execução de um bloco do dispositivo. A memória constante (constant 

memory), a memória global (global memory) e a memória de textura (texture memory) podem ser escritas e 

lidas pelo host e são persistentes para diversas chamadas do kernel em uma mesma aplicação. A 

memória constante, no entanto, está habilitada no dispositivo apenas para a leitura, sendo alterada 

apenas pelo host.  Essas memórias são aperfeiçoadas para diferentes usos, sendo apropriadas 

segundo o tipo de necessidade do programa que irá acessar a memória [28]. 

A largura de banda de cada espaço de memória depende diretamente do padrão de acesso à 

memória. Uma característica a ser destacada é que a memória global não tem uma cache associada, 

sendo ainda mais importante o padrão de acesso a ela. Por outro lado, a memória constante e a 

memória de textura apresentam uma cache associada a cada uma delas. 

A fim de manipular a estrutura existente, CUDA define qualificadores para as funções que 

serão implementadas e para a declaração de variáveis. Esses qualificadores determinam em que parte 

da memória esse trecho de código compilado será armazenado e quem deve acessá-lo. Para a 

utilização de qualificadores, o entendimento da hierarquia de memória é essencial. Os qualificadores 

de funções são: 

1) “__device__”: as funções, nesse caso, são executadas e chamadas no dispositivo; 

2) “__global__”: as funções desse tipo podem ser chamadas apenas no host, mas são executadas 

no dispositivo; 

3) “__host__”: esse qualificador faz com que a função seja chamada e executada apenas no host. 

Além desses, foram criados os qualificadores de variáveis, que são: 

1) “__device__”: serve para declarar variáveis que serão armazenadas no dispositivo. Os outros 

qualificadores que serão apresentados podem ser associados a este. Caso seja utilizado 

sozinho, a variável residirá na memória global e será associada ao escopo da aplicação, isto é, 

ela existirá enquanto a respectiva aplicação estiver em execução. 

2) “__constant__”: utilizado opcionalmente com o __device__. Nesse caso, a variável será 

armazenada na memória constante e estará no escopo da aplicação. 

3) “__shared__”: este é outro qualificador que poder ser utilizado adicionalmente ao __device__, 

também de maneira opcional. Essa combinação de qualificadores implica que a variável estará 

na memória compartilhada. Essa variável respeitará o escopo de um bloco. 
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É importante notar que existem algumas restrições que são impostas aos qualificadores de 

variáveis. Os qualificadores __shared__ e __constant__ não podem ser utilizados em conjunto, por 

exemplo. Outras restrições interessantes são que o qualificador __constant__ implica na criação de 

variáveis que não podem ter valores atribuídos no dispositivo, apenas no host. Além disso, o 

qualificador __shared__ não pode inicializar variáveis ao mesmo tempo em que elas são declaradas. 

A fim de construir programas com alto desempenho, qualificadores e a correta utilização das 

áreas de memória são bastante úteis. No entanto, a largura de banda entre o dispositivo e sua 

memória é muito maior que a existente entre o dispositivo e o host [28].  Nesse caso, para 

programação em unidades de processamento gráfico é uma boa prática a minimização da quantidade 

de dados transferidos entre o host e a GPU. Isto é, apenas os dados essenciais são transferidos e o 

restante é instanciado no próprio dispositivo e destruído em seguida. Nesse caso, uma parcela dos 

dados é utilizada sem ser mapeada em momento algum do dispositivo para o host, e nem o inverso. 

É notório também que quanto menos transferências, menor será a sobrecarga gerada. Dessa forma, 

agrupar dados e realizar uma única grande transferência em vez de várias pequenas transferências de 

dados promove um ganho considerável de desempenho. 

Em contrapartida à grande capacidade computacional provida pelas unidades de 

processamento gráfico, a medição de seu desempenho prevê alguns procedimentos especiais. Uma 

das principais maneiras de realizar medições na GPU é medindo o tempo necessário à sua execução. 

Cronometrar o tempo de execução através de timers da CPU não fornece uma métrica realista, já que, 

além da CPU realizar outras atividades (necessitando escalonar o tempo de processamento), durante 

a execução do kernel da GPU, a CPU pode realizar operações assíncronas. Por exemplo, medir o 

tempo do momento exatamente anterior à chamada do kernel até o momento posterior deve resultar 

em um tempo bastante reduzido. Isso acontece porque o segundo instante de medição é coletado 

antes do fim da execução da unidade de processamento gráfico, assincronamente. A GPU continua 

realizando suas atividades enquanto a CPU prossegue sua execução normal. Para solucionar esse 

problema, é utilizada a API CUDA event. Essa biblioteca permite a utilização de eventos em CUDA. 

Eventos podem ser definidos como instantes de tempo marcados pela própria GPU. Dessa forma, a 

unidade de processamento gráfico torna-se capaz de medir o tempo de suas operações sem a 

utilização do processamento do host [36]. O fato de a medição ser realizada através da própria 

unidade de processamento gráfico é um benefício adicional, já que esse método não será invasivo 

para o dispositivo. 

Basicamente, o uso dos eventos em CUDA ocorre da seguinte maneira: i) o evento é 

declarado (cudaEvent_t evento), ii) o evento é instanciado (cudaEventCreate(&evento)) e, por fim, 
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iii) o instante é registrado (cudaEventRecord(evento, 0)). A fim de medir a execução de um bloco de 

código, é necessário que sejam registrados um evento anterior e posterior ao bloco que será medido. 

Para servir como exemplo, o evento anterior e o evento posterior serão denominados, 

respectivamente, evento_inicial e evento_final. Dada a natureza assíncrona das operações, após o 

segundo evento ser registrado, é necessário que alguma medida seja tomada para que as execuções 

da GPU e da CPU sejam sincronizadas. Nesse caso, uma função da biblioteca de eventos em CUDA 

(cudaEventSynchronize(evento_final)) é invocada, a fim de sincronizar as operações. Isto é, no 

ponto de chamada dessa função, o programa esperará pelo fim do processamento na unidade de 

processamento gráfico, registrando o instante final da execução [36]. 

Por fim, no momento em que o evento inicial e o final estiverem registrados, é preciso que o 

tempo passado entre eles seja calculado. Para isso, é utilizada a função “cudaEventElapsedTime”, 

que recebe os eventos como parâmetro. Essa função calcula o tempo transcorrido entre dois 

eventos em milissegundos com resolução de aproximadamente 0,5 microssegundos. 

GT 

Em ambientes reais, é grande a dificuldade de avaliação do desempenho de algoritmos voltados para 

redes computadores. Isso acontece porque nem sempre existe um conjunto de dados (trace) que 

reproduza o comportamento de um ambiente real e, quando existe, muitas vezes não é descrito por 

metadados, isto é, não é totalmente conhecido. A maior parte dos mecanismos utilizados atualmente 

consiste em uma das seguintes características [21]:  

i. Criar manualmente os traces, através da execução isolada de aplicações em diversas máquinas. 

Nesse caso, cada máquina gera um tipo de tráfego. Essa técnica, no entanto, não reproduz o 

comportamento das aplicações em um cenário real; 

ii. Registrar o tráfego em uma rede real e aplicar algum método ou ferramenta de DPI, 

complementada pela análise de portas. Nesse caso, a identificação do tráfego será tão eficiente 

quanto o DPI utilizado e o tráfego criptografado não será devidamente reconhecido.  

Em [21], é apresentado o gt, uma arquitetura para obter traces reais e seus respectivos 

metadados. O gt é dividido em três partes: um cliente, um banco de dados e um classificador 

(IPClass). O cliente executa em máquinas distribuídas, como um daemon em cada uma delas, 

enviando para o banco de dados as características de cada fluxo gerado pela máquina monitorada, 

juntamente com o nome do processo que deu origem ao fluxo. Ao mesmo tempo em que o cliente e 

o banco de dados interagem, uma coleta de todos os pacotes das máquinas monitoradas é realizada, 
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através de uma ferramenta de captura de tráfego como o TCPDUMP9, por exemplo. No final da 

coleta, o IPClass é executado, associando os pacotes coletados às informações que existem no banco 

de dados. Por fim, para os pacotes que não tiverem uma correspondência estabelecida com os dados 

do banco de dados, um DPI simples é executado. Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram 

que a ferramenta é capaz de associar a classificação a mais de 99% dos bytes capturados e a cerca de 

95% dos fluxos que são produzidos e monitorados. 

 A fim de eliminar imprecisões encontradas no trace coletado com o gt, para o desenvolvimento 

deste trabalho, o IPClass não foi utilizado, já que ele insere um certo grau de imprecisão ao executar 

um DPI. Nesse caso, um novo classificador foi desenvolvido, como ferramenta de suporte para este 

trabalho, e inserido na arquitetura do gt em substituição ao IPClass. Dessa forma, o processo passou 

a registrar como parte do trace apenas os pacotes capturados no coletor e com metadados 

correspondentes armazenados no banco de dados, tornando-o 100% conhecido. Em outras 

palavras, essa ferramenta retira dos dados coletados todas as informações que não tenham um 

processo relacionado no banco de dados, associando às informações que permaneceram o nome do 

processo detentor do fluxo. Nesse caso, apesar de ser um conjunto de dados mais restrito, toda a 

imprecisão do processo anterior é excluída. 

Trabalhos Relacionados 

Nas próximas duas subseções serão apresentados os trabalhos mais relevantes na área de mineração 

de dados (em especial, trabalhos para fluxos de dados e redes de computadores) e na área de 

processamento paralelo na GPGPU. 

Trabalhos Relacionados à Mineração de Dados 

É perceptível que, nos últimos anos, a necessidade de caracterização do tráfego da Internet tem se 

tornado um grande desafio para os pesquisadores da área. No decorrer desse tempo, diferentes 

abordagens foram propostas a fim de solucionar questões relativas à classificação de tráfego. De 

maneira geral, é possível segmentar a classificação de tráfego em três grupos como dito 

anteriormente: baseado em portas, baseado em pacotes e baseado em fluxos. Diante dos benefícios 

da classificação de tráfego baseada em fluxos, uma série de trabalhos envolvendo técnicas de 

mineração de dados, em especial as voltadas para mineração de fluxos de dados, será apresentada a 

seguir. 

                                                 
9 Disponível em: http://www.tcpdump.org/. Acessado em dezembro de 2011. 
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Em [24], os autores listam alguns desafios inerentes a Data Stream e apresentam uma série de 

características desejáveis para a execução de técnicas de mineração que lidam com fluxos de dados. 

Dentre os principais desafios, é possível destacar a necessidade de analisar apenas uma vez os dados 

de entrada, ao contrário do que acontece em algoritmos tradicionais, que podem analisar os dados 

diversas vezes no período de treinamento. Isso acontece porque não há espaço suficiente para 

armazenar as informações e também pela necessidade de, considerando a chegada de dados a altas 

taxas, processar os fluxos tão rápido quanto possível. Além disso, existe também a variação da 

distribuição estatística que determina a chegada de dados e, portanto, as técnicas de mineração 

devem ser capazes de se adaptar aos fluxos que chegam. Dessa forma, as características de cada 

abordagem de mineração de fluxo de dados pretendem alcançar a solução dos desafios propostos 

pelos autores, levando em consideração seus próprios objetivos (velocidade, precisão, economia de 

energia, etc.).  

No modelo para classificação de fluxos de dados proposto em [3], o problema de classificação 

é visto sob a ótica de uma abordagem dinâmica em que treinamento e testes ocorrem 

simultaneamente para prover uma forma de classificar dados que chegam continuamente. Nesse 

trabalho, a importante questão da definição da “janela de treinamento”, que é o volume de dados do 

fluxo que será usado para o treinamento da técnica a ser analisada, é discutida. Enquanto a maior 

parte dos trabalhos listados pelos autores propõe métodos com apenas uma passagem pelos dados, 

esse artigo propôs uma metodologia para classificação em tempo real baseada em clusters e contínua 

adaptação às mudanças dos dados, que é baseada na definição da “janela de treinamento”.  Os 

resultados obtidos são bastante interessantes e demonstram uma alta precisão da classificação em 

um sistema real de detecção de intrusão. Além disso, a proposta é escalável e eficiente de acordo 

com os resultados expostos. 

Por outro lado, de acordo com [1], os algoritmos para mineração de fluxos de dados devem 

estar aptos a extrair toda a informação necessária dos dados em uma ou poucas passagens no 

conjunto de informações disponíveis. Nesse trabalho, os autores propõem um algoritmo de 

classificação de fluxos de dados genéricos, denominado Streaming Random Forests, baseado em 

múltiplas árvores de decisão que classificam os dados de acordo com uma votação de diferentes 

árvores. Nesse trabalho, são discutidas diferentes maneiras de dispor o conjunto de treinamento ao 

longo do fluxo de dados de forma que as mudanças na distribuição dos fluxos não sejam prejudiciais 

à precisão dos resultados. As possibilidades variam desde a existência de um único conjunto de 

treinamento até a disposição de vários pequenos conjuntos de treinamento, sendo cada um deles 

responsável por apenas um subconjunto dos dados. O algoritmo proposto necessita de um conjunto 

de treinamento maior do que o necessário à abordagem tradicional (Random Forest), uma vez que os 
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analisa apenas uma vez. Os resultados obtidos demonstram que a precisão alcançada por essa 

técnica é comparável à atingida pelo algoritmo tradicional, embora conte com as restrições próprias 

da classificação de fluxos de dados. 

Tratando-se especificamente de uma abordagem para redes de computadores, é possível 

destacar o trabalho feito em [47]. Nesse trabalho, foi proposto um arcabouço denominado Data 

Stream based Traffic Classification (DSTC), que é composto basicamente por: i) um método de 

classificação de tráfego baseado em uma preparação offline, uma identificação das características do 

tráfego online e classificação, além de ii) um algoritmo, chamado VFDT, para efetuar de fato a 

classificação do tráfego. As características em questão são as informações, no formato IPFIX [23], 

sobre os resumos de fluxos que definem o tráfego da rede. Uma contribuição interessante é o fato 

de o VFDT ser capaz de se adaptar, adquirindo conhecimento de maneira incremental. Entretanto, 

o arcabouço que foi proposto insere um pré-processamento offline do tráfego, o que gera um custo 

adicional à classificação, além do atraso causado, que afeta o desempenho do arcabouço aplicado em 

um cenário de tempo real. Tal trabalho apresenta ainda uma breve discussão sobre a decisão de 

considerar todos os pacotes de um fluxo ou apenas os mais representativos (pacotes iniciais) e sobre 

quais algoritmos de aprendizagem de máquina são mais precisos no contexto de redes de 

computadores. Vários experimentos foram realizados a fim de comparar o DSTC com o C4.5 e 

Rede Bayesiana, consideradas as melhores técnicas existentes. Os resultados dessa avaliação 

demonstraram que o algoritmo obtém um desempenho próximo ao alcançado pelas técnicas 

tradicionais, mas não consegue superá-las. 

Em [42], os autores realizam uma vasta avaliação de algumas técnicas de aprendizagem de 

máquina para a caracterização do tráfego de rede gerado por diferentes aplicações e protocolos de 

rede. Embora esse trabalho apresente as abordagens aplicadas em um cenário tradicional (offline), ele 

traz importantes contribuições. Foram utilizadas três técnicas de aprendizagem supervisionada: 

Redes Baeysianas (Bayesian Networks), Árvores de decisão (Decision Trees) e Multilayer 

Perceptrons (MLP). Além da precisão em um cenário inalterado, com resumos de fluxos 

representando o que foi coletado, a proposta dos autores foi composta das seguintes avaliações: i) 

verificar a robustez dos algoritmos quando as portas das aplicações são diferentes das portas padrão, 

ii) verificar a relevância de um conjunto de treinamento contendo erros e iii) mensurar o impacto 

que os erros no treinamento têm no resultado final. É muito importante notar que o desempenho de 

um algoritmo de aprendizagem de máquina está diretamente relacionado à precisão do conjunto de 

treinamento utilizado. Nesse caso, a qualidade dessa informação utilizada no treino depende da 

classificação prévia dos fluxos através de técnicas baseadas em inspeção de pacotes, em portas ou 

outras metodologias como em [21][41]. A principal vantagem do uso de aprendizagem de máquina é 
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o fato dela se basear em um conjunto de características e não apenas em uma delas. Nesse trabalho, 

é apresentado o trade-off que envolve a seleção de quais características são benéficas para a execução 

do algoritmo. Um conjunto muito restrito de características diminui a precisão da técnica, um 

conjunto muito grande incrementa o custo computacional e o tempo de execução. Os autores, com 

base nos dados coletados em servidores confiáveis, focaram em seis tipos diferentes de aplicações: 

P2P, content delivery, web, bulk, service e email. Os experimentos realizados se basearam na 

implementação existente no WEKA [48]. Os resultados demonstraram que as árvores de decisão, 

quando comparadas às redes bayesianas, têm melhor precisão na classificação, embora apresentem 

um maior tempo na preparação da árvore e sofram mais impactos negativos quando existem erros 

no treinamento ou o conjunto de treino é muito reduzido. O MLP não apresenta resultados 

satisfatórios. Adicionalmente, foi possível constatar que as árvores de decisão respondem bem a 

pequenos erros inseridos no treinamento, tendo seu desempenho superado apenas quando o erro 

toma grandes proporções. 

Ainda considerando a abordagem de técnicas de aprendizagem de máquina aplicadas à 

classificação de tráfego, o trabalho apresentado em [49] é bastante relevante. Nele, os autores 

fizeram um levantamento geral dessas técnicas e de sua aplicabilidade em redes de computadores. 

Esse trabalho avaliou quatro algoritmos diferentes: Redes Bayesianas, C4.5, Naive Bayes e Naive 

Bayes Tree. A principal contribuição apresentada pelos autores é a ‘redução de características’, que, 

através de algoritmos baseados em correlação e consistência, diminui a quantidade de características 

(dentre as quais é possível destacar protocolo, duração do fluxo, volume do fluxo em bytes, número 

de pacotes, etc.) necessárias para atingir um desempenho satisfatório com os algoritmos de 

aprendizagem citados anteriormente. Além disso, através da análise dos resultados foi possível 

constatar que, apesar da similaridade da precisão dos algoritmos utilizados, consideráveis diferenças 

no desempenho computacional são apresentadas. Nesse contexto, o C4.5 apresentou os melhores 

resultados quanto a velocidade de classificação, sendo a melhor abordagem para classificação em 

tempo real segundo os autores. 

A aprendizagem de máquina pode ser utilizada em diversos tipos de aplicação. Em [37], foi 

proposto um sistema de detecção de intrusão em tempo real utilizando técnicas de aprendizagem 

supervisionada. A abordagem definida pelos autores permite que diversos classificadores sejam 

utilizados e o IDS segmente os fluxos em três categorias - normal, DoS e port scanning (Probe). 

