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RESUMO
A convergência para sistemas abertos Ethernet-TCP/IP possibilitaram o
acesso às redes de automação e aos sistemas SCADA, por meio das redes
corporativas ou internet, expondo-as às novas ameaças de segurança. As
infraestruturas críticas no setor de distribuição de água necessitam de métodos de
proteção para minimizar os riscos à saúde pública e ao meio ambiente, causados
por ataques ou vulnerabilidades na rede de automação e nos sistemas SCADA. A
fim de melhorar a proteção das redes de automação e sistemas SCADA, surgem
como alternativa os métodos de detecção de intrusão. Nesse sentido, o trabalho
propôs e desenvolveu um mecanismo para detectar intrusão, em tempo real, na rede
de automação, aplicando a teoria de Dempster-Shafer para combinar as evidências
de intrusão de dois métodos, no contexto das infraestruturas críticas de distribuição
de água. Além disso, foram consideradas as propriedades de disponibilidade e
tempo de resposta para a rede de automação. Conclui-se que a implantação do
método atende aos requisitos de desempenho em detectar ataques em tempo real e
coloca-se como uma alternativa favorável para evidenciar intrusões.
Palavras-chave: redes de automação, detecção de intrusão, SCADA, teoria de
Dempster-Shafer.

ABSTRACT
Application of Dempster-Shafer Evidence Theory in Intrusion Detection in
Water Distribution Automation Networks
The convergence for open systems Ethernet-TCP / IP enabled access to
automation networks and SCADA systems through corporate networks or the
Internet, exposing the new security threats. Critical infrastructure in the water
distribution sector need protection methods to minimize the risks to public health and
the environment caused by attacks or vulnerabilities in network automation and
SCADA systems. In order to improve the protection of automation networks and
SCADA systems, is an alternative intrusion detection methods. Accordingly, the work
proposed and developed a mechanism for detecting intrusion in real time in the
automation network by applying the Dempster-Shafer theory to combine the
evidence intrusion of two methods in the context of critical infrastructure water
distribution. In addition, we considered the properties of availability and response
time for the automation network. We conclude that the method of deployment meets
performance requirements to detect attacks in real time and place as a favorable
alternative to evidence intrusions.
Keywords: automation networks, intrusion detection, SCADA, Dempster-Shafer
theory.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação

No Brasil, desde 2008 é adotada a seguinte definição para infraestruturas
críticas: “são as instalações, serviços e bens que, se forem interrompidos ou
destruídos, provocarão sério impacto social, econômico, político, internacional ou à
segurança nacional” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2008).
De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo
Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 no art. 3º da mesma Portaria, as
áreas prioritárias são: telecomunicações, energia, transportes, água e finanças, sem
prejuízo de outras que porventura vierem a ser definidas (id ibid).
Os sistemas de Controle de Supervisão e Aquisição de Dados, ou
abreviadamente SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) e as redes de
automação têm importância estratégica tendo em vista que constituem parte da
infraestrutura crítica de um país.
A utilização de recursos de telecomunicações, o avanço tecnológico e a
convergência para sistemas abertos Ethernet-TCP/IP possibilitaram o acesso às
redes de automação e aos sistemas SCADA, por meio das redes corporativas ou
internet, para operação, supervisão, controle e consequentemente o processamento
de dados.
Entretanto, as infraestruturas críticas evoluíram mais no aspecto de uma
arquitetura de rede dirigida à conectividade e interoperabilidade do que em
requisitos que garantam a segurança da comunicação, como confidencialidade,
integridade, disponibilidade e autenticidade, que contribuem para a diminuição das
ameaças e vulnerabilidades.
O ICS-CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team)
publicou em 2011 um relatório com o resumo de todos os incidentes e cenários de
ameaças em infraestrutura SCADA, tendo recebido 198 relatos de incidentes. O
relatório também mostra a distribuição dos incidentes por setor da indústria, no qual
o setor da água ou saneamento teve uma representatividade de 41% dos incidentes,
seguido da indústria intersetorial com 25% e o setor elétrico com 16%. Os incidentes
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foram atribuídos a um grande número de dispositivos que fazem acesso remoto
inseguro aos equipamentos da rede de automação.
No caso das redes de automação e sistemas SCADA no setor de distribuição
de água, por exemplo, um ataque ou uma vulnerabilidade pode causar impactos à
saúde pública e ao meio ambiente, devido às operações que possam gerar erros na
dosagem de produtos químicos, contaminação da água, entre outros (Cyber Security
101 for Water Utilities, 2012).
Segundo Dickinson (2012), nos Estados Unidos o Departamento de
Segurança Interna (DHS – Department of Homeland Security) estabeleceu uma
política para proteger e garantir a continuidade das infraestruturas críticas. Dentre os
18 setores identificados como infraestrutura crítica, incluiu-se o setor da água ou
saneamento que são vulneráveis a uma série de ataques. Embora não existam
diretrizes específicas para garantir a segurança das redes de automação e sistemas
de controle no setor da água, existem normas e recomendações que são úteis no
desenvolvimento de planos de segurança. O padrão ANSI/AWWA G430-09 de
práticas de segurança para operação e gestão fornece uma estrutura para o
estabelecimento dos requisitos mínimos de proteção no setor da água. Dentre os
aspectos de segurança abordados no padrão encontra-se a detecção de intrusão.
Conforme Ashoor e Gore (2011), uma das principais características de uma
técnica de detecção de intrusão é identificar sinais de violação por meio da
comparação de modelos pré-definidos de ataques e vulnerabilidades conhecidas e,
em seguida, alertar os administradores da rede. Segundo os autores em termos de
desempenho, um sistema de detecção de intrusão é mais preciso quando detecta
uma quantidade grande de ataques com baixo número de alarmes falsos.
Segundo Gao et al (2010), os perímetros de segurança eletrônico devem ser
submetidos à análise de vulnerabilidades, com recursos que incluem registro,
monitoramento e controle de acesso. Esses recursos buscam minimizar as ameaças
de acesso ilícito aos sistemas SCADA, porém uma vez penetrado o perímetro de
segurança, a ameaça permanece devido à falta de autenticação dos protocolos
industriais. Para os autores é necessária a construção de um método de detecção
de intrusão sob medida para redes de automação, de forma a detectar
comportamentos suspeitos na operação do sistema.
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Conforme Wu e Banzhaf (2008), as técnicas de prevenção de intrusão
tradicionais, como firewalls, controle de acesso e criptografia não conseguem
proteger as redes e sistemas dos ataques cada vez mais sofisticados. Segundo os
autores, as redes neurais artificiais, computação evolucionária, conjuntos fuzzy,
dentre outras técnicas, vem sendo aplicadas nos sistemas de detecção de intrusão
baseados em comportamento. Entretanto, devido ao crescimento da quantidade de
informações trafegadas nas redes, essas técnicas sofrem impacto de alto custo
computacional para processá-las.
Morris et al (2013) apresentam em sua pesquisa uma abordagem para
detectar intrusão em sistemas supervisores do setor público de gás e energia
baseada em assinaturas ou regras, sendo uma forma prática e rápida de
implementar, porém a desvantagem de usar unicamente esse método está no fato
de somente detectar ataques para regras já identificadas, não levando em
consideração as mudanças de comportamentos dos ataques.
Jin et al (2006) abordaram duas técnicas combinadas de detecção de
anomalias aplicadas no sistema elétrico. As técnicas são: indução invariante e
simulted ants. A rede de automação na distribuição de água caracteriza-se por
grande número de conexões e operações em tempo real com alta disponibilidade e
que não foram abordados pelos autores.
Briesemeister et al (2010) apresentam em seu trabalho uma combinação de
métodos de detecção de intrusão para ataques de travessia de rede. As técnicas
utilizadas foram baseadas em assinaturas, sensores bayesianos e avaliação de
comportamentos anômalos. Esses métodos exigem um custo computacional
elevado no emprego das técnicas de aprendizado, podendo comprometer as
propriedades de disponibilidade e tempo de resposta das redes de automação.
Para Kovach (2011) a ideia de combinar várias abordagens diferentes vem do
fato de que uma das características mais marcantes em detecção de intrusão ou
fraude é a importância do compromisso entre detecção verdadeira e a produção de
falsos alarmes (ou falsos positivos). O autor utilizou-se de uma abordagem híbrida
baseada em dois métodos para detecção de fraudes em transações financeiras via
Internet: o primeiro baseado em método estatístico e o segundo baseado em
atributos globais do domínio de aplicações bancárias via internet e que as
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evidências (fato acontecido ou informação disponível) de cada método foram
combinadas por meio da teoria de evidência de Dempster-Shafer (DS) para produzir
um escore de suspeita total.
Os sistemas de controles e as redes de automação normalmente apresentam
um padrão de comunicação com certa previsibilidade de comportamento. Desta
forma, sendo relevante para esse contexto a análise de atributos globais e métodos
estatísticos e a ideia de combinar evidências de métodos por meio da teoria de DS
tornando-se uma alternativa adequada para detecção de intrusão ou de qualquer
tipo de anomalia antes não observadas, gerando evidências sobre a incerteza ou
ignorância da situação.
Surge, portanto, a necessidade de identificar e combinar as evidências dos
métodos de detecção de intrusão baseados em anomalia gerando um escore total
de suspeita com menor taxa de alarmes falsos.
Conforme Silva et al (2005), detecção por anomalia é uma metodologia de
detecção de intrusão em que perturbações do comportamento normal sugerem a
presença de ataques, falhas, defeitos e outras ameaças, induzidas intencionalmente
ou não. Dado um conjunto de dados normais e dada uma nova porção de dados de
teste, o objetivo é determinar se os dados de teste pertencem a um comportamento
“normal” ou “anômalo”.
Em se tratando de redes de automação, existe ainda outro problema que
consiste em detectar intrusão em tempo real sem comprometer a disponibilidade e o
tempo de resposta de todos os componentes da arquitetura (ANSI/ISA-99, 2007).
1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor e desenvolver um mecanismo para
detectar, em tempo real, a intrusão em redes de automação, utilizando uma
abordagem baseada na integração de dois métodos: o primeiro baseado em análise
local utilizando os parâmetros das operações, e o segundo baseado em análise
global utilizando atributos do tráfego de rede específicos do domínio de
infraestruturas de distribuição de água.
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Esse objetivo será alcançado por meio da determinação dos atributos locais e
globais mais adequados que possam caracterizar os comportamentos normais na
distribuição de água; do uso dos atributos nos métodos para identificar evidências de
intrusões; da combinação das evidências dos métodos por meio da Teoria de
Evidências de Dempster-Shafer para determinar um escore final de suspeita.
Além disso, serão consideradas as propriedades de disponibilidade e tempo
de resposta para a rede de automação e que não devem ser comprometidas após
implantação do mecanismo.
1.3

Contribuições

No presente trabalho é utilizada a abordagem da teoria de evidência de
Dempster-Shafer (DS) para o tratamento de incertezas aplicada à detecção de
intrusão. Essa abordagem oferece uma alternativa aos métodos tradicionais de
tratamento de incertezas e aprendizado, como por exemplo, redes neurais artificiais,
redes bayesianas e conjuntos fuzzy pela habilidade em modelar o afunilamento do
conjunto de ocorrências na medida em que se acumulam evidências e podendo
combinar essas evidências independentemente da ordem que surgem.
Kovach (2011), em seu trabalho de detecção de fraudes em transações
financeiras, utilizou duas abordagens: análise diferencial baseada em método
estatístico e análise global baseada em atributos globais, sendo que para a análise
global a evidência de fraude é determinada por meio de três listas (Negra, Branca e
Suspeitos) e por uma função exponencial decrescente.
Com isso, se um dispositivo que envia uma transação for inserido na lista de
suspeitos, sua probabilidade será determinada pela função exponencial decrescente
e ficará na lista até que seja explicitamente classificada como fraudulenta ou
legítima. Essa característica da análise global acrescenta tempo de processamento
na determinação da evidência de fraude, podendo prejudicar o desempenho das
transações financeiras.
Sendo assim, o presente trabalho apresentará uma mudança em relação ao
de Kovach (2011), com a integração de métodos que não exigem grande
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capacidade de processamento, pois são baseados em análises de comportamento
em tempo real dos dados monitorados.
Em qualquer domínio de detecção de intrusão, as técnicas baseadas em
apenas uma abordagem podem não ter um desempenho adequado, pois para cada
tipo de intrusão existe um método de detecção mais apropriado.
A integração de métodos de detecção é uma alternativa a ser explorada como
uma forma de aumentar o desempenho do sistema com relação a taxa de
verdadeiros positivos versus taxa de falsos positivos.
Dentre as abordagens adotadas para se atingir este objetivo, muitos utilizam a
integração de vários métodos de detecção e depois combinam os resultados
individuais.
Desta forma, busca-se, por meio deste trabalho, avançar no estado da arte no
que diz respeito a integração dos métodos de detecção de intrusão baseados em
parâmetros das operações e tráfego de dados em tempo real para redes de
automação de distribuição de água – essencial para a proteção adequada dos
sistemas SCADA a medida que a abordagem proposta por Kovach (2011), devido as
características da análise global, acrescenta tempo de processamento na
determinação das evidências de fraude e a proposta de Briesemeister et al (2010)
exige um custo computacional elevado no emprego de uma série de técnicas de
aprendizado, podendo comprometer as propriedades de disponibilidade e tempo de
resposta.
O presente trabalho será útil em pesquisas futuras, em que existe a
necessidade de conhecer mecanismos de detecção de intrusão para operações em
tempo real nas infraestruturas críticas de automação.
1.4

Método de Trabalho

Pesquisa descritiva e exploratória baseada no desenvolvimento de um
mecanismo para detecção de intrusão em redes de automação de distribuição de
água. A Figura 1 ilustra as principais atividades do método de trabalho que será
utilizado para o desenvolvimento do mecanismo de detecção de intrusão para rede
de automação de distribuição de água.
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Figura 1 – Esquema das atividades e dependências do método de trabalho
Identificação dos
equipamentos de
campo
Definição dos atributos
de operação e tráfego
de dados
Coleta de dados da
rede de automação

Representou os
comportamentos
normais (legítimos)

Não

Sim
Definição da base de
operação e tráfego
normal
Especificação do
mecanismo de
detecção de intrusão
Simulação do
mecanismo de
detecção de intrusão
Não

Validação do
mecanismo proposto

Fim das
simulações

Análise dos resultados
(Matriz de Confusão e
curva ROC)

Sim

Resultados

Fonte: Elaborado pelo autor
Tendo-se em vista o objetivo que se pretende alcançar neste trabalho, foram
desenvolvidas as seguintes atividades:
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a) Identificação dos Equipamentos de Campo
No processo de distribuição de água são utilizados diversos equipamentos
que executam as operações em campo, como por exemplo, boosters, válvulas de
redução de pressão, medidores, entre outros. Devido ao tamanho e complexidade
da infraestrutura, o trabalho será restrito à aplicação do mecanismo de detecção de
intrusão ao tráfego gerado e recebido somente pelos boosters e o seu respectivo
Controlador Lógico Programável (CLP) da rede de automação.
Para a definição do equipamento foco do estudo será analisado os itens
probabilidade, impacto e níveis de risco a que os equipamentos estão expostos em
termos de potenciais ameaças e vulnerabilidades. O resultado dessa análise
contribuirá para a definição das classes de prioridade de segurança, a fim de
mapear o que é crítico para a rede de automação de distribuição de água.
b) Definição dos Atributos de Operação e Tráfego de Dados
Nos domínios onde há intrusão, existem alguns atributos de natureza
específica de cada domínio que podem ser utilizados para detectar intrusão com
grande poder de diferenciação.
No domínio de rede de computadores, por exemplo, um usuário pode realizar
várias operações com diferentes características totalmente díspares, enquanto que
no domínio de operações de distribuição de água um usuário (operador) executa
operações dentro de parâmetros e limites pré-definidos e conhecidos.
Com relação ao grande número de atributos que pode ser monitorado para o
propósito de detecção de intrusão, é importante definir quais são realmente úteis
para a análise. A questão é relevante porque a eliminação de atributos pode
melhorar a precisão no processo de detecção e acelerar o processamento, assim
aumentando o desempenho do método de detecção. Bons atributos devem prover
informação útil, se o tráfego de rede é normal ou não, gerando alta taxa de detecção
com baixa taxa de alarme falso.
Portanto, o primeiro passo para a escolha de atributos que representem o
comportamento normal de operação da rede e que possam ser indicadores de uma
intrusão ocorrerá por meio da identificação das características especificas de seu
domínio.
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c) Coleta de Dados da Rede de Automação
Nesta etapa coleta-se o tráfego de dados da rede de automação. Elabora-se
um planejamento, que é submetido à organização, com a finalidade de definir o
local, dia e horários que ocorrerão a captura de dados. Para a presente atividade
considera-se utilizar notebook com sistema operacional Windows executando
ferramentas de captura de pacotes trafegados numa rede.
A captura será realizada em duas etapas. Na primeira etapa busca-se
capturar duas horas de tráfego com a finalidade de observar o tamanho do arquivo.
O tamanho do arquivo é essencial para definir se a captura pode ocorrer de modo
ininterrupto por um mês ou se será necessário capturar os dados em etapas.
Para detectar intrusos na rede, deve-se ter conhecimento dos tipos de
operações executadas na rede, ter informação da quantidade de usuários e obter
informações de acesso aos equipamentos. Esses dados são importantes para
análise do comportamento da rede e do usuário.
A escolha do período de amostragem depende do propósito da detecção de
intrusão. Um período de amostragem mais curto permite a geração de alarmes mais
próximos do tempo real, mas requer maior capacidade de processamento e de
armazenamento de dados. Um período amostragem maior produzirá um retardo na
detecção, mas permite economizar recursos de CPU e memória.
O presente método se aplica a ataques que são executados em intervalos de
aproximadamente 300 milissegundos que corresponde ao tempo total gasto na
execução de uma operação na rede de automação.
d) Definição da Base de Operação e Tráfego Normal
Enquanto um mecanismo de detecção baseado em assinaturas requer
constante atualização da base de assinaturas de modo a detectar os novos ataques
conhecidos, um mecanismo baseado em anomalias requer retreinamento periódico
do método, pois o comportamento normal da rede pode mudar.
A base de tráfego normal para entrada na ferramenta de detecção de ataques
pode ser proveniente de dados da rede de produção, sanitizados por um Sistema de
Detecção de Intrusão (IDS – Intrusion Detection System) e observados por
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especialistas, ou pode ser tráfego normal sintético, coletado por meio de acessos
normais nas operações de rede em ambiente de teste.
e) Especificação do Mecanismo de Detecção de Intrusão
O mecanismo proposto tem como objetivo obter o maior número de
evidências quanto à veracidade de uma intrusão, considerando que algumas formas
de intrusão não são detectadas por um único método, mas possivelmente por um
conjunto de métodos diferentes.
Neste sentido, considerando-se as características de intrusão nas redes de
automação de distribuição de água e que a observação dos atributos que
caracterizam as operações nessa rede desempenha um papel importante na
detecção de intrusão, a proposta deste trabalho deve possuir pelo menos um
método de detecção baseado no comportamento dos usuários.
Serão considerados dois métodos de detecção, sendo um baseado em
atributos locais, e o outro em atributos globais que serão combinados por meio da
teoria matemática de evidências de Dempster-Shafer para desenvolver um
mecanismo de detecção de intrusão, em tempo real, de forma a não comprometer
as propriedades de tempo de respostas e disponibilidade da rede de automação.
As evidências de intrusão determinadas pela combinação dos métodos
produzem um escore (ou valor) final de suspeita que pode disparar um alarme
dependendo deste valor estar acima ou abaixo de um limiar predeterminado.
f) Simulação do Mecanismo de Detecção de Intrusão
Um ambiente de simulação é necessário para a criação de conjuntos de
dados com tráfego de intrusão simulado e tráfego normal a serem utilizados para
testes e ajustes dos métodos de detecção de intrusão antes de utilizá-los em
ambiente de produção.
Uma forma de geração de tráfego normal sintético é o acesso normal aos
serviços de rede disponíveis, a captura dos pacotes e a reconstrução das sessões
de tráfego normal geradas.
Uma recomendação importante nesta fase é conhecer os principais tipos de
intrusões aos dispositivos de rede instalados no ambiente. Para isto deve ser feito
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um estudo para identificar os métodos de ataques. Desta forma, é necessária a
definição do ambiente e das condições de simulação.
O mecanismo é testado por meio da realização de simulações que reflitam as
operações de distribuição de água em situações típicas e anômalas (ataques) a fim
de verificar e comparar os dados reportados.
g) Validação do Mecanismo Proposto
O objetivo desta validação é demonstrar que a integração dos métodos de
detecção de intrusão baseado em atributo local e global para redes de automação
de distribuição de água apresenta-se como uma alternativa simples e eficiente de
aumentar o desempenho do sistema de detecção desde que a condição de tempo
real seja respeitada e sem ter que recorrer a novos algoritmos ou métodos
complexos que exigem grande poder de processamento.
Para a validação, as operações são submetidas aos métodos de detecção e
combinação de Dempster-Shafer e, na sequência, registrada na base de dados,
simulando assim a situação real de chegada de operações em um equipamento de
campo. Considerando, 3 segundos o tempo total gasto na execução de uma
operação na rede de automação e em torno de 10 segundos o tempo limite, será
demostrado que o mecanismo proposto não impactará nesses tempos, garantindo a
detecção de intrusão em tempo real.
h) Análise dos Resultados
A análise crítica dos resultados decorrentes da simulação do mecanismo
proposto por este trabalho na perspectiva da detecção de intrusão no contexto das
redes de automação de distribuição de água é feita com base na matriz de confusão
e curvas ROC.
As medidas de desempenho adotadas neste trabalho seguem o padrão de
métricas encontrado na literatura para detecção de intrusão.
São medidas que podem ser calculadas pela matriz de confusão ou
contingência, conforme Quadro 1, considerando as seguintes legendas:


VP (Verdadeiro Positivo) – intrusão devidamente classificada como
intrusão;
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FP (Falso Positivo) – operação legítima classificada como intrusão;



FN (Falso Negativo) – intrusão classificada como operação legítima;



VN

(Verdadeiro

Negativo)

–

operação

legítima

devidamente

classificada como legítima.
Quadro 1 – Matriz de Confusão
Atual

Previsto
Intrusão

Legítimo

Intrusão

VP

FP

Legítimo

FN

VN

Fonte: Elaborado pelo autor
Os resultados da matriz de confusão devem demonstrar que o uso de atributo
local junto com atributo global melhora a capacidade de detecção de intrusão.
1.5

Organização da Dissertação

Este texto da dissertação está organizado como segue:
O Capítulo 2, FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA, apresenta o embasamento
teórico e os principais termos em relação às métricas de desempenho para avaliar
um detector de intrusão.
O Capítulo 3, REVISÃO DA LITERATURA, abrange o levantamento de
informações referentes à infraestrutura de segurança na automação e detecção de
intrusão nos domínios de redes de computadores, redes sem fio e redes de
automação no setor elétrico. Apresenta os trabalhos de Nicholson et al (2012),
ANSI/ISA-99 (2007) e Moraes e Castrucci (2007) relacionados à mudança das redes
de automação de uma arquitetura proprietária para uma arquitetura aberta, esse
novo modelo de arquitetura com definição de zonas de segurança e divididos em
níveis de atuação. Descrevem-se os principais elementos dessa arquitetura que são
responsáveis pelo controle, supervisão, monitoração e operação de processos
industriais por meio de coleta e análise de dados em tempo real. Alcaraz et al (2012)
e o Guia RSICI (2010) abordam aspectos relacionados às propriedades de
segurança nas redes de automação, como tempo de respostas e disponibilidade.
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Outro ponto é o processo de mapeamento de ativos de informação e a avaliação de
riscos, importantes para a identificação de potenciais ameaças e vulnerabilidades.
Apresentam-se os trabalhos de Wu e Banzhaf (2008), Jin et al (2006), Morris et al
(2013), Briesemeister et al (2010), Linda et al (2009) e Tsai et al (2009), abordagens
que envolvem os aspectos técnicos sobre métodos e modelos para detecção de
anomalias em diversos domínios. São apresentados os métodos que utilizam a
teoria de Dempster-Shafer nos trabalhos propostos por Kovach (2011) e Premaratne
et al (2008) e uma visão geral dos conceitos e aspectos que envolvem o
saneamento básico e as redes de distribuição de água apresentados pelo Manual do
Saneamento Básico (2012) e pelos autores Gouveia et al (2011), Tsutiya (2001),
Gomes (2009) e NBR 12218 (1994). Os principais componentes de uma
infraestrutura crítica de distribuição de água, os potenciais efeitos adversos na
saúde e os impactos se forem atacadas. São indicadas algumas estratégias e
alternativas que possam ser utilizadas para minimizar os riscos e ameaças. Ao final
do capítulo, apresenta os trabalhos de Amim et al (2013), Azevedo (2010), Barbosa
e Pras (2013) e Hansen (2008) relacionados ao estudo de tipos de ataques,
ameaças, vulnerabilidades e seus impactos especificamente no setor da água ou
distribuição de água, como também as abordagens utilizadas para a detecção de
intrusão.
O Capítulo 4, PROPOSTA PARA DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM REDES
DE AUTOMAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, apresenta a especificação de um
mecanismo de detecção de intrusão baseado em anomalia que utiliza dois métodos
centrados na análise de comportamentos. As evidências de intrusão serão
combinadas por meio da teoria de Dempster-Shafer sendo uma alternativa a ser
explorada para aumentar o desempenho do sistema de detecção em relação à taxa
de verdadeiros positivos versus a taxa de falsos negativos sem comprometer as
operações da rede de automação de distribuição de água.
O Capítulo 5, VALIDAÇÃO DA PROPOSTA, apresenta a validação do
mecanismo proposto para detecção de intrusão em redes de automação, ilustrando
por meio de um esquema geral a metodologia que foi utilizada nesta proposta.
O Capítulo 6, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, analisa o
desempenho do mecanismo de detecção de intrusão proposto no capítulo 4 por
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meio de dois cenários e uma série de simulações com dados obtidos nos sistemas
reais de supervisão e de monitoramento do tráfego de dados do ambiente de
automação de uma empresa do ramo de saneamento.
O Capítulo 7, CONCLUSÃO, finaliza a discussão sobre a proposta
apresentando as contribuições e sugestões para trabalhos futuros.
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2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Introdução

Neste capítulo são apresentados conceitos e terminologias presentes nas
literaturas com o objetivo de dar melhor fundamentação no trabalho realizado e para
que sirvam de subsídios para os demais capítulos da dissertação.
As métricas, normalmente utilizadas para avaliar o desempenho de um
detector de intrusão são representadas por resultados quantitativos de uma hipótese
e oferecem uma medida efetiva do modelo de classificação ao mostrarem o número
de classificações corretas versus as classificações preditas para cada classe sobre
um determinado conjunto de elementos.
2.2

Matriz de Confusão

Segundo Wu e Banzhaf (2008), a matriz de confusão apresenta informações
sobre as classificações corretas e previstas realizadas pelo sistema de classificação.
O desempenho do classificador, normalmente, é avaliado usando os dados contidos
nesta matriz.
As medidas de desempenho adotadas neste trabalho seguem o padrão de
métricas oriundas do trabalho de Kovach (2011). São medidas que podem ser
calculadas pela matriz de confusão para o problema de detecção de intrusão e que
possui duas classes de eventos possíveis nos grupos dos dados normal ou
anômalo.
Para avaliar o desempenho do classificador na detecção de intrusão, diversas
métricas podem ser calculadas a partir das entradas na matriz de confusão. Entre as
mais empregadas na área de sistemas detectores de intrusão pode-se citar:


Taxa de verdadeiros positivos (Tvp): corresponde à fração de eventos
que sejam corretamente identificados como intrusão no grupo de dados
anômalo;



Taxa de falsos positivos (Tfp): também denominados falsos alarmes, e
que correspondem à fração de eventos legítimos relativos ao grupo de
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dados normal, que foram incorretamente identificados como alterações
comportamentais associáveis à intrusão;


Taxa de verdadeiros negativos (Tvn): corresponde à fração de eventos
legítimos no grupo de dados normal que foram corretamente
identificados como legítimos;



Taxa de falso negativo (Tfn): apresenta-se como a fração de eventos
no grupo de dados anômalo, que foram incorretamente classificadas
como legítimo;



Exatidão (Ex): trata-se da fração do total de eventos coletados relativos
aos grupos normal e anômalo, que foram corretamente classificados;



Precisão (Pr): corresponde à fração dos eventos associáveis a ataques
no grupo de dados

anômalo, corretamente identificados pelo

mecanismo de detecção de intrusão.
Considerando que um detector de intrusão é um classificador de duas classes, P
(Positiva ou Intrusão) e N (Negativa ou Legítima), existem quatro possíveis
resultados ao classificar uma operação ou tráfego de dados, que pode ser
apresentada na matriz de confusão, como mostra o Quadro 2.
Quadro 2 – Matriz de Confusão e as Classes de Eventos
Classe Correta
I

Resultado

I

Intrusões identificadas (VP –
Verdadeiro Positivo)

da
detecção

L

Intrusão não identificada (FN
– Falso Negativo)

L
Evento legítimo identificado
como intrusão
(FP – Falso Positivo)
Evento legítimo corretamente
identificado
(VN – Verdadeiro Negativo)

Fonte: Adaptado de Kovach (2011)
Conforme Quadro 2, as possíveis classificações dos resultados são
apresentadas considerando as seguintes legendas:
I = Classe correspondente a eventos identificados como intrusão;
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L = Classe correspondente a eventos identificados como legítimos;
VP = Número de intrusões classificadas corretamente;
FP = Número de eventos legítimos identificados incorretamente como
intrusão;
VN = Número de eventos legítimos identificados corretamente;
FN = Número de intrusões não identificadas, ou seja, eventos incorretamente
classificados como legítimos.
Com base nesses campos, as métricas de desempenho para a validação do
trabalho proposto são obtidas como segue:


Taxa de verdadeiros positivos: Tvp = VP / P;



Taxa de falso positivo: Tfp = FP / N;



Exatidão: Ex = VP + VN / (P + N);



P = VP + FN e corresponde ao número total de intrusões (positivos);



N = FP + VN e corresponde ao número total de legítimos (negativos).

onde,

Exatidão, que representa a proporção de operações e tráfegos de dados
identificados corretamente em relação ao total de registros, é uma métrica muito
comum utilizada para avaliar o desempenho de um classificador de detecção de
intrusão.
Para cada simulação será gerada a matriz de confusão, de onde serão
calculados os indicadores e apresentadas as análises críticas dos resultados por
meio de tabelas e gráficos.
2.3

Curva ROC (Receiver Operating Characteristics)

O uso de exatidão (Ex) para avaliar o desempenho de um classificador
(detector de intrusão) a partir da matriz de confusão é uma métrica algumas vezes
considerada inadequada, pois ela é dependente da distribuição de classes e os
custos decorrentes de erros de classificação não são uniformes.
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Kovach (2011) apud Provost e Fawcett (1997) propõem o uso de curvas ROC
(Receiver Operating Characteristics) para avaliar o desempenho de um classificador.
Os gráficos ROC são gráficos bidimensionais onde o eixo vertical representa
a taxa de verdadeiro positivo (Tvp) e o eixo horizontal representa a taxa de falso
positivo (Tfp).
A motivação pelo uso de curvas ROC vem do fato de desacoplar o
desempenho do classificador tanto da distribuição de classes quanto dos custos
causados por erros (KOVACH, 2011 apud PROVOST, F.; FAWCETT, T., 1997).
Uma curva ROC demonstra uma relação entre benefício (Verdadeiro Positivo)
e custo (Falso Positivo) e produz um par (Tfp, Tvp) correspondendo a um ponto no
espaço ROC.
A Figura 2 apresenta os sete classificadores representados no espaço das
curvas ROC.
Figura 2 – Espaço de curvas ROC

Fonte: Kovach (2011)
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Algumas regiões de interesse no espaço ROC para a proposta deste trabalho
são comentadas a seguir.
A linha diagonal (0,0; 1,1) denota o desempenho de um classificar aleatório
que produz respostas tanto falsos positivos quanto verdadeiros positivos.
O ponto (0,0) corresponde a um classificador conservador onde todas as
instâncias são classificadas como negativas, não produzindo nenhum falso positivo,
como também nenhum verdadeiro positivo.
O ponto (1,1) é outro extremo que classifica todas as instâncias como
positivas, sejam verdadeiras ou falsas.
A linha diagonal à direita (0,0; 1,1) produz um desempenho pior que o
classificar aleatório, pois produzem mais falsos positivos do que verdadeiros
positivos.
O ponto (0,1) corresponde a um classificar ideal, fornecendo 100% de
verdadeiros positivos e 0% de falsos positivos. Sendo assim, quanto mais perto do
ponto (0,1), melhor é o desempenho do classificador.
Um elemento fundamental para a construção das curvas ROC é um valor
numérico que indique a probabilidade com que uma instância é membro de uma
classe (Intrusão (P) ou Legítimo (N)).
Os classificadores que geram valores probabilísticos podem ser usados com
um limiar (threshold) para produzir um classificador binário. Cada valor de limiar
produz uma matriz de confusão diferente e, portanto, um ponto diferente no espaço
da curva ROC.
As curvas ROC representam a porcentagem de intrusões reais detectados
contra a porcentagem de falsos alarmes para os diversos valores de limiares.
Por fim, o melhor ponto de limiar para este modelo de classificador, ocorre no
ponto Tvp máximo e Tfp mínimo, denominado ponto ótimo de operação, ou seja, a
melhor relação entre taxa de verdadeiro positivo e a taxa de falso positivo a partir da
base real de dados.
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2.4

Teoria Matemática de Evidências de Dempster-Shafer

A Teoria de Dempster-Shafer (DS) oferece uma alternativa à teoria tradicional
de probabilidades para a representação matemática de incerteza ou ignorância
(KOVACH, 2011 apud GIARRATANO J., RILEY G., 1998). Na teoria de
probabilidade, a probabilidade deve ser distribuída igualmente mesmo havendo
incerteza.
A Teoria de Dempster-Shafer permite expressar crenças parciais quando
seria impossível ou não-prático atribuir-se confiantemente distribuições

de

probabilidade. Pode-se então atribuir crença a eventos para os quais a atribuição
precisa de probabilidade seria confusa, provendo meios compreensivos e
convenientes para manejo de diversos problemas, dentre eles:


Especificações imprecisas de distribuições;



Dependências fracamente conhecidas ou desconhecidas;



Incerteza não descartável nas mensurações;



Falta de detecção ou outro tipo de censura nas medições;



Pequeno tamanho amostral;



Inconsistência na qualidade dos dados de entrada.

A abordagem da teoria de DS para tratar de incerteza começa com um
conjunto inicial de todas as hipóteses no domínio de um problema, conhecido como
conjunto ou quadro de discernimento.
Domínio de um problema, ou ambiente, é um conjunto de elementos (Θ)
mutuamente exclusivos e exaustivos. Exemplos de dois ambientes:
Θ = {Intrusão, ¬Intrusão}; Θ={Automóvel, Barco, Caminhão};
O quadro de discernimento é um conjunto de elementos dentro de um
ambiente que podem ser interpretados como possíveis respostas e apenas uma é
correta. Ele é constituído por todos os subconjuntos deste ambiente incluindo ele
próprio, isto é, pelo seu conjunto das partes (power set), simbolizado por 2Θ ou P(Θ).
No caso de Θ={Intrusão, ¬Intrusão}, por exemplo, o seu P(Θ) é constituído de
Ø, {Intrusão}, {¬Intrusão} e o próprio ambiente Θ. No caso de Θ={Automóvel, Barco,
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Caminhão}, o seu P(Θ) é constituído de Ø, {A}, {B}, {C}, {A,B}, {A,C}, {B,C}, e o
próprio ambiente Θ. A Figura 3 ilustra os subconjuntos possíveis para o quadro de
discernimento.
Figura 3 – Exemplo de quadro de discernimento dos possíveis conjuntos

A
B
C

Fonte: Elaborado pelo autor
2.4.1 Função de Massa e Ignorância

Na teoria de DS, costuma-se considerar o grau de confiança (belief) sobre
uma evidência como uma massa de um objeto físico, simbolizado pela letra m, como
a medida de confiança e comparável à quantidade de massa. A razão desta
analogia é que a confiança é considerada como uma quantidade que pode ser
movida, dividida e combinada.
Se uma confiança não estiver atribuída a um subconjunto específico, então é
considerado sem nenhuma confiança (nonbelief ou no belief) e esta confiança fica
associada ao ambiente Θ.
Para ilustrar estes conceitos, consideremos como exemplo o domínio
Θ={Intrusão, ¬Intrusão} e suponhamos que um detector de intrusão indique uma
confiança de 0,7 na evidência de que uma operação seja uma intrusão.
De acordo com a teoria de DS, a atribuição de massa é para o conjunto
{Intrusão}, expressa por m ({Intrusão}) = 0,7. O resto da confiança é deixado para o
ambiente Θ como sem nenhuma confiança, expressa por m(Θ) = 1-0,7=0,3.
Este mapeamento é expresso formalmente por m: 2Θ  [0,1], com as
seguintes propriedades, m(Ø)=0, isto é, a massa de um conjunto vazio é zero, e a
soma de todas as massas de todos os subconjuntos de 2Θ é igual a 1, lembrando
que P(Θ) = 2Θ.
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2.4.2 Regra de Combinação de Dempster

O processo de acúmulo de evidências requer um método que combine os
corpos de evidências independentes, ou seja, combine as crenças das hipóteses
das múltiplas observações. Essa combinação de evidências independentes é a
chamada Regra de Combinação de Dempster.
A regra de combinação de Dempster fornece um procedimento numérico para
combinar evidências obtidas de diversas fontes sobre o mesmo quadro de
discernimento e produz uma estimativa agregada de confiança na evidência.
Suponha duas massas de evidências, m1(Z) e m2(Z), fornecidas por duas
fontes independentes sobre o mesmo quadro de discernimento, as massas de
evidências podem ser combinadas usando a seguinte regra de combinação:

(1)

Onde, o operador θ representa uma soma ortogonal ou soma direta definida
pela soma dos produtos das massas da intersecção X ∩ Y = Z. O denominador 1 –
K, é um fator de normalização onde K é definido pela soma dos produtos das
massas da intersecção X ∩ Y = Ø, isto é,

(2)

A comutatividade da multiplicação garante a produção do mesmo resultado
independentemente da ordem na qual as funções são combinadas, representando a
independência da ordem de ocorrência das evidências.
A normalização das crenças apenas é necessária quando a soma de todas as
massas de crenças resultantes é menor que 1, isto ocorre quando existem
elementos, com crença atribuída, que não são comuns às evidências.
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2.4.3 Função de Confiança

A função de confiança (Bel) fornece a confiança total de um conjunto e de
todos os seus subconjuntos, isto é, Bel é a soma de todas as massas que dão
suporte a um conjunto, e é definido em termos de massa:

(3)

Como as funções de confiança podem ser definidas em termos de massa, a
combinação de duas funções de confiança pode ser expressa em termos de soma
ortogonal das massas de um conjunto e de todos os seus subconjuntos.
2.4.4 Função de Plausibilidade

A função de plausibilidade, PI, mede o quando as informações dadas por uma
fonte não contradizem um determinado elemento, A, como sendo a resposta correta,
ou seja, o quanto se pode acreditar em um dado elemento, A, como sendo a
resposta correta, se toda a crença corretamente desconhecida for atribuída a ela, ou
ainda, a quantidade máxima de crença que pode ser atribuída a A.

(4)

Tanto a função de crença quanto a de plausibilidade são não aditivas, ambas
as funções não requerem que a soma de seus respectivos resultados numéricos
seja 1. Nota-se que onde está A’ é o complemento de A.
2.4.5 Intervalo de Confiança

Bel (S) representa o grau com que a evidência suporta a hipótese S, isto é,
fornece um limite inferior de confiança. Bel (S’) representa o grau com que a
hipótese S é refutada (desconfiada). PI (S) = 1 – Bel (S’) representa a confiança total
não atribuída a S’, de forma que fornece um limite superior de confiança a S.
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A diferença PI (S) – Bel (S) expressa o grau de incerteza (ou ignorância) com
relação a S. O intervalo de confiança (ou intervalo de evidência) de um conjunto S é
definido por: IC (S) = [Bel (S), PI (S)]. A Figura 4 a seguir ilustra as relações entre as
grandezas de confiança.
Figura 4 – Relações entre as grandezas de confiança

Fonte: Kovach (2011)
A grande vantagem da teoria de DS é que nenhum conhecimento a priori é
requerido para a combinação de evidências, tornando-se adequada para detecção
de intrusão ou de qualquer tipo de anomalia antes não observada (KOVACH, 2011
apud CHEN, Q.; AICKELIN U., 2006).
A desvantagem da teoria de DS é a sua complexidade computacional, pois
depende do número de elementos no quadro de discernimento (Θ). Se existir n
elementos em Θ, haverá até 2n-1 elementos focais para a função de massa. Isso
significa que a combinação de duas massas precisa de uma computação de até 2n
intersecções (KOVACH, 2011 apud CHEN, Q.; AICKELIN U., 2006).
Porém, quando o quadro de discernimento tiver apenas dois elementos
(Intrusão, ¬ Intrusão), a complexidade computacional é pequena, pois existem no
máximo três elementos focais: {Intrusão}, {¬ Intrusão} e {Intrusão, ¬ Intrusão},
resultando, portanto em baixa complexidade computacional.
2.5

Síntese do Capítulo

A matriz de confusão apresenta informações sobre as classificações corretas
e previstas realizadas pelo sistema de classificação. O desempenho do classificador,
normalmente, é avaliado usando os dados contidos na matriz.
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As entradas da matriz de confusão possuem os seguintes significados no
contexto da dissertação: Verdadeiro Positivo (VP) - identifica uma atividade intrusiva
corretamente; Verdadeiro Negativo (VN) - identifica uma atividade não-intrusiva
corretamente; Falso Positivo (FP): identifica uma ação não-intrusiva como sendo
intrusiva; Falso Negativo (FN): identifica uma atividade intrusiva como sendo nãointrusiva.
Uma visão geral sobre o que é a análise ROC que apesar de ser um método
relativamente simples, a análise ROC é amplamente utilizada para visualizar, avaliar,
organizar e selecionar classificadores baseado em suas performances.
E os conceitos da Teoria de Dempster-Shafer, também conhecida como
Teoria das Evidências, particularmente interessante por prover métodos simples de
combinar as evidências oriundas de diferentes fontes, sem a necessidade de um
conhecimento a priori de suas distribuições de probabilidade.
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3
3.1

REVISÃO DA LITERATURA
Introdução

Este capítulo descreve e discute alguns dos trabalhos mais relevantes
encontrados na literatura técnica especializada relacionada com o tema do trabalho.
A maioria dos trabalhos publicados está relacionada à intrusão nos domínios
de redes de computadores, redes sem fio e redes de automação no setor elétrico.
Um sistema de abastecimento de água é composto por equipamentos e
serviços divididos em etapas, que vão desde a captação na fonte de água escolhida
até a distribuição de água tratada que é composto por dois conjuntos de unidades:
reservatórios e redes de distribuição.
Existem poucas publicações sobre detecção de intrusão em redes de
automação de distribuição de água, como também a maioria dos trabalhos
publicados sobre ameaças e vulnerabilidades está mais relacionada às redes
corporativas e internet.
É provável que esses fatos sejam mais pela falta de diretrizes específicas
para a proteção desse tipo de infraestrutura crítica, do que pela ausência de
pesquisa.
Alguns dos trabalhos são apresentados aqui com mais detalhes do que outros
devido à relevância que tiveram para o desenvolvimento dessa dissertação.
3.2

Infraestrutura de Segurança na Automação

Segundo Nicholson et al (2012), as modernas redes de automação podem ser
divididas em segmentos; um segmento é a rede corporativa, um outro é da rede
SCADA e por fim um segmento de dispositivos de campo. Apresentam-se nesse
artigo os fatos que marcaram a mudança das redes de automação baseada em
protocolos de arquitetura proprietária para uma arquitetura aberta com possibilidade
de conectividade à Internet e às redes corporativas.
Para Nicholson et al (2012), foi nesse momento que as redes de automação
passaram a ter as mesmas ameaças e vulnerabilidades de ataques das redes
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corporativas, pois elas se tornaram um caminho conhecido para os atacantes.
Segundo o autor, para mitigar esses ataques é necessário que as redes de
automação tenham funcionalidades de monitoramento da segurança, de controle de
eventos e alarmes, mecanismos rápidos para diagnósticos de falhas.
No presente trabalho pretende-se aplicar mecanismos de arquitetura aberta
para monitoramento da segurança no segmento da rede SCADA, conforme
mencionado, porém não aplicadas por Nicholson et al (2012).
Na norma ANSI/ISA–99, 2007, conforme Figura 5, é mostrado o diagrama de
uma arquitetura com definição de zonas de segurança diferentes para cada tipo de
aplicação. As áreas dedicadas ao centro de controle de processos são as que
devem possuir maior nível de segurança.
Um modelo de zona é entendido como um agrupamento lógico de ativos de
uma organização, que pode ser usados para fins de definição de políticas de
segurança, avaliação de ameaças e vulnerabilidades.
Figura 5 – Exemplo de zonas separadas no sistema SCADA

Fonte: ANSI/ISA–99 (2007)
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A arquitetura de rede de automação industrial é representada por Moraes e
Castrucci (2007) por meio de uma pirâmide denominada Pirâmide de Automação,
que tem como principal objetivo dividir os equipamentos em níveis de atuação
conforme Figura 6.
Entre os principais elementos dessa arquitetura estão os sistemas SCADA ou
supervisores. São sistemas digitais de controle, supervisão, monitoração e operação
de processos industriais por meio de coleta e análise de dados em tempo real.
Nesse cenário existe a utilização de Unidade de Terminal Remota (UTR) que
fornece interação inteligente de Entrada e Saída - E/S para coleta e processamento
de dados do campo. O Controlador Lógico Programável (CLP) pode ser considerado
o componente principal do sistema SCADA e pode estar fisicamente ou
remotamente conectadas com as entradas e saídas fornecidas por uma UTR. A
Interface Homem-Máquina (IHM) é o meio pelo qual o usuário de operação interage
com o sistema SCADA. Os protocolos industriais PROFinet, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, entre outros são encapsulados no protocolo TCP/IP para comunicação
entre CLPs e supervisores.
Figura 6 – Pirâmide de automação

Fonte: Moraes e Castrucci (2007)
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No setor de saneamento, especificamente de distribuição de água, existem
equipamentos responsáveis pelo funcionamento de uma planta operacional como,
por exemplo, válvulas de redução de pressão, bombas de pressão de água
(boosters), hidrômetros, entre outros.
O sistema supervisor é responsável pela automação da planta operacional,
onde os usuários, por meio de uma interface gráfica, operam e controlam todas as
funções, tais como ligar ou desligar bombas, aumentar ou diminuir a pressão da
água, mudar parâmetros de vazão e sucção, alterar parâmetros de consumo da
água definindo os níveis máximos e mínimos por horário, controlar os níveis dos
reservatórios de água, liberar ou fechar as válvulas de pressão.
O estudo das arquiteturas de automação apresentadas na norma ANSI/ISA–
99 (2007) tem relevância neste trabalho, pois norteia a escolha dos métodos de
proteção que atendem aos objetivos de segurança na automação. As prioridades de
segurança nesse ambiente estão voltadas inicialmente para a disponibilidade de
todos os componentes da arquitetura, sendo a integridade muitas vezes colocada
em segundo plano, posteriormente seguida pela confidencialidade. Essa forma de
priorização tem relação direta com a necessidade de resposta em tempo real
diferente dos ambientes corporativos.
Alcaraz et al (2012), aborda as propriedades de segurança e suas diferenças
nas redes de automação e corporativas sob o ponto de vista da norma ANSI/ISA99.00.01-2007. Segundo a autora, outra propriedade que deve ser verificada nas
redes de automação e sistemas SCADA são as exigências de alta disponibilidade,
que não podem ser afetadas pelas análises de vulnerabilidades para melhoria da
segurança.
Nas redes de automação ainda é comum encontrar protocolos proprietários e
sistemas operacionais que dificultam o uso de métodos de detecção de intrusão
baseados em hosts ou rede.
Conforme Alcaraz et al (2012), os ataques podem ocorrer em diferentes níveis
de uma infraestrutura crítica; nas Unidades de Terminais Remotos (UTRs), que
funcionam como concentradores de dados e, se invadidas, podem comprometer
toda a funcionalidade do sistema SCADA; nos protocolos industriais, tentando
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explorar vulnerabilidades nas interconexões entre as redes SCADA ou falsificando
os dados nas operações com as UTRs; e nas topologias de rede, buscando saturar
a capacidade de tráfego para causar negação de serviços e paralisando toda a rede
SCADA.
A autora menciona em seu trabalho que o uso de métodos convencionais
para análises de ameaças e vulnerabilidades adotados nas redes corporativas não
atendem as características das infraestruturas crítica. A autora não faz nenhuma
comparação ou apresenta estudo que possa comprovar essa afirmação, entretanto,
é um aspecto mencionado por outros autores.
No presente trabalho as propriedades de tempos de respostas e a alta
disponibilidade, conforme mencionadas na norma ANSI/ISA e no trabalho de Alcaraz
et al (2012), serão avaliadas como parte integrante dos objetivos e resultados, não
devendo ser comprometidas após a aplicação do método de detecção de intrusão.
Segundo o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações
brasileiro, o mapeamento de ativos de informação é um processo iterativo e
evolutivo, composto por três atividades: identificação e classificação de ativos de
informação; identificação de potenciais ameaças; e vulnerabilidades e avaliação de
riscos. O resultado de cada atividade servirá de insumo para priorizar quais ativos de
informações deverão receber ações de controle, visando o tratamento de riscos para
a redução dos impactos (GRSICI - Guia de Referência para a Segurança das
Infraestruturas Críticas da Informação, 2010). Este guia (RSICI, 2010) propõe um
método para identificar ameaças e para gerar alertas de segurança por meio de
sensores e sinais que são os princípios básicos que norteiam todo o método. O
Sensor é o elemento ou meio responsável pela coleta de informações relacionadas
às ameaças. O Sinal é a informação consolidada e inserida por um sensor na rede
de identificação de ameaças e geração de alertas.
Os aspectos gerais que devem ser seguidos pelo processo de identificação
de ameaças e geração de alertas são a seletividade e a oportunidade. A seletividade
é definida como a faculdade de diferenciar o desejável do indesejável ou espúrio. A
oportunidade refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à conveniência de
tomar uma ação imediata com a extensão correta.
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Este método divide-se didaticamente em quatro etapas: coleta, análise,
divulgação e realimentação conforme apresentado no Quadro 3.
Quadro 3 – Etapas do Método de Identificação de Ameaças e Alertas

Etapa

Objetivos



Monitorar os indícios de ameaças associadas às
infraestruturas críticas da informação identificadas, com
grau de risco predefinido, gerando sinais quando os
controles indicarem um padrão de fuga da

Coleta

normalidade;


Acompanhar incidentes (ameaças em andamento) que
afetem as infraestruturas críticas da informação
identificadas.


Análise

Analisar as informações coletadas, verificando sua
autenticidade;

Divulgação



Fazer uma triagem em termos de prioridade e impacto.



Elaborar alertas com base no resultado das análises;



Divulgar os alertas, de forma segmentada, aos que
necessitam conhecer, com vistas a minimizar os riscos.


Realimentação

Validar e aperfeiçoar as técnicas de mapeamento de
ativos, controle e gestão de risco, com base nos
resultados do tratamento de alertas.

Fonte: Guia RSICI (2010)
São identificados três possíveis modelos para o método: centralizado,
descentralizado e híbrido. O módulo de identificação de ameaças e geração de
alertas compreende um método que tem como base os ativos de informação e seus
respectivos

controles, sendo consideradas

apresentado na Figura 7.

as

interdependências, conforme
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Cada setor representa um segmento de Infraestrutura Crítica que pode
compreender subsetores.
Figura 7 – Módulo de Identificação de Ameaças e Geração de Alertas

Fonte: Guia RSICI (2010)
No presente trabalho pretende-se usar os conceitos apresentados no Guia
RSICI (2010), em especial a atividade de identificação de potenciais ameaças e
vulnerabilidades, e o método de sensores para a coleta de dados de ameaças, uma
adaptação das etapas apresentadas no Quadro 3 para as redes de automação na
distribuição de água e o modelo centralizado.
O Guia RSICI (2010) também apresenta modelos que poderão ser aplicados
nesse trabalho para avaliação de riscos, facilitando a definição do escopo de
segurança por meio das análises de probabilidade, impacto e níveis de risco.
3.3

Métodos e Modelos para Detecção de Intrusão

Segundo Wu e Banzhaf (2008), a detecção de intrusão tem sido utilizada
como uma ferramenta adicional no combate às ameaças de segurança. Os autores
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fazem as seguintes considerações quanto à construção de um IDS, como a coleção
de dados, os pré-processamentos dos dados, as respostas, os alarmes e, no
mecanismo central, o reconhecimento de intrusão. A Figura 8 retrata a organização
de um IDS, onde as setas sólidas indicam o fluxo dos dados e as setas tracejadas, a
resposta a ataques de intrusão.
Figura 8 – Organização de um IDS

Fonte: adaptado de Wu e Banzhaf (2008)
Normalmente, as abordagens de detecção de intrusão são classificadas em
duas categorias: detecção de abuso e detecção de anomalia. Detecção de abuso
procura reconhecer os ataques de intrusões previamente observadas na forma de
padrões ou assinaturas. Detecção de anomalia procura estabelecer um perfil
histórico normal para cada usuário e então usar desvios suficientemente grandes
deste perfil para indicar possíveis intrusões.
Redes neurais artificiais, computação evolucionária, conjuntos fuzzy, dentre
outras técnicas, vêm sendo aplicadas nos sistemas detectores. Entretanto, devido
ao crescimento da quantidade de informações trafegadas nas redes, essas técnicas
de detecção sofrem com o problema do alto custo computacional para processá-las.
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O trabalho de Wu e Banzhaf (2008) mostra os resultados comparativos
revelando as vantagens e desvantagens de cada técnica de detecção de intrusão.
Nesse sentido, esse trabalho tem sido uma referência para a grande maioria dos
artigos sobre inteligência computacional aplicada ao problema de detecção de
intrusão.
Jin et al (2006) descrevem um método para detecção de anomalias para a
proteção de infraestrutura crítica no setor elétrico por meio do aprendizado
comportamental normal do sistema. Aprendido o perfil de tráfego, torna-se possível
a detecção de comportamentos anômalos. Os autores propõem que esse método
seja utilizado para identificar ataques e falhas, podendo ser útil para alertar o
operador do sistema sobre discrepâncias entre a sua visão e o estado real em que
se encontra o sistema. Eles propuseram em seu trabalho duas técnicas de detecção
de anomalias aplicadas nos sistemas elétricos: indução invariante e simulated ants
que são combinadas por meio de uma técnica de integração.
Os resultados apresentados demonstram que este método contribui para
diminuir o número de falsos positivos e aumentar a taxa de detecção de alguns tipos
de ataques. Entretanto, é necessário avaliar essa proposta para redes com grande
número de conexões e elevado volume de tráfego, pois esses fatores podem
restringir sua capacidade computacional de detecção de ataques.
Morris et al (2013) apresentam em seu artigo uma abordagem para detectar
intrusão em sistemas supervisores do setor público de gás e energia e as formas de
prevenção por meio da detecção de intrusão baseado em assinaturas ou regras para
ataques

de

negação

de

serviço,

falsas

respostas,

falsos

comandos

e

reconhecimento que são ameaças conhecidas na automação.
Para o autor os mecanismos de detecção de intrusão não são muito utilizados
na indústria de sistemas de controle devido a riscos de alertas enganosos de “falso
positivo” podendo ter consequências graves na operação. Entretanto, as conclusões
apresentadas por eles mostram que os resultados foram positivos na detecção dos
ataques.
A desvantagem de usar este método é que o sistema só é capaz de detectar
intrusão para regras identificadas. Portanto, um requisito importante para métodos
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baseados em regras é que eles precisam ser atualizados com novas regras à
medida que novas intrusões são descobertas.
O método de detectar intrusão proposto por Morris et al (2013) é uma
abordagem aplicável em redes de automação que utilizam um número reduzido de
protocolos industriais, pois à medida que aumenta a diversidade de protocolos,
torna-se complexo administrar e garantir as atualizações das regras.
Briesemeister et al (2010) apresenta em seu trabalho uma combinação de
métodos de detecção de intrusão para ataques de travessia de rede. Esses ataques
penetram as várias camadas explorando relações de confiança entre as redes, até
alcançarem um alvo ao qual diretamente não teriam acesso. As técnicas utilizadas
para detecção foram baseadas em assinaturas, sensores bayesianos e avaliação de
comportamentos anômalos.
Para Kovach (2011), a ideia de combinar várias abordagens diferentes vem
do fato de que uma das características mais marcantes em detecção de intrusão é a
importância do compromisso entre a detecção verdadeira e a produção de falsos
alarmes (ou falsos positivos).
Segundo Briesemeister et al (2010), os sistemas de controles normalmente
apresentam

um

padrão

de

comunicação

com

certa

previsibilidade

de

comportamento simplificando o aprendizado dos métodos de detecção.
Os aspectos relevantes do trabalho de Briesemeister et al (2010) que se
pretende aplicar nessa dissertação estão na forma de definição de classes de
prioridade e na definição do que é crítico para os ativos de automação. Um ponto
não mencionado pelo autor foi o tempo decorrido para detectar o ataque devido à
integração de várias ferramentas, porém com atuação descentralizada para
detecção de intrusos.
Linda et al (2009) apresentam uma abordagem alicerçada em rede neural
artificial para detecção de intrusão baseada em aprendizado supervisionado por
correção de erros combinado com o método ou algoritmo de Levenberg-Marquardt.
Uma rede neural artificial é composta de vários elementos de processamento
(neurônios) interconectados para resolver um problema.
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Conforme os autores, por meio da análise dos atributos dos cabeçalhos dos
pacotes, número do quadro, tempo de gravação, intervalo de tempo entre pacotes,
número de sequência, número de reconhecimento, tipo de protocolo, tamanho da
janela, comprimento dos dados, endereço de origem e destino, pode ser verificado
que a comunicação normal da rede de automação segue padrões regulares com
taxas constantes de tráfego e, com isso, facilita a identificação de tentativas de
intrusão.
A partir de um conjunto de dados de testes extraídos do ambiente real foram
realizadas simulações na rede neural artificial, primeiramente com um conjunto de
10 neurônios treinados para uma relação de 16 atributos e que resultou em uma
taxa de detecção de 66,08%, ficando abaixo do esperado com muitos alarmes de
falsos positivos. Reduziu-se o número de atributos para oito, os mais significativos, e
manteve-se o conjunto de neurônios. Com isso, foi obtido um melhor resultado,
tendo desempenho de 85,08% sem apresentar falsos positivos.
Conforme Linda et al (2009), o processo de aprendizado de uma rede neural
é um processo de otimização para determinar o melhor conjunto de valores dos
pesos para resolver um problema. Uma desvantagem nos métodos baseados em
redes neurais é que a topologia de rede e os pesos assinalados para cada elemento
da rede são determinados apenas depois de considerável tentativa e erro. A
vantagem dessa abordagem é que não depende da natureza dos dados.
Segundo Tsai et al (2009) e Araujo et al (2013), muitos trabalhos tem aplicado
a técnica de seleção de atributos para pré-processar a base, tornando a tarefa do
algoritmo de detecção menos árdua, uma vez que a dimensionalidade da base é
reduzida.
Em domínios mais complexos de classificação de padrões, algumas
características podem ser redundantes, visto que a informação contida nelas podem
já existir em outros atributos. Esta redundância pode aumentar o custo operacional
do detector de intrusão que tem relação com o número de atributos na base de
treinamento e que irá influenciar o tempo de execução (Tsai et al, 2009).
Neste trabalho pretende-se usar técnicas de seleção de atributos conforme
apresentado por Tsai et al (2009). Diferentemente do trabalho de Linda et al (2009),
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a abordagem é a identificação dos atributos que caracterizam as operações e os
tráfegos das redes de automação na distribuição de água.
Kovach (2011) propõe uma abordagem para detecção de fraudes em
transações financeiras via internet em tempo real baseando-se em um método
estatístico e na observação do comportamento global dos usuários. As duas
abordagens são combinadas usando a teoria matemática de evidências de
Dempster-Shafer (DS).
Segundo o autor um comportamento observado pode ser caracterizado em
termos de uma métrica e de um modelo estatístico. A métrica representa uma
medida quantitativa de uma variável aleatória acumulada durante um período. Este
período pode ser um intervalo de tempo fixo ou entre dois eventos. Para o autor, a
grande vantagem da teoria de DS é que nenhum conhecimento a priori é requerido
para a combinação de evidências, tornando-a adequada para detecção de fraudes
ou de qualquer tipo de anomalia antes não observadas.
Outra vantagem é que a teoria de DS permite expressar a ignorância, dando
informação sobre a incerteza da situação. A desvantagem está na sua complexidade
computacional, pois depende do número de elementos na tabela de discernimento.
Os resultados das simulações mostraram que o uso de atributos globais pode
melhorar bastante o poder de discriminação do detector de fraudes servindo de
reforço aos métodos utilizados para abordagem local.
Para este trabalho pretende-se utilizar a abordagem proposta por Kovach
(2011), porém para rede de automação de distribuição de água. Semelhante ao
autor, será considerado o comportamento global dos usuários. Um aspecto que
restringiu os resultados do trabalho do autor está relacionado com a qualidade do
atributo escolhido para determinar o comportamento de fraude que é o número de
contas correntes diferentes acessadas por cada dispositivo. Esse atributo leva a
alertas falsos devido à possibilidade de um usuário ter responsabilidade de
administrar várias contas correntes e acessá-las de um único dispositivo.
O método de detecção de intrusão proposto por Premaratne et al (2008) tem
como objetivo a proteção de instalações de subestações energia elétrica contra
ataques realizados por intrusos disfarçados de usuários legítimos. A base para
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detecção é a análise do comportamento do impostor que provavelmente irá
diferenciar-se do comportamento médio do usuário legítimo. O autor utiliza duas
abordagens para fins de comparação dos resultados: teoria das evidências e a teoria
das probabilidades.
Conforme Premaratne et al (2008), a métrica utilizada para detectar a intrusão
está relacionada com a diferença de tempo entre dois pacotes. A análise temporal
teve como base inicial uma amostra de 20 mil pacotes com intervalos de tempo de
3,3 a 45 minutos na simulação.
Entretanto, é interessante reduzir esse número de pacotes para que se possa
detectar mais rapidamente uma intrusão, assim as próximas simulações foram
divididas em grupos de pacotes (1.000, 2.000 e 5.000) e as métricas foram
calculadas para cada grupo.
Os resultados alcançados segundo Premaratne et al (2008) foram aceitáveis
para um grupo com 1.000 pacotes, tendo uma precisão de 97% na detecção de
intrusos quando aplicada a teoria das evidências para a combinação dos dados
tratados nos classificadores Support Vector Machine (SVM) e Nearest Neighbor
Classifiers. A teoria matemática de evidências de Dempster-Shafer (DS) oferece
uma alternativa à teoria tradicional de probabilidades para a representação de
incerteza ou ignorância. (1976, apud Kovach S., 2011)
3.4