Embora não sejam utilizadas apenas as características do fluxo presentes no formato IPFIX, um 

conjunto relativamente reduzido de 12 características é utilizado pelos classificadores a fim de 

diminuir os custos computacionais e melhorar a velocidade de detecção. Essa decisão sobre quais 

características devem ser utilizadas foi, nesse artigo, baseada no ganho de informação (information 
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gain). O ganho de informação é capaz de medir a relevância de cada uma das características para a 

detecção. Nesse trabalho, vários algoritmos foram considerados como Árvores de Decisão, Ripper 

Rule, Back-Propagation Neural Network, Radial Basis Function Neural Network, Redes Bayesianas 

e Naive Bayesian. Os dados são coletados em um ambiente real e, além da classificação, os autores 

propuseram um pós-processamento nas informações dos fluxos com o intuito de reduzir a taxa de 

falsos positivos baseado em um esquema de votação. Para a avaliação, algumas métricas foram 

escolhidas como: velocidade de detecção, uso do processador, consumo de memória e precisão da 

detecção. Assim como em outros estudos realizados anteriormente, a árvore de decisão apresentou 

melhores resultados na detecção que os demais algoritmos utilizados. Por fim, algumas 

contribuições desse trabalho podem ser destacadas como: a simplicidade do IDS proposto e 

ausência de “trabalho humano” para identificar o tráfego; foram apresentadas 12 características 

através do ganho de informação; o IDS é capaz de categorizar o tráfego em três grupos distintos, e; 

o pós-processamento proposto reduz a taxa de falsos positivos. 

Em [52], os autores apresentaram um classificador de fluxos TCP e discutiram qual o conjunto 

de características dos fluxos que seriam efetivas para a classificação. Nesse caso, não são utilizadas 

informações do cabeçalho do pacote, que são dependentes do protocolo utilizado, e nem 

informações pertencentes à carga útil do pacote. O classificador utilizado foi a implementação do 

C4.5 no WEKA e foi avaliado com duas bases de dados disponíveis referentes a duas redes com 

perfis similares. Uma das contribuições desse trabalho consiste em efetuar o treinamento com uma 

das bases de dados e executar a fase de testes na outra base. Esse tipo de avaliação é bastante 

interessante e pouco aplicada no cenário de redes de computadores. Os resultados obtidos 

demonstraram uma grande degradação de desempenho nesse contexto. Além disso, nessas bases, 

não existem metadados que descrevem os fluxos para a utilização de abordagens de aprendizagem 

supervisionada. Dessa forma, uma metodologia de obtenção de rótulos para os fluxos, baseada em 

inspeção de pacotes e portas bem conhecidas, foi proposta. Os autores concluíram que em situações 

práticas é muito difícil e custoso obter tais rótulos. Esse trabalho também propõe e avalia a detecção 

de port spoofing, através das estatísticas de uma matriz de confusão. Os resultados demonstraram que 

classificadores baseados em números de portas não são robustos a esse tipo de anomalia.  

Aplicações baseadas em GPGPU 

Vários trabalhos foram realizados com base na utilização da GPU com propósito geral, como uma 

plataforma de processamento paralelo. Embora não sejam aplicadas na classificação de fluxos de 

dados, as técnicas apresentadas são aplicadas na área de redes de computadores e demonstram a 

viabilidade do uso da GPGPU. 
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 Em [22], os autores propuseram um arcabouço para roteamento em software de alto 

desempenho, denominado PacketShader. A ideia principal é explorar o poder de processamento 

paralelo da GPU para resolver o gargalo encontrado em roteadores de software implementados 

exclusivamente na CPU. Um problema encontrado nesse trabalho, e na maioria dos que envolvem 

GPU, é a considerável queda de desempenho em um contexto com poucos dados. No caso do 

PacketShader, por exemplo, caso um pequeno número de pacotes seja roteado pela GPU, o 

desempenho será consideravelmente mais baixo quando comparado ao  roteamento na CPU. De 

maneira geral, o PacketShader é constituído de três módulos: i) Pre-shading, que consiste em um 

conjunto de threads que coletam grupos de pacotes das filas RX. Apenas os pacotes bem formados 

são repassados para a GPU; ii) Shading, que se trata da operação realizada na GPU de fato. Nela, a 

fila de saída é determinada simultaneamente para os diversos grupos de pacotes, e; iii) Post-shading, 

que direciona os pacotes para a fila de saída correta. Apesar dos benefícios obtidos com o uso da 

GPU, essa melhoria não deve exceder 50% de acordo com a Lei de Amdahl [4]. Além do 

processamento do pacote, que é otimizado através da GPU, algumas modificações são propostas no 

sistema operacional para reduzir os custos de recepção e transmissão dos pacotes. Nesse trabalho, os 

principais resultados obtidos foram: a velocidade de encaminhamento alcançada, que chegou a 40 

Gbps, e a economia de memória e processamento da CPU com a transferência do processamento 

para a GPU. 

Na área de redes de computadores, o uso de GPUs se destaca na construção de técnicas de 

reconhecimento de assinaturas em pacotes da rede, tanto para a detecção de ameaças quanto para 

propósitos gerais. Em [40], um método de reconhecimento de assinaturas baseado em GPU é 

proposto. A principal motivação dos autores foi de encontrar um meio em que fosse possível 

alcançar o alto desempenho das implementações em hardware e a flexibilidade das implementações 

em software. A GPU é bastante propícia à aplicação nesse contexto, já que frequentemente o 

mesmo processamento é aplicado para todos os pacotes, reproduzindo o paradigma SIMD. A 

contribuição mais importante desse trabalho foi demonstrar que o reconhecimento de assinaturas 

pode ser realizado na GPU com alto desempenho e custos similares às abordagens em software 

tradicionais. Entretanto, a execução na unidade de processamento gráfico representa apenas parte de 

um sistema de detecção de padrões, no qual todo o pré-processamento ocorre da maneira 

convencional. 

 De acordo com [14], a GPU pode ser utilizada para a otimização do processo de 

reconhecimento de assinaturas de vírus. Nesse trabalho, o sistema utiliza a unidade de 

processamento gráfico como plataforma para identificação das assinaturas em vários objetos 

simultaneamente. O processo consiste basicamente em acumular os dados, que contém ou não 
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assinaturas de vírus, e repassá-los para serem avaliados na GPU. Nela, cadeias de caracteres que 

serão comparadas com uma base fixa de assinaturas, a fim de identificar correspondências. Nesse 

trabalho, a métrica avaliada foi a velocidade do processo de reconhecimento de assinaturas. 

Comparando a implementação baseada na CPU com a baseada em GPU, o resultado demonstra que 

o processo é aproximadamente 2,05 vezes mais rápido quando realizado na unidade de 

processamento gráfico. 

Considerando a necessidade de categorização e identificação de fluxos de dados com alta 

velocidade de vazão, é proposta uma implementação para GPU utilizando CUDA em [25]. Nesse 

caso, a ideia exposta engloba tanto a categorização quanto a detecção de intrusão, ambas sendo 

implementada através da técnica DPI. A inspeção de pacotes acontece através de expressões 

regulares, que totalizam 25 expressões. No contexto apresentado pelos autores, os pacotes podem 

chegar em, no máximo, 64 fluxos diferentes. A arquitetura proposta prevê que cada bloco de 

execução da GPU será responsável por uma expressão regular e, para cada uma delas, várias threads 

são instanciadas para lidar com os diferentes fluxos. Essa abordagem proporciona uma redução da 

latência de acesso à memória, o número de acessos à memória, além do aumento da velocidade de 

detecção. 

Embora se trate do mesmo tipo de aplicação, os autores de [11] adotaram a utilização de 

autômatos não-determinísticos (NFA), técnica denominada iNFAnt. Nesse caso, o poder de 

processamento paralelo de uma GPU é utilizado para tratar vários dados paralelamente e também 

para indexar as diferentes possibilidades de execução de um NFA através de threads, que têm baixo 

custo. É perceptível que a grande contribuição do iNFAnt é a implementação do NFA na 

arquitetura da GPU e não o reconhecimento de assinaturas baseado na unidade de processamento 

propriamente dito. A unidade de processamento gráfico possibilitou a redução do consumo e da 

ocupação de memória sem comprometer a operação do NFA. 

Sumário 

Como pode ser visto pelo levantamento do estado da arte, existem diversos trabalhos tanto na área 

de mineração de fluxos de dados, bem como na aplicação de GPGPU na área de redes de 

computadores. Não existem, entretanto, trabalhos que apliquem a mineração de fluxos contínuos de 

dados em redes de computadores. Mais especificamente, diante do levantamento da literatura 

realizado, nenhum trabalho foi apresentado combinando a mineração de fluxos contínuos de dados 

à classificação de tráfego. Além disso, não há trabalho que combine esse método à execução em uma 
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GPU. Dessa forma, este trabalho propõe um método de classificação de tráfego com base em 

mineração de fluxos de dados e GPGPU, além de realizar uma avaliação de sua aplicabilidade e de 

seu desempenho em cenários criados a partir de ambientes reais.   
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3 Proposta de classificação 
 

“A verdade da questão é que sempre sabemos a coisa certa a ser feita. A parte difícil é fazê-la.” 

General H. Norman Schwarzkopf 

Este capítulo apresenta a descrição do algoritmo desenvolvido neste trabalho, bem como a descrição 

das várias implementações da classificação. O objetivo do algoritmo proposto é o desenvolvimento 

de uma técnica para classificação de tráfego baseada na mineração de fluxos de dados. Essa técnica é 

voltada para aplicação em redes de alta velocidade. Nela, poucos registros de fluxos devem ser 

utilizados para preparar o algoritmo para classificação, visando um alto grau de precisão. 

Adicionalmente, um arcabouço para classificação e treinamento associado ao algoritmo é 

apresentado. 

Descrição do GPU-based Streaming Decision Tree (GSDT) 

O algoritmo proposto se fundamenta na construção de uma árvore de decisão tradicional [26], 

conforme descrito no Capítulo 2. No entanto, algumas restrições adequadas ao tipo de dados 

recebidos (o fluxo contínuo de informações) são implementadas juntamente com o algoritmo. 

Foram construídas algumas versões do algoritmo de acordo com o processo de classificação e com a 

plataforma utilizada. Duas delas foram totalmente implementadas em C/C++ e outras duas foram 

desenvolvidas em CUDA. Essas versões diferem basicamente no processo de classificação e serão 

descritas na Seção 0. As versões escritas em CUDA são, naturalmente, as implementações para 

GPU. 

Inicialmente, uma árvore é construída, sendo considerados alguns atributos capazes de 

identificar unicamente um fluxo e seu perfil de tráfego. Os atributos selecionados são: duração do 

fluxo, endereço de origem, porta de origem, endereço de destino, porta de destino, número de bytes 

do fluxo, número de frames do fluxo, protocolo de transporte e tempo médio entre pacotes. Essas 

características compõem o resumos dos fluxos e são extraídas de maneira simples em um nó coletor 

e não inserem nenhum procedimento computacionalmente custoso ou pré-processamento. 
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Nesse caso, os pacotes são agrupados em fluxos e os seus resumos são exportados em um 

arquivo texto simples no formato IPFIX. Na Figura 3.1, observa-se a entrada do algoritmo, em que 

cada linha representa um resumo de fluxo (um registro) e cada coluna (delimitada por espaços em 

branco) representa cada um dos atributos que definem os fluxos na mesma ordem em que foram 

listados anteriormente. 

 

Figura 3.1. Parte de um resumo de fluxos utilizados na entrada do GSDT 

O algoritmo é denominado GPU-based Streaming Decision Tree (GSDT). O Algoritmo 3.1 

apresenta o pseudocódigo apenas para a fase de treinamento do GSDT, já que a etapa de 

classificação ocorre da mesma maneira que em uma árvore de decisão tradicional. 

Algoritmo 3.1. Pseudocódigo do GSDT 

 
A árvore começa a partir do nó-raiz e a sua construção se dá através da expansão do nó-raiz 

(que no início é também uma folha). Os registros que chegam do conjunto de treinamento 
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caminham pela árvore até chegar a um nó-folha. Nesse ponto, o registro do fluxo é retido na folha e 

o nó tem as estatísticas referente aos seus registros de fluxos atualizadas. Esse procedimento é 

repetido para os registros que chegam enquanto o número de fluxos acumulados não alcança um 

limiar, a janela de treinamento tratada a seguir. Quando esse limiar é atingido, o nó dá origem a nós-

filhos. O critério utilizado para decidir qual será o atributo escolhido no nó é a entropia dos 

atributos. Isso significa que, para cada nó da árvore que não seja um nó-folha, é atribuída uma das 

características dos fluxos. Em seguida, a decisão de qual será o próximo nó do caminho para 

determinado registro é baseado na característica escolhida para o nó. 

A escolha do atributo do nó se dá da seguinte maneira: cada característica dos fluxos é 

associada a um valor de entropia e o atributo que obtiver a maior entropia será escolhido. Na 

Equação 3.1, a fórmula da entropia é apresentada. Para cada atributo de um conjunto C de atributos, 

a entropia é calculada, considerando todos os registros acumulados até então no nó. Para cada 

possível decisão da árvore segundo a característica escolhida, existe uma probabilidade p de 

determinada decisão ser tomada. No caso do algoritmo proposto, cada ramificação que pode ser 

criada na árvore é uma decisão. 

Equação 3.1. Fórmula da entropia 

 
Outros algoritmos também utilizam o cálculo da entropia no processo de treinamento. No 

entanto, a entropia dos demais algoritmos é calculada fazendo uso da classificação já existente no 

conjunto de treinamento [26]. No caso do GSDT, a entropia considera apenas as probabilidades de 

determinada decisão ser tomada em relação a cada atributo, sem considerar a classificação atribuída a 

cada registro de fluxo. Além da adaptação para o tratamento de fluxos de dados, esse é um dos 

principais pontos que diferenciam a construção dessa árvore das demais, sendo essencial para a 

precisão do algoritmo. 

Existe, ainda, uma certa aleatoriedade no processo de construção da árvore. Quando a 

entropia é calculada para os diferentes atributos e ocorre um empate, o atributo será escolhido 

aleatoriamente entre os que empataram. Dessa forma, existe uma pequena variação na estrutura 

construída e nos resultados obtidos. 

Um exemplo pode tornar o entendimento do uso da entropia no GSDT mais simples. 

Considerando o conjunto de atributos sendo composto pelo IP de origem e pela porta de destino, é 

possível ter uma clara ideia da importância da entropia neste algoritmo em um cenário simples. O IP 
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pode ser classificado como Intranet ou Internet e a porta pode gerar uma classe para cada protocolo 

que utilize uma porta bem-conhecida. Nesse cenário, os fluxos saem de uma rede interna, são 

coletados e são relacionados a algumas aplicações baseadas em diferentes protocolos. Em síntese, 

são enviados emails através do protocolo SMTP (porta 25), além de serem acessadas páginas HTTP 

(porta 80) e HTTPS (porta 443). Nesse contexto, a entropia é calculada com base nos dois atributos. 

Para o endereço IP de origem, a entropia é zero, uma vez que todos os fluxos iniciam na rede 

interna, apresentando endereços Intranet com probabilidade 1 e Internet com probabilidade zero. Já 

para a porta de destino, os fluxos são distribuídos em diferentes ramos da árvore, uma vez que as 

portas da camada de transporte utilizadas pelos protocolos da camada aplicação são diferentes, e 

apresentam, portanto, uma entropia maior que zero. Em outras palavras, o melhor atributo é 

selecionado segundo o grau de desordem que ele gera na amostra considerada. Dessa forma, um 

atributo que separa mais fluxos em nós-filhos diferentes é escolhido, em vez de um atributo que 

mantenha os fluxos em um só ramo da árvore. 

Caso um dos atributos escolhidos seja volume em bytes ou duração do fluxo, a maneira de 

segmentar o conjunto de registros de fluxos de acordo com os seus respectivos valores é tratado 

especificamente para classificação de tráfego produzido por redes de computadores. Apesar de esses 

atributos serem valores contínuos, o limiar que permite a divisão dos fluxos em duas classes (maior 

que e menor que) é estabelecido de acordo com [9]. Nesse caso, os fluxos podem ser definidos 

como grandes ou pequenos (elephant e mouse) e como lentos ou rápidos (tortoise e dragonfly) de acordo 

com um cálculo específico para tráfego de redes. Dessa forma, o GSDT apresenta uma considerável 

vantagem em relação aos algoritmos tradicionais de mineração de dados, já que possui informações 

previamente agregadas acerca da classificação de tráfego. Adicionalmente, esses atributos podem ser 

repetidos ao longo da árvore, já que os limiares definidos se modificarão de acordo com o conjunto 

de registros de fluxos de cada nó. 

Os parâmetros e constantes do algoritmo foram definidos empiricamente através de 

experimentos preliminares. A técnica desenvolvida é apresentada com os valores de parâmetros e 

constantes que permitiram a obtenção de melhores resultados. 

Observa-se no pseudocódigo que o algoritmo apresenta duas constantes, apresentadas como 

N e X. Elas têm valores pré-definidos e, de acordo com os métodos de execução escolhidos, estão 

diretamente relacionadas ao tamanho do conjunto de treinamento utilizado para a construção da 

árvore. A constante N, denominada janela de treinamento, foi definida como uma porcentagem do 

conjunto de treinamento utilizado. Essa constante representa o limiar que restringe o número de 

registros de fluxos em um nó. Em outras palavras, N corresponde ao número máximo de registros 
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que podem ser acumulados em um nó antes que ele seja dividido para dar origem a nós-filhos. Já a 

constante X corresponde a 10% de N. Nesse caso, X é um novo limiar estabelecido para a etapa de 

expansão da árvore. Ou seja, após a chegada de todos os registros correspondentes ao conjunto de 

treinamento, todos os nós-folha que tiverem acumulado mais que X registros serão divididos em 

nós-filhos. Esse limiar foi definido através de experimentos preliminares realizados com o GSDT. 

O processo de poda proposto é bastante simples. A ideia é apenas retirar da estrutura da 

árvore todos os nós que não agreguem informações relevantes ao conjunto de conhecimento da 

árvore. Dessa maneira, para todo nó-pai presente na estrutura da árvore, é verificado se ao menos 

dois dos seus filhos possuem registros de fluxos. Caso apenas um dos filhos possua registros, todos 

os nós-filhos são podados e o nó-pai atual torna-se folha. Caso dois ou mais filhos tenham recebido 

registros de fluxos, apenas os nós-filhos que não tiverem registros (se existir algum) serão podados, 

mas o nó-pai continua sendo um nó interno. 

Após a construção da árvore e da poda, a estrutura da árvore para a classificação está 

completa. Nesse caso, cada um dos nós-folha são analisados e a classificação da maioria dos 

registros que terminaram o caminho da árvore é descoberta. Em seguida, essa classificação é 

atribuída ao nó-folha correspondente. Dessa forma, o processo de classificação pode ser iniciado. 

Nele, os registros caminham pela árvore, chegam a um nó-folha e, em seguida, receberão a mesma 

classificação imposta anteriormente ao nó. 

Processo de classificação  

Embora todo o GSDT seja considerado uma técnica de classificação, o processo de classificação 

propriamente dito consiste na etapa posterior à construção da árvore. Ou seja, o percurso realizado 

pelos novos registros que chegam através da árvore e a consequente descoberta do perfil de tráfego 

nos nós finais. Esse processo será referido nesta subseção apenas como classificação. 

Em linhas gerais, a classificação ocorre de maneira completamente independente do método 

de construção da árvore. Nesse caso, podem existir diferentes maneiras de percorrer a estrutura da 

árvore. Neste trabalho foram propostas quatro possíveis implementações, a fim de avaliar que 

benefícios poderiam ser alcançados com sua utilização. 

Inicialmente, a classificação se deu de maneira sequencial, utilizando apenas um dos núcleos 

do processador. Essa implementação da classificação consiste em fazer com que os registros de 

fluxos percorram a árvore um a um. Dessa forma, caso a taxa de chegada de registros de fluxos seja 

maior que a taxa de classificação de registros, os fluxos começarão a ser acumulados. Isso implica na 

necessidade de uma capacidade extra de armazenamento para acumular os fluxos, além de resultar 
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em um atraso considerável na classificação. Essa abordagem da classificação será denominada CPU, 

já que uma única tarefa será realizada por vez na CPU. 

É perceptível, no entanto, que a classificação dos registros de fluxos é independente entre os 

fluxos. Não há relação no processo de classificação de dois fluxos distintos. Sendo assim, existe uma 

capacidade de paralelismo muito grande não explorada no cenário inicial de aplicação do GSDT. 

Com o intuito de explorar a capacidade de paralelização do problema e do processador da 

máquina utilizada, foi desenvolvida uma nova versão, denominada multithreaded, para a classificação. 

Nessa versão, além das modificações necessárias para a criação de várias threads, o tratamento da 

chegada dos registros de fluxos foi modificado para otimização do processo em várias linhas de 

execução. O número de threads corresponde ao número de núcleos presente no processador da 

máquina utilizada, a fim de explorar sua máxima capacidade. Na execução do algoritmo, os fluxos 

são acumulados em um buffer utilizado para a classificação, até que ele esteja cheio. Nesse ponto, 

cada thread é responsável por um conjunto de índices da lista de registros, classificando cada um 

deles sequencialmente. Na Figura 3.2, é possível observar como duas threads lidam com o buffer de 

registros. Ao final dessa operação, o buffer é novamente preenchido com registros de fluxos e 

repassado às threads para que os fluxos sejam classificados. 

 

Figura 3.2. Duas threads operando sobre um conjunto de registros de fluxos 

Por fim, a classificação ainda poderia ser realizada em uma unidade de processamento 

gráfico. Nesse contexto são efetuadas duas etapas. Na primeira, a estrutura da árvore já construída é 

copiada para a memória da unidade de processamento gráfico, a fim de ser utilizada durante toda a 

classificação. Nesse caso, a árvore se mantém inalterada, sendo apenas consultada ao longo da 

classificação. O segundo passo consiste em acumular um número configurável de registros de fluxos 

em um buffer de classificação.  Os registros desse buffer são transferidos para a GPU, percorrem a 

árvore nela e são classificados em paralelo. O tamanho desse buffer, embora configurável, é mantido 

fixo durante toda a execução do algoritmo. O efeito proporcionado pelo uso da GPU é basicamente 

efetuar a classificação de todo o buffer com complexidade de O(1). Isto é, um grande número de 
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registros é classificado de uma só vez, reduzindo o tempo de classificação. Todas essas 

características estão presentes nas duas implementações realizadas para a GPU. 

De acordo com as características listadas da classificação na GPU, duas versões do GSDT 

foram desenvolvidas para a unidade de processamento gráfico. Na primeira implementação, para 

cada um dos fluxos a serem classificados, um bloco de execução do kernel é alocado, utilizando 

apenas uma thread em cada um deles. Essa versão foi denominada GPU_v1. Nessa versão, o buffer 

tem o tamanho de 65500, cada posição do buffer acumula um fluxo e um bloco é criado para ser 

responsável pela classificação de um registro de fluxo. Na segunda implementação, uma otimização 

foi proposta na utilização dos recursos da GPU, balanceando o número de blocos e o número de 

threads utilizadas na classificação. Nesse caso, menos blocos são alocados e mais threads são usadas, 

constituindo a versão GPU_v2. O buffer, nesse caso, passa a ser de 100000 registros de fluxos e, 

quando ele está cheio, 100 blocos são criados. Cada um desses blocos contém 1000 threads, 

totalizando 100000 linhas de execução, sendo cada uma delas responsável por um fluxo. Essa 

proposta considera que um número menor de blocos promove menos trocas de contexto na 

unidade de processamento gráfico, enquanto a thread consome menos recursos. Nessa versão, o 

número de fluxos armazenado no buffer é igual ao produto do número de blocos e de threads. 

Devido à sobrecarga da transferência de dados e à sobrecarga da preparação da GPU que são 

inerentes às aplicações baseadas em GPU, o algoritmo é planejado para um ambiente com um 

grande número de fluxos. Dessa forma, o custo adicional inserido pela preparação da GPU e pela 

transferência de dados entre o processador e a GPU é superado pela velocidade da classificação 

agregada de muitos registros de fluxos. 

Processo de Treinamento 

O processo de treinamento corresponde à construção da árvore. No entanto, existem diversos 

cenários de tratamento de fluxos de dados em que essa etapa dos algoritmos pode ser efetuada. 

Alguns exemplos podem ser observados na Figura 3.3. Em todos os casos expostos na figura a 

seguir, a parte sombreada representa a etapa de treinamento. 

O treinamento pode ser realizado com um grande conjunto de dados no início do fluxo de 

dados, como na Figura 3.3a. Nesse caso, o benefício obtido é que existe apenas um período de 

construção da árvore, sem ocorrer nenhuma reconstrução. No entanto, esse cenário não se adapta a 

mudanças que podem ocorrer no perfil do fluxo de dados, não sendo apropriado para longos 



 39

períodos de tempo. Além disso, um conjunto de treinamento grande implica um maior tempo para 

construção da árvore. 

 

Figura 3.3. Possíveis cenários de treinamento 

É possível realizar o treinamento de maneira cíclica, com grandes conjuntos de treinamento, 

como pode ser observado na Figura 3.3b. Esse tipo de treinamento proporciona à técnica utilizada a 

capacidade de adaptação a mudanças de perfis de tráfego que podem acontecer. Entretanto, o 

conjunto de treinamento utilizado continua sendo grande, a fim de classificar um maior número de 

instâncias entre duas fases de construção da árvore. Consequentemente, existe uma maior 

sobrecarga gerada pela construção e pelas sucessivas reconstruções realizadas. 

O último cenário, exposto na Figura 3.3c, demonstra a realização da etapa de treinamento no 

modo de execução mais adaptado à mineração de fluxos de dados. Nesse contexto, é efetuada a 

construção da árvore a partir de pequenos conjuntos de treinamento. É interessante destacar que 

menos instâncias de fluxos são classificadas antes da reconstrução da árvore em relação aos cenários 

anteriores. Dessa forma, mudanças no perfil do tráfego são rapidamente percebidas à medida que 

acontecem. Por outro lado, ainda existe uma sobrecarga gerada como consequência do treinamento 

que ocorre continuamente. Essa sobrecarga, no entanto, é menor que o visto anteriormente, já que o 

conjunto de treinamento é menor no cenário atual. 

Este último cenário descrito foi inicialmente utilizado para a aplicação do GSDT. No 

entanto, foi observada a necessidade de um processo mais eficiente de construção da árvore para 

uma técnica que se propõe a tratar fluxos de dados, isto é, um cenário em que o tempo de 

treinamento é minimizado. É nesse contexto que é proposto neste trabalho um arcabouço para 

execução da classificação de tráfego. Em resumo, um novo cenário de treinamento é proposto e 

seus benefícios são avaliados. Na Figura 3.4, é exposto o cenário que retrata a utilização do 

arcabouço proposto. Nessa figura, assim como nas figuras anteriores, as partes sombreadas 

representam a construção da árvore. 

Observa-se que apenas o tempo de construção da árvore do primeiro treinamento é 

totalmente dedicado à construção, sem a classificação ocorrendo em paralelo. Essa proposta se 

baseia no fato de que não há relação entre a etapa de classificação e as reconstruções da árvore. 
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Nesse caso, enquanto alguns registros são classificados, uma nova linha de execução é disparada 

para consumir novos registros de fluxos e efetuar a construção de uma nova árvore para a posterior 

classificação. É importante destacar que a figura serve apenas para demonstrar o funcionamento do 

arcabouço. A etapa de construção de uma nova árvore não está restrita ao fim da classificação, ela 

pode acontecer tão cedo quanto os registros que serão classificados terminem e cheguem novos 

registros para o novo treinamento. 

 

Figura 3.4. Exemplo da execução do arcabouço proposto 

Existem, de maneira geral, duas situações em que o arcabouço proposto pode ser analisado. 

No primeiro caso, a taxa de chegada de registros de fluxos é menor ou igual à taxa de classificação 

de fluxos, ou seja, os registros de fluxos são classificados à medida que chegam e não há acumulo de 

registros em buffers. Nesse caso, o arcabouço não insere atraso na classificação e na construção da 

árvore e nem processamento extra, uma vez que não existirão registros de fluxos disponíveis para o 

adiantamento da reconstrução. No segundo caso, a taxa de chegada de registros de fluxos é maior 

que a taxa de classificação de fluxos, que é a situação mais comum nas redes de alta velocidade em 

que este trabalho é aplicado. Nesse caso, existem buffers que armazenam os fluxos que chegam e não 

são imediatamente utilizados pelo GSDT. O arcabouço traz benefícios ao passo que não há 

períodos em que a processo de classificação está ocioso para que o treinamento seja realizado, ou 

seja, períodos totalmente dedicados à reconstrução da árvore. Esse processo de reconstrução da 

árvore ocorre compartilhando o tempo com o período de classificação. 
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4 Metodologia do Trabalho 
 

“Se o processo estiver correto, os resultados falarão por si mesmos.” 

Takashi Osada 

Esse capítulo apresenta os detalhes da metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho, que 

englobam desde a construção dos cenários até a maneira como a avaliação foi conduzida.   

Cenário de aplicação 

Esta subseção apresenta os cenários nos quais serão aplicados o GSDT e os demais algoritmos 

tradicionais de mineração de dados que serão analisados. 

Alguns tipos de experimentos foram realizados para avaliar o desempenho do GSDT. Em 

todos os casos são necessários arquivos de registros de fluxos (traces) com os respectivos metadados. 

Para obtenção desses arquivos, uma coleta foi realizada em uma rede local com cerca de 10 

máquinas através do gt. A partir dessa coleta, três traces, que serão descritos a seguir, foram 

construídos. Além disso, para avaliar a velocidade das diferentes implementações da classificação, o 

mesmo conjunto de dados foi replicado várias vezes, possibilitando, assim, perceber os benefícios 

aplicados em uma escala real. Essa replicação ocorre porque, isoladamente, o trace correspondente à 

coleta não é suficientemente grande para alcançar um número de fluxos correspondente a uma rede 

de alta velocidade. Adicionalmente, com mais fluxos é possível perceber melhor os benefícios 

efetuados na velocidade da classificação. 

Um possível cenário de aplicação do algoritmo proposto é apresentado na Figura 4.1. Em 

síntese, um ou mais nós da rede (roteadores) são capazes de exportar resumos de fluxos para banco 

de dados que é acessado por uma máquina classificadora. Em um esquema mais simplificado, o 

banco e a máquina classificadora podem integrar um único ponto da rede. Cada um dos nós tem a 

capacidade de acumular informações sobre o tráfego passante, armazenando todos os atributos 

necessários à aplicação do GSDT. 
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Esses resumos de fluxos seguem o padrão IPFIX, acrescentado de algumas características 

facilmente capturadas. Essas novas características, em sua maioria, já são normalmente observadas 

pelo roteador. Além disso, é bem menos custoso armazenar um registro desse tipo que todos os 

pacotes do fluxo. 

 

Figura 4.1. Roteadores que exportam informações dos fluxos para um classificador 

Tratando-se a máquina classificadora, é nela em que está implementada a técnica proposta. 

Neste trabalho, essa máquina em que foram realizados os testes tem as seguintes características: 

processador Intel(R) Core(TM) i7-2600K, sistema operacional Ubuntu 11.04 e uma GPU GeForce 

GTX 480. 

Algumas das características do processador da máquina classificadora estão listadas na 

Tabela 4.1: 

Tabela 4.1. Características do processador da máquina classificadora 

Características Especificação 

# de cores 4 

# de threads 8 

Tipo de memória DDR3-1066/1333 

Máxima largura de banda da memória 21 GB/s 

Clock 3.4 GHz 
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Adicionalmente, na Tabela 4.2, são apresentadas algumas das características da unidade de 

processamento gráfico GeForce GTX 480. 

Tabela 4.2. Características da GPU utilizada 

Características Especificação 

# de cores CUDA 480 

Configuração padrão de memória 1536 MB GDDR5 

Máxima largura de banda da memória 177.4 GB/s 

Clock do processador 1401 MHz 

Clock da memória 1848 MHz 

 

A capacidade de processamento é essencial para a máquina classificadora, uma vez que o 

volume de dados a ser classificado é muito grande. Considerando, por exemplo, um tráfego com 

velocidade de 10 Gbps passando em um único nó coletor durante cinco minutos, o volume 

agregado de dados a ser classificado seria de 375 GB. No entanto, o ponto de coleta exporta 

resumos de fluxos e não todo o volume de dados coletados. O tamanho médio dos fluxos da coleta 

realizada com o gt é um pouco superior a 10000 bytes. Supondo que essa média se estenda a outros 

ambientes, o número de fluxos no cenário descrito é de aproximadamente 40 milhões de fluxos. 

Dado que esses fluxos foram exportados após um acumulo realizado em cinco minutos, a taxa 

média de chegada de fluxos é de aproximadamente 133000 fluxos/s. Dessa forma, diante da 

magnitude dos valores obtidos nesse cenário, uma alta velocidade de processamento dos dados é 

imprescindível. 

Conjuntos de dados (traces) 

Inicialmente, três conjuntos de dados foram derivados da coleta do gt e utilizados para a análise de 

precisão do GSDT. A composição desses traces é descrita a seguir. 

Cada um dos três conjuntos obtidos contém 7665 resumos de fluxos. De acordo com a 

análise do conjunto de dados que foi coletado, foram estabelecidos alguns tipos de tráfego que 

contenham as aplicações que foram encontradas: Tráfego Web (que é basicamente o tráfego HTTP), 

P2P, SSL e outros. Esses tipos de tráfego foram utilizados apenas na coleta de estatísticas, não 
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estando associados ao algoritmo em si. Em outros termos, o algoritmo é capaz de lidar com tantas 

classes de tráfego quantas forem especificadas com o conjunto de dados de entrada. 

Na Tabela 4.3, está exposta a distribuição dos fluxos nos perfis de tráfego. Apesar do 

número de fluxos relacionados à classe Tráfego Web ser a classe majoritária, grande parte do volume 

dos fluxos expresso em bytes tem origem no tráfego P2P. Isso pode ser observado também em 

outros ambientes, em que o tráfego P2P é responsável pela maior parcela dos dados em uma rede de 

computadores. 

Tabela 4.3. Número de fluxos por perfil de tráfego 

Perfis de tráfego Número de fluxos 

Tráfego Web 5827 

P2P 1500 

SSL 334 

Outros 4 

 

Juntamente com os resumos de fluxos é apresentado o nome da aplicação que os gerou, 

como Skype, Chrome10, Firefox11, MSN Messenger12, BitTorrent e uTorrent13, por exemplo. Os 

dados coletados são analisados com base nas suas aplicações e nas portas por elas utilizadas para 

definir qual o tipo de tráfego. 

O primeiro trace, denominado Trace_1, é constituído dos resumos dos fluxos 

correspondentes à coleta realizada pela arquitetura modificada do gt. Isto é, o que foi coletado é 

reproduzido integralmente nesse trace sem nenhuma modificação. Na coleta, as aplicações foram 

executadas com suas configurações padrão. Nesse caso, o mapeamento entre as aplicações e as 

respectivas portas utilizadas indica qual a classe de tráfego que corresponde ao resumo analisado. O 

segundo, chamado de Trace_2, é composto por resumos de fluxos similares ao que está presente no 

Trace_1, apresentado apenas uma modificação: parte do tráfego identificado como P2P teve sua 

porta alterada para a porta tradicionalmente usada pelo HTTP (80). Nesse caso, todos os resumos de 

fluxos originados pela aplicação uTorrent, que está relacionada ao tráfego P2P, tiveram sua porta de 

                                                 
10 Disponível em: https://www.google.com/chrome?hl=pt-br. Acessado em dezembro de 2011. 
11 Disponível em: http://br.mozdev.org/download/. Acessado em dezembro de 2011. 
12 Disponível em: http://www.windowslive.com.br/. Acessado em dezembro de 2011. 
13 Disponível em: http://www.utorrent.com/. Acessado em dezembro de 2011. 
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destino definida como sendo a porta associada ao Tráfego Web. A modificação efetuada tem como 

objetivo dificultar a correta classificação do GSDT e dos demais algoritmos. Utilizando o Trace_1, 

uma classificação baseada apenas em portas seria bastante eficiente, uma vez que as aplicações são 

bem comportadas. Essa alteração, portanto, visa a demonstração da independência do GSDT em 

relação a um único atributo. É importante salientar, no entanto, que a porta continua sendo uma 

característica bastante relevante. Em síntese, um pré-processamento foi realizado no trace 

inicialmente coletado para avaliar a robustez do algoritmo proposto. 

O terceiro, e último, conjunto de dados, o Trace_3, também foi baseado em uma 

modificação realizada no Trace_1. Em resumo, a mudança realizada consiste de duas etapas: i) na 

primeira, foi efetuada a escolha aleatória de um terço dos fluxos associados à aplicação Firefox e ao 

Tráfego Web e, ii) na segunda etapa, os fluxos selecionados tiveram a porta de destino modificada, 

passando a ser 8080. Como o tráfego HTTP costuma ser isolado na porta 80, essa modificação 

também pretende fazer com que o algoritmo proposto classifique esses fluxos com base em outros 

atributos. Nesse caso, ao contrário do que acontece no Trace_2, apenas uma parcela dos fluxos 

relacionados a determinada aplicação têm sua porta de destino alterada, o que pode gerar um erro 

ainda maior. Essa maior possibilidade de erro pode ser justificada pelo fato dos fluxos com 

características similares serem separados quando a porta for analisada, diminuindo o conjunto de 

nós que efetuam o treinamento para cada caso. 

Finalmente, com o intuito de avaliar a velocidade de classificação do algoritmo, o Trace_1 

foi replicado várias vezes, compondo ‘novos’ traces, método estatístico denominado bootstrap [17]. 

Esses conjuntos de dados não visam avaliação da precisão do algoritmo, portanto a replicação 

proporciona as mesmas possibilidades de avaliação que um trace de grandes proporções que seja 

coletado. Definiu-se a nomenclatura utilizada para identificação do conjunto de dados de modo a 

especificar quantas vezes o conjunto original foi replicado. Dessa forma, o nome dos traces passou a 

ser Trace_NúmeroDeRéplicasX, onde NúmeroDeRéplicas determina o número de repetições. Por 

exemplo, o Trace_1, quando replicado 100 vezes, será denominado de Trace_100X. 

A Tabela 4.4 traz os nomes e o número de réplicas dos conjuntos de dados utilizados neste 

trabalho, bem como o número total de fluxos que estão relacionados ao arquivo de registros de 

fluxos associado. 
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Tabela 4.4. Traces utilizados na avaliação da velocidade do GSDT 

Nome do trace Número de réplicas Número de fluxos 

Trace_10X 10 76650 

Trace_50X 50 383250 

Trace_100X 100 766500 

Trace_500X 500 3832500 

Trace_1000X 1000 7665000 

Trace_2500X 2500 19162500 

Trace_5000X 5000 38325000 

 

 Métricas 

Serão avaliados o GSDT e o arcabouço para classificação e treinamento. Nesse caso, para cada uma 

das avaliações, diferentes métricas são analisadas. De acordo com [42], existem dois tipos de 

métricas para avaliar o desempenho de algoritmos de classificação de tráfego. Dessa forma, as 

métricas avaliam respectivamente a corretude e o custo computacional da classificação. 