Saneamento Básico e Redes de Distribuição de Água

De acordo com o Manual do Saneamento Básico publicado em 2012 pelo
Instituto Trata Brasil, o saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar ou
modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e
promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do
indivíduo e facilitar a atividade econômica.
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e
definido pela Lei n⁰ 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e
instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.
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Um dos princípios da Lei 11.445/2007 é a universalização dos serviços de
saneamento básico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de
qualidade e em quantidade suficientes às suas necessidades, à coleta e tratamento
adequado de esgoto e do lixo, e o manejo correto das águas das chuvas.
Conforme o Manual do Saneamento Básico (2012), a água abrange quase
quatro quintos da superfície terrestre; desse total, 97% refere-se aos mares e os 3%
restantes às águas doces. Entre as águas doces, 2,7% são formadas por geleiras,
vapor de água e lençóis existentes em grandes profundidades (mais de 800m), não
sendo economicamente viável seu aproveitamento para o consumo humano.
Em consequência, constata-se que somente 0,3% do volume total de água do
planeta pode ser aproveitado para o nosso consumo, sendo 0,01% encontrada em
fontes de superfície (rios, lagos) e o restante, ou seja, 0,29%, em fontes
subterrâneas (poços e nascentes). A Figura 9 ilustra um sistema de abastecimento
coletivo para fornecer água a uma comunidade que é retirada da natureza, tratada e
transportada até os consumidores.
Figura 9 – Esquema da coleta, tratamento e distribuição da água

Fonte: Manual do Saneamento Básico (2012)
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Para os sistemas públicos de abastecimento de água, podemos citar as
seguintes

partes:

Manancial,

Captação,

Adução,

Tratamento,

Reservação,

Reservatório de água tratada e Distribuição.
Conforme Gouveia et al (2011), os projetos e operações dos sistemas de
distribuição de água envolvem altos custos para as companhias de saneamento.
Com a crescente demanda de água, com o aumento da população nos grandes
centros urbanos, vem se tornando cada vez mais necessária a otimização dos
sistemas de abastecimento de água.
Para Tsutiya (2001), as redes de distribuição de água devem ser projetadas
para abastecer, de forma eficiente, os pontos de consumo mais desfavoráveis com
uma pressão mínima suficiente, proporcionando economia de água e, como
consequência, economia de energia elétrica.
Segundo o autor, quando a pressão mínima na rede está abaixo do valor
satisfatório, os sistemas ficam comprometidos, pois não dispõem de vazão suficiente
para os usuários. Por outro lado, quando o sistema está sendo operado com
pressão excessiva, vários problemas surgem na rede, dentre eles:


Aumento nos custos energéticos do bombeamento;



Tubulações mais caras;



Possibilidade de rupturas em virtude do aumento das pressões estáticas e
dinâmicas;



Aumento das perdas físicas devido ao aumento das vazões nas fissuras e
juntas dos tubos;



Maior consumo de água, muitas vezes desnecessário, devido ao aumento da
vazão.
De acordo com Gomes (2009), os limites das pressões hidráulicas são

fundamentais no projeto de abastecimento urbano de água, tendo papel significativo
no custo de implantação e operação do sistema, assim como na qualidade do
serviço prestado.
As situações extremas de pressão (estática e dinâmica) em que a rede está
submetida devem ser observadas, visando o bom funcionamento do sistema de
distribuição de água.
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No Brasil, o valor sugerido para a pressão na rede de distribuição de água
segue a norma (NBR 12218, 1994), na qual está estabelecido que a pressão
dinâmica mínima em qualquer ponto das tubulações distribuidoras deve ser
aproximadamente 10 metros de coluna d’água (mca). Já a pressão máxima nas
tubulações distribuidoras deve ser de aproximadamente 50 mca.
A norma NBR ISO/IEC 12218:1994, cita de forma resumida alguns
equipamentos e a sua aplicabilidade na rede de distribuição de água, como por
exemplo:


Válvula de manobra junto ao ponto de ligação a conduto principal;



Válvulas de descargas nos pontos baixos da rede e devem ser dispostas para
esvaziar totalmente a tubulação e impedir a entrada de água.



Ventosas devem ser previstas nos pontos altos dos condutos principais;



Booster podem ser instalados na rede de distribuição;
Por questões de relevância para este trabalho, será detalhado apenas as

características e funcionalidades do booster, que consiste em receber água a
montante (na direção contrária ao sentido do rio, na direção de sua nascente) com
uma determinada pressão e injetá-la à jusante (no sentido em que corre o rio, na
direção de sua foz) com uma pressão mais elevada. Dentre as finalidades do
boosters, têm-se:


Bombear

água

para

um

ponto

de

consumo

com

cota,

significativamente, superior;


Expandir a rede pressurizada, a partir do nó existente;



Suprir a demanda de uma área que se encontra distante do ponto de
impulsão;



Elevar a pressão à jusante do booster;



Reabilitação de redes.

Para este trabalho pretende-se utilizar como atributos para um dos métodos
de detecção de intrusão os parâmetros de pressão dos boosters na operação da
rede de distribuição de água.
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3.5

Cenários das Ameaças e Vulnerabilidades no Setor de Saneamento

O WSCC-CSWG (Water Sector Coordinating Council Cyber Security Working
Group) publicou em 2008 um Roteiro para Proteger os Sistemas de Controle do
Setor de Água.

O roteiro define infraestrutura crítica no setor de água como

ambientes complexos compostos por tecnologia, processos e pessoas que atuam
juntos para realizarem com sucesso as funções e missão de uma organização,
aumentando a confiabilidade das operações e melhorando a prestação dos serviços
de água e esgoto.
Segundo o grupo de trabalho, com a implementação do roteiro no setor de
água, em 2018, a infraestrutura crítica desse setor será capaz de operar sem perda
de função crítica durante e após um evento de ataque cibernético.
A Figura 10 apresenta os principais componentes de uma infraestrutura crítica
para instalações de tratamento e distribuição de água. Os componentes operam
interligados a uma rede de controle, com interfaces homem-máquina (IHMs),
acessos remotos, ferramentas de manutenção, protocolos de rede e arquitetura em
camadas. Os componentes comunicam-se por meio de circuitos de curtas e longas
distâncias, incluindo a internet e a rede pública comutada de telefonia.
Figura 10 – Componentes típicos de um ambiente Industrial no Setor da Água

Fonte: GAO (07-1036)

55

O WSCC-CSWG destaca no roteiro que, devido à expansão da economia e à
globalização no setor de água, as infraestruturas são utilizadas hoje de maneira
diferente do que foram projetadas há décadas, com pouca ou nenhuma avaliação
das questões de segurança da informação. Algumas ameaças têm contribuído para
aumentar o risco na segurança, como o aumento da conectividade, o uso de pontos
de acesso sem fio, a complexidade dos sistemas, a diversidade de sistemas
operacionais, as limitações dos recursos de computação para executar funções de
segurança adicionais, os circuitos de comunicação propensos à espionagem e os
poucos fabricantes de software e hardware de infraestrutura crítica para o setor de
água.
Potenciais efeitos adversos na saúde pública podem ocorrer, caso o setor de
água e esgoto seja afetado em suas operações por essas ameaças, causando
impactos como:
a) Interferência na operação dos equipamentos de tratamento de água, o que
pode causar alteração nas dosagens dos produtos químicos;

b) Alterações ou intrusões não autorizadas nos sistemas de controle da
distribuição de água ou coleta de esgoto, resultando na redução da
pressão da água, transbordamento de esgoto ou paralisação dos serviços;

c) Envio de informações falsas aos operadores, impedindo de conhecerem
as reais condições do sistema ou mesmo induzindo a ações inadequadas;

d) Mudanças ou desativação dos parâmetros de alarmes, produzindo
notificações enganosas.
Segundo o roteiro elaborado pelo WSCC-CSWG, um único produto ou
tecnologia de segurança não será capaz de proteger adequadamente uma
infraestrutura crítica. É necessária uma combinação de ferramentas, controles e
políticas de segurança devidamente configurados de forma eficaz. Embora existam
algumas alternativas para tratar a segurança nas infraestruturas críticas, como
firewalls, antivírus, detecção de intrusão, entre outras, todas devem ser
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desenvolvidas especialmente para atender as necessidades de cada infraestrutura
crítica, em especial para esse trabalho na distribuição de água.
Uma estratégia que pode ser aplicada é a defesa em profundidade, porém
esse assunto não está bem coordenado entre os fornecedores e os representantes
do setor de água na busca de uma proposta. Essa situação ocorre, provavelmente,
devido à pequena parcela que o setor representa no mercado, sendo pouco atrativo
para os fornecedores desenvolverem soluções de segurança específicas.
Os aspectos tratados no roteiro demonstraram apenas uma visão ampla dos
problemas de segurança no setor de água e, em alguns momentos, indicou
alternativas que podem ser utilizadas para minimizar os riscos, inclusive a detecção
de intrusão, porém não detalhou o desenvolvimento e a aplicação técnica das
alternativas.
Amin et al (2013) investigaram as ameaças e vulnerabilidades no sistema
SCADA que monitora e controla uma rede de canais de irrigação agrícola com cerca
de 2.800 hectares e que está localizada no sul da França. Essa infraestrutura é
semelhante às utilizadas em estações de tratamento de água, pois contêm sensores
que desempenham funções de controle dos níveis da água, fluxos hidráulicos,
alarmes de falhas, entre outros.
Os autores delimitaram como escopo para a simulação dos ataques os
sensores e controladores, nos quais os atacantes têm como objetivo enviar dados
falsos ou incorretos de medições para esses equipamentos no campo, resultando
em perda da integridade dos dados e indisponibilidade dos controles e, com isso,
prejudicando o desempenho do sistema, gerando perda de água ou diminuição da
eficiência operacional.
Conforme Amin et al (2013), os modernos sistemas SCADA para o setor de
água têm uma estrutura em camadas, separadas em controle de operação e
controle de supervisão. Essas camadas foram abordadas pelos autores do ponto de
vista da segurança com o objetivo de avaliar os ataques de deception attacks e
negação de serviços (Denial of Service - DoS) na infraestrutura dos canais de
distribuição de água.
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Os autores utilizaram duas abordagens para validação do experimento de
ataques: uma com simulação de cenários e a outra numa situação real em campo,
sendo que a meta para ambas era demonstrar que de fato existe a possibilidade de
ocorrerem ataques que afetam o desempenho dos controladores e sensores sem
serem detectados ou percebidos pelo sistema de controle e supervisão. Esses
resultados evidenciaram a importância de buscar mecanismos de segurança da área
de tecnologia da informação que possam ser aplicados no ambiente de automação
com o intuito de melhorar os diagnósticos dos ataques.
Para Amin et al (2013), esses ataques podem ser realizados a partir de um
atacante interno ou externo. Outro ponto notado nos experimentos é a dificuldade
em distinguir entre uma anormalidade resultante de um ataque ou de uma situação
normal do processo. Os resultados ficaram restritos na caracterização do ataque do
tipo deception attacks e negação de serviços e nos impactos negativos para a
infraestrutura crítica de irrigação de água. Os autores apontaram a necessidade de
uma avaliação de métodos de detecção de ataques, porém nenhum aspecto foi
mencionado sobre quais métodos seriam mais apropriados para o tipo de ataque
estudado ou mesmo para outras ameaças percebidas no experimento.
Segundo Luiijf et al (2011), o setor de água holandês, desde 2001, de forma
colaborativa, vem empreendendo esforços para aumentar a segurança de suas
instalações, em especial em 2006, com a parceria entre governo e setores privados
para a criação do Conselho Nacional de Infraestrutura Contra o Crime Cibernético
(Nationale Infrastructuur ter Bestrijding van Cibercrime - NICC), sendo uma das
primeiras preocupações apresentadas para o NICC a segurança dos sistemas de
controle SCADA.
No trabalho apresentado por Luiijf et al (2011) o estudo teve uma abordagem
simples, porém eficaz, que foi o desenvolvimento de um questionário aplicado em
2007 para investigar as condições de segurança nos ambientes SCADA de 10
empresas holandesas do setor de água. As principais áreas abordadas foram:
políticas de segurança organizacional, comunicação e arquiteturas de segurança de
redes e gestão do sistema de segurança.
Todas essas abordagens foram analisadas e os resultados relatados serviram
para desenvolver um conjunto de boas práticas para o setor. A Figura 11 apresenta
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os resultados das empresas que responderam e devolveram o questionário, e a
média do setor, considerando o desempenho de cada empresa com base na escala
de notas de 0 a 10, sendo 10,0 = 100% ou excelente e < 6,0 é considerado um
resultado insatisfatório.
Figura 11 – O desempenho de segurança SCADA no setor de água

Fonte: Luiijf et al (2011)
Os autores apresentaram como resultado do trabalho sugestões de boas
práticas que podem ser aplicadas para minimizar as ameaças de segurança no
ambiente SCADA do setor de água, como por exemplo, ter uma arquitetura de rede
segura, a utilização de normas e práticas de segurança da ISO/IEC, definir requisitos
e critérios de segurança para a aquisição de hardware e software e demais serviços
de suporte e manutenção, separar os ambientes da rede corporativa em relação ao
ambiente SCADA controlando a comunicação entre eles de forma segura e ter
controles rígidos de acesso remoto ao ambiente SCADA com políticas de senhas.
Em 2010, conforme Luiijf et al (2011), foi repetido o questionário com a
mesma abordagem para fins de comparação de resultados, porém, os resultados
foram um pouco mais modestos. Atribuiu-se isso a uma maior compreensão das
vulnerabilidades do ambiente SCADA pelas empresas do setor de água e ao
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reconhecimento de uma grande mudança que vem ocorrendo com a possibilidade
desses ambientes terem conectividade com a internet. Essa situação faz com que
ocorram mudanças nas análises de ameaças, pois, dependendo das medidas de
proteção tomadas, o ambiente SCADA pode sofrer influências positivas ou negativas
nas questões de segurança em automação.
De uma forma geral, foram avaliadas as ameaças que podem comprometer a
segurança da informação das infraestruturas críticas do setor de água, entretanto, os
autores não abordaram os aspectos práticos que podem ser adotados para melhorar
a segurança.
Em “Cibersegurança em sistemas de automação em plantas de tratamento de
água” (AZEVEDO, 2010) a abordagem foi apresentar uma metodologia para a
implantação da gestão de segurança da informação, tendo por base os diversos
padrões e normas que tratam de segurança em automação. O autor optou pelo
estudo do cenário de uma estação de tratamento de água, sendo detalhadas as
vulnerabilidades conforme a norma ANSI/ISA-TR 99.00.02.2004 e os pontos críticos
do processo. Na Figura 12 pode ser observado todo o processo que compõe o
tratamento de água e que é largamente utilizado no Brasil.
Figura 12 – Processo da estação de tratamento de água (ETA)

Fonte: AZEVEDO (2010)
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Azevedo (2010) criou uma simulação de todo o processo de um sistema de
controle, supervisão e aquisição de dados para a operação de uma estação de
tratamento de água, de forma a acompanhar o comportamento do tráfego e o
impacto nas mudanças dos parâmetros do sistema. Da mesma forma um detector de
intrusão para eventos foi posicionado na rede para identificar uma ação maliciosa ou
indesejada e capturar os dados para posterior análise.
Segundo Azevedo (2010), os eventos considerados críticos e que podem de
uma maneira geral comprometer o fornecimento de água potável são: o
desligamento das bombas na captação da água bruta, o transbordamento de água
no tanque que recebe água tratada e a dosagem excessiva de substâncias. O autor
trabalha com a hipótese de um ataque que altere os dados das variáveis de
operação dos eventos críticos. Para o autor, os experimentos realizados para
verificar a detecção de eventos críticos em conjunto com as normas ISA 99
mostraram-se adaptados ao ambiente e considerou que foram detectados de
maneira esperada.
Conforme Azevedo (2010), apesar dos resultados alcançados por meio do
experimento simulado, uma abordagem real e a utilização de alguma técnica de
inteligência artificial se fazem necessárias. Outro ponto é a possibilidade de usar
uma dessas técnicas para a detecção e análise de anomalias no processo de
tratamento de água, como também pode ser aperfeiçoada ou adaptada para outros
ambientes.
Segundo Barbosa e Pras (2010), existem algumas alternativas para detecção
de intrusão que se utilizam das abordagens de inspeção individual de pacotes,
porém essas abordagens não são adequadas para detectar ataques de negação de
serviço e varredura de portas. Na proposta foram utilizadas as técnicas de
autômatos finitos determinísticos, usadas para criar modelos de fluxos que
identificam as sessões das aplicações e o modelo de Markov. Também, realizaram
uma análise de vulnerabilidade para compreender as potenciais ameaças e o melhor
posicionamento do sistema de detecção de intrusão.
Em seu artigo, os autores deram como foco de pesquisa um sistema de
detecção de intrusão baseado em fluxo de dados, partindo do pressuposto que as
redes SCADA têm tráfego de dados com certa previsibilidade de comportamento e,
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com isso, foi possível modelar o tráfego normal e estabelecer relações entres os
fluxos da rede. O sistema de detecção de intrusão proposto pelos autores seria
capaz de gerar automaticamente os modelos de fluxo de dados e detectar as
anomalias

que violassem esses

modelos.

Existem razões

relevantes

na

infraestrutura SCADA que reforçam a aplicabilidade da proposta dos autores, como
por exemplo, número de dispositivos de rede fixo, número limitado de protocolos e
os padrões de tráfego regulares.
Para validarem os resultados, Barbosa e Pras (2010) utilizaram tráfego real
capturado em uma infraestrutura de distribuição de água holandesa, porém não
apresentaram os cenários de ameaças avaliados e o desempenho que as técnicas
de detecção de intrusão adotadas propiciaram para cada situação.
Segundo Raciti et al (2012), os sistemas de controle de supervisão e
aquisição de dados (SCADA) oferecem alguns recursos para a vigilância contra
possíveis contaminações no setor de água, porém outros mecanismos de detecção
devem ser incluídos de modo a prevenir com elevada precisão uma contaminação o
quanto antes. Os autores relatam que embora a investigação sobre proteção dos
sistemas SCADA tenha aumentado na última década, a maioria das pesquisas
publicadas tem concentrado os esforços em como implementar mecanismos de
detecção de ataques nas redes de energia e tecnologia da informação. Pouco tem
sido publicado sobre detecção e prevenção de ataques no setor de distribuição de
água.
Os autores fazem uma análise das dificuldades de criar um conjunto estático
de regras ou restrições que possam representar claramente os tipos de ataques que
um sistema de distribuição de água possa sofrer e atribuem ao fato das
características biológicas, químicas e físicas do ambiente, uma vez que podem
mudar devido a situações climáticas e as fontes de captação. Desta forma, definir
um modelo de normalidade dos dados dos sensores torna-se algo complexo. Assim,
propõem a aplicação de uma técnica de detecção de anomalia baseada em
aprendizagem para a identificação de eventos de contaminação no sistema de
distribuição de água.
Conforme Raciti et al (2012), a técnica de detecção de anomalias ADWICE
necessita de um modelo de normalidade, que pode ser obtido por meio da
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classificação dos dados em normais e contaminados. Os autores relataram que no
sistema de distribuição de água é possível a criação do modelo de normalidade por
meio da análise da qualidade da água em laboratório e, com isso, a construção da
base de dados normal (dados bons e reais). Um dos desafios para o uso da técnica
ADWICE no sistema SCADA está em torno dos valores imprecisos e das falhas que
ocorrem nos sensores, requerendo mais esforço para distinguir se um evento foi
causado por uma dessas condições ou por um ataque.
A questão do uso de uma base de aprendizado para treinamento da técnica
de detecção pode ser um complicador na eficiência do detector, pois dificilmente
será possível caracterizar todas as variações do sistema de distribuição de água.
Outro ponto importante é se a técnica de detecção fornece reconhecimento rápido
dos eventos de contaminação, sendo precisa e confiável.
Barbosa e Pras (2013) apresentaram em seu artigo uma abordagem
denominada de fluxos de listas brancas para redes SCADA e a sua capacidade de
auxiliar os administradores de redes na detecção de tráfego ilegítimo, e com isso,
reduzir o número de ataques que usam os protocolos TCP e UDP. A viabilidade
dessa abordagem foi demonstrada por meio das medições reais do tráfego
capturadas em duas instalações de tratamento de água e em uma concessionária de
energia e gás.
Conforme Figura 13, em um primeiro momento, os tráfegos na rede SCADA
foram capturados, criando as conexões e os fluxos. Posteriormente, na fase de
aprendizagem, os fluxos observados num certo período de tempo são utilizados para
criar um fluxo de lista branca inicial.
Os fluxos de lista branca são gerados por meio das entradas do endereço IP
do cliente, endereço IP do servidor, porta do servidor e o protocolo IP, com isso, as
conexões são analisadas na fase de detecção. Todo o tráfego de rede aprendido e
considerado como uma entrada na lista branca é definido como legítimo e cada
entrada que não corresponde a uma entrada gera um alarme.
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Figura 13 – Modelo de uma abordagem de fluxo de lista branca

Fonte: adaptado de Barbosa e Pras (2013)
Segundo os autores, uma das primeiras características a serem estudadas na
abordagem de fluxo de lista branca é o tamanho da lista e se será possível
administrá-la. Outro ponto está na duração da fase de aprendizagem e a influência
que terá sobre o tamanho da lista. Também devem ser analisadas algumas classes
de instabilidades nas listas brancas, causadas por fluxos de dados que não são
observados na fase de aprendizagem, gerando alarmes. As classes principais são:
alocação dinâmica de portas para serviços de rede, atividade manual no uso dos
serviços de rede, entrada de novo equipamento na rede e uma classe genérica para
todos os demais tipos de fluxos.
Conforme Barbosa e Pras (2013), a efetividade da proposta foi testada com o
uso de lista de tipos de ataques do mundo real, considerando quatro grupos: coleta
de informações, varredura de rede, negação de serviço e controle ou paralisação do
processo. Entretanto, um ataque poderá permanecer não detectado em duas
situações: lista branca aprendida e construída incorretamente com entradas
ilegítimas de tráfego ou um atacante utilizando uma entrada válida na lista, porém
executando parâmetros ou comandos inválidos.
Por fim, uma das questões práticas que será necessário enfrentar com a
implementação de listas brancas é a alocação dinâmica de portas e que representou
a maior classe de alarmes identificados na análise como anomalia. Porém, fazer
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com que a lista branca contenha todas as portas dinâmicas utilizadas pelos serviços
de rede não é uma solução ideal e torna a lista mais permissiva.
Conforme Hansen (2008), as pesquisas na área de detecção de ataques em
redes SCADA têm aumentado, em especial o uso de sistemas de detecção de
intrusão. No entanto, as soluções de IDS têm usado apenas uma parte das fontes
disponíveis para fornecer as assinaturas de detecção para uso indevido. Para o
autor, uma solução de detecção de intrusão tem a vantagem, em relação a outras
alternativas de segurança de ser implantada sem a necessidade de modificações na
arquitetura do sistema SCADA, pois atua de forma passiva na rede.
Em seu trabalho, o autor discute as técnicas de detecção que podem ser
aplicadas em um ambiente SCADA e explica as limitações onde os métodos tornamse insuficientes para atender as necessidades de detecção de intrusão desse
ambiente. As limitações dos métodos, de forma geral, estão no fato de não
detectarem alterações em arquivos de sistemas e executáveis, dependerem de uma
plataforma de sistema operacional, incapacidade de lidar com variações de ataques
existentes ou novos e requerer treinamento com dados válidos. Essas e outras
limitações fazem com que as alternativas comerciais ou de mercado sejam
construídas de forma genérica para atender amplamente as necessidades dos
clientes e não voltadas especificamente para os ambientes SCADA. Portanto, cada
solução de detecção de intrusão necessita ser contextualizada, definindo as
características do estado atual e a função do sistema SCADA a qual se destina.
O autor propõe em sua dissertação a utilização dos modelos existentes de
IDS com o uso de fontes de dados adicionais, o historiador e as RTUs, que são
transformados em um formato que descreve o contexto do sistema SCADA, por
meio das representações físicas (controle da bomba, vazão, entre outros) e os
comportamentos normais históricos, gerando os dados de simulação do SCADA
remoto, e que serão utilizados para comparação entre o comportamento real e o
simulado remoto. Para avaliar o modelo, a abordagem teve como cenário um
sistema de água e esgoto, com o objetivo de melhorar a capacidade de detectar
comportamentos

anormais

no

sistema

SCADA,

incluindo:

degradação

da

infraestrutura crítica, falha de equipamento, falhas de sistema, mau uso acidental,
negação de serviço ou os efeitos das condições meteorológicas severas.
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Segundo Hansen (2008), o resultado de uma ameaça a um sistema SCADA
pode ter muitas consequências que podem ocorrer individualmente ou em paralelo.
O Quadro 4 é uma lista de potenciais ameaças ao sistema de água e esgoto e
fornece uma base para construir os requisitos para um sistema de detecção de
intrusão.
Quadro 4 – Potenciais ameaças ao sistema de água e esgoto
Descrição da Ameaça

Potencial Consequente

Nível completo sem desligar a bomba

Causar Inundação

Carregar um novo software para o dispositivo remoto ou

Causar Inundação, Destruição da

software SCADA via vírus ou intencional - novas

Infraestrutura Crítica, Negação de

atualizações com defeito

Serviço

Ligar todas as bombas de fora enquanto o nível está
aumentando
Desativação dos alarmes de níveis e de falhas. Isto pode
ser combinado com as bombas sendo desligadas

Causar Inundação

Causar Inundação
Causar Inundação, Destruição da

Alterar configuração do SCADA

Infraestrutura Crítica, Negação de
Serviço

Alterar configuração para parâmetros inválidos, tais como
a redefinição para o padrão

Causar Inundação, Destruição da
Infraestrutura Crítica, Negação de
Serviço
Causar Inundação, Destruição da

Evitar que falhas e alarmes sejam enviados

Infraestrutura Crítica, Negação de
Serviço

Enviar comandos diretamente para os dispositivos.
Software SCADA e RTU tem acesso direto à Internet, o
que torna possível para um hacker em qualquer lugar do
mundo afetar remotamente o sistema SCADA
Definição de ativação e desativação do nível de controles
das bombas
Ligar as bombas quando em situação vazia

Causar Inundação, Destruição da
Infraestrutura Crítica, Negação de
Serviço
Causar Inundação, Destruição da
Infraestrutura Crítica, Negação de
Serviço
Destruição da Infraestrutura Crítica

Limpar os acumuladores, tais como o número de horas
que a bomba está em funcionamento. Isso pode afetar a
manutenção de bombas
Continua

Destruição da Infraestrutura Crítica
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Operação nas bombas de liga/desliga em rápidos e
sucessivos intervalos, causando superaquecimento
ID Spoofing local como parte da mensagem causando
vários sites para receber a mesma mensagem
Enviar vários alarmes ou mensagem para chamar a
equipe de manutenção
Pedido de estado de contínua

Destruição da Infraestrutura Crítica

Negação de Serviço

Negação de Serviço
Negação de Serviço, Causar
Inundação
Negação de Serviço, Causar

Desativar comunicação do SCADA

Inundação, Destruição da
Infraestrutura Crítica

Mudança id site para que vários sites tenham o mesmo id
- vários sites que enviam a mesma mensagem - software

Negação de Serviço

SCADA incapaz de lidar com o volume de dados
Rede de comunicação de inundação por ter todos os
locais de envio de dados ao mesmo tempo. Isto pode
acontecer naturalmente durante uma situação de

Negação de Serviço

alagamento. Muitas vezes, um problema com o uso de
eventos baseada em protocolo SCADA.
Alteração de dados no meio do caminho - criptografia não

Causar inundação, Destruição da

está disponível com a maioria dos protocolos SCADA

Infraestrutura Crítica

Reenviar os comandos de configuração
No nível vazio, colocar a bomba para situação de ligada

Causar inundação, Destruição da
Infraestrutura Crítica
Destruição da Infraestrutura Crítica

Fonte: Hansen (2008)
Para o autor, embora a lista do Quadro 4 não represente estritamente uma
intrusão, demonstra os comportamentos anômalos que podem afetar o correto
funcionamento da infraestrutura crítica de água e esgoto. Esses tipos de anomalias
devem ser detectados, a fim de excluí-las como uma intrusão, como também tem o
benefício adicional de notificar o usuário final de potenciais problemas.
Hansen (2008) desenvolveu um protótipo para a concepção e implementação
do modelo de detecção de intrusão e os contexto SCADA, como também as fontes
de dados para simular o site remoto. Foram realizados quatro experimentos para
validar o sistema de detecção de intrusão; os dois primeiros foram utilizados para
validar o ambiente de simulação; o terceiro valida o uso de dados normais e
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anormais de vazão para detectar anomalias no sistema de água; e o quarto e último
valida a eficácia das assinaturas para detectar diferentes ameaças.
Para cada experimento o autor analisou os resultados do ponto de vista do
impacto no processo de água e esgoto e da detecção dos ataques, concluindo que
os resultados foram satisfatórios, porém alguns aspectos não foram analisados pelo
autor, como o número de falsos positivos e negativos para cada um dos
experimentos e o desempenho do modelo de detecção de intrusão proposto em
relação aos requisitos de tempo real exigidos pelo sistema SCADA.
Dentre as ameaças categorizadas por Hansen (2008), as mais relevantes ao
cumprimento do objetivo deste trabalho são as de negação de serviços e falsificação
de parâmetros ou operações.
No aspecto dos ataques de negação de serviços, cabe destaque aos de
inundação de pacotes, pois segundo Zargar et al (2013), ataques distribuídos de
negação de serviços (DDoS – Distributed Denial-of-Service) contemplam ações
coordenadas, as quais exploram certas características e vulnerabilidades dos
protocolos de comunicação em execução nas rede de comunicação, e são
geralmente executados a partir de um conjunto de computadores aos quais o
atacante obteve acesso, visando a criação de uma rede paralela capaz de propagar
os ataques em larga escala, contra um ou mais alvos, almejando tornar um dado
recurso computacional indisponível para seus usuários legítimos.
Conforme Branquinho et al (2014), o Stuxnet foi um divisor de águas, sendo a
primeira arma cibernética desenvolvida especificadamente para afetar sistemas de
controle por meio da espionagem e reprogramação dos controladores lógicos
programáveis (CLPs). Esses tipos de ataques exploram vulnerabilidades nos CLPs
por meio da falsificação de parâmetros ou operações com o propósito de parar as
comunicações, roubar informações ou sabotar a operação das infraestruturas
críticas.
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3.5.1 Características de Evidências de Intrusão na Distribuição de Água

Segundo especialistas, as principais características de evidências de intrusão
em infraestrutura de distribuição de água são:


Comprometimento do funcionamento da estação supervisória;



Impossibilidade de acesso aos controladores lógicos programáveis (CLPs);



Alteração indevida dos dados de históricos de produção;



Manipulação indevida de dados enviados aos controladores ou recebidas dos
sensores;



Reprogramação de funções de segurança do supervisório ou controladores;



Tráfego não autorizado na rede de automação;



Várias operações de ligar e desligar equipamentos em rápidos e sucessivos
intervalos;



Desativação de alarmes de falhas, evitando que sejam enviados;



Configuração de parâmetros inválidos;



Operações enviadas diretamente para os equipamentos de campo, sem ter
origem no supervisório;



Rede de comunicação congestionada, devido ao envio simultâneo de dados
por muitos ou todos os controladores lógicos programáveis;



Reenvio de comandos de configuração em rápidos e sucessivos intervalos;



Desativação da comunicação do supervisório;



Variação significativa do índice de perdas na distribuição de água.
O mecanismo de detecção de intrusão proposto neste trabalho leva em

consideração essas características na determinação dos atributos utilizados na
identificação de comportamento anômalo e levantamento de evidência de indício de
intrusão.
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3.6

Síntese do Capítulo

Foram destacados as normas, arquiteturas e os principais elementos que
compõem uma infraestrutura de automação SCADA abordados por Moraes e
Castrucci (2007).
Os aspectos gerais que devem ser seguidos pelo processo de identificação
de ameaças e geração de alertas abordados no Guia de Referência para Segurança
das Infraestruturas Críticas da Informação (2010) também foram descritos.
De uma forma geral, os pontos comuns nos métodos e modelos para
detecção de intrusão foram apresentados, sendo abordados nos trabalhos de Wu e
Banzhaf (2008), Jin et al (2006) e Briesemeister et al (2010), dando uma visão geral
dos

aspectos

que

envolvem

as

técnicas

de

prevenção

baseadas

em

comportamento.
Os demais artigos mostram os aspectos envolvendo as adaptações das
técnicas de detecção de intrusão para diversas condições de uso, em especial a
capacidade de detectarem novos padrões de intrusão e minimizar os falsos
positivos.
O dois últimos artigos, o primeiro proposto por Kovach (2011) e segundo por
Premaratne et al (2008), discorrem sobre um sistema que utiliza a teoria de
Dempster-Shafer para combinar evidências de fraude e intrusão respectivamente.
A arquitetura básica do sistema baseado em DS é constituída de dois
módulos de detecção que utilizam métodos diferentes e os resultados obtidos por
estes módulos são combinados pela teoria das evidências (DS).
No presente trabalho pretende-se utilizar dois módulos independentes de
detecção que serão combinados por meio da teoria de evidências e os resultados
devem respeitar os requisitos de tempo real e alta disponibilidade, conforme Alcaraz
et al (2012).
O WSCC-CSWG indicou algumas alternativas que podem ser aplicadas para
proteger adequadamente as infraestruturas críticas de distribuição de água e
reforçou que é necessário um desenvolvimento personalizado ou contextualizado
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para atender as necessidades de cada infraestrutura e a função a qual o sistema
SCADA se destina.
Foram relatadas as preocupações na detecção de anomalias, em especial, os
comportamentos do tráfego de rede e os parâmetros ou variáveis de operação dos
equipamentos que, se adulterados, podem causar desde interferências pontuais até
a paralisação total dos serviços de água e esgoto.
Por fim, o capítulo apresentou formas de identificação e avaliação de
potenciais ameaças e vulnerabilidades, aspectos importantes para a escolha dos
atributos, as análises de comportamentos normais e anômalos e as ameaças
relevantes que serão as de negação de serviços por inundação de pacotes e as
alterações de parâmetros nas operações de distribuição de água.
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4

PROPOSTA PARA DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM REDES DE AUTOMAÇÃO
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4.1

Introdução

O mecanismo de detecção de intrusão proposto por este trabalho prevê a
utilização de duas abordagens complementares, sendo uma local e outra global.
A abordagem local está centrada no comportamento das operações do
equipamento de campo, cujo foco para este trabalho é o controlador lógico
programável (CLP). A abordagem global por sua vez está centrada no tráfego de
dados da rede de automação gerados pelos CLPs.
Essas abordagens operam em paralelo com o objetivo de identificar o maior
número de evidências de intrusão, como podemos citar as manipulações indevidas
de dados enviados ou recebidos dos CLPs, tráfegos de dados não autorizados na
rede de automação, configuração de parâmetros inválidos, redes de comunicação
congestionada devido ao envio ou recebimento simultâneo de dados por muitos ou
todos os CLPs, entre outras.
Desta forma, o trabalho propõe uma arquitetura que combina as evidencias
de intrusão por meio das abordagens local e global, utilizando-se de atributos para
descrever os perfis de comportamento e por fim determinar por meio de um limiar
que possa indicar se o resultado é uma intrusão ou situação normal.
4.2

Atributos de Operação de uma Infraestrutura de Distribuição de Água

Dentro da perspectiva apresentada e com base nas características
especificas do domínio de aplicação deste trabalho, foram identificados duas classes
de atributos:


uma centrada no equipamento de campo, cujo controlador lógico programável
(CLP) apresenta um comportamento considerado normal, quando os
parâmetros de operação coletados e enviados para o supervisório refletem as
operações de distribuição de água numa situação típica. E também, quando o
equipamento de campo, cujo controlador lógico programável (CLP) apresenta
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comportamento anômalo (intrusão), isto é, suspeita que os dados de
operação reportados ao supervisório divergem dos dados reais;



outra centrada no tráfego de dados da rede de automação, em que os
acessos múltiplos dos controladores lógicos programáveis têm como
característica a homogeneidade no tráfego de dados e apresentam de forma
global um comportamento considerado normal para um conjunto de
operações de rede em uma situação típica e real, sendo definidos limites para
os dados de entrada e saída da rede de automação. O comportamento
anômalo (intrusão) é apresentado quando o monitoramento do tráfego de
dados detecta uma violação aos limites normais de entrada e saída.
Com base nesta classificação, o atributo centrado no equipamento de campo

será denominado atributo local por estar relacionado apenas à sua operação, ou
seja, atuação local. Já, o atributo centrado no tráfego de dados de entrada e saída
da rede de automação será denominado atributo global devido à sua característica
global, isto é, de representar o tráfego dos vários controladores lógicos
programáveis.
4.3

Descrição Geral do Sistema de Detecção de Intrusão

Com o objetivo de levantar o maior número de evidências quanto a
possibilidade de uma intrusão considerando que algumas formas de ataque podem
não ser detectadas por um único método, mas possivelmente por um conjunto de
métodos diferentes, a arquitetura do mecanismo de detecção de intrusão proposto
por este trabalho será constituída por duas abordagens operando em paralelo,
sendo:


uma baseada em análise diferencial, centrada no equipamento de campo,
que detecta mudanças significativas nos padrões de operações em um
controlador lógico programável, utilizando como parâmetro o limite préestabelecido de operação;



outra baseada na análise global, centrada no tráfego de dados de entrada e
saída da rede de automação, observando o comportamento global do tráfego
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dos controladores lógicos programáveis, utilizando como parâmetro os limites
de tráfego de dados de entrada e saída.
As evidências de intrusão determinadas por meio das duas abordagens são
então combinadas a fim de se produzir um valor de suspeita que, se estiver acima
ou abaixo de um limiar preestabelecido, poderá disparar um alarme de intrusão. A
arquitetura geral do mecanismo proposto está apresentada na Figura 14.
Figura 14 – Visão geral da arquitetura do mecanismo proposto
Operações e Tráfegos de
E/S da Rede de Automação
Sistema de
Supervisão

Monitor de
Tráfego

Análise
Diferencial
Dados recentes
e Históricos das
operações

Análise Global

Evidência de
Intrusão

Evidência de
Intrusão

Dados recentes
e Históricos dos
tráfegos

Combinação de Dempster

Normal ou Intrusão

Alarme de suspeita de intrusão

Fonte: adaptado de Kovach (2011)
4.4

Identificação dos Controladores Lógicos Programáveis

A técnica de detecção baseada em análise local e global proposta têm como
principal característica a identificação dos controladores lógicos programáveis.
Os CLPs são utilizados pelo sistema de supervisão para acessar os dados de
parâmetros dos equipamentos de campo e, com isso, propiciar a operação da rede
de distribuição de água.
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No domínio de operações em redes industriais SCADA, onde os acessos são
feitos por meio da rede de automação, a identificação dos controladores lógicos
programáveis é baseada no endereço IP e no Mac Address (endereço físico da
interface de rede).
Na análise local e global, essas identificações são usadas junto com os
demais dados para monitorar o comportamento de acesso e operações realizados
por cada CLP.
4.5

Atributo Local

Para fins de detecção de intrusão, uma operação de distribuição de água é
caracterizada por um conjunto de atributos (características).
Esses atributos descrevem os parâmetros de operação em um controlador
lógico programável pertencente a um equipamento de campo.
Alguns atributos são obtidos diretamente a partir dos dados contidos nas
mensagens de operação, como tipo da operação (ligar, desligar, aumentar
velocidade do motor etc.), o valor envolvido se for o caso, endereço IP, endereço de
memória, entre outros.
A determinação deste atributo tem impacto fundamental na detecção de
intrusão, pois por meio dele é que o perfil de atividade individual será definido.
4.6

Perfil de Atividade Individual

O perfil de atividade individual, ou simplesmente perfil de atividade,
descreverá os aspectos observáveis do comportamento do controlador lógico
programável.
O perfil de atividade é definido a partir do atributo de uma operação e de um
atributo do tráfego de dados na rede de automação de distribuição de água em um
equipamento de campo. Ele é monitorado e analisado para distinguir um
comportamento normal de um comportamento anômalo ou de intrusão.
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A utilização de modelos estatísticos tem por objetivo determinar se as
observações são consideradas normais ou intrusão em relação ao padrão desejado
de observação, ou seja, de acordo com os limites de operação e tráfego.
A métrica estatística representa uma medida quantitativa ou probabilística de
uma variável aleatória durante um período de observação. As métricas estatísticas
são normalmente obtidas por meio de contagens, temporizações e medições de
recursos.
Dentre os modelos estatísticos mais comumente utilizados em detecção de
intrusão, estão os modelos baseados em média, desvio padrão e limiar fixo.
Exemplos de algumas métricas e os respectivos modelos estatísticos que podem ser
utilizados para determinação do perfil de atividade:


Pressão de Sucção
Este perfil é monitorado para detectar a pressão na entrada da bomba,

determinada pela altura de aspiração ou afogamento e pelas perdas por atrito
na linha de sucção.
Métrica: É a carga de pressão no reservatório de sucção mais a carga
estática de sucção mais a carga de velocidade na flange de sucção da bomba
menos a carga de fricção na linha de sucção. É a carga que resulta da
elevação do líquido em relação à linha central de bomba.
Modelo Estatístico: média simples ou ponderada