Considerando a corretude, a precisão do GSDT será avaliada e, considerando o custo 

computacional, a velocidade do processo de classificação e a vazão das plataformas de 

processamento serão analisadas. Além disso, a velocidade de construção e posterior reconstrução da 

árvore serão avaliadas em conjunto, uma vez que uma diferente abordagem é proposta para tratar o 

problema associado ao treinamento. Apenas uma avaliação do ganho global obtido com o 

arcabouço proposto será analisada. O tempo de construção da árvore será considerado em 

experimentos preliminares, utilizados para definir alguns parâmetros do algoritmo proposto. Além 

dessa métrica, também será considerado o tempo médio que um registro leva para ser classificado 

quando os parâmetros em questão variam, definindo, dessa forma, a melhor parametrização do 

GSDT. Esse tempo consiste do número de registros classificados dividido pelo tempo total 

necessário para a classificação. 
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Precisão 

Para realizar a avaliação de precisão, o GSDT e as técnicas tradicionais de mineração de fluxos de 

dados são utilizados para classificar vários traces, conforme foram descritos na subseção anterior. Em 

seguida, os resultados obtidos são comparados. Nesse cenário, as métricas utilizadas para avaliar a 

precisão do algoritmo são a taxa de acertos e a taxa de erros. Essas métricas podem ser calculadas 

com duas abordagens diferentes: considerando a precisão total e considerando a precisão por 

classes. Para este trabalho, a precisão total demonstrou ser mais efetiva, fornecendo uma visão mais 

genérica do desempenho dos algoritmos. A taxa de acertos representa a porcentagem de instâncias 

corretamente classificadas (verdadeiros positivos), enquanto a taxa de erros é a porcentagem de 

instâncias classificadas incorretamente (falsos positivos). Como são métricas complementares, os 

resultados obtidos serão expostos e analisados em conjunto. 

Velocidade de classificação e Vazão 

Já para a avaliação do custo computacional, é interessante que o volume de dados a ser classificado 

seja consideravelmente maior que o necessário para a avaliação de precisão. Nesse caso, para avaliar 

a velocidade de classificação dos fluxos se utilizou o Trace_1 replicado diversas vezes, de acordo 

com o que foi descrito na subseção anterior. A precisão, nesse caso, não foi avaliada, uma vez que 

instâncias repetidas são classificadas da mesma maneira. Esse contexto foi utilizado para avaliação 

das duas métricas voltadas para o custo computacional: a velocidade do processo de classificação e a 

vazão. 

Inicialmente, para análise da velocidade de classificação, são analisados os tempos absolutos 

da etapa de classificação em milissegundos de três das implementações do GSDT (CPU, multithreaded 

e GPU_v1) e o speedup alcançado na comparação entre as versões sem utilização da GPU e com 

utilização da GPU (GPU_v1). Nesse caso, o speedup é definido como a razão entre o tempo da 

classificação efetuada sem o uso da GPU e com ela. Ou seja, a implementação com GPU (GPU_v1) 

tem seu desempenho comparado diretamente ao das demais versões da classificação. O tempo 

absoluto da classificação consiste da medição do tempo necessário desde a manipulação dos 

registros de fluxos até a obtenção da classificação propriamente dita. Dessa forma, toda a sobrecarga 

existente, incluindo todas as alocações e transferências de memória, faz parte do tempo que será 

medido. 

Em seguida, para a avaliação da vazão da CPU e da GPU (através da versão GPU_v1), a 

medição foi realizada isolando a classificação propriamente dita de qualquer sobrecarga de troca de 

contexto ou transferência de dados. Em outras palavras, o tempo de classificação dos fluxos é 

medido considerando apenas o tempo que um registro passa sendo processado tanto na GPU 
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quanto na CPU. A ideia é perceber a diferença do poder de processamento do hardware utilizado de 

acordo com a implementação. Para a GPU, por exemplo, não são consideradas as alocações de 

memória e transferências de dados do host para o dispositivo. 

Com o intuito de avaliar a eficiência da otimização proposta para a implementação da GPU 

(GPU_v2 em relação a GPU_v1), foram consideradas métricas apenas para a medição do 

desempenho computacional do GSDT, já que a precisão é idêntica. Primeiro, as velocidades da 

classificação, em que os tempos de manipulação dos fluxos, alocações de memória e de 

transferências de dados são contabilizados, foram comparadas. A velocidade de classificação é, nesse 

caso, definida da mesma maneira que aconteceu anteriormente. Para esse caso, o speedup 

comparando as duas versões da GPU à implementação simples na CPU é analisado. Nesse contexto, 

o speedup é razão entre a velocidade de classificação da CPU e da GPU (GPU_v1 e GPU_v2). 

Além disso, a vazão, em que apenas o processo de classificação sem qualquer sobrecarga é 

medido, é obtida e as duas versões para GPU são comparadas. Assim como na velocidade de 

classificação, a vazão recebe a mesma definição anteriormente apresentada. Para a vazão, o speedup é 

definido como sendo a relação entre duas implementações, combinando as versões CPU, GPU_v1 e 

GPU_v2 duas a duas. Isto é, é denominado de speedup, nesse contexto, a relação entre dois valores 

de vazão referente a duas das implementações consideradas. 

Na Figura 4.2, os pontos em que o tempo será medido para o cálculo da vazão são 

especificados de acordo com a implementação do GSDT considerada. Na Figura 4.2a, a 

implementação realizada exclusivamente na CPU é considerada.  

Nesse caso, o GSDT é segmentado em quatro etapas principais, sendo a execução iniciada 

com o recebimento dos fluxos e terminando na etapa de fluxos classificados. A etapa de 

classificação dos fluxos, que terá o tempo medido, está marcada com uma cor diferente das demais. 

Já na Figura 4.2b, o GSDT utiliza a implementação baseada na GPU e as duas versões se 

comportam de maneira similar.  Nesse caso, três das etapas são realizadas na CPU, enquanto a etapa 

de classificação de fluxos, que será medida para o cálculo da vazão e que está marcada com uma cor 

diferente das demais, é efetuada na GPU. Nesse caso, uma seta indica a transferência do contexto da 

CPU para a GPU e outra o retorno da GPU para a GPU. Essas transferências não serão 

contabilizadas na medição. Isto é, em ambos os casos, apenas o tempo transcorrido na etapa 

destacada do algoritmo terá seu tempo efetivamente medido. 
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(a) (b) 

Figura 4.2. Pontos de medição da vazão de acordo com a versão da classificação 

Para essa medição são utilizados os eventos fornecidos e manipulados pela API CUDA event. 

Ainda na medição da vazão, é importante destacar que o tempo da transferência dos dados da GPU 

para o host (os dados de retorno) acaba sendo considerado quando a função para sincronização das 

operações da GPU e da CPU é utilizada. Dessa forma, o tempo medido para a vazão da GPU ainda 

computa o custo do retorno dos dados, não sendo exclusivo do processamento. Resumidamente, a 

vazão consiste na medição da taxa de fluxos classificados em determinado instante, considerando 

apenas o momento da chamada da função de classificação e o instante de seu retorno. 

Tempo relativo da aplicação do arcabouço proposto 

Por fim, o arcabouço de treinamento proposto será avaliado através da medição simples do tempo 

de classificação associado ao tempo de retreinamento. Nesse caso, a métrica utilizada não é 

diretamente exposta nos resultados. O tempo de retreinamento associado à classificação anterior é 

medido através de funções de C++, executadas na CPU, e é apresentado em valores relativos, a fim 

de facilitar a comparação dos resultados. 

Sumário das métricas avaliadas 

A Tabela 4.5 apresenta um breve resumo das métricas que foram descritas e consideradas neste 

trabalho. Além disso, essas métricas são classificadas segundo o aspecto do desempenho que 

pretendem avaliar. 
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Tabela 4.5. Resumo das métricas avaliadas 

Métricas Aspecto avaliado Unidade de medição 

Precisão Corretude Taxa de verdadeiros positivos e 

taxa de falsos positivos 

Velocidade do processo de 

classificação 

Custo computacional Tempo em milissegundos 

Vazão Custo computacional Tempo em milissegundos 

Tempo médio de construção 

da árvore 

Tamanho do conjunto e da 

janela de treinamento 

Tempo em microssegundos 

Tempo médio de 

classificação por registro de 

fluxo 

Tamanho do conjunto e da 

janela de treinamento 

Tempo em microssegundos 

 

Método de avaliação 

A avaliação das propostas feitas neste trabalho é realizada em três etapas. Inicialmente, serão 

determinados quais os valores que devem ser assumidos pelo conjunto de treinamento e pela janela 

de treinamento do algoritmo através de experimentos iniciais. Em seguida, o GSDT propriamente 

dito será avaliado em relação à precisão e desempenho de acordo com as métricas anteriormente 

definidas e, por fim, o desempenho do arcabouço proposto será analisado. 

Método de avaliação do conjunto e da janela de treinamento 

Uma vez que é necessário determinar o tamanho de conjunto de treinamento ideal e de janela de 

treinamento ideal, foram feitas propostas de execução de experimentos variando os possíveis valores 

que serão assumidos. O conjunto de treinamento assumirá as seguintes porcentagens em relação ao 

tamanho total do trace: 10%, 15% ou 20%. Já a janela de treinamento será definida como 10%, 15% 

ou 20% do tamanho do conjunto de treinamento para cada um desses experimentos. Esses valores 

serão combinados a fim de definir qual a melhor combinação para a execução do GSDT. Dessa 

forma, são nove combinações possíveis de variações de conjunto e de janela de treinamento para 
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cada trace. Nesses experimentos, a avaliação do tempo de construção da árvore, bem como o tempo 

médio de classificação de um registro será essencial. O conjunto de treinamento e a janela de 

treinamento ideais serão definidos para o melhor desempenho do GSDT. A partir do momento que 

o conjunto de treinamento e a janela de treinamento estiverem definidos, o restante das avaliações 

será realizado em função das principais métricas estabelecidas, que são a precisão e o desempenho 

computacional do algoritmo. Na Tabela 4.6, é apresentado um resumo dos fatores e níveis 

considerados na avaliação do conjunto de treinamento e da janela de treinamento ideais para o 

GSDT. Nesse caso, como pode ser observado na Tabela 4.6, todas as combinações possíveis entre 

os valores avaliados são consideradas na avaliação. 

Tabela 4.6. Fatores e níveis assumidos pelo GSDT na avaliação do conjunto de treinamento e da janela de 

treinamento 

Conjunto de treinamento 10% do tamanho 

do trace 

15% do tamanho 

do trace 

20% do tamanho 

do trace 
Janela de treinamento 

10% do tamanho conjunto X X X 

15% do tamanho conjunto X X X 

20% do tamanho conjunto X X X 

 

Método de avaliação da precisão 

No processo de avaliação da precisão, o GSDT é comparado a várias técnicas tradicionais de 

mineração de dados. Os algoritmos tradicionais escolhidos para integrar a avaliação foram o J48 

(correspondente ao C4.5), a Rede Bayesiana (Bayes Net), a Random Tree e Random Forest.  A escolha 

desses algoritmos foi baseada em alguns trabalhos presentes na literatura que demonstraram a 

aplicabilidade dessas técnicas no cenário de redes de computadores. A fim de realizar comparações 

justas, os algoritmos serão executados utilizando o mesmo conjunto de características que 

representam o fluxo, como definido para o GSDT (duração do fluxo, endereço de origem, endereço 

de destino, porta de origem, porta de destino, número de bytes do fluxo, número de frames do 

fluxo, protocolo de transporte e tempo médio entre pacotes). Esses algoritmos, além de vários 

outros, se encontram implementados em uma ferramenta popular de mineração de dados, 

denominada WEKA. Para realizar a comparação, os algoritmos avaliados (inclusive o GSDT) são 

executados recebendo como entrada os dados dos seguintes traces: Trace_1, Trace_2 e Trace_3. O 
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objetivo, nesse caso, é avaliar a precisão em cada um dos cenários, assim como a robustez dos 

algoritmos quando erros estão presentes no trace. 

Método para avaliação do desempenho computacional da classificação 

Já para a avaliação do desempenho de classificação, inicialmente, duas abordagens distintas são 

utilizadas. Para a primeira, apenas as diferentes três das versões de classificação do GSDT (CPU, 

multithreaded e GPU_v1) foram avaliadas considerando a velocidade e o tempo total do processo de 

classificação. O objetivo dos experimentos nesse caso é atestar a viabilidade da utilização da unidade 

de processamento gráfico, mesmo em sua implementação mais simples (GPU_v1), em comparação 

às implementações para a CPU. Os conjuntos de dados construídos para essa avaliação (construídos 

a partir da replicação dos traces menores) são submetidos à execução das diferentes versões do 

GSDT. O tempo de classificação total obtido com cada uma delas é coletado e comparado, a fim de 

estabelecer qual das versões é a melhor forma para conduzir esse processo de classificação. Já para a 

segunda abordagem, a vazão foi avaliada para as duas das versões do GSDT (CPU e GPU_v1). O 

tempo médio que cada uma das versões leva para fazer um registro de fluxo percorrer a estrutura da 

árvore foi medido e comparado. Isto é, o tempo marcado corresponderá a apenas ao trajeto do 

registro do fluxo na árvore, sem considerar alocações de memória ou transferências de dados, 

fornecendo uma estimativa mais real da capacidade de processamento do hardware utilizado. 

Destaca-se ainda que, devido ao fato dos algoritmos tradicionais não serem voltados para a 

mineração de fluxos de dados e estarem implementados no WEKA em outra linguagem de 

programação, a comparação entre eles não seria justa. Entretanto, o processo de classificação de 

árvores de decisão consiste basicamente em fazer um registro percorrer a árvore construída e, 

portanto, é possível concluir que não seriam observadas diferenças consideráveis no tempo 

necessário para a classificação. 

A fim de avaliar o impacto da proposta de otimização na implementação do GSDT na GPU, 

o desempenho das versões GPU_v1 e GPU_v2 do algoritmo foram analisados. Inicialmente, cada 

um dos arquivos de registros de fluxos utilizados na medição do desempenho são submetidos a 

essas implementações e o tempo total de classificação obtido para elas e o tempo de classificação 

para a CPU são comparados. Em seguida, também é analisado o speedup da velocidade de 

classificação de cada uma dessas implementações em relação à implementação mais simples efetuada 

na CPU. Posteriormente, com o objetivo de comparar o tempo gasto exclusivamente com o 

processo de classificação, desconsiderando quaisquer transferências e manipulações de dados, a 

vazão é comparada e analisada. Isso é feito com o objetivo de avaliar o desempenho da plataforma 

de processamento diante da versão da implementação para a GPU utilizada. Nesse caso, o tempo 
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absoluto da vazão obtida pela execução das implementações CPU, GPU_v1 e GPU_v2 são 

analisados. Além disso, a relação entre o tempo referente à vazão é comparada entre as versões. Isso 

é realizado demonstrando qual o speedup obtido quando se utiliza a GPU (tanto na versão GPU_v1 

como na utilização da GPU_v2) em relação à CPU e qual o speedup obtido através da divisão da 

vazão obtida para a GPU_v1 pelo valor da vazão obtido para a GPU_v2 (relacionando diretamente 

GPU_v1 e GPU_v2). Na Tabela 4.7, é apresentado um resumo de quais algoritmos serão utilizados 

na avaliação, bem como quais arquivos de registros de fluxos serão submetidos a esses algoritmos.  

Tabela 4.7. Resumo dos algoritmos e dos respectivos traces que serão utilizados 

Trace _1 _2 _3 _10X _50X _100X _500X _1000X _2500X _5000X 

GSDT (na CPU) X X X X X X X X X X 

GSDT (multithreaded) X   X X X X X X X 

GSDT (na GPU) X   X X X X X X X 

J48 X X X        

Random Tree X X X        

Random Forest X X X        

Rede Bayesiana X X X        

 

Como descrito anteriormente, as versões multithreaded e na GPU (GPU_v1 e GPU_v2) do 

GSDT foram aplicadas exclusivamente no Trace_1 e nos arquivos de registros de fluxos que foram 

replicados, a fim de avaliar o tempo necessário para classificar registros. Da mesma forma, as 

técnicas implementadas no WEKA foram aplicadas apenas nos traces iniciais para a avaliação da 

precisão. A implementação denominada CPU do GSDT, por sua vez, foi aplicada a todos os 

conjuntos de dados avaliados. 

Método de avaliação do arcabouço proposto 

O arcabouço de treinamento foi avaliado a partir de execuções sucessivas do treinamento e da 

classificação do GSDT. Essa avaliação ocorre a partir da comparação do desempenho obtido com o 

uso de um modelo tradicional de execução e com a utilização do arcabouço. Em ambos os casos, é 
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medido o tempo necessário para a execução do processo de classificação propriamente dito e da 

reconstrução da árvore. Em seguida, esses tempos são comparados e a relação entre eles é exposta. 

Na Figura 4.3, são apresentados os dois possíveis modelos de medição de tempo para a avaliação do 

arcabouço.  

 

Figura 4.3. Medição do tempo para a classificação e para o retreinamento do algoritmo 

Nessa figura, t1 representa o tempo obtido com o modelo tradicional, enquanto t2 indica 

qual o espaço de tempo referente ao uso do arcabouço para classificação e treinamento proposto. 

Como dito anteriormente, o arcabouço pretende reduzir t2. Esse desempenho é analisado e 

apresentado tomando como referência o tempo t1. 

Sumário dos pontos abordados na avaliação 

Adicionalmente, como consequência da aleatoriedade que existe no processo de construção da 

árvore do GSDT, o algoritmo é executado 10 vezes para cada um dos cenários de execução 

descritos. Dessa forma, todos os resultados coletados e expostos através das diferentes métricas, são 

valores médios do que foi obtido em cada execução isolada. Embora a variação apresentada pelos 

resultados tenha sido pequena, essa repetição da execução permite que exista uma maior confiança 

nos resultados apresentados, apesar da aleatoriedade pertinente ao GSDT. 

Na Tabela 4.8, um breve resumo dos pontos que serão avaliados é apresentado, juntamente 

com a maneira que os experimentos abordarão esses pontos. Nesse caso, os experimentos realizados 

fazem uso das métricas anteriormente definidas. No entanto, os experimentos não são mapeados 

diretamente para as métricas, isto é, mais de um experimento pode fazer uso de uma mesma métrica 

de avaliação. 
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Tabela 4.8. Resumo dos pontos abordados na avaliação e os respectivos experimentos 

Pontos abordados na avaliação 

Conjunto de treinamento O GSDT terá seu desempenho avaliado de acordo com a 

variação do tamanho do conjunto de treinamento, a fim 

de definir o melhor tamanho para o conjunto para o 

GSDT. 

Janela de treinamento O GSDT terá seu desempenho avaliado de acordo com a 

variação do tamanho da janela de treinamento, a fim de 

definir o tamanho ideal para a janela. 

Precisão A taxa de instâncias corretamente classificadas pelo 

GSDT será comparada à taxa obtida pelas demais técnicas 

consideradas neste trabalho. 

Tempo total para classificação O tempo necessário para manipulação dos registros de 

fluxos e sua classificação será medido e comparado em 

relação às diferentes implementações do GSDT. 

Vazão O tempo necessário exclusivamente para o processo de 

classificação propriamente dito é medido na CPU e na 

GPU para o GSDT, a fim de definir a diferença entre a 

capacidade das plataformas. 

Desempenho das versões para GPU As duas implementações do GSDT para GPU são 

avaliadas em relação aos seus desempenhos 

computacionais, a fim de perceber o impacto da 

otimização proposta.  