Pressão de Recalque
Este perfil é monitorado para detectar o aumento da carga hidráulica,

possibilitando que a água suba, quando por exemplo, o local da captação
estiver em um nível inferior, que não possibilite a adução por gravidade,
normalmente é utilizado conjunto moto-bomba.
Métrica: Limiar fixo, sendo a soma da energia que a água possui
devido à pressão com a energia em relação à sua velocidade.
Modelo Estatístico: média simples ou ponderada
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Vazão Recalcada
Este perfil é monitorado para detectar o volume de água que, em uma

unidade de tempo, escoa em um conjunto ou curso d’água.
Métrica: Coeficiente do dia e hora de maior consumo per capita de
água, incluindo as perdas de água no sistema público de abastecimento para
uma determinada população da área considerada.
Modelo Estatístico: média simples
O perfil de atividade caracterizado por meio da métrica e modelo estatístico
para esta proposta de trabalho é a pressão de recalque. Justifica-se por
desempenhar um papel importante na distribuição de água, em especial para a
operação dos boosters e nos controles dos índices de regularidade de falta d’água e
regularidade da distribuição de água.
4.7

Perfil de Comportamento

O perfil de comportamento (PC) de um controlador lógico programável é
obtido por meio de uma janela de observações, onde cada observação
corresponderá a um perfil de atividade individual. O perfil de comportamento de um
controlador lógico programável é descrito pela seguinte expressão:
PC = {pa0, pa1, ..., pan-1}

(5)

onde, pai = perfil de atividade individual correspondente ao elemento i da
janela de observações.
O objetivo de definir o perfil de comportamento de cada controlador lógico
programável está em obter uma janela de observações capaz de exprimir valores
que representem o comportamento normal esperado com base no seu histórico de
comportamentos, de tal forma, que o limite pré-estabelecido de operação e tráfego
de um controlador lógico programável possa ser comparado a fim de verificar se
existe algum desvio significativo que possa indicar uma suspeita de intrusão.
A determinação do perfil de comportamento atual de um controlador lógico
programável, bem como a verificação de sua consistência com o perfil histórico de
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comportamento será realizada pelo módulo de análise diferencial e global. A Figura
15 ilustra a construção do perfil de comportamento atual de um controlador lógico
programável.
Figura 15 – Construção do perfil de comportamento atual

Perfil de Comportamento
Histórico

Perfil de Atividade Atual

Modelo Estatístico
(Janela de Observações
dos eventos mais recentes)

Métrica Estatística

pa0

pa1

pa2

...

pan-1

Perfil de Comportamento Atual (PA)

Fonte: adaptado de Kovach (2011)
4.8

Análise Diferencial

Na abordagem utilizando análise diferencial, o perfil de comportamento
histórico correspondente à janela de observações das operações mais recentes e
que é comparado com os limiares pré-estabelecidos para o controlador lógico
programável.
Se o perfil de comportamento atual desviar significativamente do limiar préestabelecido para o padrão normal de uso do controlador lógico programável, pode
ser uma indicação de uma intrusão.
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De uma forma geral, para uma análise diferencial é necessário dispor de
informações sobre o comportamento histórico das operações do controlador lógico
programável além de uma amostra da operação mais recente.
Para alcançar esse objetivo, o mecanismo proposto utilizará dois perfis: um
que descreve o comportamento que está sendo realizada (PA – Perfil Atual) e outro
que descreve o perfil histórico (PH – Perfil Histórico) do controlador lógico
programável.
O perfil de comportamento atual é calculado por meio das informações
obtidas do perfil de atividade recém-chegada, com base no atributo local. O
resultado obtido é utilizado para determinar a distância probabilística entre o Perfil
Atual e o Perfil Histórico.
Esta distância é calculada por meio da aplicação do modelo estatístico em
cada um dos elementos da janela de observações (perfil individual de atividade), que
por sua vez, irão gerar valores individuais de suspeita de intrusão em relação a cada
observação.
A união entre todas as distâncias individuais fornece o valor da distância total
entre o Perfil Atual e o Perfil Histórico.
Uma das alternativas para obter a distância entre os dois perfis é por meio da
soma ponderada das distâncias individuais de cada elemento (FERREIRA et al.,
2006).
A expressão abaixo é a abordagem utilizada neste trabalho para determinar a
distância total entre os dois perfis
(6)

αi são os fatores de peso que exprimem a importância de cada perfil de
atividade na determinação da distância total;
fi é a função específica que usa um modelo específico para calcular a
distância probabilística entre os perfis de atividade correspondente ao i-ésimo
elemento,

considerando

probabilidade diferente.

que

cada

elemento

possui

uma

distribuição

de
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A distância (PA, PH) determina o nível de evidência (suspeita) de que uma
operação seja intrusão baseando-se na extensão do desvio em relação ao perfil
histórico da janela de observações.
Para o módulo de análise diferencial proposto neste trabalho será
determinado o valor mais adequado do peso para as evidências individuais, sendo
aplicado no modelo estatístico que irá determinar a distância total entre os dois
perfis, PA e PH.
O valor calculado por dist (PA, PH) é combinado com as evidências
fornecidas pelos demais módulos de detecção para produzir um valor total de
suspeita de intrusão no módulo de combinação de Dempster-Shafer.
Se o valor produzido não significar uma intrusão, o perfil histórico (PH) é
atualizado com o perfil da operação recente, o perfil atual (PA).
4.8.1 Atualização do Perfil Histórico

Os perfis das operações de distribuição de água são dinâmicos, influenciados
pelo comportamento natural de consumo dos clientes ou por situações como:
aumento populacional; estações do ano (verão e inverno); horários de pico;
atendimento de pontos de consumo desprovidos de reservatório domiciliar, consumo
industrial, entre outras.
Essa dinâmica demanda uma reavaliação periódica dos parâmetros adotados
na operação de distribuição de água.
Sendo assim, com o objetivo de permitir que o perfil histórico se adapte às
variações

de

comportamento,

desde

que

ocorra

lentamente,

o

PH

de

comportamento do controlador lógico programável é atualizado para incorporar o
perfil mais recente das operações de distribuição de água.
Esta atualização é feita por meio de uma função de média ponderada que
determina a taxa com que os valores antigos serão descartados a cada reavaliação
do perfil histórico.
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O valor de PH é atualizado com o valor de PA, decaindo os valores de cada
elemento de PH por um fator α (0 < α ≤ 1), por meio da expressão:
phi = α. phi + (1-α). pai

(7)

onde, phi e pai representam o i-ésimo elemento de PH e PA respectivamente;
e o valor de α determinará a taxa com que os valores antigos se tornarão
irrelevantes, sendo determinados por especialistas.
A Figura 16 ilustra o processo de atualização do PH com os valores de PA.
Figura 16 – Atualização do PH

Fonte: Kovach (2011)
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4.8.2 Inicialização do Perfil Histórico

Para reduzir o número de falsos alarmes causados por suspeita de intrusão
na operação de distribuição de água devido à falta de dados sobre o perfil de
operação de novos equipamentos na rede, é necessário escolher o modelo
estatístico ou o perfil inicial mais adequado para tratar o problema da inicialização do
perfil histórico.
O que se deseja é uma solução que minimize a ocorrência de falsos alarmes
sem ignorar intrusões reais.
Dentre os modelos estatísticos que poderiam ser utilizados, o que faz uso do
cálculo de média e desvio padrão, seria um dos que poderiam ser adotados, onde o
intervalo de suspeita utilizado seria maior no início, e iria diminuindo à medida que
são coletados mais dados sobre o comportamento da operação do novo
equipamento.
Embora esse modelo pudesse reduzir o número de falsos alarmes causados
pela evidência de intrusão dos dados de operação coletados, não seria o suficiente
para proteger a infraestrutura de distribuição de água contra equipamentos novos
cujo comportamento da operação é duvidoso, ou contra equipamentos que têm um
comportamento não normal desde o início (KOVACH, 2011).
Kovach (2011) apud Cortes e Pregibon (2001) sugerem a criação de classes
de equivalência, de tal forma que, quando um novo equipamento fosse instalado, os
atributos de comportamento desse novo equipamento da distribuição de água
seriam utilizados para mapear o perfil de operação inicial para então associá-lo a
uma classe de equivalência.
Ainda de acordo com os autores, a inicialização do perfil histórico não
precisaria ser exata, pois, desde que um perfil inicial tenha sido estabelecido, o perfil
histórico seria atualizado com os dados individuais reais.
Kovach (2011) apud Ferreira (2006) propõe como alternativa para o problema
da inicialização do perfil histórico, a abertura de uma pequena janela de tempo no
início das atividades e que durante esse período não se detectaria intrusões.
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O presente trabalho sugere uma abordagem semelhante ao de Kovach (2011)
apud Ferreira (2006), em que as primeiras operações são efetuadas sem detectar
intrusão.
A escolha desta alternativa está na sua simplicidade de implementação e
também pelo fato de que toda inicialização de operação é realizada de forma
assistida e controlada e, com isso, o perfil histórico será logo atualizado com os
dados reais.
4.9

Atributo Global

Conforme

Branquinho

et

al

(2014),

o

monitoramento

contínuo

da

infraestrutura SCADA ou rede de automação pode antecipar problemas, detectando
anomalias

causadas

por

agentes

maliciosos,

numa

abordagem

mais

comportamental do que as atuais, baseando-se em assinaturas.
Segundo os autores, para monitorar uma rede de controle, é necessário saber
exatamente quais dispositivos existem na rede e como eles se comunicam uns com
os outros. Em uma planta industrial quase todos os dispositivos podem ser
monitorados, desde servidores SCADA, estações supervisórias, controladores
lógicos programáveis, entre outros. Para Branquinho et al (2014), as entradas e
saídas de rede, ou seja, o tráfego da rede de automação é o melhor lugar para
detectar precocemente ataques.
Embora outros atributos globais possam ser monitorados, como ocorrência de
falhas de login em diversos CLPs usando as mesmas senhas, atualizações
simultâneas de parâmetros em diversos equipamentos de campo, é considerado
nesta dissertação como atributo global apenas o volume de tráfego de dados de
entrada e saída dos controladores lógicos programáveis. O monitor de tráfego e o
conjunto de contadores são usados para acompanhar o comportamento global dos
CLPs.
4.10 Análise Global

O objetivo do módulo global é fortalecer ou enfraquecer as evidências de
intrusão determinadas pelo módulo de análise diferencial. Está análise é feita pela
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avaliação de evidências de intrusão observando o comportamento global dos
controladores lógicos programáveis utilizados para realizar as operações nos
equipamentos de campo.
A evidência de intrusão, dada por um valor probabilístico, é determinada por
meio da violação dos limites normais de volume de tráfego de entrada e saída dos
dados na rede de automação.
A distância probabilística é calculada por meio da aplicação do mesmo
modelo estatístico adotado na análise diferencial.
A análise global leva em consideração no modelo estatístico a remoção ou o
acréscimo de novos equipamentos na rede de automação. Com isso, o resultado do
cálculo do valor probabilístico permanece refletindo a realidade do volume de tráfego
de entrada e saída da rede de automação.
A abordagem de análise global é baseada em quatro suposições:


A primeira, de que cada controlador lógico programável instalado junto a um
equipamento de campo da infraestrutura de distribuição de água possui uma
identificação única na rede;



A segunda suposição é baseada na constatação de que a probabilidade de
detectar uma intrusão cresce à medida que ocorre variação significativa no
tráfego de dados da rede de automação ou do controlador lógico
programável;



A terceira suposição é baseada no fato de que a probabilidade de uma
operação ser uma intrusão cresce com o número de controladores lógicos
programáveis acessados simultaneamente pela mesma fonte que solicita a
operação atual;



A quarta suposição vem do fato de que a única forma de se ter certeza que
uma intrusão foi cometida é quando ela for confirmada pela própria
organização.
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4.11 Combinação de Evidências

A combinação dos resultados de vários detectores independentes pode
apresentar um desempenho melhor do que o resultado obtido por meio da utilização
de um único detector (KOVACH, 2011 apud SINGH, R et al., 2006; CHEN, Q;
AICKELIN U., 2006).
No mecanismo proposto, as evidências de intrusão determinadas pelos
módulos individuais de detecção de intrusão são combinadas por meio da utilização
da teoria matemática de Dempster-Shafer (DS) para inferir e exprimir um valor que
represente a suspeita de intrusão na rede de automação de distribuição de água.
O primeiro passo para utilizar a regra de combinação de DS é mapear as
evidências de intrusão geradas pelos módulos de detecção em um número
probabilístico, m(f) (KOVACH, 2011).
No mecanismo proposto, as evidências de intrusões determinadas pelos dois
módulos já serão fornecidas em valores probabilísticos, não existindo, portanto, a
necessidade de fazer nenhum mapeamento.
A regra da combinação de Dempster-Shafer fornece uma função para calcular
o valor total de duas evidências. Dadas as massas de duas evidências de intrusão
m1(f) e m2(f) elas poderão ser combinadas em uma terceira massa m3(f) pela
seguinte expressão (KOVACH, 2011):

(8)

A tabela de discernimento Θ no domínio de detecção de intrusão é constituída
de dois valores mutualmente exclusivos, isto é,
Θ = {f, -f}
onde, f=intrusão; e –f = legítimo.
O conjunto de todas as hipóteses possíveis de Θ correspondente a todos os
subconjuntos de Θ e incluindo ele mesmo. Este conjunto, denotado por 2 Θ é
constituído de três possíveis hipóteses, {f}, {-f} e Θ = { f , -f } (representando a
incerteza) (KOVACH, 2011).
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Supondo que o módulo tem uma evidência de intrusão com probabilidade α,
as massas a serem assinaladas seriam:
m(f) = α
m(-f) = 0
m(Θ) = 1 – α
Com base nisso, o resultado da combinação de Dempster, m3(f) = m1 (f)
m2(f), é reduzido a:
m3(f) = m1(f) . m2(f) + m1(f) . m2(Θ) + m1(Θ) . m2(f)

(9)

Supondo que um detector obtenha uma evidência de intrusão com m1(f) =
0,02 e outro detector, uma evidência de intrusão com m2(f) = 0,4, neste caso,
m1(-f) = 0 e m1(Θ) = 0,8; e
m2(-f) = 0 e m2 (Θ) = 0,6;e
m3(f) = 0,2 . 0,4 + 0,2 . 0,6 + 0,8 . 0,4 = 0,08 + 0,12 + 0,32 = 0,52
O resultado final é obtido por meio da aplicação de um limiar t ao m3(f), de tal
forma que, se m3(f) ≥ t, intrusão, caso contrário, legítimo.
A Figura 17 ilustra em blocos o módulo de combinação do sistema proposto
utilizando a teoria de evidência de Dempster-Shafer.
O primeiro passo para utilizar a regra de combinação de DS é transformar as
evidências de intrusão geradas pelos módulos de análise diferencial e módulo global
em um número probabilístico, m(f), conhecido também como bpa (basic probability
assignment) ou simplesmente probabilidade básica.
Esses valores probabilísticos fornecidos pelos módulos são calculados pela
regra de DS, gerando um valor probabilístico final m3(f), sendo utilizado pelo detector
para definir um limiar de intrusão, conforme Figura 17.
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Figura 17 – Módulo de combinação de evidências
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t
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de limiar

Intrusão se m3 (f) ≥ t
Fonte: adaptado de Kovach (2011)
4.12 Síntese do Capítulo

A função de combinação de Dempster-Shafer é apresentada para duas
massas de evidências, utilizando dois métodos: um baseado em observações locais
e outro baseado em observações globais. Caso haja mais evidências a serem
combinadas, recomenda-se que a combinação seja feita de duas em duas, ou seja,
combinam-se duas, para em seguida combinar o resultado obtido com uma terceira
evidência e assim por diante.
Entretanto, apesar da combinação de vários métodos aumentarem o
desempenho do sistema, a questão está em torno de como processar todos os
métodos dentro de um limite de tempo disponível para determinar o valor de
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suspeita sem prejudicar as operações de distribuição de água, que é um dos
requisitos do sistema proposto. Caso um novo módulo de detecção seja adicionado
ao sistema existente, o ideal seria que ele já ofereça as evidências de intrusão
representada em valores probabilísticos (KOVACH, 2011).
Na comparação com o trabalho de Kovach (2011) esta proposta diferencia-se
na integração de métodos que não exigem grande capacidade de processamento,
pois a base de dados utilizada pelos métodos para a análise do comportamento
normal tem como características a captura, seleção e tratamento dos dados, não
sendo necessária a aplicação de função exponencial para determinação da suspeita
de intrusão.
Outra característica de diferenciação está na identificação das classes de
atributos locais e globais que, conforme o trabalho de Kovach (2011), foi
respectivamente centrado no usuário legítimo e no fraudador. No presente trabalho,
o atributo local e global estão centrados no comportamento normal, devido à
característica favorável de previsibilidade do comportamento da rede de automação.
Este capítulo teve por objetivo apresentar a arquitetura de um mecanismo de
detecção de intrusão baseado em anomalia capaz de inferir e exprimir um valor que
represente a suspeita ou não de uma intrusão na rede de automação da
infraestrutura de distribuição de água. No próximo capítulo será apresentado o
esquema geral da metodologia de validação da proposta.
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5
5.1

VALIDAÇÃO DA PROPOSTA
Introdução

Neste capítulo é feita a validação do mecanismo proposto para detecção de
intrusão em redes de automação na distribuição de água, com o objetivo de
demonstrar que a abordagem usando análise local e global por meio da combinação
das evidências com o modelo matemático Dempster-Shafer torna-se uma nova
alternativa aos métodos tradicionais para detecção de intrusão em redes de
automação.
A abordagem proposta neste trabalho, de uma forma simples e eficiente,
fornece um grande poder de diferenciação na intrusão, sem ter que utilizar novos
algoritmos ou métodos estatísticos complexos.
A validação foi realizada por meio de simulações da arquitetura proposta junto
com uma base de dados contendo registros de operações e do tráfego de dados de
três boosters da rede de automação de distribuição de água correspondente a perfis
reais de uso.
Essa base de dados é composta de 2.846 registros de operações e tráfego de
dados ocorridos durante um período de 30 dias. Os registros das operações foram
obtidos no sistema de supervisão e contém os históricos das variáveis de sucção,
recalque, vazão, tensão, frequência e situação do equipamento.
Os registros dos tráfegos foram obtidos no sistema de monitoramento da rede
e contém os históricos das variáveis de utilização do tráfego de dados de entrada e
saída. As bases de dados foram sincronizadas mantendo o mesmo número de
registros e a mesma referência de tempo para fins de uso nas simulações.
Os registros das operações e dos tráfegos de dados são todos legítimos a
priori e as fraudulentas são acrescentadas manualmente na base de dados, sendo
que todas servem de base para a comparação dos resultados.
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5.2

Metodologia para Validação da Proposta

A metodologia utilizada para validar o mecanismo de detecção de intrusão
proposto segue basicamente os principais itens que sintetizam o objetivo do
trabalho:


A determinação do atributo local e global mais adequado para definir o
perfil de comportamento histórico de uma operação de distribuição de
água e do volume de tráfego na rede de automação;



A especificação de um mecanismo para detectar intrusão em
operações de distribuição de água em tempo real utilizando atributo
local e global;



A escolha dos modelos estatísticos mais adequados para caracterizar
evidências de intrusão com base nos atributos escolhidos;



A aplicação dos modelos estatísticos nas operações de distribuição de
água e no tráfego da rede de automação registrados na base de dados
para avaliar o desempenho do mecanismo proposto;



A análise e apresentação dos resultados quanto à eficácia e
desempenho do mecanismo de detecção de intrusão utilizando a teoria
de evidências de Dempster-Shafer, Matriz de Confusão e Curvas ROC.

A Figura 18 ilustra o esquema geral da metodologia utilizada para validar o
mecanismo de detecção de intrusão proposto nesta dissertação.
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Figura 18 – Esquema geral da metodologia de validação
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Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3

Identificação dos Atributos e Parâmetros

Tendo em vista o objetivo proposto neste trabalho as

atividades

desenvolvidas partiram da identificação dos atributos e parâmetros necessários para
caracterizar as operações e o tráfego dos correspondentes perfis de atividades
definidos para detectar intrusão na rede de automação de distribuição de água.
A Tabela 1, a seguir, relaciona os diversos tipos de equipamentos utilizados
em uma infraestrutura típica de distribuição de água e a avaliação de probabilidade e
impacto em uma escala de pontuação de zero até 5, onde 5 é o valor mais crítico e a
soma dos valores representa a classe de prioridade para as ações de segurança.
Essas avaliações foram realizadas por uma equipe técnica de especialistas
em infraestrutura de automação de uma empresa de saneamento, estão registradas
no (PDAI - Plano Diretor de Automação e Informação, 2012) e por questões de sigilo
empresarial a fonte não poderá ser citada.
Observa-se que os boosters e as ETAs apresentaram a mesma classe de
prioridade, entretanto, para o cenário apresentado a probabilidade dos boosters foi
avaliada com maior possibilidade de acontecer uma intrusão. Isso ocorre devido aos
boosters estarem presentes nas infraestruturas de distribuição de água em grande
número de instalações e expostos em local público.
Tabela 1 – Tipos de equipamentos de uma infraestrutura de distribuição de água
Tipo

Descrição

Probabilidade

Impacto

Classe de Prioridade

VRP
Booster

Válvula Redutora de Pressão

3

2

5

Bomba de Controle de Vazão

3

4

7

DMC

Distrito de Medição e Controle

3

2

5

PM

Ponto de Medição

2

1

3

EEAT

Estação Elevatória de Água

1

5

6

ETA

Estação de Tratamento de Água

2

5

7

Poço

Poço Artesiano

1

2

3

Fonte: Plano Diretor de Automação e Informação (2012)
Desta forma, devido a esses aspectos e ao tamanho da rede de automação, o
trabalho foi restrito à aplicação do método de detecção de intrusão aos históricos de
tráfego e das operações geradas e recebidas por três boosters.
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A Tabela 2, a seguir, ilustra os atributos e parâmetros de uma operação em
um booster na sua forma original, isto é, como registrada na base de dados do
sistema de supervisão.
Tabela 2 – Atributos e parâmetros de uma operação em intervalos de 15 minutos
Pressão de
PresRecalque
Sucção

Vazão de
Recalque

IDBooster

Data e Hora

Consumo Corrente Tensão Frequência Temperatura Bomba

1

28/12/2013 - 21:01

20

59

50

0

0

0

0

55

Operando

1

28/12/2013 - 21:16

20

62

47

0

0

0

0

55

Operando

1

28/12/2013 - 21:31

20

26

0

0

0

0

0

55

Parada

1

28/12/2013 - 21:46

16

59

37

0

0

0

0

55

Operando

Fonte: Sistema de Supervisão
Os significados dos campos estão descritos a seguir:


Identificação do Equipamento – Indica o nome do equipamento monitorado
pelo sistema de supervisão;



Data/Hora – Indica a data e a hora das operações na bomba;



Pressão de Sucção – Indica o valor em metros de coluna d’água (mca) da
pressão de sucção na data e hora em que a bomba está em operação;



Pressão de Recalque – Indica o valor em metros de coluna d’água (mca) da
pressão de recalque na data e hora em que a bomba está em operação;



Vazão de Recalque – Indica o valor da vazão após a pressão de recalque
para a data e hora da bomba em operação;



Consumo – Informa o valor de consumo de energia do inversor de frequência;



Corrente – Informa o valor da corrente elétrica no inversor de frequência;



Tensão – Informa o valor da tensão no inversor de frequência;



Frequência – Indica o valor da frequência admitida pelo motor da bomba;



Temperatura – Indica o valor de temperatura do motor da bomba;



Bomba – Indica a situação da bomba podendo estar “operando” ou “parada”.
A Tabela 3, a seguir, apresenta os atributos e valores medidos referentes ao

tráfego de dados na rede de automação para um booster na sua forma original, isto
é, como registrada na base de dados do sistema de monitoramento da rede.
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Tabela 3 – Atributos e valores medidos em intervalos de 15 minutos
IDbooster

Período de Medicão

1

Bandwidth Traffic IN

Bandwidth Traffic OUT

BandTrafSum

kbyte

kbit/second

kbyte

kbit/second

kbyte

kbit/second

28/12/2013 - 21:01

33,06

0,90

145,81

3,99

178,87

4,89

1

28/12/2013 - 21:16

35,24

0,96

148,86

4,07

184,10

5,03

1

28/12/2013 - 21:31

36,96

1,01

168,88

4,62

205,84

5,63

1

28/12/2013 - 21:46

38,55

1,05

154,22

4,22

192,77

5,27

Fonte: Sistema de Monitoramento da Rede
Os significados dos campos estão descritos a seguir:


Identificação do Equipamento – Indica o nome do equipamento monitorado
pelo sistema de supervisão;



Período de Medição – Indica a data dos registros de tráfegos da bomba;



Bandwidth Traffic IN – Indica a largura de banda utilizada pelo tráfego de
entrada;



Bandwidth Traffic OUT – Indica a largura de banda utilizada pelo tráfego de
saída;



Sum – Indica a soma da largura de banda utilizada pelos tráfegos de entrada
e saída.
Essa primeira fase da metodologia para a validação da proposta teve como

resultado a identificação dos parâmetros necessários para caracterizar os atributos e
os correspondentes perfis de atividades definidos para detectar intrusão.
Os seguintes parâmetros foram identificados:


IDbooster: Esse atributo é necessário tanto na análise local, como na análise
global, pois caso ocorra detecção de uma intrusão é necessário conhecer a
identificação do equipamento para tomar as devidas ações;



PresRecalque: Utilizado para registrar os valores das operações de pressão
de recalque. Esse parâmetro corresponde à métrica utilizada pela análise
diferencial para caracterizar o perfil de atividade local;
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BandTrafSum: Utilizado para registrar a soma das medições da largura de
banda de entrada e saída do tráfego de dados das operações de distribuição
de água. Esse parâmetro corresponde à métrica utilizada na análise global.
Os históricos de operações dos equipamentos de automação são gravados

no banco de dados do sistema de supervisão em intervalos de 15 minutos e
correspondem aos perfis reais de uso.
Esse intervalo é um padrão adotado pela área de operação e sua justificativa
está no fato de que estudos do comportamento de operação de distribuição de água
comprovaram que os parâmetros pouco ou quase nunca sofrem oscilações
representativas em intervalos menores.
Visando simular e refletir o tráfego de rede e as operações de distribuição de
água em situações típicas, o controlador lógico programável que atua em conjunto
com os boosters foi o objeto de monitoramento e análise para os comportamentos
normais e anômalos.
Para melhor entendimento no cenário técnico, utilizou-se simplesmente a
definição booster como nomenclatura para o restante do trabalho.
5.4

A Coleta e o Tratamento dos Registros

Os registros foram capturados com o apoio de ferramentas existentes no
ambiente de produção/real de uma rede de automação no segmento de distribuição
de água e posteriormente foram tratados por meio do Microsoft Excel 2010.
O uso de uma maleta de automação equipada com um controlador lógico
programável e um programa que simulava as operações de distribuição de água
teve papel fundamental no entendimento de quais seriam os registros importantes
para a captura e como deveriam ser tratados.
Todos esses registros passaram por uma série de filtragens e simplificações
para facilitar as simulações dos métodos estatísticos, como também as análises
visuais e as consolidações dos resultados.
Este processo constituiu-se basicamente em:
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Substituir o conteúdo do atributo IDboosters pela representatividade da
sequência numérica: 1, 2 e 3, para preservar a confidencialidade dos
dados;



Eliminar todas as operações de pressão de recalque (PresRecalque)
onde os equipamentos estavam em período de manutenção, conforme
informado nos históricos, pois esses dados não são necessários para a
metodologia de avaliação utilizada;



Manter os registros apenas das operações onde o booster está
operando, pois os registros da bomba em estado “parada” são
irrelevantes para a metodologia de avaliação;



Selecionar, em intervalos de 15 minutos, os registros de tráfego de
dados para a análise global da rede de automação (BandTrafSum),
correspondendo à mesma data e hora dos eventos da análise
diferencial.

A base de dados contento os registros filtrados e simplificados foi classificada
em ordem cronológica de chegada das operações e dos tráfegos, sendo utilizadas
nas simulações para avaliação do desempenho da abordagem proposta neste
trabalho.
5.5

O Atributo Local

Na análise diferencial para determinar o perfil de comportamento local de um
booster nas operações de distribuição de água foi utilizado apenas um atributo. Esse
atributo determina o perfil de operação correspondente ao valor de pressão de
recalque quando o equipamento está operando.
Na Figura 19 pode ser observado um valor de set point, ou seja, o limite
máximo de pressão de recalque de 75,0 mca para um dado booster, nomeado aqui
como B-1 e a sua respectiva pressão de recalque corrente em 61,0 mca em situação
operando.
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Figura 19 – Recorte da tela do sistema de supervisão de um booster

Fonte: Sistema de Supervisão
O valor limite de operação para a pressão de recalque, set point, é definido
individualmente para cada booster, dependendo do perfil de consumo de água no
setor de abastecimento.
Outras opções de atributos locais para a análise diferencial foram
consideradas e que correspondem aos seguintes perfis de operação: a média de
pressão no ponto crítico e o número médio de operações realizadas em um intervalo
de tempo.
Entretanto, esses atributos não têm um impacto direto no processo de
distribuição de água, como também não fornecem um grande poder de diferenciação
no conjunto de registros contidos na base de dados.
O que se verificou foi que, para identificar um perfil histórico de um booster, o
atributo escolhido deveria ter uma influência direta com seu perfil de operação. Com
isso, os outros atributos representam apenas dados secundários ou paralelos.
Dentro dessas limitações, o atributo que representou melhor resultado na
análise diferencial foi o atributo correspondente ao valor da pressão de recalque em
situações em que o equipamento encontra-se operando.
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Esse atributo, conforme mencionado no item 5.3, tem seus registros de
operações gravados em intervalos de 15 minutos.
Entretanto, em uma futura implementação desse mecanismo, é importante
que se adote uma ferramenta que possa capturá-lo em intervalos de 60 segundos
para que a identificação de uma anomalia seja realizada de forma mais precisa.
5.6

O Atributo Global

Para o atributo global, foi escolhido como métrica a soma do tráfego de dados
de entrada e saída de toda a rede de automação com representação em kbit/s. Esse
atributo corresponde ao tráfego de dados de entrada e saída utilizados nas
operações de distribuição de água. O modelo estatístico adotado será a média
móvel com limiar fixo.
A Figura 20 apresenta os registros de monitoramento do tráfego de dados de
entrada em vermelho (seta tracejada) e saída em verde (seta pontilhada) da rede de
automação em um período de 60 minutos e em outro de 24 horas em intervalos de 5
segundos para cada registro.
Figura 20 – Registro do tráfego de dados de um booster da rede de automação

Tráfego de Entrada

Tráfego de Saída

Fonte: Sistema de Monitoramento da Rede de Automação
Com base nas análises históricas do comportamento do tráfego de dados da
rede de automação em condições normais, observa-se na Figura 20 que em um
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intervalo de amostragem de 24 horas e que ocorreram várias operações de
distribuição de água em um booster, as taxas de transmissões de dados de E/S
mantiveram-se constantes. Com isso, esse atributo representa uma condição
favorável para a identificação de anomalias ou intrusões.
5.7

Implementação dos Módulos de Análise

Para validação do desempenho, as operações e os tráfegos de dados foram
submetidos respectivamente aos módulos de análise diferencial, global e
combinação de Dempster-Shafer na ordem cronológica que foram registrados nas
bases de dados, simulando assim a situação real do ambiente de operação da rede
de automação para a distribuição de água.
Para as simulações nos módulos de análise diferencial e global foram
definidos parâmetros, como:


Referência – Indica o valor de limiar pré-estabelecido para o perfil de
atividade;



Largura da janela – Indica o número de observações históricas que são
utilizadas para os cálculos dos modelos estatísticos;



Modelo: Indica o modelo estatístico escolhido para a simulação (simples ou
ponderado);



Ponderação: Indica o valor do peso que é utilizado no modelo de distribuição;



Tipo de Referência: Informa se será utilizado um limiar pré-estabelecido ou a
média para comparação com o cálculo da distância probabilística.
Para a análise diferencial e global, isto é, para determinar respectivamente as

variações significativas no comportamento local das pressões de recalque e o
comportamento global da largura de banda de entrada e saída do tráfego de dados
dos boosters, foram utilizados dois modelos estatísticos diferentes.
O objetivo de usar dois modelos estatísticos foi para verificar se a escolha do
modelo estatístico para a análise diferencial e global teria muita ou alguma influência
nos resultados após a combinação de Dempster-Shafer.
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Os modelos estatísticos utilizados na análise diferencial e análise global foram
baseados em média móvel simples e o outro em média móvel ponderada para
calcular as distâncias probabilísticas com base em uma janela de observações (M).
No caso do modelo baseado em média móvel simples, a distância
probabilística é calculada como segue:
O valor de comparação e dado por:

(10)

onde x t corresponde ao valor da observação de interesse.
No caso do modelo baseado em média móvel ponderada, a distância
probabilística é calculada como segue:
Neste caso, associa-se a cada observação passada um peso Yi > 0 de modo
que:

(11)

Em particular optou-se por um peso tal que

=

/ , onde K é um fator de

normalização necessário para que a soma dos pesos seja igual a 1. O parâmetro
pode ser escolhido arbitrariamente pelo especialista.
Em termos mais precisos, o valor exato de Yi é dado como segue:

(12)

O valor de comparação é, portanto, dado por:

(13)

Note que a média ponderada é um caso particular para o qual

= 1.
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Os resultados acima para média móvel simples e ponderada são usados para
o calculo da escala, ou seja, o desvio padrão para a distribuição normal, σ, de modo
que se possa obter uma variável devidamente escalonada:

(14)

O valor θt pode ser um valor pré-determinado de referência ou a média
conforme calculada acima. Para o calculo da escala sob a distribuição Normal, temse, portanto as seguintes situações:
Distribuição Normal e Média Simples

(15)

Distribuição Normal e Média Ponderada

(16)

Em suma, como o valor de Z, pode-se compará-lo com a sua distribuição
teórica e determinar se o valor observado está muito longe do esperado.
Na avaliação da diferença, a análise é idêntica, mas, ao invés das
observações brutas, consideram-se a diferença dos dados. Em outros termos, a
observação t corresponde o valor dt = xt - xt - 1. Os detalhes mais importantes da
implementação das análises são descritos a seguir.
5.7.1 Análise Diferencial

Considerando que os limiares de operação de pressão de recalque dos
boosters são pré-estabelecidos, set point, e são definidos individualmente para cada
booster, com base no perfil de consumo de água segmentado por setor de
abastecimento, o valor do limiar de operação utilizado na simulação foi de 75 mca
para o booster identificado pelo número 1.

101

Levando em consideração que o valor corrente da operação de pressão de
recalque do booster em situação operando nos intervalos de 15 minutos
(PresRecalque) corresponde ao perfil de atividade utilizado na construção do perfil
de comportamento local, na análise diferencial foram consideradas

duas

abordagens: comparação do valor de set point com a média móvel e avaliação das
diferenças entre dois sets points contíguos.
A análise diferencial determina se a média móvel do perfil de atividade das
operações de pressão de recalque (PresRecalque) difere muito do valor de set point
para as operações de pressão de recalque na rede de distribuição de água.
O resultado da análise diferencial é uma variável, denominada aqui de
distância probabilística entre o perfil atual e a média móvel do perfil histórico
correspondente à janela de observações determinada.
A distância probabilística é determinada por um modelo estatístico cujo
resultado é um valor até 0,5 (quando o valor atual é menor ou igual ao set point) e
um valor maior do que 0,5 até 1 (quando o valor atual é muito diferente do set point,
indicando uma intrusão).
Os valores da janela de observações e da ponderação são 500 e 0,01
respectivamente, escolhidos empiricamente por meio de simulações. Ou seja, foram
realizados vários testes de parâmetros até quando os resultados das distâncias
probabilísticas ficaram calibrados com os dados da análise diferencial.
5.7.2 Análise Global

O resultado da análise global é um valor probabilístico que representa a
distância entre a soma da largura de banda do tráfego de entrada e saída da rede de
automação (BandTrafSum) e um número máximo de largura de banda do tráfego de
entrada e saída (MaxBandTraf) acima do qual o tráfego é considerado de intrusão.
O valor de MaxBandTraf utilizado nas simulações para a avaliação de
desempenho foi de 5,16 Kbit/s, considerando um aumento de 25% em relação à
média de tráfego de dados corrente.
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A escolha deste valor baseou-se na observação histórica do tráfego de dados
de três boosters em um período de 30 dias que geraram juntos 8.535 registros
coletados na base de dados de monitoramento da rede.
Nestas observações constatou-se que 86,78% dos 8.535 registros de tráfegos
de dados legítimos dos três booster não ultrapassaram os 4,13 Kbit/s na média. E
dos 13,22% registros de tráfegos de dados restantes, somente 1,49% teve um pico
máximo de 5,5 Kbit/s, entretanto, isso aconteceu de forma isolada nos registros de
dois boosters apenas.
Levando em consideração que a média da soma dos valores do tráfego de
dados de entrada e saída (BandTrafSum) corrente dos três boosters da simulação
em situação operando capturados em intervalos de 15 minutos corresponde ao perfil
de atividade utilizado na construção do perfil de comportamento global.
A análise global determina se a média móvel histórica do perfil de atividade
(janela de observações) dos valores dos tráfegos de dados (BandTrafSum) difere
muito do valor de (MaxBandTraf)

para o tráfego de dados das operações de

distribuição de água.
A distância probabilística é determinada por um modelo estatístico cujo
resultado é um valor até 0,5 (quando o valor atual é menor ou igual ao
MaxBandTraf) e um valor maior do que 0,5 até 1 (quando o valor atual é muito
diferente do MaxBandTraf, indicando uma intrusão).
Os valores da janela de observações e da ponderação são 500 e 0,97
respectivamente, escolhidos empiricamente por meio de simulações. Ou seja, foram
realizados vários testes de parâmetros até quando os resultados das distâncias
probabilísticas ficaram calibrados com os dados da análise global.
5.7.3 Combinação de Dempster-Shafer

Os resultados da análise diferencial e análise global são combinados para
gerar um resultado final da evidência de intrusão utilizando a teoria matemática de
Dempster-Shafer:
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(17)

No caso deste trabalho, essa expressão pode ser reduzida ao conjunto de
hipóteses consideradas que foi Θ = {I, NI}, onde I corresponde a uma situação de
intrusão e NI a uma de não intrusão. Logo, o espaço final de hipóteses considerado
foi Ω = {Θ, {I}, {NI}, Ø}.
Em função dessa escolha Ω, onde m({I}) = P[Z ≤ zt] e m (Θ) = 1-m ({I}) será o
valor da evidência de que pode ser intrusão ou não. Como m({NI}) = m(Ø) = 0,
segue que m1 θ m2 ({I}) = m1({I}).m2({I})+m1({I}).m2(Θ)+m1(Θ).m2({I}), e m1 θ
m2(Θ)=m1(Θ).m2(Θ), onde m1 é o resultado da análise diferencial, m2 é o resultado
da análise global e m3, o resultado final da evidência de intrusão.
A Tabela 4 apresenta uma sequência de operações e tráfegos do booster 1
que passaram pelas análises diferencial, global e combinação de Dempster-Shafer,
produzindo um resultado probabilístico final (m3) de intrusão.
Tabela 4 – Trecho de uma sequência de operações (mca) e tráfegos (Kbit/s)
IDbooster
1
1
1
1
1
1

Período
22/12/2013 - 5:34
22/12/2013 - 5:49
22/12/2013 - 6:04
22/12/2013 - 6:19
22/12/2013 - 6:34
22/12/2013 - 6:49

PresRecalque
75
76
76
76
76
76

BandTrafSum
5,60
4,35
4,21
4,34
4,20
4,10

Diferencial
8,16%
34,62%
19,66%
30,10%
36,47%
40,15%

Global
92,78%
4,33%
0,70%
0,03%
0,00%
0,00%

m3
93,37%
37,45%
20,22%
30,12%
36,47%
40,15%

Fonte: Elaborado pelo autor
Para a avaliação da eficácia do detector proposto, os valores de m3 são
comparados com uma série de limiares, e para cada valor de limiar, uma matriz de
confusão e curvas ROC é gerada para determinar as taxa de verdadeiros positivos e
as taxa de falsos positivos.
5.8

Síntese do Capítulo

Adotar um esquema para validação da metodologia em formato de passos ou
etapas revelou-se uma importante estratégia para alcançar os resultados desta
dissertação, principalmente no aspecto do tratamento dos dados (evidências).
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Este capítulo resultou na preparação dos dados, na identificação dos atributos
e parâmetros, na escolha do equipamento escopo da proposta (booster), na
implantação dos algoritmos dos métodos estatísticos para o modelo de análise
diferencial e global e por fim, na proposta para construção da matriz de confusão e
das curvas ROC. No próximo capítulo serão analisados os resultados decorrentes
da validação desta proposta.
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6
6.1

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Introdução

Para avaliar o mecanismo de detecção de intrusão proposto foram realizadas
simulações em diferentes cenários e que refletiram os dados reais das operações de
recalque para um booster e o tráfego dos dados de entrada e saída para três
booters.
A base de dados capturada para as simulações apresentava apenas registros
em situação normal, ou seja, todas as operações e tráfegos são legítimos, porém
para fins de comparação dos resultados, foram realizadas alterações nos dados
para produzir situações de intrusão.
Foram selecionados dois cenários baseando-se no conjunto dos dados de
operações e tráfegos incluídos para a avaliação. Em todos os cenários o número de
registros (dados) foi igual, ocorrendo modificações no tocante ao número de
anomalias (intrusões) para cada cenário.
No primeiro cenário, foram alterados 47 registros de operações de recalque e
de tráfego de dados, representando 2% da base de dados com registros de intrusão.
No segundo cenário, foram alterados 235 registros de operações de recalque
e de tráfego de dados, representando 10% da base de dados com registros de
intrusão.
O objetivo de selecionar dois cenários foi para verificar se a proporção de
operações e tráfegos de dados de intrusão no conjunto de registros de teste tem
algum efeito significativo nos resultados.
Para cada um dos cenários foram aplicados os dois métodos estatísticos
considerados para a análise diferencial e global.
O resultado da combinação dessas duas análises (m3) em cada situação foi
comparado com valores de limiares, variando de 100,00 até 0,00 com decrementos
de 2,50.
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6.2