Tempo de classificação e treinamento O tempo necessário para realizar a classificação e, em 

paralelo, o novo treinamento será medido e comparado à 

execução das mesmas operações de maneira sequencial. 
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5 Avaliação e Resultados 
 

“Há um grão de descoberta na solução de qualquer problema.” 

George Polya 

Neste capítulo será apresentada uma análise relacionada à execução e ao desempenho do GSDT, de 

acordo com alguns experimentos que foram realizados. Para isso, será efetuada uma comparação 

entre os resultados obtidos para diferentes cenários e para diferentes algoritmos (ou versões do 

algoritmo). 

Definição da janela e do conjunto de treinamento 

Nesta subseção será avaliado o desempenho do algoritmo de acordo com os valores assumidos pela 

janela de treinamento e pelo conjunto de treinamento. Esses resultados serão analisados a fim de 

encontrar a melhor configuração para o GSDT. 

Variação da janela de treinamento 

Nessa análise, o conjunto de treinamento foi mantido fixo para a avaliação da variação dos possíveis 

valores de janelas. A faixa de valores de 10% a 20% do tamanho do conjunto de treinamento foi 

determinada com base em experimentos preliminares. Nesses experimentos, foi possível observar 

que janelas de treinamento menores que 10% do conjunto de treinamento não acumulam 

informações suficientes acerca dos dados para que o nó gere nós-filhos, enquanto janelas maiores 

que 20% acabam produzindo árvores muito genéricas e pouco eficazes. Além disso, o algoritmo é 

executado exclusivamente na CPU nesse caso. Os experimentos foram realizados para todos os traces 

construídos a partir da coleta do gt (Trace_1, Trace_2 e Trace_3). No entanto, apenas serão 

apresentados os resultados obtidos com o Trace_1, já que os resultados alcançados são bastante 

similares para os diferentes traces. 

A Figura 5.1 apresenta em microssegundos tanto o tempo de construção da árvore quanto o 

tempo de classificação de um registro de fluxo de acordo com a janela de treinamento. A Figura 5.1a 

apresenta o tempo de construção da árvore para cada um dos valores assumidos pela janela de 
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treinamento quando o conjunto de treinamento é fixado em 10% do tamanho do trace, denominado 

Trace_1. Observa-se que o crescimento do tamanho da janela de treinamento impacta diretamente 

no tempo de construção da árvore. Nesse caso, ao passo que a janela aumenta, também cresce o 

tempo necessário para o treinamento do algoritmo. Já na Figura 5.1b, é apresentado o tempo médio 

de classificação de um único registro de fluxo em microssegundos. Embora alcancem valores muito 

próximos e pequenos (menor que um microssegundo), nota-se que os valores correspondentes ao 

tempo de classificação são inversamente proporcionais ao crescimento do conjunto de treinamento. 
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Figura 5.1. Impacto da janela de treinamento para o conjunto de treinamento de 10% do Trace_1 

 Na Figura 5.2, são expostos os resultados obtidos quando o conjunto de treinamento é 

definido como 15% do Trace_1 que será classificado. Considerando a Figura 5.2a, observa-se o 

mesmo comportamento apresentado pelo cenário anterior. O tempo médio de construção da árvore 

é diretamente proporcional ao tamanho da janela de treinamento. Além disso, a mudança entre os 

valores assumidos na construção é similar à mudança que acontece tamanho da janela é aumentado. 

Isto é, a diferença entre os valores assumidos para as janelas de 20% e de 10% é aproximadamente o 

dobro da diferença entre as janelas de 15% e 10%, por exemplo. Na Figura 5.2b, o tempo médio de 

classificação de um registro de fluxo decresce à medida que o tamanho da janela de treinamento 

cresce. Assim como no tempo médio do cenário anterior, a diferença em números absolutos do 

tempo de classificação é muito pequena. Sendo mais relevante o tempo médio de classificação nesse 

caso. 
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Figura 5.2. Impacto da janela de treinamento para o conjunto de treinamento de 15% do Trace_1 

Considerando um conjunto de treinamento com 20% do tamanho total do Trace_1, tanto o 

tempo médio de construção da árvore como o tempo médio de classificação de um registro de 

fluxos são expostos na Figura 5.3. 
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Figura 5.3. Impacto da janela de treinamento para o conjunto de treinamento de 20% do Trace_1 

Na Figura 5.3a, o tempo médio para a construção da árvore, assim como nos experimentos 

anteriores, manteve-se proporcional à variação imposta à janela de treinamento. Isto é, embora em 

números absolutos a variação entre janelas tenha crescido, ela continua sendo diretamente 

proporcional às mudanças de tamanho da janela de treinamento. Por outro lado, na Figura 5.3b, não 

apresenta o mesmo padrão observado nos cenários anteriores para o tempo de classificação de um 
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registro de fluxo. Nesse caso, o tempo de classificação para a janela de 20% não acompanha o 

crescimento do tamanho da janela. Mesmo não seguindo o mesmo padrão já observado, devido a 

janela de 20%, os valores do tempo de classificação de um registro de fluxo continuam sendo 

bastante próximos, da ordem de poucos microssegundos. Esse comportamento não é reproduzido 

para os demais traces, sendo, portanto, considerado uma anomalia encontrada especificamente nesse 

cenário. 

É importante destacar que em nenhum dos casos foi exposta a taxa de acertos porque o 

índice de acerto obtido foi aproximadamente o mesmo obtido em todos os casos. Embora 

diferenças tenham existido, elas se devem a variação das árvores construídas, que pode ocorrer em 

duas execuções seguidas do GSDT com os mesmos parâmetros. Em outras palavras, a variação do 

tamanho da janela na faixa avaliada não influenciou na precisão do algoritmo. 

Nesses experimentos, percebe-se que a janela de treinamento tem influência direta no tempo 

de construção da árvore. A janela trata do número de registros de fluxos que devem ser acumulados 

em um nó antes que o nó dê origem a nós-filhos. À medida que a janela aumenta, mais fluxos devem 

ser acumulados e, portanto, mais operações devem ser realizadas para a manutenção das métricas do 

nó. Dessa forma, é necessário manter registros de fluxos por mais tempo antes de chegar aos nós 

que se tornarão efetivamente folhas. Já para o tempo de classificação, de maneira geral, o efeito 

ocorrido com o crescimento da janela é o inverso do que acontece com o tempo de construção da 

árvore. Esse caso é explicado pelo tamanho da árvore gerado como consequência da variação da 

janela. Quanto menor a janela de treinamento, menor será o limite mínimo de nós no processo de 

expansão da árvore e, portanto, maior será a árvore construída, já que sua expansão será maior. Para 

uma árvore maior, o tempo de classificação, que consiste em percorrer a estrutura da árvore, será 

maior. 

Diante dos resultados obtidos, foi utilizada a janela de 10%, uma vez que o menor tempo de 

construção da árvore é alcançado nessa configuração. O tempo de classificação não sofre tanta 

influência e será otimizado de outras maneiras. 

Variação do conjunto de treinamento 

Para a análise do impacto da variação do conjunto de treinamento, a janela de treinamento foi 

mantida fixa e o tamanho do conjunto foi variado. Assim como na análise da variação da janela de 

treinamento, o algoritmo é executado exclusivamente na CPU e foram realizados experimentos para 

os traces Trace_1, Trace_2 e Trace_3. Assim como na avaliação da variação da janela de treinamento, 

devido à similaridade dos resultados obtidos para os diferentes traces, serão apresentados os 
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resultados referentes à execução do Trace_1. A faixa de valores de 10% a 20% do tamanho do trace 

foi determinada com base em experimentos preliminares. Neles, foi possível observar que conjuntos 

de treinamento menores que 10% do arquivo de registros de fluxos ocasionaram a degradação da 

precisão do algoritmo. Adicionalmente, o limite superior foi estabelecido considerando que poucas 

instâncias devem ser utilizadas no treinamento do algoritmo e que, nesse contexto, mais de 20% do 

trace voltado para o treinamento são excessivas instâncias de fluxos, sendo contrário ao propósito do 

algoritmo. 

Na Figura 5.4, é possível observar o tempo médio de construção da árvore, bem como o 

tempo médio de classificação de um registro de fluxo. Percebe-se, na Figura 5.4a, que o tempo 

médio de construção da árvore acompanha o crescimento do conjunto de treinamento. A diferença 

entre os conjuntos de 20% e de 15% é maior em números absolutos que a diferença entre os 

conjuntos de 15% e 10%. Essas diferenças não são proporcionais ao aumento imposto ao conjunto 

de treinamento. Isto é, embora o crescimento entre conjuntos consecutivos seja de 5%, a diferença 

dos tempos entre eles é bastante distinta. No caso da Figura 5.4b, o tempo de classificação também 

aumenta à medida que o conjunto de treinamento cresce. No entanto, esse crescimento constatado 

é, considerando valores aproximados, proporcional. Em números absolutos, o incremento no tempo 

de classificação é bastante próximo, sendo inferior a 5 microssegundos. 
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Figura 5.4. Impacto do conjunto de treinamento para a janela de treinamento de 10% do Trace_1 

Observando a Figura 5.5 é possível destacar algumas características a cerca do tempo 

necessário à construção da árvore e do tempo que o algoritmo leva para classificar um único registro 

de fluxo com a janela de treinamento fixada em 15% do tamanho do Trace_1. Na Figura 5.5a, 
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percebe-se que o aumento do tamanho do conjunto de treinamento implica no incremento do 

tempo para construção da árvore do GSDT. O aumento apresentado por esse tempo não é, no 

entanto, constante. Já no caso da Figura 5.5b, o tempo necessário para classificar um registro de 

fluxo cresce com o aumento do tamanho do conjunto de treinamento, mas esse crescimento é 

aproximadamente o mesmo para uma mesma taxa de aumento do conjunto de treinamento. 
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Figura 5.5. Impacto do conjunto de treinamento para a janela de treinamento de 15% do Trace_1 

Na Figura 5.6, é apresentado o tempo médio para construção da árvore e da classificação de 

um registro de fluxo quando o GSDT é executado sobre o Trace_1 com janela de treinamento de 

20%. O padrão, nesse caso, é o mesmo observado anteriormente. Dessa forma, assim como nos 

experimentos realizados para os outros tamanhos de janelas de treinamento nesta subseção, a Figura 

5.6a expõe o crescimento do tempo de construção da árvore ao passo que o conjunto de 

treinamento aumenta. Para o tempo de classificação de um fluxo, o comportamento percebido é 

bastante similar ao que acontece para as janelas de treinamento anteriores, sendo exposto na Figura 

5.6b. 

Com a variação do tamanho do conjunto de treinamento, o número de registros a serem 

classificados diminui à medida que o conjunto de treinamento cresce. Dessa forma, a medição do 

tempo total de classificação realizada isoladamente não traz informações relevantes. 

Além disso, não foram expostos os resultados obtidos em relação à taxa de acertos do 

algoritmo proposto, já que o índice de instâncias corretamente classificadas alcançado foi bastante 

próximo. A taxa de acertos, dessa forma, não depende diretamente do tamanho do conjunto de 

treinamento, mas está associada ao perfil do tráfego apresentado pelo trace analisado e suas variações. 
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Figura 5.6. Impacto do conjunto de treinamento para a janela de treinamento de 20% do Trace_1 

Nos experimentos realizados com a variação do tamanho do conjunto de treinamento, nota-

se que, em todos os casos, o crescimento do tamanho do conjunto de treinamento proporciona um 

maior tempo de construção da árvore. Isso pode ser explicado pelo número de registros utilizado no 

processo de treinamento. Independente do tamanho da janela utilizado, o crescimento do número 

de fluxos utilizado nesse processo implica na construção de uma árvore maior (com mais nós), o que 

consequentemente acarreta um maior tempo de construção. Outro ponto relevante percebido no 

tempo de construção da árvore é como se dá o crescimento do tempo de acordo com o aumento do 

conjunto de treinamento utilizado. Nesse caso, o aumento de 5% do conjunto de treinamento não 

representa necessariamente um crescimento proporcional no tempo de construção da árvore. Por 

exemplo, a diferença dos tempos para os conjuntos de 10% e de 15% é menor que a metade da 

diferença apresentada entre os conjuntos de 15% e 20%. 

Analisando o tempo médio de classificação de um registro de fluxo, é possível observar que 

o crescimento do tempo de classificação de um registro acompanha o aumento do tamanho do 

conjunto de treinamento. No entanto, ao contrário do que acontece com o tempo de construção da 

árvore, a diferença entre esse tempo para os conjuntos de treinamento consecutivos mantém-se 

aproximadamente a mesma. 

Dado que as taxas de acertos obtidas para os diferentes tamanhos de conjuntos de 

treinamento são similares, os benefícios de utilizar um menor conjunto de treinamento são bastante 

interessantes. Além de necessitar de menos instâncias para o treinamento, quanto menor a árvore 
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construída, menor será o tempo de classificação e construção da árvore. Dessa forma, para os 

demais experimentos, o conjunto de treinamento foi mantido como 10% do trace que será analisado. 

Avaliação do GSDT 

Nesta subseção serão avaliados a corretude e o custo computacional do algoritmo proposto neste 

trabalho, utilizando a melhor configuração definida na subseção anterior. Os resultados serão 

analisados com o objetivo de avaliar os benefícios decorrentes do uso do GSDT. 

Avaliação da precisão 

A Figura 5.7 apresenta a comparação da taxa de verdadeiros positivos e da taxa de erros entre o 

GSDT e as técnicas tradicionais, obtidas quando os algoritmos foram utilizados para classificar o 

Trace_1. Nesse caso, os índices de acertos obtidos são bastante altos, já que as aplicações utilizam 

portas bem conhecidas. Consequentemente, esse atributo já fornece um forte indício de qual será a 

classificação correta. 

Na Figura 5.7a, apenas a taxa de verdadeiros positivos (taxa de acertos) é apresentada para 

cada um dos algoritmos analisados. Já na Figura 5.7b, os índices de acertos e de erros, que são 

complementares, são expostos. Dessa forma, fica mais evidente a diferença de precisão entre as 

técnicas utilizadas. Analisando mais detalhadamente os resultados apresentados na Figura 5.7, é 

possível inferir que a identificação do tráfego foi facilitada pelo uso das portas bem conhecidas, 

como dito anteriormente. Nesse caso, todos os algoritmos apresentaram uma taxa de acertos 

superior a 98,5%. Constata-se ainda que o GSDT obteve a melhor taxa de acertos, com uma 

precisão de aproximadamente 99,5%. Essa taxa foi um pouco superior (cerca de 0,2%) ao 

desempenho obtido pelo J48, que obteve o melhor desempenho dentre as abordagens tradicionais. 

A diferença entre os algoritmos, nesse caso, não é significativa, mas indica que, em um cenário bem 

comportado, o GSDT apresenta um alto grau de precisão. O fato de o GSDT alcançar um resultado 

superior às outras técnicas indica que o conjunto de características utilizado agrega informações 

suficientes para uma melhor caracterização dos fluxos e a extração de informações dessas 

características é bastante eficiente. Assim como apresentado na literatura, a Rede Bayesiana alcança 

uma precisão inferior ao obtido com árvores de decisão. Além disso, tanto o Random Tree quanto o 

Random Forest obtêm uma taxa de acertos bastante próxima ao obtido pelo J48 (aproximadamente 

0,3%).   
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Figura 5.7. Comparação da precisão do algoritmo no Trace_1 

Na Figura 5.8, o trace utilizado (Trace_2) apresenta algumas modificações a fim de avaliar a 

robustez desses algoritmos. A Figura 5.8a, traz a taxa de acertos isoladamente, enquanto a Figura 

5.8b apresenta o índice de acertos juntamente com a taxa referente aos erros de classificação. No 

Trace_2, todos os fluxos associados ao uTorrent, têm seus resumos modificados para a porta de 

destino típica de aplicações HTTP. Nesse caso, a dificuldade encontrada está em isolar fluxos HTTP 

dos fluxos P2P sem que a porta seja utilizada como característica determinante para isso. 

O GSDT, como pode ser observado, apresentou um aumento na sua taxa de erros em 

relação à classificação do Trace_1, embora tenha obtido um índice de acerto de aproximadamente 

95%. Apesar de não ter apresentado a melhor precisão entre as técnicas avaliadas, o GSDT obteve 

um índice de acerto superior ao J48 também nesse contexto. 

Ainda na Figura 5.8, é possível perceber que, nesse cenário, o Random Forest foi o algoritmo 

com melhor aproveitamento na classificação, com aproximadamente 95,4% de instâncias de fluxos 

corretamente classificadas. Embora a diferença para a precisão do GSDT não seja grande, o Random 

Forest apresenta algumas desvantagens, tanto relacionadas à capacidade de classificar fluxos de dados 

quanto ao seu custo computacional. Esse algoritmo tem o processo mais custoso 

computacionalmente dentre os algoritmos tradicionais e, portanto, não é indicado para mineração de 

fluxos de dados. O processo é custoso devido, principalmente, à construção de múltiplas árvores 

para a classificação. É muito importante destacar que apenas nesse cenário o GSDT foi superado 

por alguma das técnicas utilizadas. Nesse cenário, a Rede Bayesiana também obtém o menor índice 
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de precisão. A taxa de erros cresceu para todos os algoritmos em decorrência da modificação 

imposta ao trace. No entanto, para todos eles o índice de acertos foi bastante alto. 
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Figura 5.8. Comparação da precisão do algoritmo no Trace_2 

A Figura 5.9 apresenta os resultados obtidos na execução do Trace_3. Assim como nas 

figuras anteriores, nessa figura é exposta a taxa de verdadeiros positivos (Figura 5.9a) e a taxa de 

acertos junto à taxa de erros (Figura 5.9b). Nesse cenário, o trace utilizado teve uma parcela dos 

fluxos correspondentes à aplicação Firefox (HTTP) alterada. Esses fluxos foram escolhidos 

aleatoriamente e tiveram as portas de destino alteradas para a porta 8080. 

Com esse trace, o desempenho do GSDT foi consideravelmente superior aos demais, 

apresentando taxa de erros de menos de 50% da taxa de erros da técnica que obteve a segunda 

melhor taxa de acertos. O GSDT, nesse caso, foi bastante robusto em relação à modificação que foi 

inserida no conjunto de dados utilizado, tendo alcançado uma taxa de acertos bastante próxima ao 

índice de acertos obtido na classificação do Trace_1. 

Em outras palavras, na classificação do Trace_3, o percentual obtido pelo GSDT de instâncias 

classificadas corretamente foi de aproximadamente 99,3%, o que demonstra a robustez do algoritmo 

mesmo nesse caso em que “dificuldades para a classificação” foram mecanicamente inseridas. Mais 

uma vez, o J48 atingiu um percentual de acerto inferior ao GSDT, com cerca de 98,4%. Além disso, 

a Rede Bayesiana apresentou uma precisão inferior ao que foi obtido pelas árvores de decisão. Já o 

Random Forest chegou a uma taxa de acertos bem próxima ao J48, enquanto o Random Tree foi 

levemente superior ao J48 e ao Random Forest. 
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Figura 5.9. Comparação da precisão do algoritmo no Trace_3 

Em todos os casos descritos e analisados anteriormente, o GSDT obteve uma alta precisão, 

superando a maior parte dos algoritmos tradicionais de mineração de dados. Em especial, destaca-se 

que, para todos os traces utilizados, o J48 (implementação do C4.5), que é apontado por muitos 

trabalhos na literatura como o algoritmo de melhor precisão [16][49], alcançou um desempenho 

mais baixo que o GSDT. A comparação direta entre GSDT e J48 é importante, já que o J48 é 

considerado uma abordagem de caráter geral eficiente para diversos tipos de aplicações, tendo 

inclusive boa precisão quando aplicado no cenário de redes de computadores. Adicionalmente, 

avaliando o índice de acertos de todas as técnicas, fica evidente que a Rede Bayesiana apresenta 

sempre uma precisão inferior em relação às demais. Isso indica que a Rede Bayesiana não é uma 

alternativa eficaz comparativamente para classificação de tráfego. As abordagens envolvendo árvores 

de decisão são, de maneira geral, muito precisas. No entanto, uma das vantagens do GSDT em 

relação às outras árvores de decisão é a capacidade de construção da árvore considerando restrições 

impostas na classificação de fluxos de dados. 

Além disso, o fato da precisão do GSDT ser maior que as demais técnicas permite que uma 

comparação do processo de construção da árvore dos diferentes métodos seja realizado. Esse 

processo é essencial para que a taxa de acertos seja determinada. É possível afirmar que o método 

proposto para construção da árvore é capaz de extrair mais informações, ou informações mais 

relevantes, a partir de um mesmo conjunto de atributos dos fluxos. Dessa forma, a classificação 

obtida, que é consequência desse processo, acaba se tornando mais eficaz. 
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Por fim, embora todas as técnicas apresentem taxas de acerto parecidas, em um cenário real 

e significativamente maior, essas diferenças de precisão podem ser bastante representativas para a 

classificação. Isto é, em uma escala real ou em um cenário de aplicação contínua, a melhoria de 

precisão imposta pelo GSDT é considerável. 

Essas considerações a cerca da precisão podem ser mais bem entendidas através de um 

cenário exemplificativo: considerando a quantidade média de bytes por fluxos medida nos traces 

avaliados, um nó da rede que opere com um tráfego com velocidade de 1 Gbps, acumula durante 

um intervalo de tempo de cinco minutos mais de 3,5 milhões de fluxos. Nesse contexto, 1% de 

diferença na taxa de acertos, por exemplo, representa dezenas de milhares de fluxos em números 

absolutos a mais que são corretamente classificados. Adicionalmente, em redes de altas velocidades a 

velocidade do tráfego pode chegar a taxas superiores a 10 Gbps, produzindo um volume de dados 

ainda maior. Dessa forma, o ganho apresentado pelo GSDT em relação ao J48 e às demais técnicas 

avaliadas em alguns dos experimentos, por exemplo, poderia produzir um conjunto 

consideravelmente maior de registros de fluxos classificados corretamente. 

Avaliação da velocidade de classificação do algoritmo 

Para todos os algoritmos baseados em árvores de decisão, a classificação consiste em basicamente 

fazer o registro de fluxo caminhar pela árvore e receber a classificação de acordo com o nó final 

[26]. Nesse caso, independente do algoritmo utilizado, o tempo necessário para obter a classificação 

será similar, já que apenas o tempo para que um registro caminhe pela árvore será computado. Dessa 

forma, apenas a velocidade de classificação do GSDT foi analisada. Os experimentos foram 

realizados através da execução de três implementações da classificação do algoritmo proposto (CPU, 

MT e GPU_v1). Na primeira, a classificação do algoritmo é executada na CPU sequencialmente, 

classificando um fluxo por vez. No segundo caso, a etapa classificatória é executada através de 

múltiplas linhas de execução (threads). O número de threads é fixado em oito, devido às características 

do processador utilizado na máquina classificadora. No último caso, a classificação é portada para a 

GPU, em que um grande número de fluxos é classificado em paralelo. A quantidade de fluxos 

classificados ao mesmo tempo para a versão GPU_v1 é definida através de uma variável do 

algoritmo, limitada pelo número de blocos suportado pela GPU utilizada, e que é definida como 

65500. O objetivo desses experimentos é atestar a viabilidade da paralelização do algoritmo 

proposto. 

Na Figura 5.10, é apresentado o tempo de classificação em milissegundos para o algoritmo 

em três casos: fluxo único na CPU (CPU), multithreaded (MT) e utilizando a GPU (GPU_v1). A fim 
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de simplificar e não gerar problemas com a nomenclatura, nesses experimentos a versão mais 

simples será denominada nos gráficos como CPU e a versão multithreaded como MT. 
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Figura 5.10. Tempo de classificação utilizando as diferentes versões do GSDT 

Algumas considerações interessantes podem ser feitas a partir dos resultados obtidos. 

Embora não fique explícito através da Figura 5.10, a versão multithreaded efetua a classificação mais 

rapidamente que a versão simples executada na CPU (sem GPU) para todos os tamanhos de trace. 

Adicionalmente, à medida que o tamanho do trace aumenta, a diferença entre essas versões no tempo 

necessário para a classificação cresce. Nesse caso, a versão multithreaded é mais eficiente em relação à 

velocidade de classificação que a versão CPU para todos os cenários avaliados. Além disso, nos traces 

menores, o desempenho do algoritmo executado na CPU supera a implementação utilizando a 

GPU. Embora os tempos medidos sejam muito pequenos e pouco representativos, na ordem de 

poucos milissegundos, a diferença existe e persiste até o Trace_100X. Para os traces maiores, a 

GPU_v1 se mostra benéfica. Isso se deve ao fato de que o paralelismo oferecido pela unidade de 

processamento gráfico não se sobrepõe ao custo computacional da mudança de plataforma. A 

transferência de dados entre host e dispositivo e a criação de muitos blocos de execução na GPU são 

os principais problemas do uso da GPU, promovendo uma sobrecarga considerável. 

Especificamente, a estrutura da árvore é totalmente copiada para a memória da GPU antes do início 

da classificação dos fluxos. Em seguida, a cada interação, os dados relativos aos fluxos são copiados 

para a GPU e sua classificação é copiada de volta para a CPU através de determinadas funções, com 

o objetivo de permitir a mudança de plataforma. Além disso, a cada chamada da função de 

classificação muitos blocos da GPU são criados (um para cada fluxo), proporcionando trocas de 

contexto dentro da própria unidade de processamento gráfico. 
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Ainda na Figura 5.10, observa-se uma tendência de afastamento entre as curvas que 

representam cada uma das versões. Nesse caso, é possível afirmar que para conjuntos de dados 

maiores a distância entre as curvas aumentará. Em resumo, a economia de tempo será crescente, 

considerando apenas números absolutos. 

Na Tabela 5.1, são apresentados os valores utilizados para construir o gráfico da Figura 5.10 

em milissegundos. Nesse caso, para cada uma das correspondências entre a versão da classificação e 

o trace utilizado, é exposto o tempo correspondente do processo de classificação. Nessa tabela, fica 

evidente que, no início, a classificação realizada na GPU_v1 é muito mais custosa para o Trace_1, 

por exemplo. Em seguida os valores começam se aproximando, até que a classificação na GPU_v1 

ultrapasse as outras versões da classificação. Isso ocorre, no entanto, em instantes distintos. 

Tabela 5.1. Tempo médio necessário para efetuar a classificação em milissegundos 

 CPU MT GPU_v1 

Trace_1 48,2 ms 40,16 ms 437,44 ms 

Trace_10X 514,17 ms 337,46 ms 699,26 ms 

Trace_50X 2615,9 ms 1691,32 ms 1874,5 ms 

Trace_100X 5222,51 ms 3370,92 ms 3329,73 ms 

Trace_500X 25932,88 ms 16715,77 ms 14952,41 ms 

Trace_1000X 52323,06 ms 33940,46 ms 29818,69 ms 

Trace_2500X 131803,7 ms 84791,93 ms 72872,48 ms 

Trace_5000X 266100,25 ms 191285,57 ms 147331,69 ms 

 

Por outro lado, à medida que os traces crescem, aumenta o número de fluxos e a sobrecarga 

gerada pelas mudanças de contexto torna-se menos significativa. Em valores absolutos, é notório o 

aumento da diferença entre os tempos de classificação, sendo cada vez maior o ganho obtido com a 

unidade de processamento gráfico. 
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Considerando o caso específico do maior conjunto de dados analisado, o Trace_5000X, o 

ganho obtido com o uso da GPU_v1 foi próximo a 45 segundos quando comparado à versão 

multithreaded e de aproximadamente 2 minutos comparado à versão simples da CPU. Isso representa 

um ganho bastante relevante para uma ferramenta voltada para um fluxo contínuo de dados. 

O Trace_5000X equivale a uma coleta de pacotes com duração de 5 minutos em um 

roteador com uma taxa de dados de aproximadamente 10 Gbps, exportando quase 40 milhões de 

fluxos nesse período. Nota-se que o período em que os fluxos são acumulados é de 5 minutos e, 

portanto, uma economia de um ou dois minutos é uma melhoria interessante. Considerando ainda 

que a coleta do arquivo de registros de fluxos ocorra durante 5 minutos, a relação entre o tempo 

necessário para realizar a classificação e o tempo necessário para efetuar a coleta é exposta na Figura 

5.11. Essa relação é obtida pela divisão do tempo necessário em segundos pelo tempo da coleta, que 

é de 300 segundos. 
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Figura 5.11. A relação entre o tempo necessário para realizar a classificação e o tempo necessário para efetuar 
a coleta 

A relação, naturalmente, aumenta à medida que o tamanho do conjunto de dados cresce, já 

que mais tempo é necessário para classificar mais registros de fluxos. No entanto, é possível 

observar que a relação exposta cresce de maneira mais suave para o caso da classificação baseada na 

GPU_v1. Apesar da curva que representa não ser tão acentuada como a da versão CPU, a curva da 

versão multithreaded demonstra que a relação avaliada também cresce mais que no caso da versão 

GPU_v1. Para o maior conjunto de dados, a versão CPU dura cerca de 90% da coleta (266 

segundos), enquanto as versões multithreaded e GPU_v1 gastam aproximadamente 65% (191 
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segundos) e 50% (147 segundos), respectivamente. Para um conjunto de dados maior, a versão CPU 

tende a acumular tarefas, atrasando a classificação do próximo conjunto. Além disso, para o 

Trace_5000X, a versão GPU_v1 permite uma economia de metade do tempo da coleta, liberando a 

máquina classificadora para executar outras tarefas e efetuando a classificação mais rapidamente. 

Adicionalmente, na Tabela 5.2, é apresentada a taxa média de classificação em fluxos por 

segundo (fluxos/s) para cada um dos cenários de realização dos experimentos. Percebe-se que, assim 

como o tempo total de classificação, a taxa de classificação obtida na GPU_v1 é baixa para 

conjuntos de dados pequenos, mas essa taxa da GPU supera as demais abordagens para traces 

maiores. 

Observa-se também, na Tabela 5.2, que a taxa de classificação obtida pela versão simples da 

CPU se mantém estável ao longo do crescimento dos conjuntos de dados. Um comportamento 

semelhante é visto na versão multithreaded, para grande parte dos traces, a taxa de classificação de 

fluxos é bastante próxima. Nesse caso, apenas a versão baseada na GPU (GPU_v1) obteve um 

crescimento na velocidade de classificação. Entretanto, para o último conjunto de dados, a 

classificação foi mantida em uma velocidade semelhante, embora tenha ocorrido um pequeno 

decréscimo da velocidade de classificação. 

Tabela 5.2. Taxa média de classificação em fluxos por segundo 

 CPU MT GPU_v1 

Trace_1 143129,3 fluxos/s 171777,9 fluxos/s 15769,1 fluxos/s 

Trace_10X 147584,2 fluxos/s 224862,4 fluxos/s 108518,8 fluxos/s 

Trace_50X 146214,54 fluxos/s 226144,4 fluxos/s 204045,7 fluxos/s 

Trace_100X 146621,6 fluxos/s 227158,2 fluxos/s 229968,1 fluxos/s 

Trace_500X 147755,8 fluxos/s 229228,7 fluxos/s 256261,9 fluxos/s 

Trace_1000X 146479 fluxos/s 225814 fluxos/s 257027,8 fluxos/s 

Trace_2500X 145380,8 fluxos/s 225985,3 fluxos/s 262948,8 fluxos/s 

Trace_5000X 144021,8 fluxos/s 200350,9 fluxos/s 260122,1 fluxos/s 
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Considerando apenas a taxa de classificação obtida para o Trace_5000X, é possível 

compreender a representatividade da velocidade de classificação. Dado o tamanho médio dos fluxos 

desse trace, a taxa de classificação da GPU_v1 é equivalente a pouco mais de 21 Gbps. Isso significa 

que a velocidade de classificação alcançada em fluxos por segundo corresponde a classificar 21 

gigabits de dados, que trafegam em um nó da rede, a cada segundo. 

Analisando o ganho relativo de tempo entre a versão simples da CPU e a versão GPU_v1 na 

Figura 5.12, é possível perceber que, assim como a diferença entre os tempos absolutos de 

classificação, o speedup (relação entre o tempo sem e com GPU) aumenta juntamente com os traces.  
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Figura 5.12. Speedup obtido com o uso da GPU_v1 em relação a versão inicial 

Como consequência do que acontece com o tempo total de classificação e com a taxa de 

fluxos classificados por segundo, para conjuntos de dados muito pequenos, essa relação assume um 

valor menor que 1, representando o maior tempo levado pelo processo de classificação baseado na 

GPU_v1. No entanto, a partir do Trace_50X, o speedup passa a ser maior que 1, indicando que o 

ganho com o processamento paralelo da unidade de processamento gráfico foi suficiente para 

superar a execução realizada na CPU. 

Verifica-se ainda que, no início, o speedup cresce rapidamente a cada aumento no conjunto de 

dados avaliado. Isso acontece porque os tempos de classificação nos traces iniciais são muito 

pequenos e qualquer ganho obtido, como consequência ao uso da GPU, torna-se significativo. Em 

seguida, a curva alcança certa estabilidade, alcançando índices muito próximos. Para os traces 

Trace_500X, Trace_1000X, Trace_2500X e Trace_5000X, o speedup é respectivamente 1,73, 1,75, 
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1,81 e 1,81. Dessa forma, para os dois últimos conjuntos de dados, o speedup alcança certa 

estabilidade, mantendo-se constante. Adicionalmente, nos dois últimos casos, o ganho de velocidade 

com a utilização da GPU corresponde a cerca de 80% em relação à versão sem GPU. 

A comparação direta entre os tempos de classificação da versão multithreaded e da versão 

baseada na GPU é exposta na Figura 5.13. Embora a GPU_v1 alcance uma maior velocidade de 

classificação, o ganho em relação à versão multithreaded acontece em menor escala do que o 

observado na Figura 5.12. No entanto, a curva apresentada demonstra a tendência de que à medida 

que cresce o tamanho do arquivo de registros de fluxos, maior será o speedup alcançado, que é a razão 

entre a velocidade obtida pela GPU_v1 e a versão multithreaded. Da mesma maneira que ocorre na 

comparação anterior, o speedup tem um crescimento mais acentuado para os traces menores, passando 

a ser mais suave para conjuntos de dados maiores. 
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Figura 5.13. Speedup obtido com o uso da GPU_v1 em relação a versão multithreaded 

Além disso, o benefício de se usar a GPU_v1 em vez de várias linhas de execução no 

processador vai além do ganho de velocidade de classificação. O consumo de processamento é 

muito maior quando se usa a classificação multithreaded. Isso é justificado pelo fato de todos os 

núcleos do processador serem ocupados com a tarefa de classificação de fluxos, enquanto a 

classificação na GPU é capaz de isentar o processador do host da execução da classificação 

propriamente dita. 

Em um cenário em que nós da rede exportam continuamente dados a serem classificados, a 

melhora de velocidade da classificação alcançada permite que o número de fluxos classificados 
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cresça proporcionalmente ao ganho de velocidade obtido. Isto é, no cenário do maior conjunto de 

dados avaliado, por exemplo, considerando a execução das diferentes versões do algoritmo em um 

mesmo período de tempo para classificação, quase o dobro de fluxos seriam classificados com o uso 

da GPU_v1 em relação à versão simples da CPU. 

Nesse contexto, além do tempo que seria economizado, uma quantidade muito menor de 

memória para buffers seria necessária, já que os fluxos seriam menos tempo retidos. Em síntese, 

quanto maior a capacidade de classificação, menor será o tamanho da fila de espera (buffer). Além 

disso, transferir a etapa de classificação para a unidade de processamento gráfico diminui os custos 

de processamento local no host. Nesse caso, o host está, até certo ponto, ocioso e pode consumir 

novos registros de fluxos que estão chegando, a fim de realizar outras tarefas. É possível, dessa 

forma, que o host construa a árvore para a posterior classificação ou agrupe novos fluxos que serão 

repassados para a GPU em seguida. 

Análise da vazão 

Uma vez que o tempo de classificação medido inclui a sobrecarga da transferência e da manipulação 

de dados entre o dispositivo e o host, é necessária a utilização de outra métrica para demonstrar a real 

diferença de processamento entra a CPU e a GPU. Nesse caso, apenas a versão de classificação 

simples realizada na CPU e a classificação realizada na versão GPU_v1 são avaliadas. A métrica 

escolhida para essa avaliação é a vazão. Nesse contexto, a vazão consiste na medição da taxa de 

fluxos que são classificados em determinada unidade de tempo. 

Inicialmente, foram realizados experimentos a fim de determinar o tempo total necessário 

para classificação de instâncias de fluxos sem considerar as sobrecargas relacionadas à preparação e à 

manipulação dos dados. O tempo médio total necessário para a classificação, nesse caso, sofre uma 

considerável redução em relação ao medido na subseção anterior. Isso acontece por conta das 

características apresentadas pela vazão, que é a métrica que será considerada. 

Na Figura 5.14, o gráfico com os tempos de classificação em milissegundos obtidos na 

medição da CPU e da GPU_v1 é apresentado. É possível perceber que o crescimento da curva que 

representa o tempo relacionado à CPU é bastante acentuado, enquanto a curva associada à GPU_v1 

se apresenta bem mais suave. Os tempos de classificação se afastam à medida que o tamanho dos 

traces aumenta. Embora não esteja claro no gráfico apresentado, já que os valores são bastante 

próximos no início, o tempo de classificação obtido utilizando a GPU_v1 é menor que a outra 

abordagem para todos os traces avaliados. Isto é, a diferença entre o tempo absoluto da CPU e o da 

GPU_v1 sempre é positiva, além de aumentar à medida que os conjuntos de dados crescem. 
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Figura 5.14. Tempo de classificação obtido na medição da vazão 

Na Tabela 2.1, estão os tempos médios em milissegundos necessários para classificação 

obtidos para cada caso. Esses são os tempos utilizados na construção do gráfico anterior. Nesse 

caso, fica claro que, desde o primeiro conjunto de dados, o tempo de classificação obtido com a 

GPU_v1 referente à vazão é inferior ao observado quando a classificação é realizada na CPU. 