Análise dos Resultados

Os primeiros itens práticos das análises foram as simulações da análise
diferencial e global e se os resultados correspondiam a uma probabilidade coerente
com base na janela de observações e os respectivos pesos aplicados. A escolha do
melhor intervalo da janela de observações e dos pesos, no qual as probabilidades
identificaram uma intrusão comparando com os parâmetros anômalos, foram cruciais
para as simulações no módulo de combinação de Dempster-Shafer.
A Tabela 5, a seguir, apresenta uma amostra das intersecções e das
probabilidades resultantes dos módulos de análise diferencial, global e DS. A regra
de combinação de DS gerou os respectivos valores para as colunas (Prob Local
({Intrusão}) <> Prob Global ({Intrusão}), Prob Local ({Intrusão}) <> Prob Global
(Ambiente), Prob Local (Ambiente) <> Prob Global ({Intrusão}) e Prob Local
(Ambiente) <> Prob Global (Ambiente) que foram calculados por meio da
multiplicação das probabilidades das colunas (Prob Local e Prob Global) resultando
no valor da coluna (m3) que representa a confiança na evidência combinada de
intrusão.
A coluna Classificador (0: não intrusão / 1:intrusão) representa o
conhecimento

do

especialista, classificando

realmente

o

que

é

intrusão,

representado pelo número um e o que não é intrusão, representado pelo número
zero.
Apesar da distância probabilística determinada pela análise diferencial (Prob
Local) ter indicado uma intrusão com 46,02% de probabilidade, a análise global
(Prob Global) fortaleceu que é intrusão com 60,32% de probabilidade e com isso o
resultado final (m3) determinou com 78,58% de probabilidade que é uma intrusão na
rede de automação de distribuição de água.
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Tabela 5 – Intersecções e probabilidades resultantes de local e global

Fonte: Ferramenta de simulação do detector de intrusão proposto
A Tabela 6 a seguir, ilustra com base na linha ressaltada na Tabela 5 acima,
como são realizadas as intersecções para os cálculos dos valores probabilísticos,
sendo exemplificado aqui por uma operação de recalque local com valor de 80 mca
e um tráfego de dados global de 5,27 Kbit/s na data de 27/12/2013 - 6:16 para o
booster 1.
Tabela 6 – Intersecções e probabilidades de local, global e m3

Prob Global ({Intrusão}) = 60,32% Prob Global (Ambiente) = 39,68%
Prob Local ({Intrusão}) = 46,02%
{Intrusão} = 27,76%
{Intrusão} = 18,26%
Prob Local (Ambiente) = 53,98
{Intrusão} = 32,56%
Ambiente = 21,42%
m3 ({Intrusão})= 78,58%
Fonte: Elaborado pelo autor
Para cada valor de limiar foi gerada a matriz de confusão, de onde foram
calculados os números dos falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), verdadeiros
positivos (VP), verdadeiros negativos (VN) e as taxas de verdadeiros positivos (Tvp)
e taxas de falsos positivos (Tfp), correspondente a um ponto da curva ROC.
6.2.1 Cenário 1 – Alteração de 47 Registros para Caracterizar Intrusão

Os gráficos a seguir ilustram as curvas ROC das simulações selecionadas.
Esse cenário teve a alteração de 47 registros de operações de recalque e de tráfego
de dados caracterizando situações de intrusão em 2% da base de dados total.
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O Gráfico 1 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples apenas na análise diferencial.
Esses resultados estão sem a aplicação da análise global.
Gráfico 1 – Curva ROC aplicando média móvel simples sem análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 1, ocorre quando o valor de limiar é igual a 25,00%.
Neste ponto, Tfp = 3,18% e Tvp = 92,16% com desempenho de 88,98%.
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O Gráfico 2 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples na análise diferencial e na
análise global e que foram combinados por meio de Dempster-Shafer.
Gráfico 2 – Curva ROC aplicando média móvel simples com análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 2, ocorre quando o valor de limiar é igual a 30,00%.
Neste ponto, Tfp = 2,22% e Tvp = 100,00% com desempenho de 97,78%.
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O Gráfico 3 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples apenas na análise global.
Esses resultados estão sem a aplicação da análise diferencial ou local.
Gráfico 3 – Curva ROC aplicando média móvel simples sem análise local

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 3, ocorre quando o valor de limiar é igual a 2,50%.
Neste ponto, Tfp = 1,65% e Tvp = 80,85% com desempenho de 79,20%.
Comparando-se os Gráficos 1, 2 e 3, observa-se um considerável aumento de
desempenho do detector no Gráfico 2, pois ocorre a aplicação da análise diferencial
combinada com a análise global.
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O Gráfico 4 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel ponderada apenas na análise
diferencial. Esses resultados estão sem a aplicação da análise global.
Gráfico 4 – Curva ROC aplicando média móvel ponderada sem análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 4, ocorre quando o valor de limiar é igual a 27,50%.
Neste ponto, Tfp = 1,22% e Tvp = 63,83% com desempenho de 62,61%.

112

O Gráfico 5 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel ponderada na análise diferencial e na
análise global e que foram combinados por meio de Dempster-Shafer.
Gráfico 5 – Curva ROC aplicando média móvel ponderada com análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 5, ocorre quando o valor de limiar é igual a 30,00%.
Neste ponto, Tfp = 1,39% e Tvp = 87,23% com desempenho de 85,84%.
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O Gráfico 6 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel ponderada apenas na análise global.
Esses resultados estão sem a aplicação da análise diferencial ou local.
Gráfico 6 – Curva ROC aplicando média móvel ponderada sem análise local

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 6, ocorre quando o valor de limiar é igual a 2,50%.
Neste ponto, Tfp = 3,22% e Tvp = 78,72% com desempenho de 75,50%.
Comparando-se os Gráficos 4, 5 e 6, observa-se um considerável aumento de
desempenho do detector no Gráfico 5, pois ocorre a aplicação da análise diferencial
combinada com a análise global.
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6.2.2 Cenário 2 – Alteração de 235 Registros para Caracterizar Intrusão

Os gráficos a seguir, ilustram as curvas ROC das simulações selecionados.
Esse cenário teve a alteração de 235 registros de operações de recalque e de
tráfego de dados caracterizando situações de intrusão em 10% da base de dados
total.
O Gráfico 7 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples apenas na análise diferencial.
Esses resultados estão sem a aplicação da análise global.
Gráfico 7 – Curva ROC aplicando média móvel simples sem análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 7, ocorre quando o valor de limiar é igual a 25,00%.
Neste ponto, Tfp = 2,86% e Tvp = 95,92% com desempenho de 93,06%.
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O Gráfico 8 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples na análise diferencial e na
análise global e que foram combinados por meio de Dempster-Shafer.
Gráfico 8 – Curva ROC aplicando média móvel simples com análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 8, ocorre quando o valor de limiar é igual a 27,50%.
Neste ponto, Tfp = 3,03% e Tvp = 97,87% com desempenho de 94,84%.
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O Gráfico 9 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel simples apenas na análise global.
Esses resultados estão sem a aplicação da análise diferencial ou local.
Gráfico 9 – Curva ROC aplicando média móvel simples sem análise local

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
circulo no Gráfico 9, ocorre quando o valor de limiar é igual a 7,50%.
Neste ponto, Tfp = 2,75% e Tvp = 69,36% com desempenho de 66,61%.
Comparando-se os Gráficos 7, 8 e 9, observa-se um sensível aumento de
desempenho do detector no Gráfico 8 em relação ao Gráfico 7 devido à adição da
análise global e uma considerável diminuição no Gráfico 9 com a remoção da
análise diferencial.
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O Gráfico 10 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel ponderada apenas na análise
diferencial. Esses resultados estão sem a aplicação da análise global.
Gráfico 10 – Curva ROC aplicando média móvel ponderada sem análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 10, ocorre quando o valor de limiar é igual a 27,50%.
Neste ponto, Tfp = 1,04% e Tvp = 84,68% com desempenho de 83,64%.
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O Gráfico 11 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel ponderada na análise diferencial e na
análise global e que foram combinados por meio de Dempster-Shafer.
Gráfico 11 – Curva ROC aplicando média móvel ponderada com análise global

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 11, ocorre quando o valor de limiar é igual a 30,00%.
Neste ponto, Tfp = 1,75% e Tvp = 91,91% com desempenho de 90,16%.
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O Gráfico 12 ilustra a curva ROC e os valores resultantes da aplicação do
método estatístico baseado em média móvel ponderada apenas na análise global.
Esses resultados estão sem a aplicação da análise diferencial ou local.
Gráfico 12 – Curva ROC aplicando média móvel ponderada sem análise local

Fonte: Elaborado pelo autor
O melhor ponto de operação do mecanismo de detecção, marcado por um
círculo no Gráfico 12, ocorre quando o valor de limiar é igual a 2,50%.
Neste ponto, Tfp = 11,56% e Tvp = 85,53% com desempenho de 73,97%.
Comparando-se os Gráficos 10, 11 e 12, observa-se um considerável
aumento de desempenho do detector no Gráfico 11 em relação ao Gráfico 10 devido
à adição da análise global e uma considerável diminuição no Gráfico 12 com a
remoção da análise diferencial.
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A Tabela 7 apresenta o resumo dos resultados obtidos em cada um dos
cenários analisados. Pode-se observar que para todos os cenários onde foram
combinadas a análise diferencial e análise global os resultados obtidos foram
superiores para Tvp.
Isto significa que, independente dos cenários e modelos estatísticos utilizados
nas análises, o desempenho para identificar intrusão foi superior se comparado com
os resultados sem a análise global ou sem análise diferencial, ou seja, a combinação
por meio da Teoria das Evidências de DS melhora e reforça o mecanismo de
detecção de intrusão.
Outra consideração está na comparação entre os modelos estatísticos, no
qual se verifica um melhor resultado nos cenários com média móvel simples. Esse
fato está relacionado ao perfil de comportamento dos dados por apresentar uma
característica de constância, tanto nos atributos de operação, como de tráfego.
Tabela 7 – Resultados comparativos obtidos em cada um dos cenários
Informações da Simulação

Cenários

Modelo
Estatístico

Análise

Diferencial sem
Global
Média
Diferencial e
Móvel
Global
Simples
Global sem
Cenário 1 –
Diferencial
Alteração de
2% (47) base
Diferencial sem
para intrusão
Global
Média
Diferencial e
Móvel
Global
Ponderada
Global sem
Diferencial
Diferencial sem
Global
Média
Diferencial e
Móvel
Global
Simples
Cenário 2 –
Global sem
Alteração de
Diferencial
10% (235)
Diferencial sem
base para
Global
intrusão
Média
Diferencial e
Móvel
Global
Ponderada
Global sem
Diferencial

Fonte: Elaborado pelo autor

Número total de
legítimos

Número total de
intrusão

Melhor ponto de operação para
Detecção de Intrusão

FP

VN

FN

VP

Limiar

Tvp

Tfp

73

2221

4

47

25,00%

92,16%

3,18%

51

2247

0

47

30,00%

100,00%

2,22%

38

2260

9

38

2,50%

80,85%

1,65%

28

2270

17

30

27,50%

63,83%

1,22%

32

2266

6

41

30,00%

87,23%

1,39%

74

2224

10

37

2,50%

78,72%

3,22%

60

2040

10

235

25,00%

95,92%

2,86%

64

2046

5

230

27,50%

97,87%

3,03%

58

2052

72

163

7,50%

69,36%

2,75%

22

2088

36

199

27,50%

84,68%

1,04%

37

2073

19

216

30,00%

91,91%

1,75%

244

1866

34

201

2,50%

85,53%

11,56%
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A Tabela 7 mostra também o limiar do melhor ponto de operação de cada
uma das curvas ROC, isto é, o ponto da curva onde se tem a maior diferença entre
Tvp e Tfp sendo o melhor desempenho do detector para o cenário considerado.
Conforme a Tabela 8, ao combinar análise diferencial e análise global, os
valores de desempenho do detector de intrusão calculados com base nas curvas
ROC melhoraram significativamente. Observa-se também que o desempenho da
métrica de Exatidão (Ex), que é baseada nos resultados da Matriz de Confusão e
que corresponde ao total de eventos dos grupos legítimo e intrusão corretamente
classificados, ficaram acima dos 97% para todos os cenários e modelos estatísticos
que utilizaram a combinação de análise diferencial e global.
Tabela 8 – Desempenho da Curva ROC com a inclusão da análise global

Cenários

Exatidão (Ex)
Matriz de
Confusão

Desempenho
(Curva ROC)

96,71%

88,98%

97,82%

97,78%

Global sem Diferencial

97,99%

79,20%

Diferencial sem Global

98,88%

62,61%

98,37%

85,84%

Global sem Diferencial

96,41%

75,50%

Diferencial sem Global

97,01%

93,06%

97,05%

94,84%

Global sem Diferencial

94,45%

66,61%

Diferencial sem Global

97,52%

83,64%

97,61%

90,16%

88,14%

73,97%

Modelo
Estatístico

Análise

Diferencial sem Global
Média Móvel
Diferencial e Global
Simples
Cenário 1 –
Alteração de
2% (47) base
para intrusão

Média Móvel
Diferencial e Global
Ponderada

Cenário 2 –
Alteração de
10% (235)
base para
intrusão

Média Móvel
Diferencial e Global
Simples

Média Móvel
Diferencial e Global
Ponderada
Global sem Diferencial

Fonte: Elaborado pelo autor
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Esses resultados demonstram que o uso de atributo local junto com um
atributo global combinados pela teoria das evidências de Dempster-Shafer melhora
a capacidade de detecção, confirmando assim a hipótese inicial da dissertação.
A proposta desta dissertação é um mecanismo para detecção de intrusão em
tempo real, com isso, considerando que o tempo total gasto na execução de uma
operação de recalque até a sua finalização com a gravação na base de dados leva
em torno de 30 segundos.
Considerando que nas simulações o tempo de execução dos algoritmos da
análise diferencial, da análise global, da combinação de Dempster-Shafer e da
matriz de confusão e curva ROC, as simulações realizadas indicaram um tempo total
de execução da ordem de 16 segundos e, portanto, menor com relação aos demais
tempos.
Desta forma, o tempo de execução da abordagem proposta nesta dissertação
depende basicamente dos acessos à base de dados que podem ser feitos junto com
os acessos aos dados das operações de distribuição de água, portanto garantindo a
detecção de intrusão em tempo real.
6.3

Considerações Finais
As simulações realizadas nos dois cenários apresentaram curvas ROC e

taxas de verdadeiros positivos (Tfp) da matriz de confusão bem próximos,
significando que as curvas ROC e os indicadores da Matriz de Confusão podem ser
consideradas métricas bem adequadas para a validação da abordagem proposta.
Por meio de uma análise feita na base de dados, verificou-se que não existia
registros de intrusão, entretanto, algumas operações de recalque e tráfego de dados
estavam acima dos limiares estabelecidos. Estes casos, apesar de serem reduzidos,
são fontes de falsos positivos.
A base de dados obtida para a avaliação contém apenas uma amostra do
total de operações e tráfegos que ocorreram em um período de 30 dias. Entretanto,
apesar de ser uma amostra, ela mantém a mesma realidade do que ocorre todos os
dias.
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A abordagem proposta fornece um grande reforço para a detecção de
intrusão, porém, isso não significa que o uso dos atributos aqui avaliados sejam
efetivos para sempre, pois os ataques normalmente mudam de estratégia quando o
atual não funciona mais.
Desta forma, outros atributos mais adequados podem ser usados no lugar do
atual para novos cenários de ataque. É importante notar que, independentemente
dos atributos utilizados, a análise global reforça o poder de detecção. As simulações
do sistema de detecção descrito neste trabalho foram desenvolvidas utilizando
linguagem de programação do Microsoft Excel 2010 e executadas em um notebook
HP ProBook 6460b com processador Intel Core i5-2520M CPU 2.50 Ghz, 4,00 GB
de memória e sistema operacional Windows 7 Professional.
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7

7.1

CONCLUSÃO

Contribuições

Este trabalho contribui com a proposta e o desenvolvimento de um
mecanismo que permite detectar intrusões em redes de automação em tempo real,
utilizando a integração de dois métodos: um baseado em observações locais
utilizando atributos e parâmetros das operações de recalque, e outro baseado em
observações globais utilizando atributos e parâmetros do tráfego de dados.
Nas pesquisas somente foram encontrados os trabalhos de Premaratne et al
(2008) e Kovach (2011) que utilizaram o conceito de combinar evidências, porém
para domínios diferentes da proposta deste trabalho. A arquitetura proposta para o
mecanismo de detecção de intrusão foi dividida em três módulos principais:


Módulo de Análise Diferencial, para detectar mudanças significativas
nos padrões de operação em um booster, baseando-se na observação
do atributo local que corresponde às pressões de recalque;



Módulo de Análise Global, para detectar comportamento global
anormal dos boosters, baseando-se na observação do atributo global
que corresponde ao tráfego de dados da rede de automação;



Módulo de Combinação de Dempster-Shafer, para combinar as
evidências de intrusão determinadas pelo módulo de análise diferencial
e módulo de análise global.

Foram abordados os conceitos de perfil de atividade dos respectivos atributos
e parâmetros utilizados na construção do perfil comportamental de um booster,
assim como dos modelos estatísticos para detectar desvios de comportamento.
Dentre os modelos estatísticos para detectar desvios de comportamento no
módulo de análise diferencial e análise global foram propostos um baseado em
média móvel simples e outro em média móvel ponderada.
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O objetivo de utilizar dois modelos estatísticos foi verificar se a escolha do
modelo tem influência significativa no resultado final quando combinados. Pelos
resultados da avaliação, observou-se que os dois modelos estatísticos utilizados na
análise diferencial proporcionaram um melhor desempenho quando combinado com
o resultado da análise global dentro dos cenários considerados, confirmando a
hipótese inicial desta dissertação.
Kovach (2011), em seu trabalho de detecção de fraude em transações
financeiras, utilizou duas abordagens de combinar evidências, porém sua análise
global era determinada por meio de listas brancas e uma função exponencial
decrescente. Essa característica de análise acrescenta tempo de processamento na
determinação da fraude, podendo prejudicar as transações financeiras.
A abordagem da presente dissertação trouxe uma mudança em relação ao de
Kovach (2011), com a combinação de evidências que não exigem grande
capacidade de processamento, pois são baseadas em análises de comportamentos
em tempo real, realizando a detecção de intrusão paralelamente ao momento que
ocorrerem as operações e tráfego de dados na rede de automação, sem prejudicar o
desempenho do sistema de supervisão e de monitoramento da rede.
A abordagem de Briesemeister et al (2010) utiliza uma série de técnicas de
aprendizado para detecção de fraude que podem comprometer as propriedades de
disponibilidade e tempo de resposta das aplicações.
O aspecto de melhoria para o método de detecção de intrusão proposto, está
no uso de técnicas que não necessitam de base de aprendizado, ou seja, o
mecanismo de detecção é baseado em uma janela de observações histórica que é
processada em tempo real.
A abordagem de trabalho com levantamentos em campo, simulações em
bancada e reuniões com especialistas de automação de uma empresa do ramo de
saneamento para entender as características das operações e do tráfego dos dados
contribuiu com resultados práticos que foram descritos nesta dissertação em relação
ao comportamento do tráfego de dados da rede de automação para os cenários
avaliados.
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A análise do perfil de atividade das operações de distribuição de água, por
meio do levantamento dos dados e das medições, identificaram anomalias que estão
relacionadas com valores mínimos de pressões de recalque e que prejudicam a
operação do sistema de distribuição de água, porém a proposta da dissertação
estava focada apenas nos valores máximos, sendo que essa observação pode ser
tratada em trabalhos futuros.
7.2

Trabalhos Futuros

Para o mecanismo proposto, os valores de pressão de recalque foram
utilizados como atributo local para calcular a distância probabilística com o limiar préestabelecido de operação, set point, valor máximo da pressão na bomba.
Esses valores, baseados nos resultados dos cálculos dos modelos
estatísticos e comparados com o set point, determinam a probabilidade de uma
operação ser uma intrusão.
Duas observações podem ser feitas em relação ao atributo local para
estender este trabalho:
A primeira observação está na análise diferencial, onde se utilizou apenas da
operação de pressão de recalque como atributo local e o modelo estatístico de
média móvel simples ou ponderada para avaliar a probabilidade de intrusão.
Entretanto, outros atributos locais poderiam ser determinados, utilizando os mesmos
modelos estatísticos.
Uma sugestão para evoluir este trabalho seria a definição de um atributo local
para determinar a probabilidade de uma operação ser uma intrusão baseando-se no
fator de reputação do usuário origem da operação.
A segunda observação está em identificar intrusão nos valores mínimos de
pressões de recalque e que podem prejudicar o sistema de distribuição de água,
pois na fase de análise e medições dos dados observou-se que também ocorriam
casos de anomalias para essa situação.
Outra sugestão é adequar os métodos e modelos estatísticos adotados nesta
dissertação para reconhecer perfis de atividade com limiares inferiores.
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A combinação com outros métodos de detecção de intrusão é uma alternativa
a ser pesquisada como uma forma de aumentar o desempenho e o tempo de
resposta do detector, porém deve-se atentar às propriedades de tempo real que não
devem ser comprometidas.
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