Tabela 5.3. Tempo médio necessário para efetuar a classificação sem sobrecarga em milissegundos 

 CPU GPU_v1 

Trace_1 35,35 ms 5,51 ms 

Trace_10X 374,49 ms 56,14 ms 

Trace_50X 1903,06 ms 286,21 ms 

Trace_100X 3654,8 ms 566,11 ms 

Trace_500X 18592,7 ms 2859,09 ms 

Trace_1000X 37400,4 ms 5690,58 ms 

Trace_2500X 96198,05 ms 14277,42 ms 

Trace_5000X 186578,51 ms 28499,5 ms 
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Percebe-se que o crescimento do tempo se dá de maneira proporcional ao tamanho do trace 

que foi submetido à classificação. Considerando o tempo de classificação do Trace_5000X, é 

possível perceber que esse tempo é aproximadamente o dobro do obtido para o Trace_2500X. Essa 

relação, de maneira geral, é observada para todos os experimentos. Entretanto, a proporção é 

mantida mais efetivamente para a classificação baseada na versão GPU_v1, embora a versão da CPU 

não apresente grandes variações da relação. Como dito anteriormente, embora seja mantida uma 

proporção entre os valores, a variação de tempo de classificação em números absolutos acompanha 

o crescimento dos traces e é bastante representativa. 

A fim de entender melhor a relação entre a vazão obtida em cada uma das versões analisadas, 

o speedup foi calculado para cada um dos traces. O speedup, nesse caso, consiste na divisão da vazão da 

GPU_v1 pela vazão da CPU. Uma maneira alternativa de cálculo do speedup é a divisão do tempo 

médio de classificação da CPU pelo tempo médio de classificação na GPU_v1. Na Figura 5.15, o 

speedup relacionado à vazão é apresentado. Nesse gráfico, fica evidente que a relação entre a vazão 

das versões da classificação de fluxos se mantém aproximadamente a mesma para os diferentes 

conjuntos de dados analisados. Considerando os speedups obtidos para cada um dos traces, o valor 

médio assumido pelo speedup é de 6,62. Isso significa dizer que, em média, a vazão da classificação 

realizada na GPU_v1 é mais de 6 vezes maior que a versão baseada na CPU. 
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Figura 5.15. Speedup relacionada à vazão 

Assim como acontece com o speedup, a variação da vazão propriamente dita entre os 

diferentes traces não é significativa. Portanto, foi calculada a vazão média considerando todos os 

conjuntos de dados. Nesse contexto, a classificação na CPU alcançou uma vazão de 
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aproximadamente 202982,7 fluxos/s, enquanto a classificação realizada na unidade de 

processamento gráfico alcançou a vazão de aproximadamente 1343882,8 fluxos/s. 

Ainda considerando a vazão obtida, a taxa de bits classificados por segundo obtida, 

utilizando o volume médio do traces coletados, é bastante alta para as duas versões da classificação 

analisadas. Na CPU, a vazão obtida equivale a uma taxa de classificação de aproximadamente 16,5 

Gbps. Já para a classificação realizada na versão GPU_v1, a vazão corresponde a uma taxa de 

classificação de aproximadamente 109 Gbps. Em ambos os casos, a velocidade de classificação é 

muito alta, possibilitando a sua aplicação em redes de altas velocidades. Nesse contexto, destaca-se o 

caso da classificação realizada na versão GPU_v1, que atinge uma vazão em bits por segundo 

bastante elevada superando velocidade da maior parte dos links de alta velocidade existentes. No 

Brasil, por exemplo, o backbone da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) alcança a máxima 

velocidade de 10 Gbps internamente e o máximo de 20 Gbps para tráfego internacional [32]. 

A vazão obtida, dessa forma, demonstra o quão efetivo é o processo de classificação 

realizado através da GPU_v1. Nesse caso, fica evidenciado que a classificação é plenamente 

adaptável para a unidade de processamento gráfico. O paralelismo explorado provê uma grande 

melhoria na vazão máxima que pode ser alcançada. 

Além da análise da vazão alcançada, o speedup obtido pode fornecer informações relevantes 

para o GSDT. Na classificação de fluxos, o speedup representa o limite teórico superior para a relação 

entre a velocidade de classificação da GPU_v1 e da CPU. Isto é, nenhuma otimização na estrutura 

dos dados ou na transferência dos dados deve ser capaz de proporcionar uma classificação na GPU 

mais de 6 vezes superior a classificação na CPU. Esse limite também é observado para as taxas 

obtidas pela vazão individualmente, ou seja, a vazão máxima da CPU deve ser em torno de 203000 

fluxos/s e em torno de 134000 fluxos/s quando realizada na GPU_v1. Isso significa que apenas 

alterando a maneira que o problema foi modelado que esse limite pode ser superado. 

Avaliação das versões do GSDT para GPU 

A fim de avaliar o impacto da otimização proposta para a classificação realizada na GPU, foram 

comparadas a versão inicial (GPU_v1) e a versão modificada (GPU_v2). Nesse caso foram 

analisadas a velocidade de classificação e a vazão obtida em cada caso. 

Análise da velocidade de classificação das versões para GPU 

Assim como na avaliação da velocidade do algoritmo realizada anteriormente, foram analisados os 

tempos obtidos na medição do processo de classificação considerando-se todas as transferências de 
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dados, manipulações de dados e sobrecargas inerentes a esse processo. Os experimentos efetuados 

nesse caso consistem na execução das versões CPU, GPU_v1 e GPU_v2 e comparação dos 

resultados obtidos. O tempo de classificação obtido na versão CPU foi utilizado a fim de fornecer 

apenas um valor base de comparação. Isso porque já foi demonstrado que a versão GPU_v1 é mais 

eficiente que a versão CPU em relação à velocidade de classificação de uma maneira geral. 

Na Figura 5.16, os tempos totais de classificação em milissegundos são comparados. É 

possível perceber que à medida que os arquivos de registros de fluxos crescem a diferença entre os 

tempos de classificação aumenta em valores absolutos, implicando no afastamento das curvas no 

gráfico. O tempo de classificação da versão CPU para o Trace_5000X é bem maior que os demais, 

enquanto uma pequena melhora de desempenho é percebida na versão GPU_v2 em relação à versão 

GPU_v1. Em outras palavras, a velocidade de classificação alcançada pela GPU_v2 para o 

Trace_5000X é um pouco maior que a velocidade alcançada pela GPU_v1 e bem superior à 

velocidade da CPU. 
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Figura 5.16. Tempo total de classificação para as diferentes versões implementadas na GPU e para a CPU 

Embora o comportamento das curvas indique que a versão GPU_v2 tenha um tempo de 

classificação reduzido em relação às outras versões para os conjuntos de dados grandes, para os 

conjuntos de dados menores essa diferença não é evidente, já que os tempos medidos são muito 

pequenos. Dessa forma, a Tabela 5.4 apresenta todos os valores em milissegundos utilizados na 

construção do gráfico anterior. Nela, é perceptível que o tempo de classificação para versão 

GPU_v2, ao contrário do que acontece para a versão GPU_v1, é menor que o obtido pela CPU 

desde o início. Isto significa, em outros termos, que mesmo para arquivos de registros de fluxos 
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menores, a otimização proposta no GSDT (GPU_v2) permite que a utilização da GPU seja eficiente 

e benéfica. A velocidade de classificação alcançada quando a versão GPU_v2 é utilizada supera as 

demais implementações em todos os casos, mesmo considerando a manipulação dos fluxos, 

transferências de dados e outras sobrecargas inerentes ao processo. 

Tabela 5.4. Tempo médio necessário para efetuar a classificação total em milissegundos 

 CPU GPU_v1 GPU_v2 

Trace_1 48,2 ms 437,44 ms 27,75 ms 

Trace_10X 514,17 ms 699,26 ms 253,81 ms 

Trace_50X 2615,9 ms 1874,5 ms 1212,34 ms 

Trace_100X 5222,51 ms 3329,73 ms 2405,75 ms 

Trace_500X 25932,88 ms 14952,41 ms 11894,92 ms 

Trace_1000X 52323,06 ms 29818,69 ms 23880,48 ms 

Trace_2500X 131803,7 ms 72872,48 ms 60221,16 ms 

Trace_5000X 266100,25 ms 147331,69 ms 123290,72 ms 

 

O ganho obtido no tempo de classificação através da otimização realizada na implementação 

do GSDT na GPU é menor que o apresentado quando comparada a GPU_v1 com a classificação na 

CPU. Isto é, os benefícios observados a partir da GPU_v1 em relação à CPU são, em média, mais 

perceptíveis que os observados na comparação entre GPU_v2 e GPU_v1. No entanto, o ganho 

proporcionado pela GPU_v2 é bastante significativo. Considerando-se, por exemplo, o maior dos 

conjuntos de dados, o Trace_5000X, a taxa de fluxos por segundo classificados é 310844,4 fluxos/s 

para a versão GPU_v2, enquanto é de 260122,1 fluxos/s para a GPU_v1. Nesse caso, a taxa de 

classificação, que é de pouco mais de 21 Gbps na GPU_v1, aumenta para cerca de 25 Gbps na 

GPU_v2. Essa diferença na taxa de classificação é reproduzida no tempo total gasto, que é de 

aproximadamente 147 segundos na GPU_v1 e é reduzido para aproximadamente 123 segundos para 

a implementação GPU_v2. Como dito na subseção anterior, a coleta do arquivo de registros de 

fluxos é realizada em um período de cinco minutos e, portanto, uma economia de alguns segundos é 
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bastante representativa. Dessa forma, a GPU_v2 demonstrou ser mais eficiente 

computacionalmente diante das métricas avaliadas. 

O speedup de cada uma das versões de implementação propostas para a GPU em relação à 

versão CPU são apresentados na Figura 5.17. É possível notar que o speedup obtido com a utilização 

da GPU_v2 é um pouco maior que o obtido com a GPU_v1 para os maiores conjuntos de dados, 

sendo um pouco inferior a 2,2. O ganho no desempenho da velocidade da classificação, para alguns 

dos arquivos de registros de fluxos, é de aproximadamente de 120% em relação à classificação 

realizada na versão mais simples da CPU. 
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Figura 5.17. Speedup obtido com o tempo de classificação das versões para a GPU em relação à CPU 

Observa-se ainda que o speedup obtido com a versão GPU_v2 é maior para todos os 

tamanhos de arquivo de registros de fluxos, demonstrando maior eficiência para todos os casos de 

uma maneira geral. Considerando o Trace_1, por exemplo, é possível perceber que o speedup para a 

versão GPU_v2 é maior que 1,5, sendo portanto cerca de 50% superior à CPU. Nesse mesmo 

contexto, o speedup da GPU_v1 é menor que 1, indicando que a CPU tem um desempenho melhor. 

Além disso, certa estabilidade é apresentada por ambas as versões para conjuntos de dados maiores, 

indicando que em geral o comportamento será mantido estável. 

Avaliação da vazão das versões para GPU 

A velocidade do processo de classificação como um todo, como dito anteriormente, considera em 

sua medição todas as transferências de dados bem como todas as demais sobrecargas envolvidas 

nesse processo. Essa métrica não expõe o impacto da otimização proposta considerando 
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exclusivamente o processamento realizado na GPU. Para isso, a vazão, que é a taxa que registros de 

fluxos percorrem a estrutura da árvore até receber uma determinada classificação, é considerada. 

Nesse caso, tanto os valores absolutos como os speedups obtidos são apresentados, a fim de que seja 

possível perceber como cada versão do GSDT para GPU explora o potencial de processamento da 

plataforma. 

Na Figura 5.18, o tempo de classificação em milissegundos obtido na medição da vazão é 

exposto para as versões CPU, GPU_v1 e GPU_v2 do GSDT. É possível perceber que mesmo o 

tempo obtido com a versão GPU_v1 sendo bastante reduzido quando comparado ao obtido pela 

CPU, a implementação GPU_v2 apresenta um decréscimo no tempo de classificação quando 

considerados os maiores conjuntos de dados. Além disso, os tempos obtidos na medição de vazão 

para a GPU_v2 são bastante pequenos, fazendo com que não seja possível perceber sua variação 

apenas através do gráfico apresentado. Nesse caso, o tempo obtido com a CPU é mantido na figura 

para que os benefícios provenientes da medição de vazão na GPU sejam ainda mais evidenciados. 
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Figura 5.18. Tempo de classificação obtido na medição da vazão das versões para GPU 

A fim de demonstrar a efetividade da otimização proposta através da GPU_v2, os valores 

utilizados na composição do gráfico anterior são apresentados na Tabela 5.5. Observa-se que, para 

todos os tamanhos de arquivos de registros de fluxos, a versão GPU_v2 apresenta um tempo de 

classificação menor, inclusive para os menores arquivos de registros de fluxos. A média das vazões 

obtidas para todos os arquivos de registros de fluxos corresponde a aproximadamente 1,3 milhões 

de fluxos por segundo para a GPU_v1 e cerca de 12,8 milhões de fluxos por segundo para a 

GPU_v2. Para o Trace_5000X, por exemplo, a taxa de fluxos de classificados por segundo, 
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considerando-se a medição da vazão, é superior a 15 milhões para a GPU_v2, enquanto a versão 

GPU_v1 apresenta uma vazão correspondente a aproximadamente 1,3 milhões de fluxos por 

segundo. A vazão média corresponde a 109 Gbps para a GPU_v1 e 1037 Gbps para a GPU_v2 

tomando como referência o tamanho médio em bytes dos fluxos coletados. É notório que, para 

todos os casos, a vazão obtida a partir da otimização realizada na implementação GPU_v2 

incrementa consideravelmente a vazão obtida para a versão GPU_v1. 

Tabela 5.5. Tempo médio de classificação obtido na medição da vazão 

 CPU GPU_v1 GPU_v2 

Trace_1 35,35 ms 5,51 ms 5,04 ms 

Trace_10X 374,49 ms 56,14 ms 9,23 ms 

Trace_50X 1903,06 ms 286,21 ms 19,96 ms 

Trace_100X 3654,8 ms 566,11 ms 46,93 ms 

Trace_500X 18592,7 ms 2859,09 ms 275,77 ms 

Trace_1000X 37400,4 ms 5690,58 ms 551,87 ms 

Trace_2500X 96198,05 ms 14277,42 ms 1315,12 ms 

Trace_5000X 186578,51 ms 28499,5 ms 2550,7 ms 

 

Isso fica mais evidente e pode ser observado na Figura 5.19, em que são expostos os speedups 

associando as versões CPU, GPU_v1 e GPU_v2 do GSDT duas a duas. É possível observar que, 

quando comparada à versão GPU_v1, a versão GPU_v2 apresenta um speedup médio de 9,5. Já 

considerando o speedup obtido a partir da GPU_v2 em relação a versão CPU, existe uma maior 

instabilidade, além dos valores alcançados serem bastante elevados. Para o Trace_50X, o speedup 

chega a ser de aproximadamente 95. No caso dos últimos dois arquivos de registros de fluxos, o 

speedup da GPU_v2 em relação a CPU é aproximadamente o mesmo, sendo cerca de 73,14 e 

apresentando certa estabilidade. O speedup médio obtido na comparação entre GPU_v2 e CPU foi de 

aproximadamente 62,8. Para todos os casos observados, a vazão obtida com a GPU_v2 é bastante 

superior às demais implementações do GSDT, demonstrando ser a opção mais eficaz do ponto de 

vista computacional. 
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Figura 5.19. Speedups obtidos na medição da vazão das diferentes implementações 

Assim como percebido na avaliação da vazão realizada anteriormente entre GPU_v1 e CPU, 

é possível destacar, de certa forma, uma limite teórico. Independente da otimização proposta na 

manipulação dos dados e transferências de dados entre as plataformas, a velocidade de classificação 

não deve superar um valor aproximado do speedup alcançado para cada caso com a utilização da 

GPU_v2 em relação à CPU. Entretanto, uma vez que o speedup apresentado é bastante alto, é 

possível que as sobrecargas possam ser minimizadas para alcançar uma melhor velocidade de 

classificação.  

Análise do arcabouço proposto 

O arcabouço proposto nesse trabalho pretende minimizar os custos decorrentes da reconstrução da 

árvore utilizada no processo de classificação do GSDT. Essa proposta, como descrito 

anteriormente, influencia apenas no contexto em que existe uma taxa de chegada de fluxos superior 

ao que pode ser classificado pelo algoritmo apresentado neste trabalho. É nesse cenário que o 

arcabouço será analisado. 

Os sucessivos treinamentos necessários podem gerar uma sobrecarga considerável na 

operação do GSDT, restringindo seus benefícios e limitando o seu desempenho. Nesse cenário, foi 

realizada a comparação para os dois casos: i) o modelo tradicional, em que é medido o tempo 

necessário para a classificação e reconstrução realizadas sequencialmente e ii) o arcabouço proposto, 

em que é medido o tempo de classificação e reconstrução realizadas simultaneamente. 
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Na Figura 5.20, é apresentada a relação do tempo médio de classificação e reconstrução, 

avaliado para o Trace_1. Quando o conjunto de treinamento corresponde a 10% do Trace_1, o 

tempo médio obtido com a utilização do arcabouço é cerca de 62% do tempo necessário no modelo 

tradicional. Já para o conjunto de treinamento de 15% do Trace_1, a otimização proporcionada pelo 

arcabouço corresponde a 76% do observado no método de referência. No caso em que o conjunto 

de treinamento é equivalente a 20% do total de fluxos do Trace_1, o arcabouço apresenta um tempo 

total equivalente a 42% do tempo da versão sem utilizar o arcabouço. Nota-se que não é 

apresentado um padrão no desempenho do arcabouço quando comparado ao modelo tradicional. 

Por fim, o modelo tradicional é apresentado como 100%, já que, para todos os casos, esse modelo 

será o tempo base para a comparação. 
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Figura 5.20. Duração relativa média de classificação e reconstrução da árvore 

O tempo necessário para classificação e reconstrução está diretamente associado à árvore 

que é utilizada na classificação e na que será construída no treinamento. Dessa forma, não é possível 

estabelecer um comportamento padrão sobre os benefícios proporcionados pelo arcabouço. No 

entanto, diante dos experimentos realizados, é notório que existem melhorias proporcionadas pela 

proposta de otimização. No pior caso (conjunto de treinamento correspondente a 15% do Trace_1), 

a economia tempo é bastante interessante, principalmente considerando que esse processo será 

repetido diversas vezes. Já para o melhor caso (conjunto de treinamento de 20%), o tempo 

necessário para que a classificação dos fluxos e construção de uma nova árvore sejam realizadas é 

menos da metade do que é preciso na abordagem tradicional. 
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Discussão 

Neste capítulo, o algoritmo GSDT e o arcabouço proposto foram avaliados através da observação 

de uma série de métricas. A avaliação, de uma maneira geral, foi realizada para atestar a eficácia das 

propostas feitas neste trabalho. Os resultados obtidos comprovaram a aplicabilidade do GSDT na 

mineração de fluxos de dados em redes de computadores, bem como a eficiência do arcabouço de 

treinamento. 

Inicialmente, a análise dos valores a serem assumidos pelo tamanho da janela e do conjunto 

de treinamento serviu para estabelecer quais parâmetros maximizariam o desempenho do algoritmo. 

Na avaliação realizada, a janela de treinamento de 10% do tamanho do trace a ser classificado 

apresentou o menor tempo necessário para a construção da árvore, apesar do tempo de classificação 

ter sido o maior dentre os cenários avaliados. No entanto, a maximização da velocidade de 

classificação é obtida posteriormente através de outras melhorias. O tamanho de 10% do trace para 

janela foi, portanto, o escolhido para o algoritmo. Além disso, também foi analisado o tamanho do 

conjunto de treinamento em relação ao conjunto de dados que será classificado. Nesse caso, o 

conjunto de treinamento de 10% obteve os melhores tempos de classificação por registro de fluxo e 

de construção da árvore, sendo, dessa forma, o tamanho de conjunto de treinamento escolhido. 

Foi observada, em seguida, a eficiência do GSDT. Os resultados obtidos foram mais 

significativos considerando o fato de que a construção da árvore foi baseada na mineração de fluxos 

de dados e suas restrições. Isto é, nos experimentos realizados, o algoritmo apresentou uma alta 

precisão na classificação, mesmo apresentando em sua execução algumas restrições voltadas ao 

cenário de mineração de fluxos de dados. Isso pode ser considerado o maior benefício do GSDT 

quando é analisada a precisão. Além disso, a taxa de acertos foi maior que o obtido pelos algoritmos 

tradicionais na maior parte dos cenários avaliados. Nesse caso, os resultados demonstraram que o 

GSDT está mais adaptado ao ambiente de classificação de tráfego de redes que os demais 

algoritmos, que são mais genéricos. Isso pode ser observado na precisão alcançada na avaliação 

relacionada ao Trace_3, por exemplo. Em resumo, a extração de informações das características do 

fluxo no GSDT para redes de computadores se apresentou, de maneira geral, mais eficiente. Isso 

pode ser justificado, principalmente, considerando a maneira diferenciada do cálculo da entropia dos 

registros de fluxos envolvidos em cada nó da árvore. Além disso, o conhecimento relacionado à 

divisão de fluxos em pequenos ou grandes e em lentos ou rápidos permite que a árvore construída 

seja capaz de separar os fluxos de tipos diferentes de maneira mais eficiente.  
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Em relação à avaliação da velocidade do GSDT para três das suas implementações (CPU, 

multithreaded e GPU_v1), ficou evidenciado que os benefícios proporcionados pela paralelização do 

processo de classificação acompanham o crescimento do conjunto de dados que será classificado. 

Em valores absolutos, a classificação realizada na GPU_v1 se mostrou mais eficiente que as outras 

versões da classificação. Quando considerado o speedup da classificação alcançado, os resultados 

demonstraram que o speedup é bem pequeno no início e alcança um índice de aproximadamente 1,8 

para os maiores traces quando a comparação é realizada considerando a implementação mais simples 

na CPU e a baseada na versão GPU_v1. Adicionalmente, o gráfico que representa esse speedup indica 

uma estabilização desse fator. Ou seja, a partir de certo momento, o speedup passa a ser em torno de 

um valor constante, pausando seu crescimento. Além disso, o speedup obtido na comparação entre o 

GSDT na GPU_v1 e a versão multithreaded é de aproximadamente 1,3 para o maior conjunto de 

dados considerado. O resultado aponta ainda uma tendência de crescimento desse speedup caso o 

arquivo de registros de fluxos cresça.  

O GSDT também foi avaliado em relação à vazão que pode ser alcançada pela CPU e pela 

GPU na versão GPU_v1. Nesse caso, foram estabelecidos os limites teóricos das velocidades de 

classificação do algoritmo proposto na implementação avaliada. Consequentemente, nesse caso, 

também foi estabelecido o limite teórico para o speedup da classificação em ambas as plataformas. A 

vazão da classificação realizada na GPU_v1 alcança uma velocidade superior a 1,3 milhões de fluxos 

classificados por segundo. Essa vazão é cerca de 6,5 vezes maior que a vazão obtida pela 

classificação na CPU. 

É possível concluir que, dado o poder de processamento da CPU e da GPU, nenhuma 

otimização na transferência de dados ou na forma de manipulação dos fluxos seria capaz de superar 

os valores estabelecidos pelo speedup da vazão. O desempenho só pode ser melhorado caso a forma 

de execução do algoritmo seja alterada ou, para o caso da GPU, a estrutura de dados, bem como seu 

layout de memória e alocações de memória da GPU, seja alterada. É nesse contexto que uma 

proposta de otimização do GSDT para GPU (GPU_v2) foi proposta, visando a melhoria do 

desempenho computacional através da modificação do comportamento da GPU. Em outras 

palavras, considerando tanto a velocidade do GSDT quanto a vazão, ficou evidente que a utilização 

da GPU (através da implementação GPU_v1) é uma alternativa interessante para o algoritmo 

proposto. No entanto, além da efetividade da utilização da GPU_v1 estar ligada ao tamanho dos 

arquivos de registros de fluxos, um limite teórico foi estabelecido para a implementação GPU_v1 

em relação a CPU. Diante disso, a versão GPU_v2 foi proposta e avaliada, com o objetivo de 

melhorar o desempenho do algoritmo. Dessa forma, foram analisadas o impacto da GPU_v2 em 
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relação à velocidade de classificação e à vazão. Na Tabela 5.6, é apresentado um resumo 

comparativo das implementações do GSDT na GPU. 

Tabela 5.6. Resumo da comparação das implementações do GSDT na GPU 

 GPU_v1 GPU_v2 

Número de blocos Número de blocos 

correspondente ao número de 

fluxos de entrada 

Número de blocos reduzido à 

razão do número de fluxos de 

entrada pelo número de threads 

por bloco 

Número de threads Uma thread por bloco Várias threads por bloco. O 

número de threads corresponde 

à razão do número de fluxos de 

entrada pelo número de bloco 

Possíveis otimizações Redução do número de blocos 

para diminuir a sobrecarga 

dentro da GPU; Otimização do 

layout de memória, das 

alocações de memória e das 

estruturas de dados utilizadas. 

Otimização do layout de 

memória, das alocações de 

memória e das estruturas de 

dados utilizadas. 

 

Na primeira avaliação, a velocidade de classificação atingida permitiu que o tempo total 

necessário para a classificação seja menor para a GPU_v2 em todos os conjuntos de dados 

avaliados. Isto é, mesmo para os conjuntos de dados menores, a utilização da GPU de acordo com 

essa implementação demonstra ganhos. Além disso, o speedup alcançado em relação à CPU chega a 

aproximadamente 2,2, enquanto a versão GPU_v1 estabiliza com cerca de 1,8. Nesse caso, a 

mudança no número de blocos e de threads permitiu um ganho razoável no desempenho do GSDT. 

Já na avaliação da vazão, o tempo de classificação obtido foi muito menor quando a 

GPU_v2 foi utilizada. A diminuição do número de blocos utilizados e a utilização de threads 

proporcionam um ganho considerável na vazão obtida. Menos blocos implicam em menos trocas de 

contexto dentro da própria unidade de processamento. Além disso, a GPU é projetada para fazer 

uso eficiente de threads. Essa otimização é evidente quando o speedup é apresentado. Comparando as 
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versões GPU_v1 e GPU_v2 do GSDT, é percebido que a vazão da versão otimizada é em média 9,5 

vezes superior ao obtido com a primeira implementação para GPU. Quando comparada à versão 

CPU, o speedup médio da vazão obtido com a versão GPU_v2 é de 62,8, alcançando 

aproximadamente 95 para um dos conjuntos de dados. 

A implementação GPU_v2 teve seu desempenho analisado em relação a versão anterior do 

GSDT para GPU e demonstrou ser mais eficiente computacionalmente. Isso se deve ao fato de a 

unidade de processamento gráfico lidar melhor com um número menor de blocos e ser projetada 

para utilizar threads de maneira eficiente. Isto é, menos blocos permitem a utilização de núcleos da 

GPU sem que seja necessário efetuar trocas de contexto e as threads tem um desempenho muito 

bom na GPU devido às características da plataforma (memória compartilhada, por exemplo). O 

ganho de desempenho para todos os casos analisados foi bastante significativo. 

Por fim, o arcabouço apresentado para treinamento do algoritmo foi avaliado. Nele, foram 

apresentados alguns benefícios da paralelização da classificação com o processo de reconstrução da 

árvore para a classificação do próximo conjunto de dados. Embora bastante dependente do arquivo 

de registros de fluxos que será utilizado, o arcabouço demonstrou ser eficiente quando executado. 

No pior caso, o arcabouço não influencia na execução da classificação e da reconstrução. Essa 

situação, portanto, não foi analisado. No melhor caso, o arcabouço provê um considerável ganho de 

tempo em relação ao modelo tradicional. Nos experimentos realizados, o arcabouço proposto 

chegou a promover um ganho de tempo aproximadamente 58% em relação ao tempo que seria 

obtido sem ele.  Esse arcabouço, portanto, é uma abordagem interessante a ser aplicada junto ao 

GSDT, já que é capaz de proporcionar benefícios consideráveis e, no cenário mais pessimista, não 

influencia no desempenho da classificação. 
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6 Conclusão 
 
“A experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham ao esperar da experiência aquilo que ela não é 

capaz de oferecer.” 

Leonardo da Vinci 

A classificação de tráfego desempenha um papel muito importante na área de redes de 

computadores. É essencial para os operadores de redes conhecerem o tipo de tráfego que transita 

pelos nós da rede. A identificação de tráfego é abordada de diferentes formas, com destaque para 

identificação baseada em portas, DPI e classificação baseada em fluxos. Essa última foi escolhida 

para o desenvolvimento deste trabalho. Essa escolha foi realizada com base no custo computacional 

relativamente baixo associado à técnica baseada em fluxos e na precisão que pode ser alcançada com 

essa abordagem. Além disso, essa técnica não enfrenta problemas de violação de privacidade. 

Na etapa de composição do cenário, um novo método de obtenção de arquivos de registros 

de fluxos totalmente conhecidos com base na ferramenta gt é brevemente descrito. Nesse método, 

nenhum dos fluxos mantidos no conjunto de dados fica sem a informação referente à aplicação de 

origem, podendo ser, portanto, mapeado para um tipo de tráfego específico. Adicionalmente, as 

principais características da mineração de fluxos de dados são elencadas, bem como os atributos 

essenciais de uma unidade de processamento gráfico. Em seguida, alguns cenários envolvendo altas 

taxas de dados foram descritos, a fim de esclarecer o principal contexto em que a abordagem 

proposta é aplicável. 

Diversos resultados foram obtidos a partir dos experimentos realizados. O conjunto de 

treinamento foi fixado em 10% do tamanho do conjunto de dados, já que o menor tempo de 

construção da árvore e o menor tempo de classificação foram obtidos nesse contexto. A janela de 

treinamento, por sua vez, teve seu valor definido como 10% do tamanho do conjunto de 

treinamento que será utilizado pelo algoritmo. O GSDT apresentou, para todos os experimentos, 

mais de 95% de taxa de acertos. A precisão alcançada, de maneira geral, é superior à taxa de acertos 

obtida para os demais algoritmos avaliados. Além disso, o algoritmo demonstrou robustez em 

relação a erros presentes no conjunto de dados. 
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Quando avaliada a velocidade de classificação, foram consideradas três das diferentes 

implementações da classificação. As versões da classificação realizadas unicamente na CPU 

apresentaram melhores desempenhos com conjuntos de dados menores comparadas à GPU_v1, no 

entanto, o crescimento do conjunto de dados implicou no aumento da velocidade da classificação 

realizada na unidade de processamento gráfico (também para a versão GPU_v1). Já a avaliação da 

vazão permite perceber a diferença da capacidade de processamento. A implementação inicial para a 

GPU atingiu uma vazão maior que a apresentada pela CPU, essa vazão chegou a cerca de 1,3 

milhões de fluxos classificados por segundo para a GPU_v1 e 200 mil fluxos por segundo para a 

CPU. Nesse caso, foi demonstrada a efetividade do uso de uma unidade de processamento gráfico. 

A partir desse ponto, uma nova implementação para a GPU foi proposta e os benefícios obtidos em 

relação à versão anterior foram bastante interessantes. A velocidade do processo completo de 

classificação passou a ser maior para todos os arquivos de registros de fluxos. Além disso, para o 

maior conjunto de dados, a velocidade de classificação corresponde a cerca de 25 Gbps. Já no caso 

da vazão, a versão otimizada alcança a taxa de mais de 12 milhões de fluxos classificados em um 

segundo. Por fim, o arcabouço de treinamento proposto demonstrou eficiência através dos 

resultados obtidos, alcançando no melhor caso um desempenho cerca de 58% melhor que o obtido 

com o modelo de treinamento tradicional. 

Algumas conclusões foram obtidas com base nos resultados apresentados e serão listadas a 

seguir: 

1) O modelo de classificação escolhido para o desenvolvimento do GSDT, bem como a maneira 

de representar computacionalmente as estruturas do tráfego, se mostrou muito efetiva; 

2) A variação dos valores assumidos pelo conjunto de treinamento e pela janela de treinamento não 

influencia diretamente na precisão do GSDT, sendo escolhidos de acordo com o desempenho 

do algoritmo do ponto de vista de custo computacional; 

3) Na classificação de um tráfego que respeite o uso de portas bem conhecidas, todas as técnicas se 

apresentam bastante precisas. Para a classificação dos traces modificados, a precisão diminui para 

todos os algoritmos. No entanto, o GSDT se mantém com a melhor taxa de acertos em quase 

todos os experimentos. Dessa forma, o GSDT se mostra capaz de extrair das características dos 

fluxos informações muito relevantes, que contribuem na classificação do tráfego. De maneira 

geral, o GSDT apresenta a alta precisão obtida pelas técnicas tradicionais de mineração de dados 

mesmo sendo construídos com base em restrições da mineração de fluxos de dados; 
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4) O GSDT demonstrou robustez diante de erros intencionalmente inseridos no conjunto de 

dados a ser classificado. Sendo, portanto, capaz de lidar com o tráfego gerado por aplicações que 

pretendem confundir o processo de classificação; 

5) A versão multithreaded da classificação obteve melhor desempenho que a versão mais simples de 

implementação na CPU. Isso ocorreu para todos os experimentos realizados, 

independentemente do tamanho do trace; 

6) Os benefícios da utilização da classificação baseada na unidade de processamento gráfico 

(considerando a versão GPU_v1) são obtidos a partir do momento que os traces, que serão 

classificados, assumem um tamanho razoável. Dessa forma, o GSDT é bastante útil para a 

classificação de tráfego de alta velocidade, já que o volume de dados produzido será 

considerável; 

7) Foi demonstrada a eficiência da utilização de uma unidade de processamento gráfico aplicada no 

contexto de classificação de tráfego através da mineração de fluxos de dados; 

8) A otimização proposta na implementação para GPU do GSDT demonstrou ser bastante 

eficiente computacionalmente, superando a versão anterior. Na versão GPU_v2, os benefícios 

de sua utilização são observados em todos os conjuntos de dados utilizados, independente do 

tamanho; 

9) A comparação da vazão da CPU e da GPU (para as duas versões) expôs a diferença entre a 

capacidade de processamento dessas plataformas. Essa métrica permitiu o estabelecimento de 

relações da velocidade entre as implementações, dado os hardwares utilizados; 

10) O arcabouço de treinamento proposto neste trabalho apresentou a necessidade de menos tempo 

na execução da classificação de um conjunto de dados em relação ao obtido com o modelo 

tradicional. Além disso, é possível perceber que o arcabouço traz benefícios para um tráfego que 

produza uma alta taxa de chegada de registros de fluxos e não influencia no desempenho no 

cenário com uma taxa de chegada de fluxos menor que a velocidade de classificação. 

Contribuições 

Neste trabalho, algumas contribuições importantes foram apresentadas. Essas contribuições são 

elencadas abaixo: 
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1) Uma alteração na arquitetura da ferramenta gt foi realizada, a fim de permitir a obtenção de 

conjuntos de dados completamente conhecidos. Nesse contexto, foi desenvolvido um módulo 

para substituir um já existente no gt; 

2) Este trabalho propôs um algoritmo denominado GSDT, capaz de conciliar as características das 

técnicas de mineração de dados com um fluxo contínuo de dados de entrada. Esse algoritmo é 

voltado para a aplicação em redes de computadores de altas velocidades. Além disso, sua 

implementação também é descrita neste trabalho; 

3) O processo de classificação de tráfego propriamente dito foi paralelizado e, posteriormente, 

portado para uma unidade de processamento gráfico. Além disso, foi realizada uma análise para 

determinar sob quais circunstâncias a paralelização deve ser utilizada; 

4) A capacidade de processamento da GPU para implementações específicas do GSDT foi 

comparada à capacidade de processamento da CPU, durante a medição da vazão e da velocidade 

de classificação. Uma maneira eficiente de implementação do GSDT na GPU foi apresentada e 

avaliada; 

5) Um arcabouço para classificação e retreinamento do algoritmo foi proposto e construído, 

utilizando como referência alguns os modelos tradicionais. Esse arcabouço foi, ainda, validado e 

analisado nesta dissertação. 

Trabalhos Futuros 

Por fim, como trabalhos futuros, pretende-se efetuar uma vasta análise do tempo de construção da 

árvore (tempo de build). Além disso, outros pontos poderão ser tratados como trabalhos futuros. Os 

principais pontos são destacados a seguir: 

1) Submeter o GSDT a um ambiente real, a fim de avaliá-lo e, possivelmente, ratificar os resultados 

obtidos neste trabalho. Diante dessa avaliação será possível perceber e projetar mais otimizações 

voltadas à mineração de fluxos de dados em diferentes contextos; 

2) Avaliar o impacto de realizar o treinamento do GSDT em uma rede e efetuar a classificação em 

outra, a fim de perceber o comportamento do algoritmo diante de uma mudança abrupta do 

perfil de tráfego; 
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3) A GPU foi utilizada a fim de provar o conceito da paralelização do GSDT em outra plataforma. 

Sua utilização foi importante e benéfica para o algoritmo. Além disso, uma maneira otimizada do 

uso da GPU também foi apresentada. No entanto, um relevante trabalho futuro é a otimização 

do layout de memória e das estruturas de dados utilizados pelo algoritmo quando executado na 

GPU. Essa otimização permite o ganho no desempenho das transferências de dados entre o 

dispositivo e o host, além de diminuir a latência de acesso à memória na unidade de 

processamento gráfico; 

4) Avaliar o arcabouço proposto sob o ponto de vista de outras métricas, como a análise de 

consumo de processamento e consumo de memória, comparando com o modelo utilizado 

tradicionalmente; 

Dificuldades encontradas 

No decorrer deste trabalho, algumas etapas foram necessárias para que o resultado desejado fosse 

alcançado. Inicialmente, a criação do GSDT e sua implementação implicaram em sucessivos testes e 

ajustes a fim de encontrar a configuração ideal do algoritmo. Isso porque o GSDT foi desenvolvido 

desde o início, sem um código já existente como base para o desenvolvimento. Obter uma versão 

estável do algoritmo proposto foi a primeira dificuldade encontrada neste trabalho. Em seguida, 

foram criadas quatro versões da etapa de classificação, o que exigiu um esforço adicional para 

modelar os dados da maneira mais apropriada, além do esforço inerente ao processo de codificação. 

Adicionalmente, a etapa mais complexa deste trabalho esteve relacionada à unidade de 

processamento gráfico. A utilização de uma GPU implicou em um estudo mais profundo da 

plataforma. Ajustar os dados manipulados pelo GSDT à unidade de processamento gráfico foi o 

primeiro passo desse processo. O início do aprendizado envolvendo a GPU foi lento, embora 

muitas fontes de informações estejam disponíveis e tenham sido estudadas. Em outras palavras, 

manipular essa plataforma e a arquitetura CUDA fornece ao programador um poder computacional 

muito grande, no entanto, começar a trabalhar com a GPU é um processo difícil. 

Por fim, outros aspectos foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, mas 

representaram dificuldades para a concepção desta dissertação. Obter arquivos de registros de fluxos 

completamente conhecidos foi um desses aspectos e exigiu que uma ferramenta conhecida fosse 

modificada com essa finalidade. Além disso, a ausência de trabalhos que efetuassem a classificação 

de tráfego no mesmo contexto deste trabalho tornou mais difícil sua concepção. 
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